
DE ZILE 
PÎNĂ LA 

INAUGURAREA 
J.O. DE VARĂ

k
OLIMPIC
De astăzi : 500 DE ZILE 

pînă la deschiderea festivă 
a celei de a 20-a Olimpiade 
moderne ; de fapt, 505 zile 
pînă la primul start în pro
bele concursurilor atletice,

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE; VNIȚI-VA 1

Azi, la Arad

Miercuri 14 aprilie 1971

U. T, A.-SELECȚIONATA DIVIZIONARA A UNGARIEI
ARAD, 13 (prin telefon). Meciul de fotbal dintre echipa 

U.T.A. ți selecționata divizionară a Ungariei, care va 
avea loc azi după-amiază la Arad, stîrnețte un interes 
deosebit în rîndurile amatorilor de fotbal din localitate. 
Antrenorul N. Dumitrescu nu va putea utiliza formația 
de bază, deoarece cîțiva jucători sînt convocați la lotu
rile naționale (Popovici și Fl. Dumitrescu la lotul olim
pic), iar Dembrovschi este accidentat. In schimb este a- 
proape certă reintrarea lui Domide. Fotbaliștii arădeni 
sînt optimiști și speră să obțină un rezultat bun în fața 
selecționatei divizionare a Ungariei, care cuprinde pe 
toti componenții reprezentativei tării prietene.

Gh. NICOLAlȚA-coresp.
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42 DE ATLETI ROMÂNI ASPIRĂ 
SĂ CONCUREZE LA MUNCHEN

• •

EVOCĂRI (4)!
SEMICENTENARUL 
NOILOR DESTINE

® TREI DISCOBOLE CU STANDARDUL ÎNDEPLINIT » SĂRITORII
lite de forul atletic interna
țional) trebuie să fie îndepli
nite în perioada 1 august 
1971—13 august 1972, credem 
totuși, că momentul este po
trivit pentru a face o scurtă

Din capul locului se cuvine 
a face precizarea că deși în 
programul Jocurilor figurează 
nu mai puțini de 24 probe 
masculine și 14 feminine, 
care oferă drept de partici-

OLIMPIA' CATARAMA

• < < vi ,

programate între 31 august 
și 9 septembrie 1972 pe sta
dionul central din Munchen. 
Deși este poate încă prema
tur să discutăm despre șan
sele atleților români de a 
evolua în întrecerile olimpi
ce, dat fiind faptul că hare
murile de participare (stabi-

trecere în revistă a lotului 
olimpic actual, a perspective
lor unora dintre componenții 
săi în lumina rezultatelor în
registrate în concursurile a- 
nului trecut și a celor ob
ținute în recent încheiatul 
sezon de competiții pe teren 
acoperit

ÎNOTĂTORII ROMANI
PARTICIPA LA CONCURSUL

Portret de Dragoș NEAGU 
pare (în baza standardurilor) 
unui număr de 66 atleți și 36 
atlete, România nu va putea 
înscrie 
nim de 
tie cu 
S.U.A.,
R. F. a Germaniei care vor 
copta probabil pe numărul 
maxim de concurenți. Parti
ciparea Ia J.O. este Înainte 
de toate o chestiune care 
ține de valoarea personală a 
fiecărui sportiv.

decît un număr mi- 
sportivi, în compara- 
Uniunea Sovietică, 

R. D. Germană sau

CANDIDAȚI1 CEI MAI SIGURI
Dat fiind nivelul actuali

lor pretendenți olimpici ai 
României, pivei demonstrat 
și confirmat în mai multe 
concursuri interne și inter
naționale, va trebui ca la 
Munchen să ne mulțumim 
cu un lot mai restrîns, în 
comparație cu alții, un lot 
din care cîțiva păstrează în
să șanse pentru o comportare 
frumoasă, pentru clasarea în 
finale și pentru cucerirea de 
medalii. în acest context, la 
începutul importantului se
zon de competiții al anului 
1971, în lotul olimpic al Ro
mâniei figurează 28 de atleți 
consacrați și alți 14 de pers
pectivă. Evident, potrivit 
practicii instaurate în miș
carea noastră sportivă, lotul 
olimpic nu este considerat o 
citadelă inexpugnabilă, porți
le lui fiind larg deschise tu
turor celor care, printr-o 
comportare aleasă și prin re
zultate deosebite, dovedesc 
că merită a fi selecționați, 
după cum cei cu evoluții ne
corespunzătoare vor ieși, fi
rește, din lot I

Luînd ca bază standardu- 
rile fixate de I.A.A.F. și ra- 
portîndu-le la rezultatele de 
pînă acum ale atleților noș
tri constatăm că doar la 
aruncarea discului femei am 
avea dreptul să înscriem nu
mărul maxim de concurente 
(Manoliu, Cataramă, Menis),

Romeo V1LARA

(Continuarea în pag. a 4-a)

Momente din istoria sportului muncitoresc

PRIMELE ÎNDEMNURI
LA 0 ACTIVITATE POLISPORTIVA

Axîndu-și inițial activitatea 
pe organizarea de serbări 
cîmpenești și excursii în lo
calitățile din apropierea Ca
pitalei, „Asociația pentru e- 
ducația fizică a muncitorilor 
din România, PRIETENII 
NATURII**, și-a diversificat 
curînd preocupările.

Intr-un articol publicat -în 
nr. 4 din 24 septembrie 1922 
al revistei „Munca Grafi
că** („Organul sindical al lu
crătorilor și lucrătoarelor de 
Arte Grafice din Capitală"), 
se arăta că gruparea „Prie
tenii Naturii** are „menirea 
de a da o educațiune fizică 
muncitorului care de dimi
neață pînă seara muncește în 
fabrici și ateliere (...) ruinîn- 
du-și sănătatea pentru capi
tal". Pentru aceasta, grupa
rea „din care nu pot face 
parte decît muncitori orga
nizați" a înființat 7 „secți
uni" (fotbal, înot, volei, at
letică, box, ciclism și tu
rism) din care sînt invitați

în 
de-

la

DE LA MILLSTADT (Austria)
Eugen Aimer: ,,Voi înota și In 8 probe

dacă va fi nevoie !“

să facă parte toți muncitorii 
„tineri și bătrini".

Un alt articol, apărut 
„Viața sindicală** din 17 
cembrie 1922, face apel
toți muncitorii și muncitoa
rele să se înscrie în aceas
tă asociație sportivă „care nu 
urmărește decît formarea u- 
nei legiuni de muncitori să
nătoși trupește și sufletește**, 
punîndu-le „la dispoziție mij
loacele necesare pentru prac
ticarea diverselor sporturi**. 
Deosebit de important este 
în același timp apelul adre
sat femeilor, a căror partici
pare și contribuție la acti
vitatea sportivă a vremii era 
ca și inexistentă: „Muncitoa-

Dorin ȘTEFLEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Fragment din articolul publi
cat în numărul din 24 sep
tembrie 1922 de revista „Mun

ca Grafică"

Trăgători bucureșteni in Iugoslavia

I.a sfîrșitul acestei săptă- 
mîni va avea loc concursul 
inter-orașe de tir cu parti
ciparea 
Skoplje 
concursul 
constituie 
din noiembrie de la Bucu
rești, se dispută probe de 
armă liberă și standard și 
pistol precizie. Bucureștiul 
este reprezentat la această

Cei 24 de înotători care 
ne vor reprezenta în triun
ghiularul cu Austria șî Fran
ța, programat sîmbătă și 
duminică în orașul Millstadt, 
se află reuniți de două 
zile, la Reșița, de unde vor 
pleca spre Austria în cursul 
acestei dimineți. In general, 
colectivul de antrenori a se
lecționat pe cei mai în for
mă dintre sportivi, în spe
cial pe cei care au confirmat 
progresul înregistrat în ulti
mele concursuri oficiale 
acestui sezon. Ei și-au 
dreptat atenția mai 
spre tinerii înotători 
cluburile reșițene și bucureș- 
tene, astfel că la această 
oră vom alinia două forma
ții ale căror medii de vîrstă 
sînt doar de 18 ani (la bă
ieți) și 17 ani (la fete).

Așadar, la Millstadt vom 
prezenta o selecționată fără 
Costa, Petelei, Slavic și Na- 
ghi, ultimii doi sancționați 
pentru indisciplină, dar cu 
Wetterneck, Dana Pop, Teo
dor Nicolae, Anca Groza și 
Liliana Dan, cei mai buni 
reprezentanți ai noului val. 
Absența lui Slavic va fi, fără 
îndoială, serios resimțită de 
echipa masculină, care nu

ale 
în- 

ales 
din

are în probele de craul 
mixt înlocuitori de aceeași 
valoare. Dar sancțiunea da
tă de forul de specialitate și 
renunțarea, înaintea unor 
asemenea întreceri impor
tante, la omul nr. 1 al nata- 
ției românești, este un exem
plu care merită a fi subli
niat și — sîntem convinși — 
el va contribui la întărirea 
morală a acestui lot tînăr, 
menit să ne reprezinte 
cinste în confruntările 
ternaționale.

Ziarul l’Equipe anunță pre
zența la Millstadt a echi
pei secunde a Franței. Deci 
disputa cu sportivii francezi 
(mai ales) se anunță foarte 
echilibrată, cu un ușor avan
taj teoretic pentru adver
sari, 
zează 
lentă 
(„Voi 
dacă 
declarat reșițeanul după ul
timul antrenament, cînd a 
parcurs 400 
4 : 11,0 I), 
superioare 
ale lui Gh. 
neck, Anca 
Georgescu și Agneta Șterner.

Adnan VASILIU

O parte din comp onenții lotului național de fotbal, împreună cu antrenorul Titus Ozon, 
surprinși ieri la amiază pe bulevardul Nicolae. Băle eseu din Capitală.

țintașilor din 
și București. La 
din Iugoslavia, care 

revanșa întîlnirii

confruntare de o serie da 
trăgători din loturile secunda 
ale țării (seniori și juniori), 
componenți ai cluburilor din 
Capitală. Printre cei care 
vor pleca miercuri diminea
ța la Skoplje se 'numără 
Melania Petrescu, Magda 
Borcea, L. Cristescu, 7’. Ciu- 
lu, M. Marin, G. Maghiar, 
S. Lupașcu, D. Marinescu 
etc. Antrenor î Șt. Papură.

ECHIPA DE HALTERE A ROMÂNIEI

A PLECAT LA SPLIT
Ieri seara a părăsit Capitala echipa 

care, la sfîrșitul săptăminii, va participa la .... _______ ,
competiție ce se va desfășura la Split (Iugoslavia). Din Iot iac 
parte : M. Grigoraș. V. Bădescu, A. Miuț, O. Pop ș.a. Au mai 
făcut deplasarea antrenorii ștefan Petrescu. Gh. Mănăilescu și 
medicul A. Vasillu.

de haltere a României, 
.Cupa Dunării",

HANDBALISTI ROMANI*»

AU LASAT
IN CADRUL

0 FRUMOASĂ IMPRESIE
CUPEI ȚĂRILORJ LATINE"

Tehnicienii noștri mi- 
însă pe forma exce- 
a lui Eugen Aimer 

concura și în 8 probe 
va fi nevoie"... — a

Aseară echipa a sosit in Capitală

m liber în 
pe posibilitățile 
ale brasiștilor, 

Lupu, D. Wetter-
Groza, Anca

CASABLANCA, 13 (prin 
telefon, de la trimisul nostru 
special).

Deși s-a scurs o bucată de 
timp de la Succesul repurtat 
de tinerii handbaliști ro
mâni în cea de a IV-a edi
ție a „Cupei Țărilor Latine". 
totuși aci persistă încă ecou
rile victoriei lor. încă se 
comentează cu lux de amă
nunte nu numai rezultatele 
obținute de selecționata ds 
tineret a României, neînvin
să în acest nturneu, ci în
deosebi manftra în care s-a 
conturat victoria ei finală. 
Se apreciază, astfel, că în- 
tr-o competiție echilibrată, în 
care toate formațiile partici
pante s-au dovedit a fi în- 
tr-un real progres, cu preo
cupări pentru finalizări aten
te și variate, cu sisteme de 
apărare moderne și foarte 
active, echipa română s-a 
detașat evident, probînd și 
prin aceasta valoarea incon
testabilă a handbalului prac
ticat în țara noastră.

