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„Prietenii naturii"- 
prima organizație sportivă

condusă și îndrumată de P.C.R.
Reorganizată de către Par

tidul Comunist Român în anul 
1921, după congresul I, cu 
scopul ca în paralel cu edu
cația fizică să realizeze o 
intensă propagandă comunis
tă, organizația Prietenii na
turii se înscrie în istoria miș
cării sportive muncitorești ca 
unul din momentele sale de 
primă importanță.

Prin ea, partidul comui- 
nist a reușit să coalizeze largi 
forțe sociale patriotice, de
mocratice și progresiste, tine
retul muncitor constituind, to
tuși, cea mai masivă parti
cipare. De altfel, în unul din 
rapoartele întocmite de Si
guranța de pe atunci se arăta 
că această organizație spor
tivă este, în fond, „o emana
ție a partidului comunist... 
deghizată pentru propagandă 
comunistă în rîndurile aces
tui tineret".

P.C.R. a trimis membrii săi 
pentru a Îndruma munca gru-
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parilor sportive existente pe 
întreg cuprinsul țării, la Iași, 
Ploiești, Galați, Brăila etc. 
pentru a le folosi în atragerea 
și educarea maselor, cît și 
pentru a crea altele. Proce- 
dînd astfel, partidul reușea să 
ducă o muncă intensă de pro
pagare a ideilor comuniste, de 
atragere a tineretului în rîn-

durile sale — obiective de 
bază în această etapă. Printre 
cei care au contribuit concret 
la înființarea unor noi gru
pări ale Prietenilor naturii se 
numără Gh. Niculescu-Mizil,

NICOLAE POSTOLACHE
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Azi, în Berlinul occidental

LOTUL DE FOTBAL AL ROMÂNIEI
INTÎLNEȘTE PE HERTHA B.S.C.

MECIUL SE DISPUTĂ ÎN NOCTURNĂ (ORA 20,30)
BERLINUL OCCIDENTAL, 6 

(prin telefon). Plecați 
nul din București luni diminea
ța, fotbaliștii români 
în Berlinul occidental 
prînzului și au fost gâzduiți la 
hotelul Schweizdrhof. Luni 
dupâ-amiază, jucătorii au avut 
un program de odihnă, iar

cu avio-

au sosit 
în jurul

în prima zi a zonelor 
campionatelor de box 

STANEF ÎNVINS 
LA Tg. MUREȘ!
Ieri, în 8 orașe din țară au 

început întrecerile din cadrul 
fazei de zonă a caihplonatelor 
individuale de box ale seniori
lor. In prima zl a competiției, la 
Tg. Mureș, s-a produs prima sur
priză : Constantin Stanef a fost 
eliminat din competiție de că
tre un boxer aproape necunoscut 
— A. Rusneac (C.S.O. Bala Mare) I 
In aceeași gală, P. Ganea b.p. 
Șt. Receanu (A.S.A. Tg. Mureș).

Dintre celelalte rezultate mal 
importante notăm : BACĂU : I. 
Lungu b.p. N. Fllote (A.S.A. 
Bacău), A. Iliescu b.p. C. Sasu 
(Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej). I. 
Stanciu (Constr. Botoșani) b.p. 
C. Negoescu (Olimp. Buc.) 1

SIBIU : A. Mihai b.p. V. Bu- 
dulici (Din. Brașov), Fr. Molnar 
(Din. Brașov) b.p. M. Popescu 
(Steaua), C. Bumb (Tract. Bra
șov) b.ab 3 N. SzSISși (C.S.M. 
Cluj), L. Mathe (Voința Cluj) 
b.p. A Simlonescu (Farul), L 
Covaci b.ab. 1 F. Vasllache (Rul
mentul Brașov), I. Monea b.p. 
I. Chlfu (Dinamo Brașov).

TIMIȘOARA : N. Iovănescu
(U.M. Timiș.) b.p. I. Forian (Cri
șul Oradea), E. Gorea (Dinamo 
Buc.) b.p. I. Ștlrban (C.F.R. 
Timiș.).

PLOIEȘTI : A. Cojan (A.S.A. 
Bacău) b. dese. 1 O. Badea (Fa
rul), P. Nedelcea b.ab. 3 I. 
Gheorghe (Metalul Buc), C. Cu- 
țov b.ab. 2 Gh. Bălan (Alexan
dria). I. Gydrffy b.p. V. Giurglu- 
că (Cîmpina), I. Olteanu (Dina
mo Buc.) b.ab. 3 FI. Bobi (Olimp. 
Buc.). Rezultatele au fost trans
mise de corespondenții noștri : 
C. Albu. I. Iancu, I. lonescu, Gh. 
Apostolescu și P. Arcan.

Vom reveni asupra acestor 
gale.

marți dimineața au luat parte 
la un antrenament de o oră, 
desfășurat chiar pe stadionul 
Olimpic, care va găzdui 
miercuri seara, la lumina re
flectoarelor, meciul de verifi
care cu Hertha B.S.C.

Marți seara, conducerea lo
tului român a fost invitată la 
Clubul Hertha B.S.C. Vremea 
este destul de mohorîtă. Tn 
vederea meciului cu Hertha,

care va începe la ora 19,30 
(20,30 la București), antrenorii 
au stabilit următoarea forma
ție : Râducanu-Sătmăreanu, Lu- 
pescu, Dinu, Mocanu, Dumitru, 
R. Nunweiller, Neagu, Dem- 
brovschi, Dumitrache, Lucescu.

Rezerve sînt Adamache, 
lanul și Anca.

Lotul reprezentativ va reveni 
în București în cursul zilei de 
joi.

O DIMINEAȚĂ SPORTIVA |g
A COPIILOR
; Zile de vacanță.

Lume multă, o vreme numai 
bună pentru sport, un program 
bogat, — ieri, în Dealul Spi- 
rii. Capul de afiș, desigur, fot
balul. Și nu un meci oarecare, 
ci două întîlniri internaționale. 
Participante : formațiile elevilor 
din București și ale clubului 
danez Pioneren din Copenhaga.

Pauzele de la fotbal au fost 
și ele „pigmentate" cu demon
strații de atletism, ciclism și 
carturi. Intr-una din ele, am 
aplaudat doborîrea recordului la 
600 m juniori cat. a III-a. Au
torul performanței (1:32,9 —
v.r. 1:34,5) : elevul Școlii gen. 
nr. 156, loan Alexandru _ (C.S.Ș., 
antrenor

Foarte 
spectatori 
carturilor . .
concurs de la Palatul Pionieri
lor. Același interes pentru între
cerea cicliștilor (elevi ai fostului 
campion național la fond, Ni- 
colae Grigore) și pentru aceea 
a alergătorilor la ștafeta de 
4 x 100 m, cîștigată de „cuteză
tori” (prof. Olga Mironescu).

Dar momentele cele mai plă-

Eugen Răducănescu). 
„gustate" de micii 
au fost Întrecerile 

șl ale mașinilor de

Urmărite cu un interes 
deosebit, cursele de carturi 
au oferit dispute echilibrate, 
cu iinaluri pasionante.

Foto î M. THEO

La Cluj

campionatului național
de șah pe echipe
CLUJ, 6 (prin telefon). — Marți 

s-a făcut deschiderea finalei cam
pionatului național de șah pe 
echipe. Conform noii formule de 
disputare a competiției, în a- 
ceastă finală a grupei A joacă 
10 echipe, cele mal bune din 
țară, formate fiecare din patru 
seniori, un junior și două fete.

Sînt prezențl la start aproape 
toți jucătorii de frunte al șahu
lui nostru. Constructorul alinia
ză o formație extrem de puter
nică, în frunte cu campionul na
țional Victor Ciocâltea șl cu o 
prezență feminină redutabilă : 
Alexandra Nicolau șl Margareta 
Teodorescu. Principala concuren
tă va fi, probabil, Electronica, 
care are la mesele feminine pe 
campioana națională Ellsabeta 
Polihroniade șl pe Eleonora Go- 
gâlea, precum și o garnitură de 
maeștri, in frunte cu Relcher șl 
Pavlov.

In rîndurlle celorlalte echipe 
găsim pe maeștrii Partoș, Rado
vici și Maria Pogorevld la Pe
trolul Ploiești, Ungureanu, GUns- 
berger șl Nagy Zoltan I la C.S. 
Mureșul, Ghindă și Nacht la 
C.P.M. București, Șuta șl Fischer
— Crișul Oradea, Vaisman șt Mar 
gareta Perevoznic — Medicina 
Iași, Romulus Alexandrescu, Ger
trude Baumstark șl Suzana Makal
— Medicina Timișoara, Breazu șl 
Margareta Juncu — C.S.M. Cluj, 
G. Alexandrescu — Universitatea 
București.

Lupta va fi, desigur, foarte 
strînsă, o pondere mare in obți
nerea victoriei finale avînd-o 
mesele feminine, în care Con
structorul, Mediciha Timișoara și 
Electronica își vor spune un cu- 
vînt important.

cute le-au oferit fotbaliștii noș
tri „mici" (în vîrstă de la 12-14 
ani) în luptă cu egalii lor da
nezi. Succes categoric al jucă
torilor Șc. generale nr. 69, cu 
program de fotbal, pregătiți de 
profesorii M, Rotârescu și I. 
Stoișor j 7—1 (4—1). Driblinguri 
reușite, combinații de o rară 
frumusețe, șuturi din orice po
ziție, cu adresă. Soliștii se nu
mesc Ion Frățilă (2 goluri), 
Cristian Nițu (1), Valentin An- 
dreescu (1) și Gheorghe Preda 
(3) — copii de mare viitor. Al 
doilea meci : Cutezătorii — Pio
neren (14—16 ani) a fost mai 
„sobru”, adversarii fiind de va
lori apropiate. Echipa antrenată 
de prof. Dumitru Matei s-a ară
tat mai omogenă, prin cele cî- 
teva faze palpitante, din care 
au înscris I. Pîslaru (3) și C. 
Catrina. Scor final : 4—1 (2—0) 
pentru „Cutezătorii”.

O frumoasă dimineață a peste 
20 000 de elevi, cum rar 
întîlni. Aplauze finale organiza
torilor : Consiliul Municipal al 
Organizației Pionierilor (preșe
dintele comisiei sport-turism, 
prof. Eugen Danciu) și Palatul 
Pionierilor (director sportiv, 
prof. O. Țurcaș).

poți

G. RAEȚCHI

VERIFICĂRI ALE
OLIMPIC Șl

Lotul olimpic al României, 
care se pregătește pentru me
ciul cu echipa Albaniei, din 
preliminariile J.O., susține azi 
ultima partidă de verificare. De 
data aceasta, adversara selec
ționatei române este reputata 
formație vest-germană Eintracht 
Braunschweig. Meciul se va 
disputa pe stadionul Republicii, 
de la ora 16,30. In deschidere, 
o partidă 
Rapid — 
maniei).

de juniori (ora 14,45) : 
Bochum (R.F. a Ger-

★

Tot azi, pe terenul T.M.B. 
(ora 14,30), lotul de tineret sus-

UN MECI ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE LIMITA
IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Patinoarul acoperit „23 Au
gust" din Capitală a găzduit 
ieri cea de-a doua etapă a ul
timului tur din campionatul 
divizionar.

IN LOC DE CRONICA... Me
ciul dintre I.P.G.G, și Avîntul 
Gheorghieni, angrenate într-o 
pasionantă dispută, în care stu
denții își apărau cu ardoare 
șansele, iar hocheiștii din 
Gheorghieni luptau pentru a 
încerca să obțină prima lor vic
torie în acest campionat, a de
generat din cauza unui... antre
nor prea nervos. Dar să expli
căm ce s-a întîmplat: tabela de 
marcaj arăta . 2—0 pentru 
I.P.G.G., prin golurile înscrise 
de Rociu (min. 17) și Malîhin 
(min. 22) cînd, patru minute 
mai tîrziu, un contraatac al 
bucureștenilor a produs aglo
merare în fața porții lui B. 
Szabo ; în cădere, acesta a miș
cat puțin poarta, exact în mo
mentul în care Gh. Florian 
(I.P.G.G.) înscria un gol chiar 
pe mijlocul porții. Jucătorii din 
Gheorghieni păreau convinși da

valabilitatea golului, numai an
trenorul lor, Zoltan Tomor, nul 
Acesta și-a retras elevii de pe 
gheață, refuzînd să reia parti
da dacă nu se revine asupra 
deciziei. Arbitrii FI. Gubernu și 
T. Ivănescu au aplicat articolul 
637, aliniatul A din regulamen
tul în vigoare, declarînd parti
da cîștigată de I.P.G.G. cu 5—0! 
In ceea ce privește atitudinea 
antrenorului din Gheorghieni, 
toți specialiștii prezenți în tri
bune au fost de acord că ea nu 
era justificată întrucît golul 
fusese perfect valabil I Este 
deci vorba de un caz de sfidare 
a legilor sportivității, care tre
buie sancționat

STEAUA — AGRONOMIA 
CLUJ 10—1 (3—1, 5—0, 2—0). Un 
meci în care campionii ne-au 
lăsat impresia că se menajează. 
Au înscris : G. Szabo (3), Ca- 
lamar (2), Biro, Herghelegiu, 
Ioniță, Gheorghiu și Ștefanov 
pentru Steaua, respectiv, 
Santha.

Turneul final al campionatului masculin de volei

Gălățenii—performerii zilei
BRAȘOV, ș (prin telefon, 

la trimisul nostru). ~ 
zl a turneului final al 
natului masculin de volei a re
zervat spectatorilor prezențl în 
Sala Armatei o surpriză aplauda
tă de numeroșii suporteri al 
studenților gălățenl. încurajată 
de buna comportare din meciul 
cu Steaua, POLITEHNICA GA
LAȚI a învins cu 3—1 (13, —II, 
4, 8) pe DINAMO I Lipsită de 
sprijinul lui Schreiber (care a 
jucat doar în setul al doilea 
și n-a mal putut continua din 
cauza entorsei de la gleznă), for
mația dlnamovistă nu a mal gă
sit cheia desfacerii impozantu
lui blocaj gălățean. De remar
cat faptul că în setul I, dina- 
moviștil au condus cu 12—6 șl 
totuși, au pierdut. Este adevă

de
Penultima 

campio-
rat că ei nemalputind ceda locul 
II și-au rezervat forțele pentru 
partida ultimă cu Steaua, în 
care Intenționează să facă to
tul pentru victorie. Aceasta însă 
nu știrbește cu nimic din meritele 
învingătorilor, care au evoluat 
excelent în toate compartimen
tele, cu mențiuni speciale pentru 
blocaj. Remarcați : UcUșteanu, 
Popa, Stere, Mânu (P), Tîrllcl, 
Oros (D). Au arbitrat bine L. 
Păltinlșan (Brașov), Gh. lonescu 
(București).

In cel de al doilea med al zi
lei STEAUA a dispus de RAPID 
cu 3—1 (6, 12, —9, 4). AU con
dus bine V, Arhlre (Brașov) — 
C. Mușat (Constanța).

DINAMO — AVÎNTUL M. 
CIUC 9—2 (4—O, 2—0, 3—2)
Un joc plăcut, cu acțiuni pur
tate in viteză. După ce dina- 
moviștii și-au asigurat victoria, 
în repriza a III-a. ei au înceti
nit ritihul. Au marcat: Tureanu 
(2), Moiș (2), Axinte, Huțanu, 
FI. Sgîncă, Florescu, Pană 
pentru Dinamo, respectiv Baka 
și Krausz.