în legătură cu comporta
rea jucătorilor români, cu 
puțin timp Înainte de ple
carea din Casablanca, am 
solicitat antrenorului Mihai

Pintea, 
nerale. 
dînsul: 
vreau 
tul că— De vorbă cu antrenorul ANGELO

viei, care va avea loc miercu
rea viitoare la Novisad, au 
adus echipa națională de fot
bal — cu problemele ei — 
în strictă actualitate. Iubito
rii de sport de la noi urmă
resc — în mod firesc — cu in
teres pregătirile și evoluțiile 
echipei, deoarece „unsprezece- 
le“ tricolor are și în acest 
an un obiectiv dificil de rea
lizat, legat de participarea sa 
la campionatul european, ace
la de a cîștiga grupa în care 
joacă și a confirma astfel bu
nele aprecieri întrunite cu

Partida de verificare cu 
Hertha B.S.C. din Berlinul oc
cidental, precum și cea ami
cală cu reprezentativa Iugosla-

VASILE TEODOR (Dinamo) VICTORIOS 
Șl ÎN ETAPA A lil a A CUPEI F.R.C

Aproape 70 de cicliști dispu
ted cu înverșunare un sprint 
final după o cursă de 100 km 
ar putea da impresia eă este

Dacă ar fi să notăm pe toți 
cei ăflați, prin rotație am spu
ne, pe avanposturi, ne-ar tre
bui o listă destul de lungă.

44

(Dinamo) 100 km în 2 h 27,08, 
(mediâ orară 40,900 km), 2. N. 
Ciumetl (Dinamo), 3. C. Cio
can (Dinamo), 4. FI. Negoescu 
(Steaua), 5. N. David (C. S. 
Mureșul), 6. M. Virgil (Metalul 
Plopeni) toți în același timp.

Astăzi m dispută, de la ora 
16, etapa a IV-a, ultima, pe 
șoseaua Giurgiului, 110 km, eu 
plecarea ți sosirea da la bor
na kilometrică 10,500.

Emil IENCEC

Campionatul de șah pe echipe

se întindă. In plan: Mircea Virgil, 
bcto: V. BAGEAC

%
Plutonul începe să 

de la Metalul Plopeni

nele aprecieri întrunite 
prilejul C.M. din Mexic.

Răspunzînd acestui larg și 
legitim intere» public, am so
cotit util acum, la debutul în 
noul sezon internațional, 6ă a- 
bordăm, tntr-o discuție cu an
trenorul Angelo Nlculescu, ct- 
teva dintre aspectele princi
pale privind alcătuirea, pra- 
Îlătlraa |1 evoluția lotului na- 
lonal.

— După comportarea nesa- 
tlsfăcătoara din meciul ou O- 
landa, prima ieșire publică din 
acest an a echipei naționale a

DERBYUL CONSTRUCTORUL - ELECTONICA

NICULESCU -
însemnat, de asemenea, o ne
reușită. în declarația făcută 
imediat după meciul din Ber
linul occidental ați invocat 
drept cauze principale ale in
succesului greșelile personale 
ale apărătorilor și incapacita
tea atacanților de a se descurca 
în condițiile marcajului strict 
„la om“, practicat de adver
sari. La cele spuse atunci, mai 
aveți ceva de adăugat ?

— Intr-adevăr, unii apără
tori au săvîrșit în joc gre
șeli surprinzătoare pentru ex
periența pe care o au. In an
samblu, apărarea a jucat prea 
deschis, regruparea s-a făcut 
greoi, marcajul și presingul 
n-au fost corespunzătoare "ce
rințelor. De altfel, după meci, 
fostul nostru jucător, Gher- 
gheli, organizatorul de 
ai echipei vest-berlineze, 
spunea că de mult n-a

cîteva aprecieri ge- 
Iată ce ne-a declarat 

„De la început 
să subliniez fap- 
împreună cu cole

gul meu Romeo Sotiriu, 
sîntem amîndoi bucuroși de 
rezultate și, mai ales, de 
maniera în care echipa noas
tră le-a obținut. Lotul pe 
care l-am prezentat în aceas
tă competiție s-a încadrat in 
concepția generală de joc a 
handbalului românesc, tine
rii jucători adaptîndu-se ra
pid și cu eficacitate la dife
ritele sisteme tactice folosi
te de adversari. Din cauză 
că ne-au lipsit jucătorii 
înalți, cu forță de șut de la 
distanță, am folosit în atac 
pivoții și extremele. Din în
tregul lot s-au detașat por
tarul Munteanu, Stockl, Tu- 
dosie și Odaie".

joc 
ne 

mai 
avut prilejul să joace atît de

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Dan GĂRLEȘTEANU
★

Aseară, cu avionul 
ROM" din direcția 
lotul 
români, 
la cea 
„Cupei 
reîntors

„TA- 
Parts. 

tinerilor handbaliștl 
care a luat parte 

de a IV-a ediție a 
Țărilor Latine**, s-a 
în Capitală.

vorba de’ o întrecere în care 
nu s-a petrecut nimic deose
bit. Și, totuși, etapa a III-a din 
„Cupa F.R.C.", desfășurată pe 
șoseaua Olteniței, a fost o eta
pă rapidă și destul de anima
tă. Dovada : în prima oră au 
fost parcurși 43 km, fără însă 
ca plutonul să se fragmenteze. 
Apoi au început (mai ales pe 
piatra cubică de la intrarea 
ți ieșirea din Oltenița) o se
rie de acțiuni cara au Întins 
serios plutonul.

Consemnăm că orice tentativă 
de evadare a fost prompt ani
hilată de către dinamoviști 
care, pînă la urmă, și-au im-, 
pus superioritatea. Remarcăm 
comportarea brașovenilor Șt. 
Suciu și M. Bădilă (Dezrobi
rea), a lui Mircea Virgil de la 
Metalul Plopeni, foarte activ 
în acest sezon, «a și compor
tarea bună a lui S. Sudltu (0- 
llmpla).

Rezultata I I. Vâslit Teodor

CLUJ, (prin telefon). Cam
pionatul de șah pe echipe 
se apropie de sfîrșit. Runda 
a 7-a a readus egalitatea în 
fruntea clasamentului, acor- 
dînd întrecerii acea cotă de 
neprevăzut care , declanșea
ză pasiunile și interesul.

Constructorul a învins 
greu, cu 4—3, pe șahiștii 
de la Petrolul, iar Electroni
ca — surprinzător — n-a 
putut depăși tenacitatea Mu
reșului, mulțumindu-se cu un 
rezultat de egalitate * 3V:— 
3‘7i. Același rezultat s-a în
registrat în derbyul doctori
lor i Medicina Iași—Medici
na Timișoara. C.S.M. Cluj a 
întrecut la scor pe Crișul 
(5*71—1*71), iar C.P.M.B. pe 
Universitatea București
(5-2).

CLASAMENTUL GENERAL: 
1—2. Constructorul (35—14) 
și Electronica (29—20) 12 p, 
3. Petrolul 11, 4—5. C.S.M.
Cluj și C.P.M.B. 7. 6. Me
dicina Timișoara 6, 7—8. Mu
reșul și Medicina Iași 5, 
9—10. Crișul și Universitatea 
Buc. 3 p.

Partida decisivă a campi
onatului, Constructorul-E- 
lectronica (altminteri tradi
țională), se va desfășura în 
ultima rundă. De o parte, 
Ciocăltea, Stanciu, Alexan
dra Nicolau, Margareta Teo- 
dorescu, iar de cealaltă Pav
lov, Reicher, Elisabeta Poli- 
hroniade, Eleonora Gogilea. 
Iată un meci de urmărit 1

(S. SM.).

Mi..

Lotul handbaliștilor ro mini care a participat la „Cupa Țărilor Latine" a revenit, ieri, in 
Capitală, Iată-i surtzîn d, imediat după sosire.

Foto; B. VASILE



MOMENTE DIN ISTORIA
SPORTULUI MUNCITORESC

GENERAȚIE CU ADEVĂRAT DE PERSPECTIVĂ
0 Antrenorul echipei Steaua, prof. Vasile Popescu, entuziasmat;

(Urmare din pag. 1)

i 
re, mame, soții și surori, că
tre voi se îndreaptă apelul 
nostru, spcrînd că vă veți 
Înțelege menirea. Dacă vreți 
să aveți copii, bărbați și frați 
sănătoși, dacă vreți ca și voi 
să fiți sănătoase la corp și 
la minte, venițl și trimite- 
ți-vă copiii și frații in rîndu- 
rile noastre. înscriiți-vă deci 
cu toții, tineri șl bătrîni, fete 
și băieți, în Asociația sporti
vă a muncitorilor, „PRIETE
NII NATURII".

Creșterea rapidă a număru
lui membrilor, a contribuit

decisiv ia răspîndirea practi
cării sportului în masele de 
muncitori. Totodată, s-a ivit 
și necesitatea organizării unor 
noi „secțiuni", potrivit cu 
gusturile proaspeților spor
tivi și cerințele anotimpului. 
Ziarul „Socialismul" infor
mează, în numărul din 11 ia
nuarie 1923, înființarea „pe 
lingă secțiunile sportive exis
tente (a) următoarelor: sec
țiunea de patinaj și schi, sec
țiunea „Săniuța" ți secțiune* 
de gimnastică".

...După aproape cincizeci de 
ani, putem aprecia astăzi la 
justa valoare importanța pe 
care a avut-o asociația „Prie-

tenii Naturii" la răspîndirea 
unor sporturi foarte puțin cu
noscute în epoca respectivă 1 
voleiul, boxul, schiul; am a- 
dăuga chiar înotul și patina
jul. a căror activitate com- 
petițională oficială se afla 
încă în plină epocă de pio
nierat. în același timp, „Prie
tenii Naturii" s-a dovedit a 
fi un factor activ al răspîn- 
dirii practicării «portului în 
rândul femeilor.

Astfel, mișcarea sportivă 
muncitorească își concreti
zează încă de la începuturile 
activității sale organizate, con
tribuția importantă adusă 
dezvoltării educației fizice și 
a sportului în țara noastră,

După multe deziluzii, anul 
1971 ne-a oferit, cu prilejul 
turneelor finale ale campiona
telor naționale școlare și de ju
niori, evoluția satisfăcătoare a 
unei generații cu adevărat de 
perspectivă. Nu exagerăm cu 
nimio afirmînd că la Sibiu am 
văzut mulți jucători și multe 
jucătoare de valoare reală, ca
pabili să facă parte chiar șl a- 
cum din primele garnituri ale 
echipelor divizionare fruntașe, 
în acest sens, finala dintre for
mațiile masculine ale Liceului 
35 București și Școlii sportive 
Cluj a fost elocventă, ea ofe
rind nu numai un spectacol ex
cepțional, ci și o întrecere ca-

de evoluția tinerilor © Minibaschetul Iși arată roadele

vlziei școlare șl de juniori, care 
acum, în al doilea an al exis
tenței sale, demonstrează că un 
sistem competițional de lungă 
durată, cu frecvență și conti
nuitate, este deosebit de efica
ce. La tinerii baschetbaliști, mal 
cu seamă la cel cu adversari 
„tari" în seriile respective, g-a 
făcut din plin simțit acest lucru 
și a determinat In mare mă
sură buna lor comportare. $1, 
pentru că am ajuns la acest 
capitol, nu putem trece cu ve
derea numele unor Jucători 
care, deși nu sînt selecționați 
în loturile reprezentative (din

Benone) 1 Liliana Rădulescu, Ma
riana Andreescu, Mlhaela Bor- 
dea, Aurora Constantlnescu.. Eli
za Merlooffer; cecilla Nazarie, 
Marla Roșlanu, Georgeta Epure, 
Doina Buga, Tamara Amaftloale, 
Elena Berce»; Rodica Fortuna.

COȘGETERn : băieți s 1. Nlcu- 
lescu (Llc. nr. 35) 137 p, 2. Scu- 
taru (C.S.M. Iași) 12» p, 3. rvas- 
cenco (Farul) '
(Farul) IM ix 
Arad) 97 p, 
Cluj) W PI 
(Lio. nr. 35)
(Șo. ap. Bătu Mare) 111 p, 3. Bze- 
kely (Șc. sp. Cluj) 10a p, 4. RO- 
jlanu (Uc. nr. 35) 7« p; 5. Pop

menele de bacalaureat șl de 
mitere In facultate) : băieți 
trenor G. Chlraleu): Crăciun, 
sache (Șe. sp. Cluj), PrUster

SAU ÎNCHEIAT lucrările primului simpozion național
CU TEMA „TIMPUL LIBER AL PIONIERILOR SI ȘCOLARILOR» >

117 p, *. Hlropedl 
B. PrUster (Șc. sp. 
«. Mathe (Șc. sp. 
fete i 1. Rădulescu

117 p, a. Villany

sache (Șe. sp. Cluj), PrUster (Șc. 
sp. Arad); Scutaru,- Clucă (CSM 
lași), Cernat (Șc. sp. Constanța), 
Pomlrlă (Șc. sp. Botoșani), Covad 
(Cetatea Giurgiu) Gh. Dumitru, 
M. Dumitru, Modrogan (Dlnamo 
Buc.) Nlculescu, Șerbănescu, Mi- 
huț, ’Chlrcă (Llc. nr. 35), Posa, 
Cristea (Șc. sp. nr. » Buc.), Po- 
leanu (Steaua) 5 fete (antrenos 
Gh. Benone) : Moraru (Șc. sp.’ 
Cluj), Prăzaru (Universitatea Cra
iova), Sarchlzlan (Șc. sp. Sibiu), 
Culacovschl (Șc. sp. Giurgiu), Por- 
tik (Șc. sp. Gheorghieni''Boia®

Marți au luat sfîrșit lucră
rile primului Simpozion na
țional cu tema : „Educația fi
zică, tuțismul și sportul de 
masă în timpul liber aț pio
nierilor și școlarilor". Dintre 
lucrările prezentate în ziua a 
Il-a, un interes deosebit au 
stîrnit cele care tratează 
despre : „Capacitatea de rezis
tență cardio-respiratorie, la 
eforturile de durată, a elevi
lor și elevelor din dacele 
V—VIII" (prof. V. Mazilu de 
la Centrul de cercetări al 
C.N.E.F.S.), „Unitatea de ac-

țiune, pasiunea și spiritul or
ganizatoric, factori principali în 
realizarea sportului de masă 
în timpul liber al pionierilor 
și elevilor din Școala genera
lă nr. 30 ‘ (prof. C. Stănescu, 
director-adjunct al Șc. gen. nr. 
30, București), „Rolul com
petițiilor tradiționale în acti
vitatea sportivă a detașamen
telor de pionieri" (prof. Sa
bina Anastasie, Liceul nr. 15 
Cluj), „Influența activității de 
educație fizică și sport asu
pra taliei, greutății și peri
metrului toracic la elevii da

DISPUTA

LA ORADEAIN
ur

ZONA DE

VIE LA SABIE

selor III șl V—VIII" (prof. V. 
Dragomir, Școala generală Iz
vorul Dulce — Merei, jud. Bu
zău), „Jocuri aplicative și ac
tivități turistice combinate des
fășurate în cadrul 
turistice pionierești" 
Cocor, Șc. gen. nr. 
etc.

în continuare, au 
zentate concluziile de 
birourile celor două secțiuni 
(secțiunea I : prof. univ. dr. 
Adrian Ionescu, prof. Rodica 
Simionescu, prof.
Oancea, prof. Virgil Mazilu, 
prof. Florian Moraru ; secțiu
nea a II-a : conf. univ. dr. 
Nicu Alexe, conf. univ. Virgil 
Teodorescu, prof. Vladimir Si- 
miftnesrru, prof. Mircea Mihăi- 
lescu, prof. Mihai Calcan).

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor a fost rostit de către 
conf. univ. Virgiliu Radulian, 
președinte al Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor, adjunct al ministrului 
învățămîntului.

acțiunilor 
(prof. D. 

1 Petrila)

Marinei

Foto î

fost pre- 
către

W9t

O amintire plăcută pentru 
litativă, în care am putut ad
mira la tinerii combatanți o ga
mă largă și variată de execuții 
tehnice și tactice. Prof. Vasile 
Popescu, antrenorul Stelei, a 
fost pur și simplu, entuziasmat 
de acest meci, declarînd la 
sfîrșitul lui : „Nu mi-am putut 
închipui că tinerii baschetbaliști 
pot juca atît de bine, din punct 
de vedere tehnic și tactic. Con
cepția nouă, sănătoasă, apărută 
în rîndul antrenorilor formații
lor de juniori este evidentă și 
ea va duce la creșterea unor 
sportivi de înaltă valoare". Ace
leași cuvinte frumoase se cu
vin și fetelor, categoric mai 
bine selecționate și mai bine 
pregătite decît într-un trecut 
nu prea îndepărtat.

Ce a determinat acest evi
dent salt calitativ ? Desigur, în 
primul rînd orientarea dată de 
federație cu cîțiva ani în urmă 
și care abia acum începe să-și 
arate roadele. Să nu uităm, de 
asemenea, că majoritatea Ana
liștilor (ți vom adăuga și a 
componenților echipelor care 
nu s-au calificat pentru turneul 
final) provin din rîndul mini- 
baschetbaliștilor de acum 5—6 
ani, care au. deci, o bună pe
rioadă de pregătire, organizată 
sub îndrumarea unor antrenori 
calificați. Exemplul talentatei 
Mariana Andreescu (1,85 m),
care la 14 ani are un bagaj de 
procedee tehnice demn de in
vidiat de mulți pivoți divizio
nari A. este convingător, mai 
cu seamă dacă adăugăm amă
nuntul că eleva prof. Gh. Be- 
none practică baschetul de șase 
ani. Desigur, nu lipsită de im
portanță este și înființarea di-

(Șc. sp. Satu Mare) 74 p, 6. Buga 
(Lie. nr. 35) 69 p.

LOTURILE NAȚIONALE (cu
prind șl jucători al echipelor ne
calificate în turneele finale ; nu 
fac 
sei

Horst BUCIIFELNER- Sibiu
Mlhalik, villany; Pop (Șc. sp.' 
Satu Mare). Boca (Crlșul Ora
dea), Colțescu (Lie. nr. 2 Pitești), 
Andreescu, Constantinescu, Roșla
nu, Buga, L. Rădulescu (Lie. nr. 
35), T. Rădulescu (Voința Buc.), 
Tal, Golan (Rapid).

echipele Liceului nr. campioane naționale.
motive obiective), se impun 
atenției : Al. și Sorin Vidican, 
Mathe (Șc. sp. Cluj), Osacenco, 
Uzum (Lie. nr. 35), Mănăilă, 
Turtureanu (Șc. sp. Satu Mare), 
Ivascenco, Hirop.edi (Farul) 
Burcă (C.S.M. Iași), Tonca, Ru- 
su, Pctcu (Șc. sp. Pitești) la 
băieți, Szekelv, Cobîrzan, Ji- 
chișan (Șc. sp. Cluj), Tamas, 
Biro (Șc. sp. Satu Mare), Bog
dan, Deak (Metalul Salonta), 
Fluture (Șc. sp. Craiova), Ion, 
Purcăreanu, Catană (Șc. sp. 
Constanța) la fete.

D. STANCULESCU
CAMPIONII — Liceul nr. 35 

București (antrenor prof. G. Chi- 
raleu) : Gheorghe Mihuță, Sever 
Osacenco, Adrian Micles’cu, Vir
gil Căpușan, Florin Apostu, Doru 
Ionescu, Dan Chircă, Dan Ni- 
culescu, Cristian Fluturaș, Cătă
lin Becheru, Dumitru Huzum, Du
mitru Drinovan.

CAMPIOANELE — Liceul nr. 35 
București (antrenor prof. Gh.

parte, însă, din ele elevii cla- 
a XH-a^ care vor da exa-

GONG !

, s-a desfășurat 
doua întrecere de

Oradea, 
de-a 
a campionatului republi- 

individual deschis senio- 
Victoriile s-au împărțit 
reprezentanții a patru 

___ ; Oradea prin St. Csi- 
nler (la floretă masculin), Tg. 
..Iureș, prin Suzana Szaplon- 
czay (floretă feminin), Cluj; 
prin Carol Buș (sabie) șl 
Satu Mare, prin Iosif Palo- 
taș (spadă). Cea mai disputa
tă probă a fost sabia în care 
s-a recurs la un baraj în trei 
(Buș, Pop și Hegyessy), toți de 
la C.S.M. Cluj.

cea 
zonă 
can 
rilor. 
între 
orașe ; 
a

O competiție care merită
să devină populari

Campionatul
motoretelor românești

Campionatul republican de 
gularitatp și rezistență, rezervat 
posesorilor de motorete „Carpați" 
șl „Mobra". se desfășoară anul 
acesta în două etape : prima în
tre 22 și 25 aprilie pe șoselele 
din împrejurimile orașului Pia
tra Neamț ; cealaltă între 22 și 
25 iulie pe un traseu ales în ju
rul orașului Tîrgovlște.

Etapa inaugurală cuprinde trei 
curse pe următoarele rute ; 1.
Piatra Neamț—Bicaz—Poiana Te
iului—Tg. Neamț—Piatra Neamț 
156 km ; 2. Piatra Neamț—Tg.
Neamț—Cristești—Roman—Bacău— 

Piatra Neamț 215 km : 3. Piatra 
Neamț—Bicaz—Lacul Roșu—Piatra 
Neamț 124 km.

Toți concurenții care termină 
întrecerea fiecărei etape fără pe
nalizări vor fi departajați prin- 
tr-un circuit de viteză.

La federații de specialitate au 
sosit pînă în prezent înscrieri 
din București, Baia Mare, Brașov, 
Ploiești, Sibiu. Moreni și Zăr- 
nești, în total 29 de alergători 
(prea puțini, dacă ținem seama 
de marele număr al posesorilor 
de motorete). Concursul este 
foarte ușor, desfășurîndu-se nu
mai pe șosele de categoria I șl a 
Il-a. înscrierile rămîn deschise 
pînă la revizia tehnică, progra
mată la Piatra Neamț în pre
ziua startului.

Clasamentele finale au 
mătoarea configurație : floretă 
feminin : 1. Suzana Szaplon-
czay (Medicina Tg. Mureș) ;
2. Iudit Haukler (Olimpia
Satu Mare) ; 3. Lucia Briscan 
(Medicina Tg. Mureș) ; 4. So
fia Orban (id.) ; 5. Maria La- 
zăr (Olimpia Satu Mare) ; 6. 
Iudit Dalnoki (Șc. sp. Oradea). 
Floretă masculin : 1. St. Csi- 
pler (Crișul Oradea) ; 2. Șt.
Haukler (Olimpia Satu Mare);
3. I. Szentkiraly (id.) ; 4. T. 
Banyai (Crișul Oradea) ; 5. L. 
Ruff (Șc. sp. Oradea); 6. P. 
Kuki (Olimpia Satu Mare). 
Spadă : 1. I. Palotaș (Olimpia 
Satu Mare) ; 2. B. Donijan- 
schitz (Medicina Tg. Mureș) ;
3. I. Domjanschitz (id.) ;
Pongraț (id.) ; 5. P. 
(C.S.M, Cluj) ; 6. St.
(C.S.M. Cluj). Sabie : 
Buș (C.S.M. Cluj) ; 2. 1. „c- 
gyessy (id.) ; 3. I. Pop (id.) ;
4. L. Rohony (id.) ; 5. Z. Ro-
hony (id.) ; 6. G. Gogoman
(Olimpia Satu Mare).

„3 SECIINDE“
lată finalistele Criteriului na-

; 4. A.
Szabo 
Sinko

1. C.
I. He-

• După tratamentul la ochiul 
sting efectuat cu succes la Lyon, 
în Franța, boxerul Gheorghe Că
lin a revenit în țară, reluîndu-șl 
de cîteva zile munca de pregătire 
a juniorilor la clubul Nicolina- 
Iași.

• Clubul Steaua ne înștiințează 
că a sancționat cu mustrare pu
blică pe antrenorul Gheorghe 
Fiat pentru atitudine nesportivă 
față de arbitrul Constantin Chi- 
riac în cursul unei recente gale.
• A fost definitivat programul 

finalelor campionatelor naționale 
de seniori. Reuniunile se vor dis
puta la patinoarul 23 August. în 
zilele de 3 și 4 mai (cîte două 
gale pe zi), 5 și 6 (semifinalele), 
iar la 8 mai vor avea loc fina
lele.
• La ultima etapă a întreceri

lor seniorilor din acest an au fost 
invitați să oficieze și o serie de 
arbitri internaționali : Rial (Spa
nia), Aniello (italia), Resko (Fin
landa), Pospisil (Cehoslovacia), 
Idzyok (Polonia). Se așteaptă, de 
asemenea, confirmarea sosirii ar
bitrului Hanp (R.F.G.).

4^ Iată finalistele i^Tizeriucui tiu- 
țlonal al copiilor (născuțl in 1955 
șl mai mici) care sa vor întrece 
intre 8 șl 12 iulie, după toate 
probabilitățile la Mediaș (băieți) 
și Oradea (fete) : Șc. sp. Bacău 
(antrenor Gh. Pascale), Șc. sp. 
Constanța (H. Mărțișor), Șc. sp. 
Mediaș (O. Șerban), Llc. „Ion Sla
vici" Arad (A. Klemens) la bă
ieți, Șc. sp. Galați (I. Paznicii), 
Crlșul Oradea (P. Arcosl), Șc. sp. 
Deva (St. Popescu), Lie. nr. 2 Tg. 
Mureș (Gh. Fălop) ta fete. In 
plus, vor mai lua parte cite două 
formații din campionatul Capita
lei, aflat acum în curs de desfă-

șurare cu participarea a aproape 
100 de echipe.

o Deși mal e vreme îndelunga
tă pină va începe luna transfe
rărilor cîteva „mișcări" s-au și 
produs : Dikay (Politehnica Bra
șov) șl Antonescu (I.E.F.S.) au 
trecut la I.C.H.F., unde vor evo
lua cu prilejul primelor meciuri 
amicale.