Azi este zi de pauză. Cam
pionatul continuă mîine

Tr. iOANIfESCU

DE
LOTURILOR
TINERET

primul joc de verificareține
din acest an în compania for
mației T.M. București (diy. C).

La sfirșitul săptăminii, în Capitală

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ la popice
Popicaril români se află în 

fața unei interesante confruntări 
internaționale; întîlnlrea cu re
prezentativele R. D. Germane, 
cotate printre cele mal valo
roase formații din lume.

Jucătoarele șl jucătorii din lo
turile noastre au urmat, la clu
burile și asociațiile respective 
un program de antrenament in
dicat de Specialiștii federației. 
In urma comportării seiecționa- 
bililor din ultimele meciuri di
vizionare, antrenorii Alexandru 
Andrei șl Ferdinand Popescu au 
reținut următori sportivi pen
tru confruntările cu popicarii 
din R. D. Germană : feminin — 
Elena Trandafir, Elena Cernat,

Crista Szocs, Florioa Neguțoiu,’ 
Margareta Szemanl, Use Schmidt 
șt Valeria Dumitrescu; masculin 
— I. Mlcoroiu, P. Purje, C. VI- 
nătoru, I. Tismănaru, I. Băiaș, 
Gh. Silvestru șl L. Martina.

întrecerile au loc pe arena 
Voința din Capitală după cum 
urmează : stmbătă — partidele pe 
echipe; duminică — turneu indi
vidual.

Aurelian BREBEANUS. SAMARIAN

După o frumoasă comportare la „europenele" de sală 
de la Sofia, unde s-a clasat a doua la 800 m, semifon- 
dista clujeană Ileana Silai desfășoară o intensă activi
tate de pregătire în vederea starturilor în aer liber care 
vor culmina cu desfășurarea campionatelor continentale 
din capitala Finlandei.

stadionul Municipal din Cluj, executând exerciții pentru 
fțezyQltqrea forței abdominale, ajutată de antrenorul șăy Ghșorghe Biros

CU GINDUL
LA HELSINKI

Iat-o la un antrenament pe

Bucureșteanul Ioniță con duce pucul. Fază din întâlnirea 
Steaua-Agronomia Cluj

Foto : T. MACARSCHI

ACEȘTIA
SIMT CEI 15

Dialog cu antrenorii 
lotului de rugbu 
proi. Al. ieoiilovici 
șl Petre cosmănescu

Rugbyștii din lotul României 
pentru meciul cu Italia își 
continuă pregătirile. Fotore
porterul nostru Theo Macar- 
schi i-a surprins în timpul u- 
nui antrenament... atletic. In 
prim plan (de la stingă la 
dreapta) Șerban, Iorgulescu și 

Demian

Doar 22 de jucători din 40 
au rămas în lotul național 
de rugby pentru meciul cu 
Italia, după trialul de du
minică. 15 titulari și 7 re
zerve. Cine sînt aceștia ?

Pentru compartimentul îna
intării răspunsul ni l-a dat 
prof. Teofilovici :

— In general am preferat 
— pentru toate liniile — pe 
jucătorii care dovedesc o mai 
mare mobilitate și calitatea 
de a asigura baloanelor o 
circulație continuă în teren. 
Astfel, pentru linia I ne-am 
oprit asupra lui Baciu, Onu- 
țiu și Drăgulescu. Baciu este 
un jucător complet, cu o bo
gată experiență competiția- 
nală, Oopțli) D dovedit ca-

^NAȚIONALELE" ȘCOLARE

DE BASCHET

SE APROPIE DE FINAL'
SIBIU, 6 (prin telefon). Marți 

a fost ziua în care favoritele 
campionatelor naționale școlare 
șl de juniori și-au asigurat par- 
tidparea la turneele pentru locu
rile 1—4. La fete, în cel mal fru
mos și mai disputat med, echipa 
Liceului nr. 35, avind in Liliana 
Rădulescu o excelentă marcatoare 
(29 p), a depășit în partea a doua 
a întrecerii formația Școlii spor
tive din Satu Mare. Dintre tea
ncurile masculine, o revelație a 
fost cel al Școlii sportive Cluj, 
clasat pe primul loc în seria sa. 
In cealaltă serie, partida dintre 
Liceul nr. 35 București și Școala 
sportivă Brașov a fost foarte 
„fierbinte", oferind, din păcate, șl 
unele ieșiri mal puțin sportive, 
pentru care brașoveanul Caraman 
a fost sancționat cu fault tehnic, 
iar antrenorul Iul, D. Stroe, invi
tat în tribună.

Rezultate : băieți : C.S.M. Iași 
— Șc. sp. Brașov 76—62 (33—30), 
Șc. sp. Satu Mare — Șc. sp. Cluj 
40—62 (22—37), Llc. nr. 35 — ȘC. 
sp. Brașov 73—50 (35—26), Șc. sp. 
Cluj — Șc. sp. Arad 65—36 (32—18); 
fete: Șo. sp. Cluj — Metalul Sa- 
lonta 50—33 (18—21), tic. nr. 35 — 
Șc. sp. Satu Mare 70—55 (32—27), 
Șc. sp. Satu Mare — Șc. sp. 
Constanța 55—43 (28—27), Viitorul 
Dorohol — Șc. sp. Cluj 44—74 
(18—21).

L ION, coresp.

de a se încadra perparitatea
fect în acest terțet, în timp 
ce Drăgulescu posedă... arta 
de a grupa în jurul său cîte 
4—5 adversari. In lot, ca re
zerve, pentru linia I, î-am 
păstrat pe Dinu și Iorgulescu.

— Cum arată linia a II-a 
pentru care au existat mai 
multe candidaturi ?

— Preferințele noastre s-au 
oprit asupra lui Șerban și 
Atanasiu, apreciat! ca buni 
prinzători, dar și ca jucători 
foarte activi în grămezi, cu 
o viziune largă a terenului 
advers. Rezervă — Țuțuianu.

— Știm că au existat unele 
controverse în ce privește al
cătuirea liniei a III-a...

— Intr-adevăr, pentru

ceastă hotărît
mai greu, alegerea fiind în
delung gîndită. Singurul asu
pra căruia n-am avut nicî un 
fel de dubiu a fost Demian, 
care se dovedește a fi un ex
celent coordonator al jocului. 
Pentru celelalte posturi ne-am 
hotărît asupra lui Al. Pop,

mal complex decît Miclescu, 
ultimul Încă neexperimentat 
Miclescu va figura, totuși ca 
rezervă. Ultimul jucător din

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

MECIUL ROMÂNIA - ITALIA (rugblj) 
VA TI CONDUS DL UN ARBITRU fDANCH

Si

Comisia de arbitri a
F.I.R.A. (Federația internațio
nală de rugby amator) a de
legat pe Michel Dubernet, 
drept conducător al meciului 
România — italia, programat

duminică 11 aprilie la 
rești, în cadrul „Cupei 
nilor".

Arbitrul francez va 
Capitală în cursul zilei 
neri,

Bucu-j 
națiu-'

sosi în 
de vi-
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PRINTRE CULOARE
DEBUT COMPETITIONAL 

LA CLUJ
CLUJ, (de ia coresponden

tul nostru). — Profitînd de 
vremea excelentă din ulti
mele zile, atleții din locali
tate și-ad făcut debutul în 
competițiile în aer liber. 
Pista foarte bună a stadio
nului Municipal a permis 
atleților să furnizeze dispu
te agreabile și să obțină cî- 
teva performanțe interesan
te. în mod special s-au evi-

MUSTAȚĂ
Învingător
PE 35 Km

Duminică dimineața pe șo
seaua Gruiu — Snagov a a- 
vut loc o probă de maraton 
redus pe distanța de 35 km, 
concurs de selecție organizat 
de Federația de atletism. O 
formă bună au dovedit Mus
tață și Păduraru, care s-au 
distanțat considerabil de cei
lalți concurenți. La această 
probă s-au aliniat la start 
alergători din Constanța, Hu
nedoara, Iași, Roman și 
București. Dinamo, Progresul. 
P.T.T., Steaua. Iată rezulta
tele tehnice : 1. N. Mustață 
(Dinamo București) 2.02:14,8, 
2. M. Păduraru (Metalul Ro
man) 2.03:24,03, I. Visăm. (Di
namo București) 2,10-59,2, 4. 
I. Egheri (Dinamo Buc.) 
2,13:34.0, 5. Ov. Lunu (Steaua 
Buc.) 2.13:52,0, 6. P Lazăr 
(Farul Constanța) 2.14:48,2.

Organizarea a fost la înăl
țime.

Nicelae D. NICOLAE 
coresp.

dențiat atleții de la Univer 
sitatea, pregătiți de antreno
rul emerit Ion Arnăutu. Iată 
cîteva rezultate : bărbați: 
100 m : Ad. Darvaș 10,8, V. 
Bogdan 11,0 ; 200 m : Darvaș 
22,0 ; 400 m : Gh. Manea 
49,9 ; 800 m : N. Szacacs 
1:57,8; 5 000 m: I. Baciu 
15:15,4 ; 400 mg : T. Szekeli 
57,4 ; înălțime : N. Dan 1,92; 
greutate : C. Socol 13,82 ; 
disc : Socol 49,06 ; suliță : 
C. Szekeli 58,26 ; fete : 400
m : Ana Iacob 59,8 ; 800 m : 
Iacob 2:21,0; suliță: Eva 
Zorgo 45,84.

Aurel PALADE-URSU

PREMIERĂ ATLETICA 
CRAIOVEANA

în zilele de 17 și 18 apri
lie, pe stadionul din Craio
va va avea loc concursul re
publican de primăvară al ju
niorilor de Cat. II. Este pri
ma mare competiție atletică 
în aer liber a noului sezon și 
totodată cea dintîi manifes
tare de amploare organizată 
în Cetatea Banilor. Cei a- 
proape 800 de concurenți din 
toate colțurile țării, selecțio
nați în baza haremurilor sta
bilite de F.R.A. vor benefi
cia — ar fi de dorit — de o 
pistă corespunzătoare, căci 
Craiova are unul dfn puține
le stadioane din țară cu pis
tă de opt culoare.
SELECȚIA JUNIORILOR, 

LA CONSTANȚA
La începutul lunii mai este 

programat la Constanta con
cursul republican al juniori
lor de cat. I — selecție pen
tru formarea echipei repre
zentative în vederea viitoare
lor competiții internaționale.

(Urmare din pag. 1)

CÎTEVA concluzii

DUPĂ ÎNTRECERILE SPERANȚELOR
(CSM Cluj) conduce plutonul alergătoarelor pe 

foto: C. CRETU — Cluj
vor fi organizate

Semicentenarului

Ana Iacob
S00 m 

întrecerile 
în cinstea 
Partidului.

Este necesar deci ca foru
rile sportive locale să ia din 
timp toate măsurile de or
din organizatoric și tehnic 
pentru ca această competiție, 
una dintre cele mai impor
tante, să se poată desfășura 
la nivelul dorit. Tot la Con
stanța va avea loc și meciul 
internațional de seniori din
tre reprezentativele României 
și Norvegiei, în ziua de 11 
mai.

CAMPIONATUL DE MOTOCROS

vr
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P. Constantlnescu-Iași, Al. Do- 
brogeanu-Gherea și alții.

Ca urmare a acestei iniția
tive a P.C.R., PRIETENII NA
TURII își perfecționa mereu 
programul de acțiune, își întă
rea rîndurile, devenind, în 
scurt timp, cea mai puternică 
organizație pentru educația 
fizică a muncitorilor din Ro
mânia, condusă și îndrumată 
de către Partidul Comunist 
Român cu scopul de a de
veni unul din izvoarele de 
energie ale maselor.

După recunoașterea legală a 
existenței sale de către oficia
litățile vremii, grupările spor
tive muncitorești ce ființau 
deja au adoptat toate Sta-

tutui noii organizații, afiliin- 
du-se la ea, la recunoașterea 
Comitetului ei Central, noua 
grupare sportivă purtînd de
numirea de „Prietenii na
turii". Unele grupări, însă, deși 
au aderat oficial la normele 
prevăzute de statut, și-au pă
strat. totuși vechile denumiri— 
T.M.T.E.-Timișoara, A.M.T.E.- 
Arad, „Asociația sportivă a 
muncitorilor" din Deva, 
Gheorghieni etc., „Cercul spor- 
tiv“-Craiova, clubul „Jiul" 
din Lupeni. Dar, indiferent 
de titulatura sub care erau 
cunoscute, aceste organizații 
erau ale muncitorilor, consti
tuind una din formele sub 
care se înfăptuia unitatea cla
sei muncitoare în jurul parti
dului și prin care se pro
paga cuvîntul său în mase.

Supraveghind îndeaproape 
legătura Prietenilor naturii 
cu partidul comunist, orga
nele Siguranței consemnau înl 
raportul lor că această orga
nizație „nu e o simplă aso- 
ciație sportivă din care faca 
parte oricine dorește, ci « 
asociațiune din care nu pot 
face parte decît muncitorii 
organizați în sindicate și par- 
tidul comunist". De altfel, 
chiiar din însuși Regulamen
tul și Statutul acestei orga
nizații reiese fără nici un 
echivoc că din anul reorga
nizării sale și pînă in 1922 
PRIETENII NATURII a fost 
singura organizați» de masă 
recunoscută de lege eare a 
sprijinit activitatea p.C.R.

Turneul internațional 
de la Budapesta

SATISFĂCUT PARȚIAL

Lotul olimpic de lupte gre- 
co-romane al țării noastre 
și-a început verificările din 
acest an, fiind prezent la 
sfîrșitul săptămînii trecute în 
capitala Ungariei, unde a 
participat la confruntările in
ternaționale ale „CUPEI E- 
LIBERĂRII". La înapoierea 
în țară am solicitat un in
terviu antrenorului federal 
ION CORNEANU.

— Pentru început v-ant 
ruga să ne spuneți cum a- 
preeîați- concursul de la 
Budapesta ?

— Concursul a fost deose
bit de „tare". Unii dintre 
campionii mondiali sau eu
ropeni ca Rîbalko și Grigo
riev (U.R.S.S.), Silay (Unga

ria) nu s-au clasat nici mă
car în primele trei locuri, iai 
alți reputați luptători au fost 
eliminați după două sau trei 
meciuri. Nivelul tehnic a fost 
foarte ridicat. Nu-mi amin
tesc să se fi terminat vreo 
partidă fără ca învingătorii: 
să nu fi acumulat puncte teh
nice. De altfel, arbitrii au dic
tat numeroase descalificări- 
chiar după numai o repriză 
dacă luptătorii n-au executat 
procedee tehnice-, N-au fost- 
scutiți de asemenea grave 
verdicte nici campionii' mon
diali Krumov (Bulgaria) și 
Silay.

— Cu toate acestea Ber- 
ceanu și Neguț au urcat pe 
prima treaptă a podiumu-

lui, iar Martinescu l-a se
cundat pe învingătorul de 
la categoria sa fără să 
piardă vreun meci. Cum 
au luptat ei și ceilalți spor
tivi români ?