9 Singurul joc divizionar. femi
nin A, programat săptămînă a- 
ceasta în Capitală, se va disputa 
simbătă la ora 18.45, în sala Flo- 
reasca, in deschidere la întîlnireă 
internațională România — Ceho
slovacia.

ADRIAN POPA—
CANDIDAT PENTRU OLIMPIADĂ

campioni de juniori
Brașov, 13 (prin telefon). Sala 

Armatei de aici este din nou gaz
da unei finale pe țară. De rîndul 
acesta, oaspeți sînt participanții 
la campionatele individuale repu
blicane de tenis de masă ale ju
niorilor. în prima zi au intrat în 
întreceri 68 de perechi la dublu 
mixt. Au avut loc meciuri deose
bit de atractive, majoritatea con- 
curențilo-r arătîndu-se bine pregă
tiți. Titlul de campion a reveailt 
cuplului Lidia Ilie-Mihai Bobocică 
(Spartac Buc. — Politehnica Buc.) 
care 
pus 
don
Iași
2—1
vinșii conduseseră cu 10—3 în ul
timul set.

Competiția continuă.

în întîlnireă decisivă a dis- 
de tandemul Nicoleta Spiri-
— Gheorghe Naftali (CSM
— Comerțul Tg. Mureș) cu
(15, —15, 17), după ce In-

Carol GRUIA-corespondent

După

DACA AM

pentatlon mo- 
noastre a par- 
trecute la pri- 

internațional 
sezon competi-

Echipa de 
dern a țării 
ticipat zilele 
mul concurs 
al actualului
țional, desfășurat la Fontai
nebleau.

Deși reprezentativa Ro
mâniei a ocupat locul 8, 
performanța trebuie socoti
tă ca meritorie, pentru că, 
în primul rînd, componenții 
ei (Cosmescu, Covaci, Spîr
lea, Zamfir) au încă vîrsta 
junioratului, iar ei s-au 
confruntat cu formații din 
elita mondială a pentatlo
nului (Ungaria — campioa
nă mondială, R.F.G. — lo
cul III, S.U.A. — locul IV, 
Franța — locul V, Anglia 
— locul VII la ultima edi
ție a C.M.), în frunte cu 
ași ai disciplinei : Kelemen 
(campion mondial la se
niori), Balczo (Vicecarnpion 
mondial), Villanyi (campion 
mondial la juniori) Frings 
(loc 8), Esser (loc 11), Re- 
der (loc 12) etc.

De asemenea, trebuie re
marcat faptul că rezulta
tele obținute sînt superioare 
celor înregistrate anul tre
cut : 13.465 p față de 13.254 
p, la C.M. de juniori.

Din cele cinci probe sus
ținute, se cuvine a fi sub
liniată, mai întîi, perfor
manța realizată la natație, 
unde atît la individual, prin 
Covaci, cît și pe echipe 
s-a obținut locul întîi. Spor
tivul nostru a totalizat cu 
peste 40 p față de al II-lea 
clasat, francezul Guequen. 
De menționat că și Spirlea 
a reușit să-i depășească pe 
Balczo și Kelemen în cla
samentul individual. Un 
foarte bun loc — al III-lea, 
după Franța A și C — a 
fost obținut la cros. La in-

PRINTRE CULCARE

• Comisia de atletism a 
municipiului București orga
nizează joi (de Ia ora 16,30) și vi
neri (de la 15,30), pe stadio
nul Republicii, o competiție 
pentru juniori și seniori dotată 
cu Cupa semicentenarului. În
trecerile vor constitui o ulti
mă verificare a sportivilor 
înaintea startului oficial în 
campionatul republican pe e- 
chipe, a cărui primă etapă 
este programată în zilele de 
24 și 25 aprilie.

rile concursului republican de 
primăvară pentru juniorii de 
cat. a Il-a.

® Sîmbătă și duminică, la 
Craiova vor avea loc întrece

concursul de la Fontainebleau

® In cadrul unor schimburi 
prietenești recent a avut loc 
pe stadionul Tineretului din 
Capitală, întîlnireă dintre atle- 
ții de la Ș.S.A. Buc. și cei de 
la Școala sportivă din Ruse. 
Bucureștenii au obținut 
mai multe victorii, 
zultate : 860 m 
1:59,9, 
1,95 ; 
6,40 ; 
14,18 ; 
55,84 : 
(R) 51:42,2 ; 
Puică (B) 2:19,8, 
rinova (R) 12,8 (H. 
za 12,6) ; 100 mg : 
va (R) 15,8 (H.C.

: S. 
: C.

Tr. 
N. 

R.

Cîteva
Vesiu 

Dreptu
Ischi
Pană 

Chiriță

înălțime 
lungime : 
greutate 
suliță :
10 km marș : N. Vesco 

fete : 800 m : M. 
100 m : Ma- 
:.C. El. Mîr-

V. Marino- 
Mîrza 14,5).

FI MAI
bine s-a

BUNI LA SCRIMA...

Timp, de o săptămînă, la Cluj, 
s-au desfășurat întrecerile finale 
ale campionatelor republicane in
dividuale de tineret la lupte gre
co-romane și libere. La încheie
rea confruntărilor am discutat cu 
cei doi antrenori federali ai lotu
rilor noastre reprezentative.

CEL MAI BUN CONCURS 
DE GRECO-ROMANE

Ion Corneanu, cunoscut de 
multă vreme pentru zgîrcenla sa 
în aprecieri, ne-a surprins, dec'.a- 

fost „cel 
de lupt? 

ultimii

rînd că această ediție a 
mai bun concurs intern 
greco-romane 
ani“.

__ De bună 
argumente.

— La Cluj, 
bit, depășind 
deele tehnice 
finale nu mai puteau fi 
rate pe degete ca la alte 
tiții. Apoi, finalizările „„ 
gîndlte de concur enți în funcție de 
pozițiile în care se aflau și nu 
„pe încercate". Așa se explica 
numărul foarte mare de puncte 
tehnice cu care s-au terminat

văzut

seamă

în

că aveți și

fosttotul a 
așteptările. 
executate la

deosc- 
Proce- 

t aceste 
numi- 

compe- 
au fost

partidele, în cazul cînd n-au in
tervenit tușurile. Venind vorba^ de 
tușuri, trebuie să precizez că Și 
numărul lor a întrecut toate pro
centajele, consecință firească a 
tacticii ofensive abordate de cel 
mai mulți dintre finaliști.

— Ați reținut și candidați 
tru Jocurile Olimpice de 
Munchen ?

— La categoria 68 kg, in

pen- 
la

— La categoria 68 kg, in ulti
mii ani, cunoscutul luptător Si- 
mlon Popescu a obținut succese 
de mare prestigiu, printre care șl 
titlul de campion mondial (1969 — 
Mar del Plata). Cu toate acestea, 
Adrian Popa (A.S.A. Bacău), cam
pionul de tineret, intră in vede
rile noastre pentru Olimpiadă și 
s-ar putea chiar să participe. El 
a fost cel mal bun luptător al 
competiției, cu o tehnică remar
cabilă, un calm uimitor, deși s-a 
aflat uneori ș< în situații critice, 
ba a fost chiar condus la puncte. 
In cele din urmă, însă, Popa a 
ieșit învingător numai prin tuș ! 
Speranțe ne-au dat șl Ion Gibu 
(Dlnamo Buc.), dar pentru catego
ria 48 kg șl nu 52 la care a fost 
înscris la Cluj, Gh. Pâduraru 
(Voința Constanța) la 71 kg, L. 
Paraschiv (A.S.A. Bacău) la 0l> kg 
șl D. Manca (Pescărușul Tulceă) 
la categoria 100 kg. Pentru buna

pregătire a concurenților trebui# 
să-i menționez, îndeosebi, pe an
trenorii Mlrcea Croltoru (Bacău) 
șl Constantin Ofițerescu (Con
stanța). Arbitrajul corect, și în 
același timp foarte exigent, a 
contribuit, fără îndoială, la reu
șita concursului. Gh. Marton 
(Cluj), Gh. Conciu (Galați), Șt. 
Stanciu' (București) șl M. Bolocan 
(Pitești) au fost cei mal buni.

LIPSA DE CONCURENȚI 
LA LIBERE

— La Cluj au fost mulți luptă
tori, ce-l drept — ne spune an
trenorul Ion Crîsnic — dar... Cre
deam că dacă vor fi atît de mulți, 
meciurile de la fiecare categorie 
aveau să prllejutască dispute dtr- 
ze și învingători greu de antici
pat. Nici vorbă, însă, de așa ceva. 
Favorițil — cîte unul la fiecare 
categorie — n-au avut concurentă, 
terminînd partidele prin tuș. Doar 
la categoria 74 kg au emis pre
tenții justificate trei luptători.

de junioriDupă finalele școlare și

— Așadar, aveți motive să fiți 
nemulțumit.

— Evident. Tinerii luptători 
și-au îmbunătățit atacul cu pro
cedee tehnice specifice stilului; 
dar continuă să se lase surprinși 
în apărare. Dlnamovlștii bucu- 
reșlenl trebuie remarcați pentru 
că trei dintre ci au cucerit titluri 
de campioni, ceea ce n-au izbu
tit niciodată specialiștii de la li
bere ai acestui club. In schimb, 
centre cu tradiție ca Lugojul, Ti
mișoara, Reșița șl Galați nu au 
mai avut reprezentanți printre 
campioni I

FETELE SAU PREZENTAT NAI BINE DECH

dinamovist
obtinut un

dividual, cel mai 
plasat Zamfir, //care i-a de
pășit pe Kelemen și Bako. 
Și la călărie, cu locul 4, 
sportivii români s-au numă
rat printre 
probei, depășind 
formațiile S.U.A., 
Franței A, Ungariei B.

Scrima, ’în special, și tirul 
au fost punctele nevralgi
ce. La scrimă, pentatloniștii 
români nu au fost la înăl
țimea cerințelor, ocupînd 
locul IX, cu aproape 200 p 
mai puțin decît la C.M. de 
juniori de anul trecut. Se 
impune, aici, o activitate 
mai susținută pentru reali
zarea unor performanțe cu 
mult îmbunătățite. La tir, 
deși punctajul este superior 
celui înregistrat în 
trecut, se poate — 
— cere mai mult.

Pentatloniștii noștri 
petăm — sînt încă 
Și, privite prin

protagoniștii 
categoric 
Angliei,

sezonul 
credem

— re- 
juniori. 
această

prismă, rezultatele înregis
trate într-o companie de se
niori sînt satisfăcătoare. Fără 
a o supraestima, comporta
rea — în ansamblu — ne 
dă, deci, speranțe pentru vi
itor. Să amintim doar că 
zece dintre sportivii clasați 
înaintea lui Cosmescu sau a 
lui Spîrlea la C.M. de ju
niori au trecut la seniorat, 
ceea ce poate însemna mult 
la viitoarea confruntare.

Sezonul internațional este 
abia la început. Peste cîte
va zile pentatloniștii noștri 
se vor deplasa la Erevan, 
— unde vor înfrunta, din 

seniori din- 
puternice, la 
va desfășura 
aprilie. Spe-

nou. echipe de 
tre cele mai 
concursul ce se 
între 18 și 22 
răm ca rezultatele de la 
Fontainebleau să fie confir
mate și, dacă se poate, îm
bunătățite.

Emanuel FANTANEANU

1 din MLiceul

a ciștigat „Cupa speranțelor
Intre 7 și 11 aprilie s-au 

desfășurat pe patinoarul din 
Poiana Brașov întrecerile 
competiției dotate cu „Cupa 
speranțelor", pentru juniorii 
de 14—16 ani. Disputele au 
marcat un progres tehnic în 
jocul echipelor. O plăcută 
surpriză — participarea for
mației gălățene Dunărea, cea 
mai bună dovadă că patinoa
rul artificial din localitate dă 
roade !

Victoria a revenit echipei 
fcic. nr. 1 din Miercurea Ciuc,

evident cea mai bine pregăti
tă sub toate aspectele.