Finale ale campionatelor individuale

273 DE TINERI
LA CLUJ

în sala Armatei din Cluj 
au început marți întrecerile 
celei de a doua ețftții a cam
pionatelor republicane indivi
duale de lupte libere rezer
vate tineretului. La competi
ție s-au prezentat 273 de spor
tivi diri 21 de județe. Iată 
cîteva- rezultate : cat. 48 kg : 
T. Sabău (Oradea) b.t. Gh. 
Gheorghfe (Steaua), H. Kala- 
paci (Odorhei) b.t. D. Coman 
(Brăila) ; cat. 52 kg : I. A- 
rapu (Steaua) b.t. A. Godea- 
nu (Orșova), E. Bijhogeaca 
(Deva) b.t. Gh. Bucur (Craio
va) ; cat. 57 kg : FI. Moț i 
(Steaua) b.t. N. Roman (Cluj), 
Gh. Dobrănel • (Brașov) b.t. C. 
Greblus (Tî-rgo-viște), cat. 62 
kg: N. Dorobanțu (Rapid 
Buc.) b.t. V, Mîndru (Orșova), 
V. Ghiorghiu (Galați) b.t. C. 
Zenier (Lugoj),,. Al.. Ra- 
dansehi- (Satu Mare)- b.t. I. 
Corsei (Suceava).

CONCURENȚĂ MARE 
LA ÎNTRECERILE
DE LA BRAȘOV

Aflate la a treia ediție, fi
nalele campionatelor școlilor 
profesionale la lupte, ce se 
desfășoară la Brașov, înre
gistrează de la an la an o 
lărgire a ariei de reprezen
tare a luptătorilor din toate 
județele țării și, ceea ce este 
mai îmbucurător, o simțitoare 
creștere valorică. Este sufi
cient să amintim de Stelian 
Popescu, campion european de 
juniori pe 1970 la cat. 75 kg 
la libere, care acum, la Bra
șov, a trebuit să folosească 
toate cunoștințele tehnice pen
tru a cîștiga meciurile pe 
care le-a avut de susținut. 
Nu a scăzut valoarea sa. ci 
concurența a devenit mai ma
re. Același lucru se petrece 
la toate categoriile. Azi vor 
fi desemnați campionii. f

M. B.

— într-adevăr, Berccanu, 
Neguț șl Martinescu au dat 
deplină satisfacție. România, 
exceptînd Ungaria, a fost 
singura țară cu două locuri1 
întîi. în schimb, tinerii in
troduși în formație, Ion Păun, 
Iosif Bender, Stelian Șerban 
și Roman Codreanu n-au co
respuns decît în privința pre
gătirii fizice. Să fie clar : nu 
așteptam ca ei să realizeze 
performanțe, mai ales atunci 
cînd au întîlnit luptători de 
mult consacrați. Dar acești 
tineri au fost lipsiți de cufaj 
și n-au inițiat procedee teh
nice deși cunosc foarte mul
te. Dintre ei Păun, în care 
îmi puneam speranțe să-1 du
bleze pe Baciu, m-a dezamă
git. De cînd a plecat de la 
Cîmpulung Muscel, devenind 
bucureștean, se prezintă în
tr-o scădere de formă îngri- 

a

dorința de a revitaliza 
' de mo-

_____, specialiștii federației au 
adus o serie de îmbunătățiri re
gulamentului de desfășurare a 
întrecerilor din acest an. Ast
fel, s-a dublat numărul etapelor, 
cu scopul de a asigura alergători
lor o mat mare continuitate în 
activitatea competițională, pre
cum și pentru a se face o se
veră verificare a potențialului 
fizic, tehnic și al cunoștințelor 
mecanice ale combatanților. Deci 
sportivul care va avea o com
portare bună și constantă de-a 
lungul celor 8 etape va intra 
în posesia titlului. Apoi, pentru 
a se stimula procesul de creș
tere a viitorilor performeri, se 
va acorda medalie de campion 
la juniori, aceștia urmînd să-și 
dispute întîietatea într-o clasă 
pînă la 400 cmc. In sfîrșit, în 
noul regulament al celei mai 
importante competiții interne a 
fost inclusă — cu intenția de 
a se depista elemente talentate 

o probă rezervată posesorilor 
motorete românești Mobra 

Carpați, cu condiția ca aceș- 
să fie membri 
motociclism și

In
campionatul republican 
tocros,

de 
Și 
tia 
de 
forul de resort.

Prima etapă a 
pe anul 1971 va avea loc dumi
nica viitoare în București, pe 
traseul de la Pantelimon, în or
ganizarea Ț.R.M. și a clubului 
sportiv Metalul. Iată programul 
reuniunii inaugurale : 250 cmc.
senioni, 500 cmc seniori, clasa 
pînă la 400 cmc juniori și clasa 
pînă la 75 cmc (motorete Car- 
pați și Mobra). Primul start se 
va da la ora 10.

al unei secții 
legitimați la

campionatului

Recentele campionate națio
nale ale juniorilor și ale școli
lor sportive ne-au prilejuit cî
teva observații pe care — în 
speranța de a fi utile și edifi
catoare — socotim că este indi
cat să le consemnăm.

Numărul participanților (se
lecționați și invitați) la ambe
le competiții, de circa 150, este 
indiciul unui progres calitativ 
nemaiintîlnit pînă acum. în ace
lași progres se află și aria de 
recrutare teritorială a finaliști- 
lor, ponderea excesivă de pînă 
acum a Brașovului și Prahovei, 
topindu-se într-o participare din 
ce in ce mai largă a tuturor 
județelor montane : Hunedoara, 
Harghita. Suceava, Neamț, Ca- 
raș-Severin, care se află toate 
intr-un progres evident, asaltînd 
vîrful clasamentelor schiului al
pin și nordic.

Am putea spune — fără tea
ma de a greși — că prima etapă 
— cantitativă — a fost parcursă 
cu îmbucurătoare rezultate. Ur
mează cea de a doua — cea 
calitativă — desigur mai grea 
și ca atare mai lentă în timp. 
Pe această linie vedem necesară 
o reconsiderare a mijloacelor, o 
restructurare organizatorică și 
metodică a căilor de pregătire.

Se știe, și din alte sporturi, 
și chiar din experiența Ochiului, 
că marile performanțe au în
ceput să se realizeze la vîrste 
din ce în ce mai mici. în mod 
practic, juniorii mari pot și 
trebuie să atingă o valoare com
parabilă cu a seniorilor. Pentru 
a atinge acest plafon, pregăti
rea juniorilor, solicitările fizice, 
tehnice și tactice trebuie să de
vină egale, dacă nu chiar su
perioare seniorilor. Orizontul 
pregătirilor va trebui să devină 
mai larg, închizînd în perime
trul său preocupări egale pentru 
coborîre, slalom special și uriaș. 
Conținutul fiecărei ședințe este 
bine a fi mai tehnicizat, mai se-

lectiv și mai pretențios. Aportul 
șl criteriul cronometrului să fie 
decisiv în selecționarea și ridi
carea fiecărei noi generații.

Concursurile în sine trebuie 
să devină mai dificile, rivalizînd 
prin spectaculozitate și grad de 
solicitare pe cele ale seniorilor 
sau pe cele internaționale. în 
acest mod vom obliga juniorii 
să se pregătească încă din țară 
la o valoare internațională. 
Primul început a și fost făcut. 
Slalomul special al campionate
lor juniorilor, desfășurat pe pîr- 
tia de sub teleferic, pe un tra
seu variat, și pretențios tehnic, 
poate deveni un model atît 
pentru celelalte discipline (uriaș 
și coborîre) cit și pentru con
cursuri și antrenamente. Nu le 
facem un serviciu juniorilor or- 
ganizîndu-Ie competiții de o ți-

nută mediocră, făcîndu-le rabat 
la valoare și dificultăți. Fără 
a mai vorbi că ocolind angaja
rea maximă, totală și variată, 
ne sustragem singuri de Ia ade
văratele performanțe.

Calendarul intern și interna
țional al juniorilor trebuie să 
devină mai bogat și mai ales să 
asigure continuitatea integrin- 
du-se intr-un circuit de schim
buri și contacte obligatorii în 
cultivarea performanței. Renun- 
țînd la acest principiu, renun
țăm de fapt la viitorul schiului, 
ceea ce nu este de dorit.

Și înainte de a încheia — 
fără pretenția de a fi epuizat 
bogata problematică a speran
țelor schiului — este necesar să 
amintim de materiale și echi
pament. în primul rînd cele 
esențiale : schiuri, bastoane, 
ceară, legături. Actuala stare de 
lucruri — deși superioară anilor 
trecuțl — este departe de a fi 
satisfăcătoare — în primul rînd 
pe plan calitativ — inferioară 
adversarilor străini pe care a- 
vem și dorința 
de a-i întrece, 
pe unii — i-am

• MUNȚII 
FUL CU DOR șl 
FURNICA sînt din 
nou asaltați de schi
orii alpini. Fruntașii 
se pregătesc intens 
pentru „Cupa Fede- 
rațiel“, competiție 
ajunsă la a XlV-a 
ediție și care va 
avea anul acesta 
caracter Internațio
nal. Tot la Vîrful 
cu Dor au venit în
tr-o tabără de pre
gătire 15 elevl-schl
ori, F.R.S.B. profi
tînd de vacanță 
pentru a perfecționa 
tehnica speranțelpr 
schiului. Antrenorul 
federal I. Berindei 
șl C. Tăbăraș sînt 
cel ce se ocupă de 
acești tineri.

• Șl LA PIATRA 
ARSA -------- - —“
vltate.
nează, 
tabăra 
buni ---------- ------
ai probelor de fond 
și biatlonulul. Ta
băra, care va dura 
pînă la 14 aprilie, 
numără 40 de elevi, 
de eare se ocupă 
(sub îndrumarea 
antrenorului federal 
C. Tiron), următorii 
antrenori : Șt. Stăi- 
culescu, _N. Burchij 
Rodloa 
Plștea
pola.

este vie ajtti- 
Ald funețio- 
de duminică 

celor mal 
elevl-schlori

■7 -  ---- M
Pali, Gh. 

șl i. cim-

• TOT LA POIA
NA BRAȘOV dar 
între 19 și 28 apri
lie, se va tine și 
cursul de perfecțlo-

jorătoare. Nesatisfăcător 
luptat și Gh. Stoiciu.

— Dar cei de la „li
bere" ?

— La Budapesta au fost 
trimiși doar trei din lotul de 
lupte libere. Poalelungi și 
Paneă au fost eliminați după 
două meciuri, iar Dumitru în 
cel de-al treilea...

— O ultimă întrebare : 
cînd susține lotul olimpic 
de greco-romane următoa
rea verificare ?

— Săptămîna viitoare. E- 
chipa clubului Dinamo Bucu
rești, în care sînt o parte din- ■ 
tre luptătorii acestui lot, va 
participa la o importantă 
competiție în Cehoslovacia,
iar ceilalți în Bulgaria, la
tradiționalul turneu „Nikola 
Petrov".

Costin CHIRIAC

și posibilitățile 
Și pe care — 
și întrecut...

Mihai BÎRA

nare al antrenorilor 
de la probele al
pine, curs care va 
avea același scop.

a INTRE 15 Șl 20 
APRILIE, la Poiana 
Brașov, se va orga
niza un curs de 
perfecționare a an
trenorilor șl profe
sorilor de schi 
care se ocupă de 
fond șl biatlon. Vor 
fi luate în discuție 
metodele de pregă
tire folosite șl se va 
urmări îmbunătăți
rea lor.
• biatloniștii 

SOVIETICI, fruntașii 
mondiali ai acestei 
tinere discipline a 
schiului, vor ii în
tre 13 șl 28 aprilie 
oaspeții stațiunilor 
noastre Poiana Bra
șov șl Predeal. El 
vor face In acest 
timp un stagiu de 
pregătire comun cu 
biatloniștii noștri.

Foto :
N. DRAGOȘ

începe un nou 
sezon competi- 
țional pentru 
rutieri! Astăzi, 
p ? șoseaua spre 
Călărași, cicliș
tii vor' alcătui 
din nou pluto
nul creator de 
faze dinamice. 
Competiția de 
debiit este „Cu

pa Steaua" WWW

r

A

ASTĂZI START ÎN „CUPA STEAUA" PREGĂTIRI PENTRU BALCANIADĂ
Astăzi, la ora 15,30, se dă! 

startul în prima competiție' 
ciclistă de fond a anului (pe 
etape) — „CUPA STEAUA"., 
La întrecerea organizată de 
clubul sportiv Steaua vor păr-! 
ticipa toți rutierii fruntași din

AL CAMPIONATULUI MASCULIN
Echipele finaliste ale cam

pionatului masculin de volei 
mai au de susținut doar par- 
tid.ele unei singure etape, 
după care se va trage cor
tina și peste această ediție. 
Campioana este deja cunos
cută — Steaua. Pînă la ana
liza mai detaliată a compor
tării echipelor, ne vom rezu
ma, în rîndurile de față, la 
cîteva constatări prilejuite de 
evoluțiile celor patru forma
ții în partidele susținute pînă 
acum.

Steaua, așa cum am ară
tat mai înainte, este de mult 
campioană. O campioană a 
omogenității perfecte, atu prin 
care 3-a salvat din multe si
tuații critice. Este drept, mi
siunea ei a fost ușurată și 
de faptul că adversarele au 
manifestat mai multă etero
genitate în sextete.

Dinamo este echipa care ne 
of^ră speranțe într-o even
tuală ascensiune valorică foar
te apropiată. Afirmăm aceas
ta, gîndindu-ne la faptul că 
ea beneficiază de cîteva au
tentice talente (Oros — poate 
cei mai bun jucător al tur
neului final, judecind apor
tul lui în toate comparti
mentele — Dumănoiu, Codol) 
ca și de jucători mai expe
rimentați ca Schreiber —' 
care, deși accidentat de la 
începutul, turneului; și*-a a- 
dus o contribuție substanția
lă la jocul echipei — Tîrlici, 
Vraniță.

Rapidul s-a comportat sub 
nivelul așteptărilor, Giuleș-

tenii au fost autorii celor mai 
numeroase greșeli, pornind 
chiar de la executarea ser
viciului pe care l-au „forțat" 
în intenția de a obține punc
te și, ca urmare, execuția lui 
a fost de cele mai multe ori 
defectuoasă, irosind posibili
tățile de a acumula puncte pe 
care și le-au creat cu prețul 
a mari eforturi în lupta la 
fileu. Echipa trăiește mai mult 
prin omogenitate și nu prin 
valoarea individuală a jucă
torilor. Omogenitatea ei nu a 
atins, însă, nivelul Stelei, dar 
chiar dacă va ajunge la acest 
nivel nu va însemna prea 
mult pentru voleiul nostru.

Politehnica Galați a stră
lucit pînă acum îndeosebi 
prin blocaj, datorită taliei 
mai înalte a jucătorilor. Con
centrarea insuficientă, însă, în 
unele momente decisive, atît 
în apărare cît și în arac „a 
dus la ratarea unor situații 
favorabile. Este și cazul par
tidei cu Steaua, pe care au 
abordat-o cu conștiință că 
sînt învinși aprioric. Este a- 
devărat, că la acest insucces 
a contribuit și lipsa de in
spirație în conducerea echi
pei. De pildă, nu s-a persis
tat în ideea jocului cu 5 + 1 
care în seturile III și IV își 
dovedise eficacitatea. Dragoș 
Popescu, un ridicător care a 
fost util, trebuia totuși 
schimbat atunci cînd ajun
gea' pe fileu cu Stere, mult 
mai înalt, cu posibilități de 
blocarg superioare,

JOCURI FRUMOASE ÎN

BACAU, 6 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru), 
în fața unei numeroase a- 
sistențe, echipele școlilor 
sportive din Sibiu și Cluj au 
furnizat una din cele mai 
frumoase partide din cadrul 
turneului final al juniorilor. 
Sibianca Marilena Milea și-a 
condus magistral echipa spre 
o meritată victorie. Clujence- 
le nu au putut obține decît 
un singur set, dar au meri
tul că au contribuit la reali
zarea unui.spectacol voleiba-

TURNEUL JUNIORILOR

bienii au cedat pasul pier- 
zîndu-le pe următoarele 3 la 
diferențe categorice. Așadar, 
3—2 (—11, —11, 2, 5, 4) pen
tru Viitorul.