Rezultatele tehnice în ordi
nea clasamentului: 1. Lie. 1 
M. Ciuc (Steaua 6—0, Dună
rea 6—1, Șc. sp. Gheorghieni 
5—1 și Metalul Rădăuți 7—2); 
2. Șc. sportivă Gheorghieni 
(Steaua 6—0, Dunărea 9—3 
Metalul 8—2); 3. Dunărea Ga
lați (Steaua 3—0, Metalul 
8—2), 4. Metalul Rădăuți
(Steaua 7—3); 5. Steaua Bucu
re»#.

® Mărșăluitorul
Iulian Călineață a
nou record republican pentru 
juniorii III în proba de 5 km 
cu timpul de 24:46,0.

® Pe stadionul Republicii au 
evoluat zilele trecute atleți 
bucureșteni, junior; II. Cîteva 
performanțe : băieți : 100 m : 
Sfichi 11,6; 200 m: Sfichi 2,3,5; 
409 m ; Sfichi 52,2 ; 1 000 m : 
Filip (Cîmpulung) 2:38,0; 3 001 
mg : 
obst. ;
Scarlat (C-lung) 
Viei 6,65 ; fete : 
Dumitrescu 13,1 ; 
mitrescu 27,6;
Grancea 61,8 
colae 3:21,0 ;
laș 16,1. (Nicolae 
LAE — coresp.).

Caricataș 41,4;
Ifrim 2:57.3;

6,73,
100
200

400
1 000 m

100 mg :

1000 m 
lungime :

Tonchie 
Ad.
Du- 

G.
Ni-
Si-

rn : 
m : 
m : 
: D. 

: V.

Ediția din acest an a turneului 
final al campionatului juniorilor 
și școlarilor la volei a reunit la 
Bacău opt echipe masculine șl 
opt feminine. Desfășurate timp de 
cinci zile, întrecerile au constituit 
un bun prilej de a vedea la lu
cru pe cei mai talentațj dintre 
jucătorii și jucătoarele " ‘
generații.

Clasamentele finale au situat, în 
frunte, la fete, echipa Școlii spor
tive nr. 1 din București (antre
nor S. Chiriță), urmată în ordine 
de Șc. sp. 2 București, Șc. sp. 
Sibiu, Șc. sp. Piatra Neamț, Li
ceul N. Bălcescu Cluj, Șc. 
Timișoara, Șc. sp. Brașov, ~ 
Constanța, iar la băieți 
clubului Rapid București 
nor M. Tabacu), urmată 
itorul București, Șc. sp. 
Șc. sp. Sibiu. Șc. sp. Caransebeș. 
Liceul A. Mureșan din Dej, Șc. 
sp. Cluj, Liceul militar din C-lung 
Moldovenesc.

Demn de reținut este faptul că 
lupta finală pentru cucerirea ti
tlurilor s-a dat între cele patru 
reprezentante ale Capitalei.

Dacă în confruntarea echipelor 
feminine succesul Școlii sp. 1 
București (campioană națională 
școlară șl de junioare) s-a contu
rat chiar după primele jocuri, în 
cea a formațiilor masculine favo-

tinerei

sp. 
Șc. sp. 
echipa 
(antre- 
de Vi- 
Buzău,

NICO-

START IN „CRITERIUL
DE PRIMA VARA“

Pe terenurile din parcul 
sportiv Progresul și de la 
Centrul de antrenament nr. 
2, au început întrecerile in
dividuale pentru „Criteriul 
de primăvară", competiție 
drganizată în cinstea aniver
sării semicentenarului par
tidului. Alături 
cinci cluburi 
provincia și-a 
reprezentanți 
Brașov, Cluj, 
Cîmpina, Galați, Hunedoara, 
Rm. Vîlcea, Tg. Mureș și 
Timișoara. Astfel, se înregis
trează un număr record de 
participanți la această com
petiție tradițională: 155. Ta
blourile concursului au ur
mătorii favoriți: seniori: 
L Santeiu, I, Ker.efceț, plv,

de cele 
bucureștene, 

trimis și ea 
din : Arad

Constanța,

Boaghe, T. Ovici; juniori: 
R. Bădin, A. Roșianu, C. 
Curcă și F. Manea; senioare; 
Mariana Nunweijler, Elena 
Tacaci, Vera Rado și Vera 
Dudaș. Cîteva rezultate din 
prima zi: Elena Tacaci—E- 
lena Cotuna 6—1, 6—1; E- 
lena Trifu—Lucia Tănăsescu 
6—3, 6—3, Z.
Suto 4—6, 7—5,
Bădin—N. Mîrza 
C. Curcă—D.
6—0, 6—1 ; F. 
Felea 6—0, 6—5;
—C. Fețeanu 5—6, 6—2, 6—2. 
întrecerile continuă zilnic, 
între orele 8,30—12,30 și 
15—19,

rită era Viitorul, 
rea cu Rapid, din 
neului, elevii lui 
cedat în fața ambiției gluleșteni- 
lor, conduși bine de pe margine 
de antrenorul lor. Determinante 
în obținerea victoriei au fost mai 
buna organizare a Jocului și 
pregătirea psihologică superioară 
a jucătorilor de la Rapid, cărora 
le-a fost acordat titlul de campi
oni de juniori. în finala femi
nină, lupta s-a dat între atacul 
incontestabil mai eficace al echi
pei Șc. sp. 1 și apărarea forma
ției Șc. sp. 2, echipă cu o bună 
mișcare în teren, dar insuficient 
de puternică pentru a 
zista.

întrecerile finale din 
au arătat că echipele 
s-au prezentat mai bine . .. 
masculine, că dispunem de ele
mente tinere, talentate care — 
bine pregătite — pot aspira la 
promovare în echipele divizionare. 
Din acest punct de vedere, tre
buie evidențiate selecția bună 
realizată de echipele Șc. sp. Pia
tra Neamț și Șc. sp. Constanța, 
pregătirea corespunzătoare a Șc. 
sp. Sibiu — la fete, precum șl 
entuziasmul și seriozitatea cu care 
se lucrează la Șc. sp. Buzău, unde 
am remarcat doi jucători cu fru
moase calități (Sorin Constanti- 
nescu și Marian Boldișteanu), pre
gătirea bună cu care s-au pre
zentat Rapid -șl Viitorul, străda
nia antrenorilor de la Șc. sp. Si
biu și Șc. sp. Caransebeș de a 
se apropia de valoarea formați
ilor fruntașe.

La finale am remarcat prezența 
a numeroși antrenori de echipe 
divizionare, care au urmărit evo
luția juniorilor și junioarelor de 
perspectivă. Din discuțiile purtate 
ou o parte dintre antrenori, a re
ieșit faptul că trebuie găsită so
luția promovării acestor elemen
te în echipe de valoare superi
oară.

în încheiere, ținem să remacăm 
buna organizare a turneului asi
gurată de Comisia de volei din 
cadrul C.J.E.F.s, Bacău.

N. MATEESCU

Dar în întîlnl- 
ultima zi a tur- 
M. Șerban au

putea re-

acest an 
feminine 

decît cele

Costin CHIRIAC

a Alpîmadei universitare

Etapa de iarnă a Alpinia- 
dei universitare din acest an 
s-a desfășurat la Bușteni, în 
atenta organizare a C.S.U.- 
I.P.G.G.-București, înscriindu- 
se printre manifestările spor
tive studențești dedicate ani
versării semicentenarului par
tidului. întrecerea, care a re
unit atît alpiniști de perfor
manță, cît și începători, s-a 
bucurat de participarea a 108 
concurenți, studenți din Bucu
rești, Iași, Timișoara și Bra
șov, precum și sportivi din 
diferite cluburi și asociații.

S-au efectuat trasee de ză
padă și gheață pe Valea Albă, 
Valea Gălbenele (firul prin
cipal și cel secundar), Albi- 
șoara Brînei, precum și trasee 
de stîncă (gr. 3—5 de dificul
tate), ca traseele Văii Verzi, 
Balcoane, Hermann Buhl, Fi
sura însorită, Fisura Răsu
cită ș.a.

în urma omologării rezul
tatelor, s-a stablit următorul 
clasament: 1. I.P.G.G.-Bucu- 
rești 132 p; 2. Universitatea 
Iași 96 p; 3. Politehnica Bra
șov 90 p ; 4. Politehnica Timi
șoara 42 p ; 5. Voința Ploiești 
23 p ; 6. Grivita Roșie Buc. 
20 p ; 7. Sănătatea Buc. 10 p ; 
8. Celuloza Zărnești 4 p ; 9. 
Creația Brașov 4 p.

Nemeth—A
6—1; A. 

6—1, 6—1; 
Comănescu 
Manea—C. 
C. Ionescu

Sandi IONESCU

A apărut nr. 4/1971 al revistei SPORT Șl TEHNICĂ
sumar bogat,cu un

© Trepte ale 
românești

• „Dacia" în 
anului 1971;

• Zborul fără 
motoplanoarele ;

aeronauticii

competițiile

motor și...

© 10 ani de 
incurșiuniț spațială (cu

la prima
ta-

din care menționăm :

belul tuturor zborurilor cos
mice, de la „Vostok-1“ la 
„Apollo-14") ;

© Receptoare, emițătoare, 
antene pentru începători și 
avansați, precum și numeroa
se alte articole, reportaje, 
știri, noutăți.

32 pagini bogat ilustrate.
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AMĂRĂCIUNEA IUI CHITĂ §1 REZERVA...
PROFESORALĂ A LUI CONSTANTIN

(Urmare din pag. 1)

un

nemarcat De fapt, Insă, prin* 
cipala carență a echipei noas
tre, aș putea spune determi
nantă pentru evoluția din me
ciul cu Hertha B.S.C., a con- 
stitult-o lipsa ei de omogeni
tate în joc. Neputindu-ne re
uni mai din vreme, pentru a 
nu perturba desfășurarea cam
pionatului, n-am avut nici po
sibilitatea să readaptăm jucă
torii pe posturile lor tradițio
nale din echipa națională. A- 
ceastă readaptare, în prealabil 
necesară, s-a realizat chiar în 
timpul partidei cu Hertha, cum 
este, de pildă, cazul lui Mo- 
canu (la clubul său fundaș 
central, decj obișnuit cu
joc mai static, iar în națio- 

&nală fundaș de margine, post 
“ce presupune multă mișcare), 

care, după circa 25 de minute 
de nesiguranță, și-a revenit, 
comportîndu-se apoi destul de 
bine. Este foarte probabil că 
vom întîmpina și în viitor di
ficultăți de acest gen, atîta 
timp cît jocurile de campio
nat nu vor oferi posibilitatea 
componenților echipei naționa
le să se mențină Ia un nivel 
corespunzător pe posturile 
care i-au consacrat. Nu 
departe decît duminică, pen
tru' a mă referi Ia cel mai 
proaspăt exemplu, am avut 
surpriza să-I văd pe Radu 
Nunweiller jucind extremă 
dreaptă în echipa lui de club. 
Sînt, oare, absolut necesare și 
utile asemenea soluții, aseme
nea experimente ? Este, însă, 
cert că pentru componenții e- 
ehipei naționale ele devin dău
nătoare.

mai

— Nu credeți, totuși, că 
alături de cauzele enunțate de 
dv. ar putea fi menționată și 
aceea că unii dintre compo- 
nenții echipei naționale sînt in 
evident declin de formă, fapt 
confirmat și de jocurile de 
campionat ? Legat de acest as
pect, nu considerați oare eă 

a

vedere, Florian 
dovedește a fi 

formă, iar Flo- 
C. Bacău) este

s-ar Impune o remaniere 
lotului existent ?