ALTE REZULTATE, mas
culin : Rapid—Șc. sp. Buzău 
3—1 (9, —7, 4, 9), Liceul Mi
litar Cîmpulung—Liceul An
drei Mureșanu Dej 0—3 (—12, 
—10, —14), Rapid — Șc. sp. 
Caransebeș 3—0 (7,7,3), Șc. 
sp. Buzău—Șc. sp. Cluj 3—0 
(7, 6, 7), feminin : Șc. sp.

țara noastră. Va fi interesant 
de urmărit, îndeosebi, evolu
ția membrilor loturilor națio
nale, revenite recent în țară 
după participarea la întrece
rile din Algeria și Bulgaria.

Iată programul desfășurării 
etapelor ;

ETAPA I — miercuri: 
București — Călărași (pînă 
la km 66,5) — București, 110 
km. Start și sosire'la km 11,5.

ETAPA A II-A — joi : 
București — Oltenița — Bucu
rești, 110 km. Start și sosi
re de la km. 13.

ETAPA A III-A — vineri: 
Bhcurești — Ploiești — Bucu
rești, 120 km. Start și sosire 
la km 7.

La această competiție se 
alcătuiește numai clasamen
tul individual, astfel că aler
gătorii — scăpați de grijile 
tacticii de echipă — vor pu
tea să lupte pentru șansa lor, 
pentru mărirea mediei orare.

Intra 2 ?1 28 aprilie va avea 
loc la Sofia cea de a V-a edi
ție a întrecerilor balcanice da 
tir la arme cu glonț și la pistol, 
Loturile, atît cele de seniori 
cit șl cele de juniori, sînt In 
curs de definitivare. Totuși, o 
serie de trăgători, componență 
mai vechi al loturilor ca și 
acela care în acest' început de 
sezon au realizat rezultate bune, 
se pot considera de pe acum 
Incluși în echipele reprezenta
tive pentru Balcaniadă. Este 
cazul lui P. Șandor, Gh. Vasi- 
lescu, M. Ferecatu (la pușcă), 
D. Iuga, M. Reșca, I. Tripșa,

Ț1NTAȘII FRUNTAȘI DIN NOU
IN ÎNTRECERE

Clubul sportiv Dinamo Bucu
rești organizează $n cinstea 
Semicentenarului Partidului o 
amplă întrecere rezervată spor
tivilor fruntași (seniori și ju
niori) la arme cu glonț și la 
pistol. La întrecerile care încep 
joi, pe poligonul Dinamo, par
ticipă toți fruntașii tirului nos
tru, inclusiv cei vizați să ne 
reprezinte la Balcaniadă.

Joi, în prima zi, vor avea 
loc întrecerile de armă standard 
(senioare și juniori) și pistol 
sport (juniori).

V. Atanaslu (la pistol viteză) * 
Edda Baia, Veronica Stroe, Ana 
Goretl (la armă standard fe
mei).

CONCURSUL STUDENȚILOR
DIN CAPITALĂ

Recent au avut loc întrecerile 
finale ale campionatului univer
sitar; centrul București. La con
fruntarea de pe poligonul „Ti
neretului" s-au întrecut nume
roși studențl la armă sport 3x20 
șl 3x10 focuri. Competiția a fast 
cîștigată de reprezentanții 
U.E.F.S.-uluL ;

Iată rezultatele — armă sport 
3x20 f (fete șl băieți) t 1. M. 
Axente (I.E.F.S.) 505 p, 2. Ma
riana Bivolaru (I.E.F.S.) 480 p,
3. Eugenia Flețeru (I.E.F.S.) 405 
p. Armă sport 3x10 f. fete : 1. 
Ana Smeu (I.E.F.S.) 210 p, 2.
Margareta Magopatl (I.E.F.S.) 
205 p, 3. Iuliana Benedet (I.M.F.) 
204 p ; băieți : 1. M. Titischneider 
(Politehnica) 240 p, 2. R. Geor
gescu (Politehnica) 219 p, 3. N. 
Buzduga (I.E.F.S.) 215 p. Pe e- 
chlpe : 1. LE.f.S. 56 p, 2. Politeh
nica 20 p, 3. I.M.F. 15 p.

Finala pe țară a campiona
telor universitare se va disputa 
la Cluj, în zilele da 23, 24 șl 
15 aprilie. T. R.

listic de calitate. Scor : 3—1 
(13, —12, 8, 14) pentru Sibiu.

O partidă care a reținut a- 
tenția spectatorilor a fost și' 
cea furnizată de formațiile 
masculine ale Șc. sp. Sibiu și 
Viitorul Bacău. După ce au 
condus cu 2—0 la seturi, si-

Sibiu—Șc. sp. Timișoara 3—1 
(10, 4, —8, 13), Șc. sp. P. 
Neamț—Șc. sp. Constanța 3-0 
(3, 5, 2).

începînd de astăzi se dis
pută jocurile pentru locurile 
1—4 și 5—8.

Ilie IANCU

REZULTATE DIN DIVIZIA B
în divizia B s-au disputat 

partidele etapei a 17-a. Iată 
rezultatele înregistrate :

FEMININ, seria I : Medici
na Tg. Mureș — I.T.B. In
formația 1—3, Drapelul roșu 
Sibiu — Viitorul Bistrița 
3—0, Voihța Oradea — Voin
ța M. Ciuc 1—3, Voința Bra
șov — Voința Zalău 3—0 ; 
Sănătatea' Arad—Spartac 3-2; 
seria a Il-a : Constructorul
— Viitorul . 3—1, A.S.E. — 
Flacăra roșie 1—3, Sănătatea 
Ploiești — Progresul Bucu
rești 0—3, Universitatea Iași
— Universitatea București 
0—3, Electromotor Pitești — 
Politehnica Galați 1—3, Vo

ința Constanța — Sănătatea 
Tîrgoviște 3—0.

MASCULIN, seria I: Vo
ința București — Voința A- 
rad 1—3, Progresul — Uni
versitatea Timișoara 3—0, 
C.F.R. Timișoara — Industria 
sîrmei C. Turzii 3-0, A.S.A. 
Sibiu — Alumina Oradea 
3—2, Politehnica Brașov — 
C.F.R. Cluj 3—2; seria a 
Il-a : Electra — Medicina 
3—0, Electroputere Craiova 
— Aurora 3—1, Universita
tea București — Universita
tea Craiova 1—3, Politehni
ca Iași — Farul 3—0, Side- 
rurgistul Galați — Relonul 
Săvinești 1—3,

ACEȘTIA SÎNT CEI 15...
(Urmare din pag. 1)

această linie este Rășcanu, 
foarte percutant și cu o mare 
intuiție a fazelor.

Antrenorul Petre Cosmă- 
nescu ne-a prezentat celelal
te compartimente :

— Bărgăunaș rămine defi
nitiv în locul Iul Florescu. 
accidentat. Nu avem o altă 
soluție, cu toate că actualul 
titular mai trebuie să-și re
tușeze unele deficiențe în ceea 
ce privește viteza, precizia și 
lungimea pasei. Rezervă, Mi
hai. Bărgăunaș va avea co
leg de linie pe Nicolescu, ju
cător sobru, cu un remarca
bil plasament.

— Cum rămîne cu cuplul 
de centri Dragomirescu — 
Nica ?

— Fără contracandidați, deși 
ambii «-aț» Placat la Rivalul

valorii lor. Contăm însă pe 
bogata lor experiență și de
sigur pe perspectiva de a-șl 
aduce o contribuție conside
rabilă ia transformarea lovi
turilor de pedeapsă.

— Se confirmă validitatea 
lui Teleașă ?

— Da, la ora aceasta este 
complet restabilit. Pentru cel 
de-al doilea post-aripă ne-am 
fixat asupra lui Suciu, jucă
tor rapid cu o mare rezisten
ță. Cît privește fundașul, 
l-am preferat pe Durbac, ac
tiv și penetrant, care reușește 
să se intercaleze tot mai mult 
în jocurile treisferturilor. Ca 
rezervă va figura Simion.

15-le României va susține 
astăzi pe stadionul Tineretu
lui, începînd de Ia ora 14,45, 
un meci de verificațre. Parte
neră — echipa Sportul stu- 
denteșg, ftiffijaiă a &yi%isi Bl

ACȚIUNI IN SPRIJINUL 
perfecționării 

CADRELOR SPORTIVE
In continuarea acțiunii- 

întreprinse în domeniul 
perfecționării cadrelor, ac
țiune sprijinită de Biroul 

C.N.E.F.S., astăzi se organi
zează de c&tre C.J.E.F.S. A- 
rad o consfătuire cu spe
cialiștii din județ. In ca
drul acestei consfătuiri, 
tov. conf. dr. Eimil CJTiibu, 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
va prezenta probleme ac
tuale ale sportului școlar 
și ale antrenamentului 
Sportivilor de performanță, 
expunere ce va fi urmată 
de filme metodice.

In săptămina viitoare o 
astfel de acțiune va fi or
ganizată și do C.J.E.F.S. 
Sălaj.

Reamintim că recent 
C.J.E.F.S. Timiș a organi
zat două asemenea acțiUni, 
cu expuneri făcute de tov. 
Emil Ghibu șl tov. Ion 
Kunst-Ghermănescu, care 
au fost deosebit de apreci
ate de profesorii de edu
cație flx*-ză șl antrenorii 
din județ.

Jiu........ ........ Ml ■



>•----------

OLIMPICII"

între repaus total
FOTBALUL Șl PERMANENTELE

SALE CONTROVERSE • ••

și critici... filmate
rapoartele observatorilor federali, ne-am oprit 
în primul rînd, la cele privind meciurile în jurul 
făcut mai multe discuții, fie că ele s-au referit

’’ Cercetînd 
întotdeauna, 
cărora s-au —... ----  ------ , .
la unele aspecte disciplinare, fie că a fost vorba de probleme 
de arbitraj, de faze controversatelovituri de la 11 metri, 
goluri, poziții de

în consecință, 
ceasta, am vrut 
tem, înainte de 
nia observatorului 
Ștefan Socaciu asupra arbi
trajului lui Gh. Limona, în 
meciul Dinamo — Progresul, 
pus în discuție de presă, ca 
urmare a fazei în care Raksi 
a fost trîntit în careu, fără 
ca arbitrul să intervină. Cro
nicarul nostru și-a exprimat 
părerea că 
infracțiune, 

.ționată cu
11 metri.
care apare 
lucrurile. De asemenea, 
rul „Informația Bucufeștiu- 
lui", fără să facă trimiterea 
la articolul de regulament, a-

ofsaid etc.
de data a- 
să cunoaș- 
toate, opi- 

federal

a fost vorba de o 
care trebuia sanc- 
o lovitură de la 
Revista „Fotbal“, 
azi, vede la fel 

zia-

joc și a atitudinii publicului. 
Un exemplu în această pri
vință este raportul privind 
meciul de la Timișoara, unde 
nu s-a întîmplat nici cel mai 
mic incident. în schimb,, ob
servatorul federal Ion Pișca- 
rac a fost impresionat neplă
cut de încercările lui Moldo- 

. veanu (Politehnica Iași), un 
Comisiei devechi „client" al 

disciplină, de a-și lovi adver
sarii.

Să reținem, 
cestor rînduri, 
nui alt delegat 
Ștefan Wetzer, 
fera care a existat în tribu
ne la meciul Jiul — Univer
sitatea Craiova, atît de im
portant pentru prima echi
pă : „Publicul local a avut o 
atitudine foarte sportivă, însă 
publicul venit din Craiova 
fost foarte gălăgios".

finalul a-în 
însemnările u- 
ai Federației, 

despre atmos-

Jack BERARIU
s-ar

a

Sîmbătă, pe „Republicii"
PROGRESUL-FARUL

de pe „Dinamo" s-a 
de puțin timp. Cu 
fac loc printre cei

i
I

Meciul Progresul — Fa
rul, din etapa a XX-a a 
campionatului diviziei A, 
se va disputa sîmbătă, de 
la ora 16,30, pe stadionul 
Republicii. în deschidere, 
de la ora 14,30, se vor 
întîlni echipele de tineret- 
rezerve ale celor două clu
buri.

MANTA PAUZÂ
A

JOI
r în urma lovițuril primite la 
meciul de duminică, porta
rul Progresului, Manta, nu 
a suferit decît o ușoară co- 
moție. Encefalograma efec
tuată a determinat pe medici 
să-i acorde scutire de antre
nament pînă Joi. Așadar, ni- 
mio grav.

rată că Raksi a fost trîntit în 
careu. Concluzia nu poate fi, 
deci, decît aceeași : se impu
nea lovitură de pedeapsă.

Observatorul federal nu a- 
mlntește de loc despre aceas
tă fază, ceea ce înseamnă 
că, pentru el, n-a existat nici 
uri fel de infracțiune. De altj- 
fel, arbitrajul lui Gheorghe 
Limona este notat cu 8, în 
contrast cu cele două stele 
din ziarul nostru, cu notă 6 
din revista „Fotbal" și cu 
aprecierea că partida „s-a 
bucurat, din păcate, de sla
bul arbitraj prestat de Gh. 
Limona" •— citat din ziarul 
„România liberă".

Ne mulțumim să semnalăm 
această diferență de păreri, 
pe care, cu siguranță, o vom 
întîlni și la alte meciuri. Poa
te că ecoul unui meci
stinge mult mai repede dacă 
toată lumea ar fi de aceeași 
părere. Și, în felul acesta, ar 
dispărea „problemele" de 
după meoi, adesea mai pasio
nante decît meciul în sine! Ne 
exprimăm, totuși, mirarea că 
raportul nu relevă decît 
două abateri disciplinare 
— protestele lui Măndoiu la 
deciziile arbitrului și jocul 
dur al Iul Viorel Popescu — 
în timp ce partida a oferit, 
din păcate, și alte secvențe 
negative : jocul periculos al 
lui Ștefan și Sălceanu (fapte 
semnalata în foaia de arbi
traj), precum și manifestă
rile „nervoase" ale lui Du- 
mitrache. Observatorul fede
ral confundîndu-se cu preșe
dintele Comisiei de disciplină 
ar fi trebuit, gîndim, să ne 
pună la curent cu opinia sa 
asupra acestor aspecte.

Aproape toate celelalte ra
poarte cuprind mențiuni fa
vorabile la adresa arbitraje
lor, a disciplinei în terenul da

CLASAMENTUL 
RETURULUI

ADIVIZIEI

2.
3.

4- 5.
4— 5.

7.
3.

9—11.
9—11.
9—11.

12.
13.
14.

1. RAPID
Steaua 
U.T.A. 
F.C. Argeș 
Farul

6. Dinamo 
Progresul 
CFR Tim. 
Politehnica 
Univ. Craiova 
Steagul roșu 
„U“ Cluj 
Petrolul 
Sport Club

13.
18.

CJFJEl. Cluj
Jiul

Punctul de vedere

ol clubului U.T.A....

FLORIAN DUMITRESCU
Mibai Florea, președintele 

clubului U.TJL : „Recent au 
fost luate o serie de măsuri 
disciplinare, pențru diferite aba
teri, săvîrșite de mai mulți fot
baliști ai clubului nostru. Prin
tre ei, și Florian Dumitrescu, 
sancționat pentru motivul de 
a fi vrut să lovească un adver
sar în partida cu „U“ Cluj. Du
mitrescu mai primise o sancțiu
ne pentru aceleași „maniere" și 
după jocul cu Jiul, dar el n-a 
înțeles spiritul măsurilor luate 
de club și a devenit foarte re
fractar. A venit 
nîndu-mi că vrea 
U.T.A. deoarece 
ționat, anunțînd 
dovadă a intențiilor sale Repre
zentarea la jocul de duminică, 
de la Ploiești. Joi, a participat 
la jocul de pregătire a echipei. 
N-a mai venit însă la plecarea 
spre Ploiești. A plecat luni, la 
București, la lotul olimpic, de 
unde îl așteptăm mîine. Clubul 
n-a luat încă nici o măsură 
concretă, n-a fost vorba de nici 
o suspendare pe un an, cum 
s-a zvonit, pentru că n-am 
vrut să ne pripim, să judecăm 
în lipsa.’.. celeilalte părți. Vom 
căuta să rezolvăm cazul acesta 
după întoarcerea sa, în modul 
col mai principial, în spiritul 
i'air-play-ului”.

la mine spu
să plece de la 
a fost sanc- 
drept primă

ETAPA A -a
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0
0
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1
1
1
2
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1 2
1 2

2
2
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1
1
1

1
1
0

2
I
3

3
3
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Meciul 
terminat 
greu își 
rămași să strîngă mîna jucă
torilor sau să-i șfichiuiască 
cu ironiile nemulțumirii, 
Constantinescu, Cheran, Săl
ceanu și Beldeanu. Cei trei 
dinamoviști — călcînd pe jă
ratecul amărăciunii, Beldea
nu — purtînd povara dulce 
a celui mai bun de pe teren. 
Toți patru, însă, apucînd ace
lași drum, poposind spre în
serat în același loc, acolo 
unde pînă miercuri trebuie să 
uite ce a fost și să țină min
te numai ce au de făcut în 
fața echipei Eintracht Braun
schweig : lotul olimpic.

Cele 5 puncte — zestre de 
aur, agonisită de F. C. Ar
geș în ultimele trei partide 
— au fost savurate de piteș- 
tenii Olteanu și Vlad în ma
șina ce gonea pe șoseaua fără 
borne kilometrice care leagă 
Piteștiul de București. într-un 
colț. Ghiță, îngerul 
al băcăuanilor, făcea haz de 
necaz „pentru că așa 
n-am să plîng decît cînd am 
să-mi pun ghetele-n cui. Pînă 
atunci, mai am destul timp să 
mă gîndesc dacă de necaz sau 
de bucurie...".

Ploieștenii Bădin și Dlncu- 
ță vor fi mulțumit cerului 
că din Ploiești a plecat, o 
dată cu ei, doar arădeanul 
Popovicî, căci 
putut 
cauză 
rești, 
pătat 
mitrescu, singurul component 
al lotului care n-a evoluat în 
etapa de duminică).

Doar brașovenii Ivăncescu 
și Gyorfi n-au avut probleme; 
de acest „sector" se ocupă 
antrenorul lor și, totodată, al 
lotului, Valentin Stănescu. Iar 
Cuperman, singurul reprezen
tant al echipelor studențești 
printre „olimpici", plecat de 
la Cluj, se rătăcise pe căile 
nevăzute ale aerului și luni 
la ora 16 nu poposise încă 
la Snagov...

avea și
(barem 

căci aci
întăriri :

păzitor

sînt eu;

numai așa au 
ei cîștig de 

pînă la Bucu- 
Popovici a că-

Florian Du-

DIN FEBRA ETAPEI...

CIFRE

zultatele în sine, purtîndu-le 
cu ei, în ei. Constantinescu, 
portarul fostului lider, 
spune, privind 
ristul Clenciu I 
Beldeanu, cel 
dinamoviștilor 
grație : „După 
prizei secunde, 
cîștige".

Cheran, cel
du-și coechipierii de pe mar
gine — abia s-a restabilit 
după scoaterea ghipsului — 
este mai critic, mi-1 arată pe 
Sălceanu și spune tare, ca și 
acesta să-l audă : „El ne-a 
pierdut meciul, cu ratările lui 
din 5 metri !“ Iar Sălceanu, 
cu chipul lui de Nică al Pe
trii din Humulești, se scuză, 
pasă-mi-te în glumă, dar ne
căjit nevoie mare : „Și să 
fac bădiță, dacă golul n-are 
lipiși...".

în timp ce Florian Dumi
trescu ne lămurea de ce n-a 
făcut deplasarea cu U.T.A. la 
meciul cu Petrolul, îl aud pe 
Ghiță aflat pe malul lacului, 
cum îl refuză pe fotoreporte
rul nostru : „Nu pozez, dom’- 
le! Ce, să zică oamenii că 
pescuiesc cele patru goluri 
de

îmi 
cum caricatu- 
îl desena 
care le-a 

lovitura 
aspectul 

, meritau

care privin-

la Pitești 7 !“

ȘI, TOTUȘI,

LA 18 APRILIE...

După consumarea partidelor 
etapei a 19-a, In actualul cam
pionat s-au înscris 355 goluri. 
Cele 15 goluri ale etapei (cu o 
medie de 1,87 goluri de meci) 
au fost marcate de 4 mijlocași 
(4 goluri) șl 10 atacanțl 
De remarcat că la Pitești 
marcaț 5 goluri, adică 
din totalul golurilor, a ~ 
tape.

In 7 
acestei 
a fost 
șl 1 de 1—1), doar 
gazdele reușiseră să 
pună : 3—0.

Cavalerii fluierului 
condus partidele etapei a 
au primit 38 de stele. 6 au . 
mit 5 stele, Hm. Vlalculescu 4 
stele, Iar Gh. Umona 3 stele.

Media notelor echipei etapei a 
fost de 9,09.

Cele mal mari note In această 
etapă le-a primit Progresul — 
83 p. (cu o medie de 8,63, care 
reprezintă cea mal mare medie 
obținută de o echipă în acest 
campionat), iar cele mal mici 
note le-au primit C.F.R. Cluj șl 
Politehnica Iași — fiecare dte 
70 p. (medie’ 6,36). cea mal 
bună apărare : Progresul — 43 
p. (8,60) ; cea mal bună linie 
de mijloc : Progresul — 19
(9,30) ; cel mal Bun atao Farul 

— 33 p. (8.75).
Cronicarii ziarului nostru au 

acordat In această etapă 4 note 
de 10, 18 note de 9, 48 note de 
8, deci un total de 70 de note 
peste 8, ceea ce reprezintă 
37,83% din totalul notelor acor
date (185). Hrlțcu șl Sorin Bre- 
tan au primit nota 4.

Pe baza notelor acordate 
coastă etapă, clasamentul 
tant-valortc, după 19 
se prezintă astfel : 1. POLITEH
NICA IAȘI 1498 p. (lanul 148), 
2. Steagul roșu 1484 p. (ADA- 
MACHB 151), 3. Farul 1473 p.
(Antonescu 142) 4. Dinamo 1473
(R. Nunwelller 145), 5. Rapid

p, (LupeSou 133), 6.
J461 p. (Crețu 138), 7. 

----- p.

„U‘‘ 
Uni- 
(De- 
1444

(ii). 
s-au 

33,33% 
golurilor, acestei e-

din cele » partide ale 
etapa situația la pauză 
egală (8 scoruri de 0—0 

' - ‘ la Pitești,
se lm-

care au 
19-a 
pri-

1471 
Cluj . .................................
versltatea Craiova 1455 . 
selnicu 149), 8. F. C, Argeș 
p. (Vlad 140), 9. Petrolul 1437 p. 
(Gruber șl Mocanu 139), 10.
C.F.R. Cluj 1434 p. (Cojocarii 
138), 11. U.T.A. 1422 p. (Pojonl 
145), 12. S. C. Bacău 1418
(Ghiță 148), 13. Steaua 1417 .
(Vlgu 133), 14. Jiul 1393 p. (LI, 
bardi Șl I. Constantin 127), 
C.F.R. Timișoara 1374 p. (Mehe
dinții 131), 16. Progresul 1364 p. 
(Măndoiu 142).

Situația în Trofeul 
tchovschi", după 19 etape, 
următoarea : 1. Cluj 8,84 2. 
Iești 8,70. 3. Constanța 8,60, t. 
Petroșani 8,50, 5. București 8,47, 
6. Timișoara 8,44, 7. Bacău 8,11, 
8. Arșd 8,00, 9. Pitești 7.66, 10. 
Craiova 7,60, JL Iași 7,40, 
Brașov 5,66.

Partidele etapei a 19-a au 
urmărite de peste 120 000 
spectatori

..deci, în incubatorul Sna- 
govului, acolo unde trebuie să 
se plămădească golurile cali
ficării. îi 
veam pe 
n-au fost 
de stradă 
mului între etapă și lot. Nici 
măcar n-au avut timpul ne
cesar să se detașeze de re-

ascultam și îi pri- 
acești băieți care 
îmbrăcați în haine 
decît în orele dru-

3.
4.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XX-a
DIVIZIA A

Steagul roșu — „U” Cluj : C. 
BÂRBULESCU, ajutat la linie 
de E. Martin și M. Buzea (toți 
din București) ;

Progresul — Farul : O. COM- 
ȘA, ajutat de N. Mogoroașe și 
S Mataizer (toți din Craiova) ;

U.T.A. — Rapid : S. MURE- 
ȘAN (Turda), ajutat de T. Ga
bos și V. Trifu (Baia Mare) ;

UniV. CraiOva — Petrolul
PÎRVU, ajutat de A. 
și N. Cătănoiu (toți 
rețti) ;

Politehnica — F.C.

: A.
Grigorescu 
din Bucu-
Argeș : C.

SERIA I

p- 
p- 

■t- 
13.

Pe- 
este 
Fio-4
8,11

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET-REZERVE

1. PETROLUL 19 13 3 3 34—18 29
2. Cluj 19 13 2 4 37—19 28
3. Steaua 19 11 4 4 33—21 26
4. Politehnica 19 11 2 6 24—20 24
5. Dinamo 19 8 7 4 24—12 23
6. S.C. Bacău 1!) 9 3 7 33—20 21
7. Univ. Cv. 19 6 9 4 27—22 21
8. Rapid 19 8 4 7 28—23 20
9. Progresul 19 6 5 8 22—23 17

10. U.T.A. 19 4 8 7 19—30 16
11. Jiul 19 6 3 10 17—29 15
12. steagul roșu 19 6 3 10 22—34 15
13. F.C, Argeș
14. CFR Tim.

19 6 2 11 25—30 14
19 4 6 9 15—25 14

15. CFR Cluj 19 3 5 11 16—33 11
16. Farul 19 4 2 13 15—32 10

ia

. ... ’ ■ 1

...acești băieți, desprinși 
zbuciumul și iluziile 
animă săptămînă de săptămî- 
nă, vor trebui să alcătuiască 
o echipă omogenă, vivace, pe
netrantă, capabilă de o in
tensă concentrare (dar nu in
hibare !).

După ce pe ulița lotului o-

din 
care-i

Duel indirect la... pește, între Sălceanu. și Vigu, Arbitrii
Vlad, Ivăncescu și Cheran

Foto: THEO MACARSCHI

limpic s-au perindat mulți 
jucători, iată că indisponibi
lități de ultimă oră au in
tervenit din nou : Iordănes- 
cu și Angelescu — întinderi 
musculare la picior, Dinu — 
desprindere musculară la ab
domen. Dr. N. Stănescu a 
promis recuperarea giuleștea- 
nului.

Să vă mai spun, stimați ci
titori, că luni, la Snagov, a 
fost zi de recuperare totală ? 
Dar că ieri, după antrena
mentul de rigoare, prolecta-

rea celor două filme realiza-; 
te în timpul ultimelor parti
de de verificare a lotului, a 
fost, în fapt, cea mai obiecti
vă analiză, cu puternice ac
cente critice la adresa olim
picilor ? Doar azi este ulti
mul test, mîine trebuind să 
fie anunțată la F.I.F.A. lista 
celor 22 de jucători în vede
rea meciului cu Albania. Și 
vineri, toți vî( intra iar, în 
febra campionatului...

Paul SLAVESCU

Dupâ ratarea calificării reprezentativei de juniori

in turneul U.E.F.A

DESPRE UN INSUCCES Șl CAUZELE LUI

fost 
de

12,

d> duminică seara, după 
meciul retur cu Bulgaria, un 
lucru e cert: „juniorii români, 
participanți în grupa a IV-a 
preliminară a turneului 
U.E.F.A., au ieșit, și practic 
și teoretic, din cursa califi
cărilor, mai înainte ea ea să 
se fi încheiat. Tot ceea ce 
mai poate obține formația 
noastră, în ultima ei evoluție, 
duminică, la Bolu, cu Turcia, 
este doar un loc doi (firește, 
în eventualitatea unei victorii), 
care îi va permite, automat, 
să ia parte la turneul final 
— ediția 1972, cu loc de des
fășurare în Spania.

Cum spuneam și în numă
rul nostru de ieri, nu vom 
face un capăt de țară din 
acest insucces, atît pentru 
faptul că formația aliniată la 
start a fost una dintre cele

ia a- 
cons- 
etape,

NICULEȘdu, ajutat de M. Bică 
și A. Mfinich (toți din Bucu
rești) ;

Dinamo — C.F.R. Timișoara : 
O. ANDERCO (Satu Mare), aju
tat de S. Marian (Sighișoara) 
și I. Soos (Tg. Mureș) ;

C.F.R. Cluj — Jiul : V. DU
MITRESCU, ajutat de ” 
silescu I și G. Motorga (toți din 
Buturești) ;

Spdrt club Bacău — Steaua : 
CÎMPEANU (Cluj), ajutat 
E. Călbăjos (Cluj) și I. Bar- 
(Aiud).

Gh. Va-

I. 
de 
bu

DIVIZIA B
SERIA a ll-a

Adrian VASILESCU

mai tinere din istoria parti
cipărilor românești la turneul 
U.E.F.A. (4 componenți ai 
echipei au drept de joc și 
pentru ediția 1972), cît și pen
tru acela (consecință logică) 
că nici F.R.F. nu și-a propus 
calificarea cu orice preț. „Va 
fi mai important pentru noi 
în actualul stadiu de dezvol
tare a fotbalului românesc, 
dacă din cei 11 băieți ai Iui 
Ardeleanu și Zavoda vor ajun
ge trei-patru nume mari pen
tru primul eșalon" — a fost 
în ultima vreme punctul de 
Vedere al forului de speciali
tate și sperăm că el a rămas, 
înțrucît . această mentalitate 
este, oricum, mai sănătoasă și 
mai plină de perspective de
cît aceea pe care a înlocuit-o 
nu de mult, în mod-salutar, și 
care promovase deviza „fura
tului căciulii", nemărturisită, 
dai- care s-a dovedit falimen
tară.