— Observația este 
constatat și eu că 
tori din lot n-au o 
bună sau sînt depășiți de ce
rințele actuale ale fotbalului 
internațional. Dar, deși con
cluzia mea ar putea fi contes
tată de unii, continui să cred 
că, chiar în aceste condiții, 
respectivii selecționabili n-au 
deocamdată în țară contracan
didat capabili a le lua locul. 
Nu sînt conservator, cum mi 
se reproșează uneori, dar nu 
mă pot declara pentru schim
bări atîta vreme cît nu am 
convingerea că ele vor duce 
Ia rezultate mai bune. Să 
luăm, de pildă, cazul lui Du- ’ 
mitrache. El se prezintă la 
ora actuală sub cerințele unui 
selecționabil, atît în echipa lui 
de club, cît și la lot. Dar cu 
cine ar putea fi înlocuit ? Năs- 
tase a fost inclus în lotul ' o- 
limpic 
tîi să 
nescu 
nibil. 
vizibile și în jocurile 
sale de club. La cine, 
mai apeiăm ? Unii spun că Lu- 
cescu n-ar mai avea ce căuta 
în Iot, dar nu oferă nici o 
soluție de schimb. Dintre po
sibilii candidați la postul de 
extremă stingă, pe care i-am
--------------------------- --------------

justă. Am 
unii jucă- 
formă prea

și este bine ca mai in
se rodeze acolo. lordă- 
este mai mult 
Oblemenco are

indispo- 
scăderi 
echipei 
dar, să

avut și noi în 
Dumitrescu se 
in scădere de 
rea (de la S. 
mai mult rezervă decît titu
lar in propria sa echipă de 
club. Am intenționat, de ase
menea, să mai promovăm în 
Iot cițiva fundași, centrali și 
de margine. Singurul care a 
corespuns pînă acum a fost 
lanul. Pe Hrițcu, de la Bacău, 
l-am urmărit în mod special 
în trei jocuri. In primul din
tre ele ml-a plăcut, .apoi însă 
nu m-a mai convins. Aș vrea, 
în legătură cu această proble
mă, să mă mai refer și la 
alt aspect. De regulă, specta
torii, cînd apreciază un jucă
tor, îl judecă îndeosebi numai 
prin ceea ce el face în meciu
rile de campionat. Ei se en
tuziasmează cînd înaintașul X 
îl depășește frecvent pe fun
dașul Y din echipa adversă 
și sînt gata să-I susțină pen
tru lotul național. Dar ce va
loare are acel adversar Y, Ia 
asta nu se mai gîndesc. Or, 
una este să joci — chiar foar
te bine — în partidele de cam
pionat și alta să faci față exi
gențelor crescute ale întîlniri- 
lor internaționale. Iată de ce 
consider că echipa pe care o 
avem constituită este, de fapt, 
și cea mai bună la ora ac
tuală. Cel puțin pentru sezo
nul de primăvară, nu putem 
alcătui altă formație. Deci, 
menținînd echipa pe care o 
avem — și pe care eu o a- 
preciez drept tînără și vigu-

roasă — ceea ce trebuie să fa
cem este s-o aducem ia nive
lul de anul trecut, să-i Îmbu
nătățim jocul Și. implicit, ran
damentul în dificilele partide 
care ne așteaptă.

— Sub ce auspicii abordați, 
așadar, partida amicală de 
săptămîna viitoare cu echipa 
Iugoslaviei, și pe cea oficială, 
de la 16 mal, cu reprezenta
tiva Cehoslovaciei ?

ca 
16 
pe 
mi 
nu

— Socotim partida de la 
Novisad ca adevărata deschi
dere a noului nostru sezon in
ternațional. în concepția noas
tră, jocul cu echipa Iugosla
viei va fi subordonat — 
importanță — celui de la 
mai. 11 tratăm, desigur, și 
acesta cu seriozitate, dar 
vom face o tragedie dacă
vom reuși să cîștigăm. La No
visad, băieții noștri vor mai 
putea greși în joc, ceea ce însă 
nu va mai fi de admis și la 
Bratislava. în cele cîteva zile pe 
care Ie avem Ia dispoziție pînă Ia 
plecarea în Iugoslavia, vom 
căuta să ne antrenăm cît mai 
intens, exersînd mijloacele 
tehnico-tactice, întrucît din 
punctul de vedere a] pregă
tirii fizice ‘ ■
prezintă la un nivel mai bun 
decît anul trecut. Vom pune, 
de asemenea, accent pe întă
rirea omogenității echipei, pe 
creșterea potențialului ei ge
neral de joc, astfel ca să fim 
în măsură să dăm o bună re
plică puternicei selecționate 
iugoslave.

După soarele darnic de du
minică, luminînd chipurile 
iubitorilor de fotbal băcă
uani cu bucuria primăverii 
și cu speranțele primei afir
mări în acest retur, luni, pes
te orașul moldovean s-a 
lăsat un aer trist; frig, cer 
acoperit cu nori — ai fi zis 
că este o zi cenușie și apăsă
toare de sfîrșit de toamnă. 
Fără a dramatiza — și păs- 
trînd proporțiile în fața șo
cului sentimental pe care, de 
obicei, un oraș de provincie 
îl. resimte în urma unei în- 
frîngeri usturătoare a echi
pei sale de fotbal — voi 
spune că a doua zi, după me
ciul cu Steaua, pe fețele 
multor băcăuani puteai lesne 
citi amărăciunea produsă de 
acel 0—2 sever, demoralizant 
pentru unii. Discuțiile aprin
se auzite în mai multe locuri 
publice aveau să confirme 
„diagnosticul*1 privitorului ne
utru, neangajat sufletește în 
frămîntările unor oameni 
pasionați, încercați de o a- 
mară decepție.

Deși probabil
fi lipsite de interes 
rile unor simpatizanți 
nimi, rîndurile de 
găzdui în primul 
niile primului om 
pa al formației 
cel care de atîtea 
cut adevărate 
poartă G'niță.

foarte trist

selecționabilii se

că nu ar 
păre- 
ano- 

față vor 
rînd opi- 
de echi- 

băcăuane, 
ori a 

minuni

ne-a spus acest respectat 
fotbalist. încerc să apăr cît 
mai bine, dar uneori mă 
simt ca în fața unor ade
vărate. .. ,,plutoane de exe
cuție", cînd trei-patru ata- 
canțl adverși ajung să-mi 
șuteze de la numai 5—6 
metri. Ce pot să fac ? Oa
meni sîntem cu toții. Ii In
vidiez pe Răducanu, pe Co- 
man sau pe Constantinescu, 
care au in fața lor o gar
dă protectoare. Mie mi se 
cere adeseori imposibilul...

O paranteză — Coman. 
Măi sobru ca niciodată, fos
tul (și poate, cîndva, viito
rul) portar al naționalei 
ne-a spus înainte de joc: 
„Nu știu care va fi rezul
tatul, dar eu n-am să pri
mesc nici un gol". După 
meci : „Să știți că-mi voi 
respecta încă multe promi
siuni !“ „Amenințarea" lui 
Coman face o impresie bu
nă. Rămîne ca viitorul să 
aleagă vorbele și faptele.

De la Coman, să trecem 
la doi tineri selecționați în 
echipa etapei, onorați în- 
tr- un moment unic în viața 
lor. Este vorba 
care duminică a 
de ani, și de 
care a împlinit 
luni. Coincidența acestor a- 
niversări cu prima lor in
cludere în echipa etapei 
i-a făcut pe amîndoi..

de Naom, 
împlinit 20 
Marcu
21 de ani

mizi, emoționați, îmbujorați 
la față ca doi școlari prinși 
cu o șotie. Mai înfipt decît 
mai... vîrstnicul Marcu — 
care după numai trei jocuri 
în divizia A a marcat un 
gol la capătul unei acțiuni 
pe care ziarele din Sao 
Paulo, de pildă, ar comenta-o 
pe o jumătate de pagină 
(întrebați-i pe cei 10 000 de 
spectatori băcăuani cînd 
și-au revenit după uluitoa
rea acțiune a aripei bucu- 
reștene I), Naom și-a luat 
inima în dinți și ne-a de
clarat : „La 20 de ani poți 
să visezi orice. Credeți, oare, 
că cele trei puncte care ne 
mai despart de lider nu 
pot fi cucerite ?“ Nu numai 
la 20 de ani, dar și la... 
mai, mulți, calculul lui 
Naom a început să fie pri
vit cu real interes.

Pentru încheiere, consem
năm rezerva cu adevărat.. 1 
profesorală — ea fiind' ex
primată în fața jucătorilor 
— a antrenorului Constan
tin. „Vă felicit băieți, ați 
cîștigat meciul, dar putem 
juca și mai bine. Fiecare 
din voi poate mai mult de
cît a arătat azi!“

Bine judecată, „profesore"^ 
această..pasă la întîl- 
nire !

LOTURILE REPREZENTATIVE
ÎN FEBRA PREGĂTIRILOR

SELECȚIONABILII „A" — LA POIANA BRAȘOV
[@ Domide va Juca astăzi în echipa lui de club ® Dan 

Coe introdus în lot

Reunit ieri la prînz, la 
București, lotul reprezentativ 
de fotbal s-a deplasat după- 
amiază, cu autocarul, la Poia
na Brașov, ' unde va efectua 
antrenamente toată săptămîna, 
înaintea meciului amical cu 
Iugoslavia, programat la 21 
aprilie la Novisad.

Din cei 17 jucători convo- 
cați, n-au răspuns, deocamda
tă, la apel Dumitru, Dcbri". 
Radu Nunweiller 
Primii trei susțin

Dobrin, 
și Domide. 
în aceste

zile examene, iar ultimul va 
juca astăzi în echipa lui de 
club, U.T.A., care întîlnește 
selecționata divizionară a Un
gariei. Cu toții se vor alătura 
lotului, la Poiana Brașov, în 
zilele următoare.

De remarcat, în schimb, pre
zența în lot a fundașului cen
tral rapidist Dan Coe, care a 

for- 
se-

fost selecționat datorită 
mei sale bune din acest 
zon.

Duminică, meciul cu ALBANIA din preliminariile J.
„OLIMPICII" AU INTRAT ÎN LINIE DREAPTA...

O.

Marius POPESCU

©■ C. Ardeleanu: „Echipa noastra joacă

FAIR-PLAY-UL NOȚIUNE

Lotul olimpic al României 
este reunit la Snagov, în ve
derea primei partide din ca
drul preliminariilor J.O. cu re
prezentativa Albaniei, partidă 
care se dispută duminică, pe 
stadionul Republicii, începînd 
de la ora 16.

După ce luni aDupă ce luni a fost ziua 
de refacere pentru toți cei 
18 componenți ai lotului. în
cepînd de marți, cei doi an
trenori — Valentin Stăncscu 
și Cornel Drăgușin — conduc 
pregătirile finale. Astfel, ieri 
dimineață s-a efectuat primul 
antrenament al acestei săptă- 
mîni, iar după-amiază a fost 
vizionat filmul ultimului meci

Mine, la Ruse
ECHIPA DE TINERET

DUNAV

de verificare, susținut în com
pania echipei Eintracht Braun
schweig. Astăzi după-amiază, 
stadionul Republicii va găz
dui jocul-școală cu divizionara 
C Voința București. Mîine, la 
Snagov, se va desfășura o șe
dință de pregătire cu scop 
tactic, jar vineri dimineață se 
va efectua ultimul antrena
ment. Vineri după-amiază, can- 
didații pentru Miinchen ’72 
vor face cunoștință cu viito
rii adversari din preliminarii 
prin intermediul peliculei ci
nematografice. Un program 
variat, distractiv și odihnitor, 
va încheia sîmbătă , această 
tapă de pregătire a lotului 
limpic.

Echipa Albaniei sosește 
București joi, la amiază.

e- 
o-

la

PE CARE TREBUIE
S-O ÎNȚELEAGĂ ÎN PRIMUL RIND JUCĂTORII

IMPRESII DUPĂ VICTORIA 
JUNIORILOR ÎN TURCIA

mai bine in

Lotul de tineret, convocat 
luni, și-a început pregătirile în 
vederea întîlnirii amicale cu 
selecționata R. D. Germane. La 
apelul antrenorilor Gh. Ola și 
R. Cosmoc au răspuns Cavai, 
Crlstache, Ciugarin, Stoiccscu, 
Hajnal, Tănăscscu, Simioăaș, 
Dudu Georgescu, Niță, Mol
dovan, Gherghely, Bojin și 
Petrcanu. Acestor jucători li 
se vor alătura Iordache, Ște
fan, Florea, Olteanu și Săt- 
măreanu II, reținuți de exa
mene sau de ușoare contuzii.

Marți, componenții lotului au 
fost supuși unui minuțios con
trol medical, și au participat 
la un antrenament cu o du
rată de 90 de minute. Mîine 
dimineață, lotul va pleca la 
Ruse, cu atocarul, pentru a 
întîlni, după-amiază, formația 
locală Dunav.

Școala generală nr. 82 
învingătoare in,,CUPA TITAN ’71'*

pentru... eleve!
In organizarea comisiei sportive 

a Consiliului pionierilor, a Comi
tetului U.T.C. și C.M.E.F.S., zilele 
trecute s-a desfășurat o compe
tiție de minifotbal deschisă... ti
nerelor fotbaliste din școlile sec
torului 4 dotată cu „Cupa Titan 
’71".

Întrecerea elevelor s-a bucu
rat de o largă participare 
(au luat startul 10 echipe, cu 
peste 150 de fotbaliste), opuntnd 
in finală, Școala generală nr. 82 
(prof. Elena Fitlp) și Școala ge
nerală nr. 68 (prof. Cleopatra 
Dumitrescu). Prima ediție a ..Cu
pei Titan" a revenit Școlii gene
rale 82, învingătoare în finală cu 
4—0.