Revenind la eVoluția junio
rilor noștri în aceste trei par
tide preliminarii, o întrebare 
îf frămîntă, totuși, pe cei care 

' mai îndeaproape
de 10 luni, cît 
la alcătuirea ei. 
cum se explică 
mai slabă a for

„ARMA SECRETA" A CONTRAATACULUI

Dunărea Giurgiu — Ceahlăul 
P. Neamț : V. PĂDUREANU, 
ajutat de H. Bezen și I. Dumi
trescu (toți din București) ;

A.S. Armata Tg. Mureș — 
Ș.N. Oltenița : N. CURSARU, 
ajutat ele R. Ăvramescu și N. 
Moroianu (toti din Ploiești) ;

Flacăra Moroni — Metalul 
Tîrgovișie' ; G. DRAGOMIR, a- 
jutat de G. Dumitfu și I. Don- 
cea (toți din București) ;

C.F.R. Pașcani — Metrom 
Brașov : N. RAINEA (Bîrlad), 
ajutat de E. Păunescu (Vaslui) 
și D. Munteanu (Bîrlad) ;

Metalul București — F.C. Ga
lați : S. NICOLAU, ajutat de 
A. Pilosian și, N. Grozavu (toți 
din Constanța) ;

Portul COnStanța — Poiana 
Cîmpina : G. POPOVICÎ, ajutat 
de M. HanganU și S. Marin 
(toți din București) ;

Progresul Brăila — Sportul 
studențesc București : M. RO
TARU, ajutat de V. Naumcef 
și ț Ciolan (toți din Iași) ;

Politehnica Galați — Știința 
Bacău : P. SOTIR, ajutat de P. 
Poagă și I. Roibănescu (toți din 
București),

U.M. 
Anina: 
ajutat de M. Ostaficiu (Deva) 
și I. Ștefăniță (Hunedoara) ;

C.S.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara : I. HRISAFI, ajutat 
de N. Gheorghe și D. Iordache 
(toți din București) ;

Gloria Bistrița — Electropu- 
(ere Craiova : I. RUȘ, ajutat 
de, S. Ignat și E. Lukacs (toți 
din Tg. Mureș) ;

Metalurgistul Cugir — Crișul 
Oradea : G. POP, ajutat de 
M. Roman și C. Braun (toți din 
Brașov) ;

Olimpia Oradea — Minerul 
P.aia Mare ; Z. SECSEI, ajutat 
<Je I. Bartha II și L. Pastor (toți 
din Tg. Mureș) ;

Vagonul Arad — Olimpia 
Satu Mare ; S. DRĂGULICI, 
ajutat de M. Biolan și V. Io- 
nescu (toți din Tr. Severin) ;

C.S.M. Sibiu — C.F.R. Arad : 
M. MARINCIU. ajutat de i! Chi. 
rită și V. Gligorescu (toți din 
Ploiești) ;

CorVinul Hunedoara — Gaz 
metan Mediaș : V. TOPAN 
(Cluj), ajutat de D. Ofenlberg 
si N. Fomotescu (ambii din (Tg. 
Jiu),

Timișoara — Minerul 
C. POP (Hunedoara),

Mult timp a persistat 
structiv — atributul cel 
balului modern 
naiul său acțiunile pe contraatac, care n-ar 
fi decît corolarul fotbalului arhidefensiv, ce-și 
caută rare compensații prin ieșiri intempe
stive din strînsoarea puternică a echipei ad
verse. Mai clar, contraatacul nu era consi
derat decît fructul întîmplător al unei' simple 
degajări, tocmai în momentele de mare do
minare a adversarului, pehttu ca uri „vîrf" 
propriu, rămas izolat, undeva în cealaltă ju
mătate de teren, să prindă 
pe apărătprul porții și să 
surpriză a golului.

O asemenea imagine sim
plistă, făurită despre con
traatacul clasic, a suferit 
în ultima vreme modificări' 
substantiate : adversarului 
care susține atacyri repe
tate, dar stereotipe, i se ri
postează acum prin acțiuni 
care trec fulgerător prin „țara nimănui 
a obține rezultatele cele mai neașteptate. 
Spre deosebire însă de trecut, replica, dată 
nu apațfine unui singur vîrf de atac, ci unei 
grupe mai numeroase dp șoc, posedînd toate 
însușirile necesare pentru o asemenea ac
țiune : tehnică ireproșabilă, viteză uluitopre 
/de ălprgare și de execuție,( luciditate și calm 
pentru înlăturarea ultimelor obstacole, dar și 
plusul de hotărîre. și energie cerut de even
tualitatea înscrierii golului. Deci, acest scurt 
raid în terenul adversarului impune ca; dup6 
ce atacantul, aflat la înălțimea ultimului apă- 
răfor (evitînd cu orice prdț ofsaidul), a re
ceptat pasa lungă, trimisă la în'ilnire, el să 
fie escortat, instantdneu, și de ceilalți înain-

părerea că jocul con- 
mai de preț al fot- 

ar exclude total din arse-

pe piîior greșit 
realizeze rriarea

țași, ca si de mijlocașii proprii, urmați la 
rindu-le chidr și de fundașii laterali, care, în 
fotbalul de astâzi, îndeplinesc nu numai ro
luri defensive, dar și pe cele de mare am
ploare ofensivâ. Prin ,un-doi'-uri și „un-doi- 
trei'-uri, ca și, mai ales, prin transversale 
către aripi, se realizează mult doritele ruperi 
de ritm, acele faimoase «acțiuni prip explo
zie', singurele care, tn regimul apărărilor er
metice, pot găsi nepregătit adversarul ce 
și-a mobiiizât toate mijloacele pentru asedie
rea careului din față.

în această nouă accepție, contraatacul a 
încătat de a mai fi exclusiv «plinea săra-

au urmărit 
echipa timp 
a trecut de 
Și anume: 
comportarea 
mației în competiția U.E.F.A., 
în evidentă contradicție cu 
toate Celelalte evoluții ante
rioare, confirmate prin rezul
tate dintre cele mai bune? Ce 
anume a intervenit între timp, 
separînd atît de distinct cele 
două mari perioade?

Răspunsul nu-i simplu de 
dat,, deoarece, după opinia 
noastră, cauzele care au con
dus la acest final neclorit sînt 
și de natură obiectivă, dar 
și unele subiective. Una (nu 
dintre cele mai puțin impor- 
tante) ar fi folosirea nejudi- 
cioasă a etapei care a premers 
startul preliminariilor, cînd, 
după cum rezultă și din unele 
confidențe ale antrenorului 
Ardeleanu, metodele folosite 
in scopul realizării unei bune 
pregătiri fizice n-au fost cele 
mai nimerite. S-a forțat, se 
pare, după cite am înțeles, 
intrarea în formă și, după 
cum se știe, orice greșeală în 
materie de dozare a efortului 
nu iartă. Cert e că în prima 
partidă, cu Turcia, desfășura
tă la Cîmpina, echipa n-a 
arătat prospețime, spre deose- 
— i ■ ii '

bire de adversarul ei, care, 
în aceleași condiții, de tempe
ratură ridicată, a zburdat mai 
în voie pe cîmpul de joc- 
în pofida unor măsuri cu in
tenții reparatorii pentru me
ciurile următoare, potențialul 
echipei n-a mai putut crește 
substanțial, Ia capitolul forței 
de joc. Apoi, suspendarea pe 
o etapă a lui Sandu Gabriel, 
accidentarea lui Mateescu, dar 
și alte rațiuni pe care nu 
le-am putut înțelege, au făcut 
ca liniile componente ale e- 
chipei (cu excepția apă
rării) să nu aibă aceeași 
alcătuire mai mult de o 
repriză din șase, cite au fost 
în total; ceea ce explică, în 
bună măsură și insuficienta 
omogenitate a formației, ex
primarea ei adesea incoeren
tă, mai ales în apropierea și 
dincolo de careul de 16 m al 
adversarului, cîmpul... adevă
rului. în ceea ce privește sla
ba productivitate a atacului 
(un singur gol în 240 de mi
nute), sînt păreri critice des
pre antrenor pentru faptul de 
a fi optat greșit între Sandu 
Mircea și Năstase, preferîn- 
du-l pe primul. Firește, acum, 
cînd Năstase a devenit vioara 
îritîi a atacului echipei sale 
de club, este mult mai simplu. 
La ora alegerii, însă, numele 
lui Sandu Mircea era cel de 
notorietate în divizia A, pre- 
zentînd, în plus, față de com
petitorul lui, și unele certi
ficate de mai bună purtare. în 
sfîrșit, raportând ultimele evo
luții gle juniorilor noștri la 
perioada lor de debut, unii au 
semnalat și o infatuare în 
comportament, o slăbire a 
randamentului sub aspectul 
puterii de luptă: „Cîștigarea 
„Turneului Prieteniei", precum 
și a celor două partide, în 
toamnă, în dauna echipei R.D. 
Germane, cîștigătoarea ultimei 
ediții U.E.F.A., a însemnat 
pentru componenții lotului de 
juniori, în același timp, și 
mărire și... decadență". Re- 
ținîrid ideea mai mult pentru 
frumusețea paradoxului pe 
care-1 conține, nu putem, to
tuși, să ne oprim întrebarea i 
oare așa să fie?

Dacă astfel s-ar prezenta 
lucrurile, se impune ca acele 
trei-patru „nume" în devenire 
să ia aminte. Spre binele lor...

G. N1COLAESCU

TRAGEREA SPECIALĂ LOTO A PRIMĂVERII

„de comando*, 
■ " i" spre

nouă accepție, contraatacul a 
mai fi exclusiv «plinea săra

cului", adică a echipei mai 
slabe, ajungînd acum «arma 
secretă" a tuturor marilor 
formații de pe glob, care 
realizează atari acțiuni 
prin cei mai valoroși jucă
tori ai lor. In special, echi

pele aflate în deplasare recurg la acest mij
loc pentru a lovi în plin pe adversarul prea 
încrezător în atuurile jocului „de acasă".

în „Mundialul" din Mexico '70, ca și în 
ultimele cotnpetifîi internaționale, adfiunile pe 
contraatac stau, prin eficiența lor, la baza 
multora din întîlnirile cu miză importantă, 
rqsțurnînd adesea calculele hîrtiei și furni- 
zîndu-ne cele mai neașteptate rezultate.

Virtuțile contraatacului au îheeput să se 
facă simtite și în unele partide din campio
natul nostru, pigmentînd jocurile diviziei1 A, 
ceea ce contribuie la creșterea interesului 
fiecărei etape, dîndu-ne speranțe că un ase- 
rrlenda mijloc va fi utilizăt și în confruntă
rile internaționale de prestigiu ce ne așteaptă 
în anul 1971.

VIRGIL ECONOMU

2 ZILE PÎNĂ LA ÎNCHIDEREA VÎNZĂRII BILETELOR
Tragerea specială Loto a 

Primăverii vă avea loc vineri 
9 aprilie 1971, la București 
în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doarhnei nr. 2 
cu începere de la ora 18,30. 
Tragerea va fi radiodifuzată 
în direct pe programul I. Pa
noul cu rezultate va fi tele
vizat la ora 19,10.

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE în care vă mai 
puteți procura biletele.

Tragerea specială LOTO a 
primăverii atribuieV autotu
risme DACIA 1300, MOSK- 
VICI 408/412, DACIA 1100 
plus 21700 lei, SKODA S. 100 
plus 4.610 lei, FIAT 850; ex
cursii pe COASTA DALMA
ȚIEI și CROAZIERĂ PE DU- 
NA,RE; premii în numerar de 
valoare fixă și. variabilă. Toa
te acesțe cîștiguri se atribuie 
îh număr NELIMITAT/.

Se vor efectua 5 extrageri, 
în 3 iaz?» & tojal jjjtf LI

extrase 36 de' numere. Se atri
buie cîștiguri pe 25 de cate
gorii.

Participarea se face pe va
riante a 2 lei, 5 lei și 15 lei. 
Variantele de 15 lei dau drept 
de joc Ia toata extragerile. 
Nil uitați acest amănunt!

PRONOSPORT 
CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI Nr. 14 din 4 APRILIE 

19*11
CATEGORIA I: (13 rezul

tate) 1,45 variante a 86.415 
lei.

CATEGORIA a Il-a : (12
rezultate) 33,65 variante a 
4.468 lei.

CATEGORIA a III-a i (lî 
rezultate) 587,95 variante a 
384 lei.

Cîștigul de 86.415 lei a fost 
obținut de POPESCU I. ȘTE
FAN din Pucioasa.
Rubrică redactată de LOTO-



CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI 72 IN ROMÂNIA
8 echipe în grupa C la Miercurea Ciut
9 echipe (inclusiv Canada) în B la București

ru>4

In lume
După cum s-a mai anun

țat, în 1972 țara noastră va 
găzdui din nou întrecerile 
din cadrul grupelor B și C 
ale campionatului mondial de 
hochei pe gheață. Faptul, ori
ce am spune, a surprins pen
tru că, nu mai departe decît 
anul trecut, România a 
organizat aceste dispute, 
aceea, din dorința de a 
noaște unele amănunte, 
solicitat explicații tov. 
SILE MILITARU, 
general al federației noastre 
de specialitate, delegat la 
congresul L.I.H.G. din Elve
ția.

— România și-a depus can
didatura încă de acum cîteva 
săptămîni, solicitînd dreptul 
de a organiza grupele B și C 
ale C.M. Același lucru l-a 
mai solicitat și Franța, care, 
însă, în preziua congresului, 
a anunțat că dorește a primi 
•humai echipele din B, grupă 
în care, anul viitor, va evo
lua și reprezentativa sa. re- 
nunțînd astfel la grupa C. La 
stabilirea viitoarei gazde a 
competiției, Franța a totalizat 
un număr de 18 voturi, în 
timp ce pentru România au 
fost acordate 34 de voturi, 
numeroși delegați subliniind 
organizarea fără cusur 
putelor de la Galați și 
rești din 1970.

în acest fel, grupa

mai 
De 
ou
am 

VA- 
secretar

a dis-
Bucu-

C va

Ciuc 
gru- 
pati-
Au- 

și 2 
Ciuc

avea loc la Miercurea 
între ;3 și 12 mantie, iar 
pa B' va fi găzduită de 
noarul din parcul 
gust" între 23 martie 
aprilie. La Miercurea 
vor fi prezente opt reprezen
tative : Austria și Italia (re
cent retrogradate din grupa 
B), Ungaria, Anglia, Bulga
ria, Danemarca, Olanda șl 
Belgia. în schimb, în Capita
lă, după toate probabilitățile, 
vor participa 9 echipe și nu 
8 ca pînă acum : S.U.A, (re
trogradată din A), Norvegia, 
R. D. Germană, Polonia, Ja
ponia, Iugoslavia, România și 
Franța (ambele promovate 
de la C) și — ca și sigur — 
Canada !

Campionatul juniorilor va 
avea loc în decembrie crt., 
în Elveția (B) și în martie 
1972, în Suedia 
pentru care s-a 
chipa României.

Cu experiența
1970, sînt convins că Fede
rația noastră va putea face 
față dificilului examen al or
ganizării acestor competiții, 
a încheiat tov. Militaru. Dar, 
adăugăm noi, cu o condiție : 
ca lucrările de reamenajare, 
care se impun mai cu seamă 
la patinoarul 23 August, să 
fie efectuate chiar în acest 
an și să nu fie lăsate pen
tru mai tîrziu, cum se obiș
nuiește !

„23

(A), grupă 
calificat și e-

acumulată în

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI TRANSMIT

• Nici un campion al ediției precedente n-a mai rămas In cursă
• Maria Alexandru

NAGOYA, 6 (prin telefon).
Ziarele apărute marți în 

Japonia se ocupă pe larg de 
proba de dublu mixt. Faptul 
nu trebuie să surprindă (deși 
nici o pereche niponă n-a ju
cat în finală), deoarece aceas
tă probă devenise, de mulți 
ani, o adevărată specialitate 
japoneză. Din anul 1957 tit
lul mondial la dublu mixt a 
fost cîștigat mereu de spor
tivii niponi. Sub titlul ' MI
TUL JAPONEZ A FOST 
SPULBERAT LA MIXT, zi
arul Mainichi Daily News 
scrie că : „monopolul Japo
niei, care dura de atîția ani, 
a incctat odată cu eliminarea 
în semifinale a perechii Fu- 
kuno, Nishi, de către cuplul 
chinez Lin Fui-cin, Cian Si
lin, ceilalți finaliști fiind Ma
ria Alexandru (România),

PATRU ECHIPE NEÎNVINSE
ÎN C.M. STUDENȚESC DE HANDBAL

După încheierea jocurilor 
din preliminariile campiona
tului mondial studențesc ■ de 
handbal, cele opt echipe ră
mase în cursă (cîte două din 
fiecare grupă) se vor reuni 
la Praga, unde joi după-amia- 
zâ sînt programate meciurile 
din sferturile de finală. Pînă 
la această oră, patru formații 
sînt neînvinse i România, 
U.R.S.S., Suedia și Cehoslova- 

clasa- 
cele

GRUPA A: GRUPA D:

elim inată in 8-imile probei individuale
LATINE"

cia. Iată, de altfel, 
mentele finale
4 grupe:

din

1. U.R.S.S.
2. Polonia
3. R.F.G.
4. Bulgaria

3 3 0
3 1 1
3 10
3 0 1

0
1
2
2

66—42
42—42
58—57
32—57

6
3
2
1

GRUPA B:

1. ROMÂNIA
2. Iugoslavia
3. Danemarca
4. Austria

1. Suedia
2. Franța
3. Belgia
4. Israel

GRUPA

VEDETA SĂPTAMINII

3 3
3 2
3 1
3 0
C :

3 3
3 2
3 0
3 0

0 
0 
0
0

o
1
2
3

58—30
57—34
44—60
30—65

6
4
2
0

0
0
1
1

0
1
2
2

6
4
1
1

ANATOLI FIRSOV
• 30 de ani, înăl

țime 1,72 m, greu
tate 76 kg • A în
ceput să practice 
hocheiul în campio
natele școlare ; s-a 
remarcat în cadrul 
echipei de juniori 
a lui Spartak Mos
cova • In 1963, 
trece la ȚSKA, e- 
chlpă la care joacă 
șl acum; antreno
rului emerit A. Ta
rasov îl datorează 
mult din maturiza
rea sa tehnică • 
Debutează în repre
zentativa U.R.S.S. la 
campionatele mon
diale 1964, ajun- 
gînd azi la 145 de 
selecționări • A 

fost declarat spor
tivul 
1968 ;
către
vi stei 

lltate 
hochei*' - 
emerit al sportului.

anului, în 
și 1969, de 

ancheta re
de specia- 

„Fotbai și 
Maestru

1. Cehoslovacia
2. Spania
3. Norvegia
4. Tunisia

Marți, echipa

3 3
3 2
3 1
3 0

o 
o o 
o 

țării

0
1
2
3

61—33 6
43—27 4
45—49 2
32—72 0

noastre 
a părăsit localitatea Uherske 
Hradiște, plecînd spre Praga. 
Antrenorul E. Trofin este 
mulțumit de comportarea for
mației sale în partidele des
fășurate pînă în prezent și 
ne-a dat ca pronostic sigur o 
nouă victorie în meciul cu 
Polonia din cadrul sferturilor 
de finală. Iată și celelalte 
partide programate joi după- 
amiază, la Praga: Cehoslova
cia — Franța, Suedia — Spa
nia și U.R.S.S. — Iugoslavia 
(jocul cel mai echilibrat din 
această fază a competiției), 

încă două amănunte asupra 
desfășurării acestei competiții: 
Birtolom (11 goluri în două 
meciuri) a fost golgeterul gru
pei în care a evoluat echi
pa română, iar compatrioții 
noștri, Pândele Cîrligeanu și 
Constantin Căpățînă au fost 
de fiecare dată apreciați pen
tru arbitrajele lor competente.

Anton Stipancici 
Acest din urmă 
vins, în semifinale, perechea 
vest-germană Schiiller, după 
ce mai înainte, în prezența 
a 3500 de spectatori a elimi
nat pe foștii campioni mon
diali, Kohno, Hasegawa. Și — 
subliniază ziarul — pentru 
a-și asigura succesul, gazdele 
au făcut toate eforturile, în
scriind nu mai puțin de

(Iugoslavia). 
cuplu a in-

REZULTATE

16

a învins-o în turul 2 pe ja
poneza Sakakibara, a pierdut 
apoi, la limită, partida din 
optimi, cu Li Li (R. P. Chi
neză).

Concursul masculin cu
noaște o revenire — în prim 
plan — a jucătorilor euro
peni (5 în sferturile de fina
lă). Suedezul Bengtsson l-a 
eliminat, într-un meci de ma
re spectacol, pe Li Cin-kuan,

MAI IMPORTANTE
o-SIMPLU BĂRBAȚI : turul I :

hya (Japonia) — Johansson (Sue
dia) 3—2 ; turul 2 : Li Fu-iun 
(R. P. Chineză) — Scholler 
(R.F.G.) 3—0 ; turul 3 : Stipancici 
(Iugoslavia) — Lian Ko-lian (R.tJ. 
Chineză) 3—1 ; optimi de finală : 
Ito (Japonia) — Ohya 3—2, LI 
Fu-iun — Jonyer (Ungaria) 3—2, 

, OrloiVsehi (Cehoslovacia) — Ta- 
salca (Japonia) 3—2, Sorberk 
(Iugoslavia) . — Imano (Japonia) 
3—0. Klampar (Ungaria) — Sti
pancici 3—2. SIMPLU FEMEI : 
turul 2 — Alexandru — Sakaklba- 
ra 3—0 (19, 10, 7) ; optimi : Cen 
Huai-in (R.P. Chineză) — Kowada 
(Japonia) 3—2, Li LI (R. P. Chi
neză) — Alexandru 3—2 (—19, 12, 
U, —12, 17) ; Vostova (Cehoslo-

perechi. Zadarnic însă..."
Calificarea pînă în semifi

nale a perechii Alexandru, 
Stipancici, ca urmare a unor 
evoluții ~de nivel superior, a 
lăsat o frumoasă impresie. 
Totuși, specialiștilor si ziariș
tilor japonezi aceasta perfor
manță, realizată de doi spor
tivi din țări diferite, le apa
re aproape inexplicabilă. în
trebări ca : de cîți ani joacă 
împreună ?, cit s-au pregă tit 
în comun ?, eîte ore pe zi și 
în ce a constat pregătirea ?, 
nu mai contenesc. Răspunsul 
că abia acum o lună au ju
cat împreună pentru prima 
oară, la campionatele inter
naționale ale Angliei, pe care 
le-au cîștigat, că n-au făcut 
nici un antrenament în co
mun la Nagoya și că au in
trat direct în concurs, îi stu- 
pefiază pur și simplu.

în penultima zi a întrece
rilor, cel de al 6-lea dețină
tor al titlului suprem la edi
ția precedentă, japoneza Ko- 
wada a ieșit din concurs. Ea 
a fost eliminată de mezina e- 
chipei R. P. Chineze, Cen 
Huai-in.

Maria Alexandru, după ce

Open-ul de la Monte Carlo

NĂSTASE Șl ȚIRIAC DEBUT VICTORIOS

România va intîlni Spania
tela-

vacia) — Kohno (Japonia) 3—1, 
Ohzeki (Japonia) — Rudnova 
(U.R.S.S.) 3—0; DUBLU BĂRBAȚI: 
semifinale : Klampar, Jonyer
tUngaria) — Hasegawa, Tosaka 
(Japonia) 3—0, Cluan Tze-lun, 
Lian Ko-lian (R. P. Chineză) — 
Imano, Abe (Japonia) 3—0. FI
NALA : Klampar, Jonyer 
garia) — Ciuan Tze-tun, 
Ko-lian (R. P. Chineză) 
(—11. 16, 10, 16) ; dublu 
semifinale : Lin Ful-cin. 
Min-ci — Ohzeki, Hanada 
Hirano, Sakamoto — Koborl.
morita 3—0 ; finala : Lin Fui-cin, 
Cen Min-cl (R. P. Chineză) 
Hirano, Sakamoto 3—0 (11, 
10).

Astăzi au loc ultimele finale.
UwaesmEaaEaER

(Un-
Lian

3—0 
fete :

Cen
3—0, 

Kwa-

16,

(Japo-

dublu 
înche- 
favoa-

după ce în serie îl învinsese 
pe un alt pretendent la tit
lul suprem, Hasegawa 
nia).

Finalele probelor de 
femei și bărbați s-au 
iat cu scoruri nete în
rea cîștigătorilor. Noii cam
pioni ai lumii sînt : LIN FUI- 
CIN, CEN MIN-CI (R.P. Chi
neză) — dublu ■ femei și 
KLAMPAR, JONYER (Unga
ria) — dublu bărbați.

C. COMARNISCHI

• în primul joc,
CASABLANCA, 6 (prin 

fon
Luni seara a început turneul 

de handbal dotat cu „Cupa țâ
rilor latine”, ediția a IV-a. După 
o frumoasă festivitate de des
chidere au avut lor primele 
meciuri. Spania a întîlnit Ma
rocul de care a dispus cu 11—9 
(5—6). Meci strîns, în prima 
repriză, dar după pauză spa
niolii au accelerat ritmul, reali- 
zînd cinci puncte consecutiv. 
Handbaliștii marocani s-au a- 
propiat pînă la 8—10. Spaniolii 
au înscris însă al 11-lea punct 
și au continuat pressingul pe 
care gazdele, cu toate efortu
rile, nu îl vor putea opri. în
vingătorii au practicat un joc 
bun. Ei nu au jucători de mare 
forță pentru aruncări de la 
distanță, în schimb prezintă un 
„7“ omogen și bine organizat în 
apărare..

în cel de-al doilea meci, un 
rezultat surpriză : Franța — 
Portugalia 12—12 (7—6) !

Marți seara echipa României 
va debuta în competiție, întîl- 
nind formația Spaniei (din cau
za orei tîrzii rezultatul îl vom 
publica mîine). Se va in
tra pe teren cu Munteanu, 
Comănescu. Odaie, Traian Ga
briel, Stokl, Tudose și Chircu. 

înaintea meciului am stat de 
vorbă cu Antonio Roncero, an
trenorul echipei spaniole, care 
și-a exprimat convingerea că 
„echipa României va cîștiga în 
mod indiscutabil competiția, in 
timp ce echipele Franței șl Ma
rocului vizează locul 2”. Am în
țeles că este o declarație nu 
lipsită de modestie, dar tactică. 
Personal cred că după victoria 
obținută în fața Marocului, 
handbaliștii Spaniei țintesc la 
mai mult decît la o prezență 
fizică.

în așteptarea primelor meciuri 
de rugby lucrurile s-au com
plicat. Deși competiția urmea-

TELEX
în campionatele de natație ale 
Spaniei, desfășurate la Palma de 
Mallorca, Santiago Esteva a sta
bilit două noi recorduri naționale 
eu rezultate valoroase : 2:07,4 pe 
200 m spate șl 1:57,1 pe 200 m 
îlt—. Proba de 100 m liber 

a revenit lui Chlcoy eu

Velensek
de

llber. 
(mase.) 
54,0.

La San
neului ...____ _  ___
masculin : Graebner (S.U.A.) — 
Battrick (Anglia) 6—3, 6—2; Ri
chey (S.U.A.) — Mayo (Mexic) 
6—3, 6—3; simplu feminin : Jones 
(Anglia) — Fretz (S.U.A.) 6—1,
6—2; Bartkowicz (S.U.A.) — Ca
sals (S.U.A.) 6—2, 6—4.

Juan, în semifinalele tur- 
lnternațional de tenis,

cat. semigrea, Conny ___
(R.F.G.) a dispus la puncte 
belgianul Jean Tsihuna.

a
Proba de slalom uriaș de
Mayrhofen a fost cîștigată de po
lonezul A. Bachleda cu timpul de 
2:21,26. Pe locul II, austriacul D. 
Zwilllng cu 2:21. Pîrtla a măsurat 
1 450 m (39 șl 41 porți).

la

Fostul campion european de box 
la categoria semlmijlode, austria
cul Hans Orsollcs și-a făcut re-* 
intrarea învingînd, la Dtisseldorf, 
prin k.o. în repriza a 5-a pe alge- 
rianul Em. Menseur. In aceeași 
reuniune, campionul european la

In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Cehoslovacia, e- 
chlpa feminină de baschet a Cu
bei a jucat la Bratislava cu for
mația Slovan C.H.Z.J.D. 
vele cubaneze au 
rea cu scorul de■
In Turul ciclist _  .
după cinci etape, conduce In cla
samentul general Individual ru
tierul francez Claude Magni. E- 
tapa a 5-a a revenit marocanului 
N. Abdelah, urmat la 4 mln. de 
polonezul Bachowskl.

Sporti- 
cîștigat intîlru- 
81—73 (45—30).

al Marocului,

ză să înceapă miercuri seara, 
suspensul... tehnico-organizato- 
ric continuă. Ședința tehnică, 
programată luni seara, nu s-a 
putut ține, deoarece oficialii 
francezi n-au sosit încă în lo
calitate. Ea va avea loc, pro
babil, astăzi. între timp s-au di
fuzat de către organizatori pro
gramele cu meciul... România 
— Maroc. S-a atras, 

că programul 
de modificări 
cunosc nici 
nici arbitrii

totuși, 
este sus- 
esențiale, 
terenurile 
delegați... 
juca (to-

atenția 
ceptibil 
Nu se 
de joc,

în ideea că vom _ „ .
tuși) cu Marocul, meciul — în 
mod normal — trebuie cîștigat. 
Este o părere personală cris
talizată după cele văzute 
meciurile din campionatul ma
rocan la care am asistat. Este 
o părere care o împărtășește ți 
Gerard Tarrousson, selecțione
rul principal al echipei gazdă. 
Rugbyștii marocani au calități 
fizice, acționează în forță, con
tează pe cîteva individualități 
(Decottes — linia a 2-a, Tar
rousson — linia a 3-a și Hu
bert — centru, singurii euro
peni din echipă) dar jocul lor 
este destul de puțin ordonat, 
cu lacune în organizare. Selec- 
ționabilli provin din cluburile 
din Casablanca și din Rabat, 
Meknes și Oujda. Spre deose
bire de selecționerul principal, 
antrenorul echipei de juniori a 
Marocului, Ahmet Chtiti speră, 
dacă va juca primul meci cu 
România, să facă o partidă ex
celentă...

în

Dan GÂRLEȘTEANU

FOREMAN
NU GLUMEȘTE...

De 31 de săptămîni, de 
cînd facem această prezenta
re a marilor vedete ale sta
dionului, am avut puțini 
promovați din rîndul spor
turilor pe echipe. Mai exact, 
numai doi... Pele, „regele 
fotbalului” primind și re
cunoașterea de marcă a A- 
cademiei sporturilor din 
Franța, apoi poloistul iugo
slav Jankovici, la cîștiga- 
rea de către Partizan a 
„Cupei campionilor”, iată 
singurele excepții într-o se
rie impresionantă de ași ai 
disciplinelor individuale. Pro
porție justificată, probabil, 
dat fiind că este mult mai 
lesne să te distingi într-un 
sport „pe cont propriu" 
cit să strălucești în jocul 
lectiv.