Unul dintre rapoartele ob
servatorilor federali și ale ar
bitrilor, puse la dispoziția 
noastră, de Petre Olaru, secre
tarul Comisiei de competiții și 
disciplină din F.R.F., ne-a a- 
tras atenția chiar în momen
tul cînd ne-a trecut prin mînă. 
Simțisem sub hîrtie un car
tonaș, un carnet. Și, într-a- 
devăr, desfăcînd foaia de ar
bitraj a lui Alexandru Pîrvu, 
care a condus, la Slatina, par
tida Universitatea Craiova — 
Petrolul Ploiești, am găsit 
carnetul de legitimare al lui 
Oblemenco, pe care arbitrul îl 
eliminase din joc, cu un mi
nut înainte de sfîrșitul par
tidei.

Ce-a făcut jucătorul craio- 
vean? O... nimica toată. Nemulțu
mit de o intervenție a arbitrului 
de linie N. Cătănoiu (justă, 
ține să precizeze șeful brigă
zii, Al. Pîrvu), Oblemenco nu 
le-a spus arbitrilor decît atît : 
„hoților, ne furați meciul !“. 
Bineînțeles, el a fost poftit 
imediat pe tușă, prin cartona
șul roșu pe care arbitrul Al. 
Pîrvu i l-a fluturat în față, 
după ce în timpul partidei i-1 
arătase pe cel galben. Dar, să 
vedem ce atitudine a avut, în 
continhare, jucătorul de divizia 
A, Idn Oblemenco. In foaia de 
arbitraj se scrie : „cînd a fost 
invitat să părăsească terenul, 
ne-a amenințat că nu 
mai ieși de pe teren, 
vor omorî spectatorii".

In ședința de mîine 
Comisia de disciplină va lua 
în discuție această gravă a- 
batere. Este de presupus, însă,

că secția de fotbal a clubului 
Universitatea Craiova consi
deră acest caz și de compe
tența sa, luînd măsuri de or
din intern, dacă nu cumva 
le-a și luat între timp. De 
altfel, un document pe care 
l-am găsit anexat la raportul 
observatorului federal, Cornel 
Drăgușin, vorbește despre po
ziția hotărîtă pe care înțelege s-o 
ia conducerea clubului sportiv 
Universitatea Craiova împotriva 
manifestărilor nesănătoase de 
pe terenurile de sport. Este 
vorba de obișnuitul program 
de meci, care, la Craiova, ia 
dimensiunile și caracteristicile 
unei adevărate publicații. în 
prima pagină, este publicat un 
apel adresat spectatorilor de 
a nu considera fotbalul „ca 
pe un război", de a lua ati
tudine „împotriva tuturor ace
lora care, în tribune, în jurul 
stadionului sau în oricare alt 
Ioc se vor face vinovați de 
acte de huliganism". „Sînteni 
siguri — se spune în acest a- 
pel — că, oriunde, cei ce 
poartă în inimă dragostea pen
tru faldurile alb-albastre ale 
clubului, vor fi alături de e- 
chipă, alături de spiritul de 
fair-play, al tradițiilor fotba
listice ale Craiovei". Și dacă 
un asemenea apel este adre-

sat publicului, e de la sine 
înțeles că fair-play-ul trebuie 
să caracterizeze în primul rînd 
atitudinea jucătorilor,

Trecînd la alt meci, Sport 
Club Bacău — Steaua, am re
ținut aprecierea făcută de 
observatorul federal Ion Pișca- 
rac, despre noua aripă stînga 
a echipei Steaua, Marcu : „a 
fost marea revelație a meciu
lui". Cronicarul nostru a fost, 
de asemenea, plăcut impresio
nat de jocul acestui fotbalist 
care, de altfel, în ziarul de 
luni, a figurat în „echipa eta
pei". Dar, cel mai greu lucru 
în fotbal nu e afirmarea, ci... 
confirmarea. Poate că va veni 
și ea...

Și, fiindcă în presă s-au 
exprimat diferite păreri în le
gătură cu arbitrajul lui O. 
Comșa, Ia meciul Progresul — 
Farul, reproducem nota ob
servatorului federal, Gheorghe 
Ola : 9. Aprecierea observato
rului federal este favorabilă 
întregii brigăzi, deci inclusiv 
arbitrului de linie N. Mo- 
goroașe. Referitor la ultimul, 
opinia noastră este, categoric, 
alta. Dar, fotbalul este cel mai 
fertil 'teren pentru discuțiile 
în contradictoriu...

Jack BERARIU

La Bolu, imediat după 
minarea partidei de

ter- 
. juniori

Turcia — România (1—2), am 
solicitat cîteva impresii asu
pra jocului, începînd cu an
trenorul tricolorilor, Constan
tin Ardeleanu, care ne-a spus: 
„Echipa noastră a făcut o pri
mă repriză excelentă, în care 
toți jucătorii, fără excepție, 
s-au întrecut pe sine. După 
pauză, ei au scăzut ritmul, ca 
urmare a consumului enorm 
de energie și a slăbirii liniei 
de mijloc, lipsită de aportul 
Iui Mateescu, accidentat, per- 
mițînd adversarilor să echili
breze jocul. Consider că pe- 
naltyul apărat de Costaș, în 
primele minute, a constituit 
momentul psihologic _a] jocu
lui, reușita portarului dînd a- 
ripi întregii echipe. In sfîrșit, 
s-a confirmat din nou că e- 

din care-i re- 
pe Mateescu, Smaran-
Sandu Gabriel, Sandu

confirmat din nou 
chipa noastră, 
marc 
dache, 
Mircea și Dumitriu, joacă mai 
bine și mai relaxat în depla
sare !“.

DI. Aydor. Sarasoglu, mem
bru al Federației turce de 
fotbal, a ținut să ne declare : 
„Jocul s-a desfășurat, mai 
ales în prima repriză, într-un

deplasare!“
ritm uluitor. Ratarea penaltyu- 
luj a constituit pentru jucă
torii noștri o „lovitură de mă
ciucă", în urma căreia și-au 
reienit cu greu. Cole două go
luri primite au avut darul să-i 
dezechilibreze și mai mult. în 
partea a doua a jocului, e- 
chipa turcă s-a regăsit, dar 
era mult prea tîrziu să mai 
poată întoarce rezultatul".

Iată acum și declarațiile u- 
nuj „neutru", arbitrul întîlni- 
rii, iugoslavul Raus Marțian : 
„Meci desfășurat într-o exce
sivă stare de nervozitate. Din 
această cauză, mai ales în re
priza secundă, am fost nevoit 
să întrerup de cîteva ori jo
cul, pentru a curma din fașă 
unele încercări de durități. 
Dintre jucători mi-au plăcut, 
în mod deosebit, Sandu Mir
cea, Mateescu și Donose, de 
la oaspeți, Mehmet și Burlian, 
de la gazde. Consider drept 
meritată victoria românilor".

Gheorghe NERTEA

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XXI-a

vom 
că ne

seară,

CU CINE MAI AU DE JUCAT A DIVIZIEI B

FOTBAL SPECTACOL
SAU FOTBAL PE GOLURI?

I.

De cîtva timp, s-a iscat o controversă 
destul de curioasă, care pune net alter
nativa : fotbalul trebuie să fie exclusiv 
spectacol sau să urmărească numai în
scrierea golurilor ? lată, deci, o dilemă 
considerată fără ieșire, care ne cere să 
optăm pentru una din formule, cu exclu
derea definitivă a celeilalte. Campanii sus
ținute în presa sportivă din unele țări 
aduc argumente dintre cele mai convin
gătoare pentru o teză sau alta, provocînd 
o larmă, după noi artificială, deoarece 
fiecare tabără a adoptat din start o op
tică total greșită. Astfel, prin fotbal spec
tacol unii înțeleg și-acum 
un simplu joc de demon
strație, în care interpreții 
își pun în valoare numai 
virtuozitatea tehnică. în 
această lumină, jocul ar fi 
echivalent cu jongleria și 
acrobația, care nu pot să 
ducă «decît la un fotbal 
steril, fără orizont și fără finalitate.

De cealaltă parte, ni se oferă imagi
nea, din nefericire încă frecventă pe sta
dioane, a unei lupte oarbe, înverșunate, 
la care o echipă recurge fără a-și mai 
alege mijloacele — utilizînd așadar și anti- 
jocul — pentru a înscrie cu orice preț goluri
le menite să asigure ori cîștigarea titlului, 
ori evitarea retrogradării. Dar, reprezen
tanții celor două tabere au uitat, se pare, 
că atît sfera fotbalului spectacol, cît și 
aceea a fotbalului pe goluri au suferit 
în ultimul timp mutații substanțiale. Spec
taculosul măiestriei 
pasul spectaculosului 
jocul întregii echipe, 
ciența nu mai este 
ci ea este menită să 
optim, superioritatea

individuale a cedat 
colectiv, generat de 

în acest caz, efi- 
apanajul 
exprime, 

_____ , tehnică, 
moral-volitivă a monolitului 
toți cei 11 jucători pe teren.

antijocului, 
la un nivel 

tactică și . 
realizat de 
Simpla jon

glerie de altădată a căpătat astăzi va-

lente noi, prin faptul că ea se cere pusă 
numai în serviciul jocului de ansamblu, 
care nu permite nici o mișcare în plus, 
nici o întîrziere în execuție, fie chiar și 
de o fracțiune de secundă.

Fotbalul spectacol reclamă și el contri
buția tuturor jucătorilor la acțiuni trans
formate în tot atîtea suspensuri, care să 
culmineze cu înscrierea golului în poarta 
adversă. Ce poate fi, oare, mai specta
culos decît o fază în careurile celor două 
echipe, cînd o pasă oportună, executarea 
gîndită a unui corner sau un penalty de
cisiv ne opresc respirația, în așteptarea 

clipei cînd plasa va tre
mura la atingerea mingii? 

Eforturile titanice depuse 
de o echipă în cadrul fair- 
play-ului unite cu lucidita
tea, nu pot să nu pbțină 
și suprema încoronare pe 
care numai golul o conferă 
fotbalului. Iar jocul de ca

litate se manifestă, deopotrivă, prin la
tura spectaculară, dar și prin aceea a 
eficienței, ambele urmînd 
în mod logic, firesc.

Dacă .......... ~ ‘ '■
dențiat mai 
obligatorii, 
dialul" din 
musefea în

sd fuzioneze

,World-Cup"-ul din 1966 a evi- 
goluri 
„Mun- 

fru-

mult fotbalul 
în orice

Mexic
sine

cu 
condiții, 

a reabilitat 
a jocului, convertită 

fatal și în acele goluri de neuitat, care au 
adus victorii de prestigiu marilor repre
zentative naționale. Așa că la întrebarea : 
fotbal spectacol sau fotbal pe goluri ? — 
răspunsul nu este decît unul singur : amîn- 
două trebuie să meargă astăzi mînă în 
mînă, spre a ne da adevăratul fotbal, 
singurul care p' 
tamentul masei..
admire, în același timp, jocul creator de 
emoții estetice, dar și de goluri neiertă
toare.

poate păstra și mări devo- 
ior de spectatori, dornici să

VIRGIL ECONOMII

■Mumete , 
echipei
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DINAMO A F.C.AMES, PETROLUL RAPÎD „U“LRAIOfA STEAG.ROȘU
D FARUL STEAUA U.T.A JIUL „IFCIUJ

RAPID A POUTLHm CER. T1M. STEAG. ROȘU S.C.BACAU

I) .U'CLUUOVA PROGRESUL CER.CLUJ Dinamo F.C.ARGEȘ FARUL

U.T.A A STEACMfU DlNAMQ S.O.BACAU FC.ARGES
D STEAUA C.F.R.TtM. „U"CRAiENA POLITEHNICA FARUL CF.R.UUJ

STEAUA A U.T.A. Dinamo „WCRAIOVA F.C.ARGESL PROGRESUL CF.R.CLUJ
D POLITEUHICA DTEAG.ROSU PETROLUL CF.R.T/M.

PETROLUL A FARUL PROGRESUL CER.CLUJ STEAUA C.F.R.TIM.
D Wcujj 5TEAC.RDSU DINAMO JIUL F.C.ARGER

FARUL A .DINAMO T.C.ARGEȘ POLITEHNICA U.T.A RAPID
D PETROLUL S.C.WÂU C.F.R.71M. „U"CLUJ J/UL

POLITEHNICA A STEAUA C.F.R.CLUJ U.T.A. JIUL
D MPUJ „ITCRAIOl/A PROGRESUL FARUL S.C.BACĂU STEAG.ROȘU

„U“ CRAIOVA Â RAPU) POLITEHNICA U.T.A.- C.ER. CLUJ PROGRESUL
D STU6.K0S11 STEAUA „U"CLUJ DINAMO S.CBACĂU

KTEAGULROȘU A JI"CMl0VA PETROLUL STEAUA S.0BACJtU

D U.T.A JIUL RAPID C.FJTCLUJ D/NAMO

„l/CLUJ A PETMLUL CF.R.CLUJ S.C.BACRU .U'MOVA FARUL DINAMO

V JIUL F.C.ARGEȘ CF.R.T1M. PROGRESUL

T.G. ARGEȘ A PMCKESUl J/UL „U'CLUJ C.F.R.TIM. RAPID PETROLUL
D DINAMO FARUL STEAUA UTA.