Lotul echipierilor de
per-clasă se mărește azi la

de- 
co-

su-

trel, în serialul nostru. Ale
gere — și de data aceasta — 
urmînd evidența faptelor. 
Anatoli Firsov, „bombardie
rul’! reprezentativei U.R.S.S., 
atacantul de care sînt legate 
indisolubil succesele neîntre
rupte, de 9 ani, ale hocheiu
lui sovietic în suprema com
petiție a crose! și pucului, 
se impune de la distanță ca 
sportivul nr. 1 al ultimei 
săptămîni.

La Berna și Geneva, Fir
sov a obținut 19 puncte (10 go
luri marcate, 0 pase decisive) 
El este golgeterul campiona
tului mondial și cel mal bun 
înaintaș al ultimei ediții. A 
mai fost declarat „cel mai 
bun” în edițiile 1967 și 1968 
ale C.M. de hochei.

Peste 300 de jucători și jucă
toare au luat startul în cele 
cinci probe ale tradiționalului 
turneu internațional de tenis, 
care a început la Monte Carlo. 
Doi dintre tenismenii rotnâni, 
care se calificaseră pentru 
proba de simplu masculin, au 
fost eliminați în primul tur. 
Cehoslovacul Fr. Pala l-a în
vins cu 8—10, 6—3, 9—7 pe Co- 
din Dumitrescu, iar jucătorul 
francez J. Proisy a cîștigat cu 
6—3, 6—3 în fața lui Viorel 
Marcu.

Alte rezultate mai importan
te : Zahr 
(Austria) 
(Polonia) 
ța) 6—2, 
— Howe ________ ,
6—4 ; Szoeke (Ungaria) — Al-

(Suedia) — Pokorny 
6—0, 6—3; Gasiorek 
— Bernasconi (Fran- 
6—2 ; Arilla (Spania) „ 
(Australia) 6—8, 6—1,

varez (Columbia) 6—0, 6—1 ; 
Moore (Australia) — Meyer 
(Franța) 6—4, 6—2 ; Barclay
(Franța) — Munoz (Spania) 6—2, 
6-3.

Ieri au intrat în 
noastre de frunte 
minat victorioase 
pentru optimile 

Năstase — J. L. 
ța) 6—1, 6—0 ; Tiriac 
ranyi (Ungaria) 6—4, 
Alte rezultate : Okker (Olanda) 
— Beust (Franța) 6—3, 6—2 ; 
Taylor (Anglia) — Arilla (Spa
nia) 6—4, 6—2 ; Drossart (Bel
gia) — El Shaffei (R.A.U.) 
9—7, 6—3 (!).

joc rachetele 
care au ter- 
calificîndu-se 
competiției : 

Royer (Fran- 
Ba- 

6-0.

ECHIPA CEHOSLOVACIEI - LOCUL I 
IN CONCURSUL DE SĂRITURI 

DE LA OBERWIESENTHAL
BONN, 6

Tradiționalul 
național de schi de la Ober
wiesenthal (R. F. a Germa
niei) a revenit în mod sur
prinzător polonezului Pawku- 
siak, care a realizat 219,6 p 
(săriturile sale au măsurat

(Agerpres). — 
concurs inter-

79,5 m). I>au urmat : Hoehni 
(Cehoslovacia) 215,8 p ; 3. As- 
chenbach (R. D. Germană) — 
215,2 p. Marele favorit Ras- 
ka, nu s-a clasat între pri
mii 10. Pe echipe, victoria a 
revenit Cehoslovaciei.

CLASAMENTELE

In cupa davis
Echipa de tenis a Brazi

liei s-a calificat în turul ur
mător al Cupei Davis, dis- 
punînd de Bolivia cu 5—0. 
în ultimele două meciuri, 
Mandarino l-a învins pe Be
navides cu 6—0, 6—2, 6—3, 
iar Koch a cîștigat în fața 
lui Chiarella cu 6—1, 6—0, 
6—1.

La Djakarta, în zona estică 
a Cupei Davis, Australia con
duce cu 3—0 în fața Indo
neziei.

Impresii despre viitorii adversari la fotbal

Desfășurat în preliminariile 
campionatului european, meciul 
Iugoslavia — Olanda a reunit 
în tribunele stadionului din 
Split 20 000 de spectatori care 
și-au încurajat frenetic echipa 
favorită.

La început, am asistat la 15 
minute, fără întrerupere, de 
joc infernal, de atacuri con
tinue la poarta olandezului Van 
Beveren. După 6 cornere, în 
min. 9 a căzut primul gol, în
scris de Jerkovici, la capătul 
unei acțiuni bine concepute pe 
partea dreaptă a terenului. In 
continuare, fără să se echi
libreze, jocul și-a mai pierdut 
din tempo.

Repriza a doua s-a caracte
rizat mai mult printr-un joc 
de uzură, presărat cu dese in
tervenții neregularnentare din 
partea echipei oaspete, aflată 
în apărare. Fotbaliștii iugoslavi 
au reușit majorarea scorului 
abia spre final (min. 85) cînd 
Geaici a fructificat o pasă 
primită de la Jerkovici. După 
2—0, timp de cinci minute, fi
nișul fotbaliștilor iugoslavi a 
fost debordant, soldîndu-se cu 
trei cornere consecutive.
■ ■■ , » ...... .....................

Echipa Iugoslaviei, adversara 
naționalei noastre în amicalul 
de la 21 aprilie, a funcționat, 
în general, ca un ansamblu 
omogen, care a avut însă și 
unele perioade de scădere, da
torate jocului mai slab prestat 
de unele Individualități ca 
Gealei și Bukal.

După ce am urmărit cu aten
ție evoluția echipei Iugoslave, 
pot afirma că reprezentativa 
noastră nu este lipsită de șansă 
la Novl Sad. Dar pentru a ob
ține un rezultat bun, ea va tre
bui să tempereze — prin joc 
calm și o acoperire rațională a 
mijlocului terenului (ceea ce 
echipa olandeză n-a reușit) — 
atacurile debordante ale adver
sarului, declanșate, în repe
tate rînduri, cu superioritate 
numerică, prin aportul unor 
component! ai liniilor dinapoi. 
Odată stopate aceste acțiuni 
ofensive, formația noastră va 
trebui să încerce și contra
atacuri rapide, îndeosebi prin 
zonele libere, laterale, lăsate 
de fundașii iugoslavi plecați în 
sprijinul înaintașilor.

De altfel, să ne reamintim 
că fotbaliștii români au reușit 
și în ultimii ani evoluții satis
făcătoare, încheiate cu rezulta
te pozitive, în meciurile dispu
tate pe terenurile iugoslave.

C. BRAUN-BOGDAN 
antrenor emerit

O NOUĂ VICTIMĂ A VITEZEI BOXERILOR 
PROFESIONIȘTI

In timp ce liderul mondial 
al greilor, Joe Frazier, tșl 
vindecă încă rănile căpătate tn 
„meciul secolului" și se des
tinde acordîndu-și corzile 
chitarei, ex-oponentul său 
Cassius Clay, alias Muhamed 
Alt, discută aprins cu avoca- 
ții care urmează să-i apere 
interesele, tncerdnd să anu
leze sentința de condamnare 
la 5 ani, în mult comentatul 
recurs tn fața justiției S.U.A.

In același timp, noul „ac
tor" al luptei pentru titlul su
prem, campionul olimpic de 
la Ciudad de Mexico, boxe
rul de culoare George Fore
man, obține a 26-a victorie 
consecutivă ca profesionist. 
Iii a repurtat o serie de re
marcabile succese „executînd" 
cîțiva adversari redutabili ca 
Chris Amos, Boone Kirkman, 
George Chuvalo. Fără în
doială cea mal mare impre
sie a lăsat-o Foreman tn în- 
ttlnlrea cu Chuvalo, recunos
cut ca un mare campion al 
rezistenței (a pierdut doar la 
puncte meciul cu Clay). Cam
pionul olimpic de la Mexic 
a cîștigat prin k.o. tn rundul 
4, impresionînd prin acura
teța stilului șl mai ales prin 
adresa și eficacitatea lovituri
lor.

Foreman este unul din acel 
pugiliști care nu înlocuiește 
tehnica prin acele elemente 
de dîrzenie șl forță care fac 
un „luptător" pe ring. Cu
noștința noastră de la Olim
piada mexicană — fără să-i 
facem complimente cu orice 
preț — este un boxer cu în
clinații spre stilul tn „linie" 
șt el întrebuințează, de la 
caz la caz, întregul reperto
riu de lovituri.

Iată cîteva trăsături nece
sare, pentru a-i creiona por
tretul. 24 de ani, este instruc
tor de educație fizică, știe 
să folosească din plin alonja 
șl in același timp este un 
„contreur" de clasă. Spre 
deosebire de alți campioni o- 
limpicl din trecut, ca re
gretatul Sanders, sau Rade
macher, el a știut să fie pru
dent la începutul carierei 
profesioniste, urmînd un pro
gram adecvat care a cuprins 
meciuri cu adversari dife
riți ca stiluri, ajungînd la o 
remarcabilă maturitate pugi- 
listlcă, ce-i permite să abor
deze cu toată încrederea ori
ce partidă. Are un excelent 
„dirijor" tn omul său de 
colț Dick Sadler care, cu o 
măiestrie inegalabilă de pe
dagog, a știut ce întilnlri să-î 
programeze, pentru a nu-l 
rata. Intr-o declarație recent 
făcută, revistei newyorkeze 
„International Boxing", Sad 
Ier a arătat că elevul său 
este, la ora aceasta, o copie 
fidelă a lui Joe Louis și că 
în mod normal, 
pierde meciul 
zler.

Rămîne da 
dacă Foreman 
găsească drumul , . _
dalitățile organizatorice — 
pentru a-șl pune tn valoare 
titlul oficial de șalanger al 
campionului mondial. Ori
cum, un meci Frazier—Fore
man, ar fi, probabil, tot attt 
de interesant ca și cel denu- 

ai secolului".

văzut acum, 
va putea să 

șl mo-

n-ar putea 
cu Joe Fra-

NEW YORK, 6 (Agerpres). 
— Organizația boxului mon
dial profesionist „W.B.A.“ i-a 
desemnat pe San Sacristan 
(muscă) și Jose Roberto Chi
rino (mijlocie) cei mai buni 
pugiliști din lume ai lunii 
martie. De asemenea, s-a con
firmat oficial că șalangerul 
la titlul mondial al catego
riei grea, • •• -
Frazier, 
culoare 
campion 
Mexico, 
rătat că 
ca șalanger al < __
mondial Monzon a fost de
clarat Emile Griffith. în ur
ma lui au fost clasați în or
dine Bogs (Danemarca), Chi
rino (Argentina) și Benvenuti 
(Italia),

deținut de Joe 
este americanul de 

George Foreman, 
olimpic la Ciudad de 
Este interesant de a- 
la categoria mijlocie, 
L_- -1 campionului

Paul OCHIALBI
Iată-l pe regretatul motoci- 

clist italian Angelo Berga- 
monti, pe circuitul de la Ric- 
cione, cu puține clipe înaintea 
tragicului accident suferit luni
după amiază, în care avea 
să-și piardă viața. Transpor
tat la spitalul din Bologna, 
suferind de comoție cerebra
lă, el n-a mai putut fi sal
vat, cu toate eforturile de
puse de medici.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

MECIUL STEAGUL ROȘU 
— „U" CLUJ SE DISPUTĂ 
LA ODORHEIUL SECUIESC

PROGRAMUL TURNEULUI EUROPEAN
AL FOTBALIȘTILOR MEXICANI

CIUDAD DE MEXICO, 6 
(Agerpres). — După cum s-a 
mai anunțat, în cursul lunii 
septembrie, selecționata de fot
bal a Mexicului va întreprinde 
un turneu în Europa. Zilele a- 
cestea, federația mexicană a 
anunțat programul întîlnlrilor : 
la 5 septembrie, fotbaliștii mexi
cani vor întilni la Moscova 
echipa URSS, la 8 septembrie 
la Miinchen sau Bonn ei vor

juca în compania echipei R.F. 
a Germaniei, la 11 septembrie 
la Budapesta cu Ungaria și la 
14 septembrie din nou în R.F. 
a Germaniei, unde vor intîlni 
echipa de club F.C. K61n. La 
18 septembrie va juca la 
Berlin cu echipa R.D. Germa
ne. Se duc tratative ca echipa 
Mexicului să-și prelungească 
turneul, susținînd cîteva meciuri 
în Olanda, Italia și Franța.

Deoarece terenurile echipelor 
Steagul roșu Brașov șl Univer
sitatea Craiova sînt suspendate, 
partidele din cadrul etapei a XX- 
a a campionatului diviziei A la 
fotbal ce urmau să se dispute 
la Brașov șl Craiova vor avea 
loc în alte localități. în cursul 
zilei de ieri s-a stabilit ca în- 
tîlnlrea Steagul roșu — „U“ Cluj 
să se dispute la Odorhelul Se
cuiesc. Localitatea In care va 
avea loc meciul Univ. Craiova — 
Petrolul va ii stabilită astăzi.

SUEDIA NORVEGIA 
3—0 ÎN TURNEUL U.E.F.A. 

(JUNIORI)
In cadrul preliminariilor tur

neului U.E.F.A. (juniori) s-a 
disputat, la Stockholm, meciul 
dintre reprezentativele Suediei și 
Norvegiei. Fotbaliștii suedezi au 
învins cu scorul de 3—0 (2—0),
urmînd să întîlnească în me
ciul următor echipa Cehoslova
ciei.

CUPA PRIMĂVERI!" 
LA VOLEI MASCULIN

In turneul internațional de vo-
1 masculin Cupa Primăverii 

Goteborg
lei
care se desfășoară 'la ______ _
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Turcia — Anglia 3—0; 
Franța — Suedia 3—0 ; Elveț’a — 
Danemarca 3—0; Israel — Nor
vegia 3—0 ; Finlanda — Scoția 
3—0 ; Belgia — R.F. a Germaniei 
3—1.

PANATHINAIKOS REFUZĂ JUCĂTORI 
ECHIPEI NAȚIONALE

Panathinaikos Atena, echipa 
care a eliminat, in sferturile 
C.C.E. formația engleză Everton,

BUGNER IȘI APĂRA TITLUL LA 11 MAI
A fost perfectată data 

nlrii în care campionul 
pean de box la categoria 
englezul Joe Bugner îșl 
Păra. titlul în fața șalangerulul 
său, vest-germanul Jurgen Blln. 
Meciul se va disputa la Londra

întîl- 
euro- 
grea, 

va a-

în ziua de 11 mal. în aceeași 
reuniune, campionul mondial la 
cat. ușoară, scoțianul Ken Bu
chanan va boxa — fără ca titlul 
să fie pus în joc — cu sud-ame- 
ricanul Sugar Ramos.

intenționează să nu dea repre
zentativei Greciei cei șapte ju
cători convocați în vederea me
ciului cu selecționata Angliei 
ce va avea loc la 21 aprilie la 
Londra. Un conducător al clu
bului atenian a explicat 
deoarece semifinalele cu 
roșie se vor juca la 14 
prllie, Panathinaikos 
să-și păstreze efectivul 
șl intact.

că
Steaua 

și 28 a- 
dorește 

proaspăt