S.C. BACĂU A CFJL CLUJ FARUL JIUL POLITEHNICA „U'CRAIOVA

D PROGRESUL „U“ CLUJ U.T.A. STEAG.ROȘU RAPID

JIUL A „W'CLUJ STEAG.ROfU DINAM PETROLUL FARUL
D U.H.TIM. KC.ARGEȘ, SAMChU PROGRESUL POLITEHNICA

C.F.R CLUJ A C.F.R.TM. RAPID STEAG. ROȘU U.T.A
D S.C.BAClfu „WCL'JJ POLITEHNICA PETROLUL .U^ÎOÎIA STEAUA

PROGRESUL
A S.C.BACĂU RAPID POLITEHNICA JIUL .U'CLUJ
P T.C.MCES PETROLUL CF.R.TIM. STEAUA „U'CRAIOI/A

C.F.R. A JIUL U.T.A. FARUL PROGRESUL „U'CLUJ STEAUA
TIMIȘOARA P C.F.R.CLUJ RAPID ECARGES, PETROLUL

SERIA I

După cum se vede din acest tabel, Dina
mo, Rapid și Steaua au de jucat numai 4 
meciuri în deplasare (orice joc în Capi-

NOI CÎȘTIGÂTORI
Omologările efectuate în 

cursul lunii martie la Loto au 
adus o nouă serie de mari 
cîștiguri dintre care nu mai 
puțin de cinci a cîte 100 000 
lei. Tragerea din 2 aprilie a.o. 
nu s-a lăsat nici ea mai pre
jos și a mai adus încă două. 
Dar iată numele acestor ul
timi doi cîștigători care au 
obținut fiecare cîte 100 000 lei: 
Gheorghe Olteanu din Plo
iești și Adam Tutunariu din 
comuna Dumbrăvița, județul 
Timiș

Vă reamintim că și în con-

Metrom Brașov — Metalul Tir- 
goviște : M. BICA, ajutat la linie 
de I. Gheorghiță și I. Dancu 
(toți din București) ;

C.F.R. Pașcani — Progresul 
Brăila : P. BRĂTANESCU (Sucea
va), ajutat de N. Prusac și Gh. 
Nicuță (ambii din Dorohol) ;

Știința Bacău — Metalul Bucu
rești : v. PIRVESCU, ajutat
de N. Stănescu șl C. Teodorescu 
(toți din Buzău) ;

Sportul studențesc București — 
Politehnica Galați : S. NICOLAU, 
ajutat de A. Pilosian și Gh. Ma- 
nole (toți din Constanța) ;

Ș. N. Oltenița — Dunărea Giur
giu • G. LIMONA, ajutat de C. 
Iofciu șl M. Popescu (toți din 
București) ;

Ceahlăul P. Neamț — A. S. Ar
mata Tg. Mureș : N. HAINEA, a- 
jutat de I. Radu șl N. Caleap 
(toți din Bîrlad) ;

F. C. Galați — Portul Constan
ța : G. MOTORGA, ajutat de V. 
Roșu șl V. Toma (toți din Bucu
rești) ;

Poiana Cimpina — Flacăra Mo- 
renl : - 
ajutat 
(ambii

I. HRISTEA (Alexandria); 
de N. Crețu șl A. Deca 
din Zimnicea).

SERIA A H-A

tală însemnînd pentru ele meci, acasă), ele 
fiind, din acest punct de vedere, favoritele 
„calculelor hîrtiei". A=acasă, D=deplasare

DE 100.000 DE
tinuare, 
condițiile 
valoarea 
lei dacă ținem seamă că fon
dul de premii crește de la 
tragere la tragere. Ca să vă 
puteți însă număra printre câș
tigători, trebuie să participați 
cu perseverență la sistemul 
preferat.

Pentru tragerea Loto de 
vineri 16 aprilie 1971, ULTIMA 
ZI în care vă mai puteți pro
cura biletele este mîine.

Menționăm că la această tra
gere și la toate tragerile Loto

sînt asigurate toate 
unor cîștiguri la 
maximă de 100 000

LEI LA LOTO
din lunile aprilie și mai se 
atribuie autoturisme la alege
rea cîștigătorilor.
ClȘTIGURILE OBȚINUTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT NR.
15 DIN 11 APRILIE 1871

CATEGORIA I : (13 rezultate)
variante 10% a 18.826 lei flecare: 
CATEGORIA a II-a : (12 rezul

tate) 35,60 variante a 4.442 lei;
CATEGORIA a ni-a : (11 re

zultate) 543 variante a 437 lei.
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Crișul Oradea — Olimpia Satu 
Mare : I. CIMPEANU, ajutat de 
T. Gaboș și I. Constantinescu 
(toți din Cluj) ;

Minerul 
Arad : G. 
Berger ș. 
Cluj).

Corvlnul _____ ______
Reșița : S. MARIAN (Sighișoara), 
ajutat de Z. Szecsei și p. Vamoș 
(ambii din Tg. Mureș) :

Gloria Bistrița — C.S.M. Sibiu: 
TR. MOARCAȘ, ajutat de Gh. 
Racz șl C. Braun (toți din Bra
șov) ;

Gaz metan Mediaș — Minerul 
Anina : s. MATAIZER, ajutat de 
I. Croltoru șl D. Hecher (toți din 
Craiova) ;

Electroputere Craiova — Meta
lurgistul Cugir : A. VADUVES- 
CU, ajutat de Gh. Retezan și st. 
Lazăr (toți din București) ; 1

Politehnica Timișoara — Olim
pia Oradea : G. COJOCARU, aju
tat de A. Boceanu șl T. Moisescu. 
(toți din Tr. Severin) ș

C.F.R. Arad — U. M. Timișoara: 
N. barna (Tîmăveni), ajutat de 
t. Filtp (Abrud) și M. Grecu 
(Alud).

Baia Mare — Vagonul 
VEREȘ, ajutat de F. 
I. Păcurari u (toți din

Hunedoara C.S.M.



Să ne cunoaștem oaspefiî l

CEI MAI BUNI BASCHETBALIȘTI
DIN CEHOSLOVACIA ILIE NASTASE

așa cum i-a consacrat sezonul *70-71
■ După cum am mai anun
țat, reprezentativa masculi
nă de baschet a țării noas
tre va întîlni, sîmbătă și 
duminică, în sala Floreasca, 
puternica echipă națională 
a Cehoslovaciei, cotată prin
tre cele mai tehnice și mai 
valoroase din Europa. Pen
tru a stabili un prim „con
tact" între oaspeți și cei ce 
vor urmări desfășurarea ce
lor două partide, publicăm 
în rîndurile de mai jos re
zultatele unei anchete (la 
care au participat toți antre
norii cluburilor de baschet 
din prima divizie a Ce
hoslovaciei, tehnicieni și zia
riști de specialitate) vizînd 
evoluția în sezonul 1970—1971 
a celor mai buni baschetba
list din țara prietenă.

Iată clasamentele rezulta
te :

Jovka 
JIRI 
VS 
turi 
via 
153

Brno) — 154 voturi;
ZIDEK (Slavia Fraga 

Autoskoda) — 135 vo- 
; JIRI ZEDNICEK (Sla- 
Praga VS Autoskoda) — 
voturi.

CEI MAI BUNI JUCĂTORI 
PE POSTURI

„ECHIPA DE AUR"
KAREL BAROCH (Slavia 

Fraga VS Autoskoda) — 138

Jiri Zednicek, unul dintre 
așii baschetului cehoslovac

PIVOȚI : Zidek — 135 vo
turi, Novicky — 66, Doușa
— 56, Kos — 49, Mifka — 
26, Blazek — 3.

JUCĂTORI ÎN CÎMP ! Ba- 
roch — 138 voturi, Hummel
— 80, Kovar -— 74, Ruzicika
— 73, Ammer 
pasek — 48.

JUCĂTORI
Bobrovsky —
Zednicek — 153, Pospișil — 
142, Voracka — 97, Sako — 
82.

voturi ; JIRI FOSPISIL (Zbro
jovka Brno) — 142 voturi ; 
JAN BOBROVSKY (Zbro-

ASCENSIUNEA EVERESTULUI
DECURGE ÎN

internațională 
prezent 
Everest 
instalat 
la alti-

Expediția 
care efectuează în 
ascensiunea muntelui 
din Himalaia și-a 
cea de-a treia tabără 
tudinea de 7 500 m, pe ver
santul sud-vestic. Norman

BUNE CONDIȚIIw
Dyrenfurth, unul din 
ducătorii expediției a 
cizat că ascensiunea se 
în condiții bune, timpul 
prielnic și toți cei 32 
alpiniști sînt sănătoși.

con- 
pre- 
face 
este 

de

aștepta de un an
Victoria asupra lui Tom Okker, la Monte Carlo, In lumina

comentarii
pe linie. Arbitrul a văzut-o 
însă în out... O șansă pier
dută, care, apoi, nu s-a mal 
putut recupera. Tom Okker 
era declarat învingător, pro
babil suficient de norocos. 
Cei doi s-au regăsit, după 
alte două luni, în finala de

ultimelor
8 turnee jucate — 5 cîști- 

gate, plus o finală și două 
semifinale. Iată bilanțul în
ceputului de sezon pe care 
și l-a înscris în palmares ex
celentul nostru tenisman Ilie 
Năstase. Desigur, un veritabil 
record în materie. Mai ales

revanșa...

DEBUT 
OLIMPIC

Născut tn anul 1934 la 
poalele clinurilor din AlpK 
Austriei ți nvtțiai} care 
poartă iama grafia sinu* 
oasă a schiurilor, ajuns 
la o evidentă maturitate pa 
care o demonstrează grăi
tor larga participare da 
țări la trecuta ediție a 
campionatelor mondiale, 
slalomul nautic se pregă
tește — acum — să-și facă 
intrarea in marea familie 
a sporturilor olimpice. 
Prevăzut cu nu mai puțin 
de opt probe, programul 
întrecerilor ce se vor des
fășura la Augsburg pe 
cursul rîului Lech, înzes
trat cu obstacole artificiale, 
va include, desigur, pe 
listele de participanți un 
număr mare de candidați 
la medaliile olimpice.

Pregătirile acestora au 
început în toate țările cu 
tradiție în slalomul pe pis
tele de apă, șt; ceea ce ni 
se pare demn de reținut, 
în țări; care, abia, acum; 
își vor face debutul inter
național.

La sfîrșltul lunii martie, 
specialiștii sovietici din a- 
ceastă disciplină au fost 
reuniți pentru o scurtă pe
rioadă de pregătire în Gru- 
zia, pe cursul rîului Brio
nit același care a găzduit, 
în octombrie 1970, primul 
campionat unional. Trebuie 
să menționăm că în URSS 
slalomul nautic a luat un 
start oficial în anul 1969, 
Antrenorul principal al 
lotului unionali Al, Slesa
rev, a declarat — nu de 
mult —- că își pune mari 
speranțe în elevii săi, pe 
care vrea să-i ducă la 
J. O. dar numai dacă vor 
trece cu succes primul 
lor examen internațional : 
campionatele mondiale, 
care se vor desfășura în 
augusti la Merano (Italia).

Altă veste, parvenită din 
Ungaria, ne aduce la cu
noștință că federația de 
caiac-canoe a hotărît să 
participe la J.O, cu o de
legație bazată; îndeosebi, 
pe caiaciști și canoiștl ex
perimentați în întrecerile 
pe oglinzile de apă ale 
lacurilor, cărora li se vor 
adăuga cîțiva tineri pre
gătiți special pentru sla
lomul nautic.

Ar fi prea îndrăzneț să 
sperăm că șl mînuitorii de 
padele și pagae din țara 
noastră (cu o atît de bo
gată rețea de cursuri ra
pide de apă) ar putea avea 
o prezență onorabilă la 
debutul olimpic al slalo
mului nautic ?

ta torul agenției France Press® 
telegrafia 1 „Un public de zile 
mari a umplut pînă la refuz 
tribunele de la Country Club, 
pentru a asista la finala de 
simplu masculin, dotată cu 
marea cupă oferită de prin
țul Rainier al III-lea de Mo
naco. Favoritul concursului, 
Tom Okker, a trebuit în cele 
din urmă să se încline în 
fața românului Ilie Năstase, 
victorios cu 3—1 la capătul 
unei întîlniri spectaculoase**. 
Iar trimisul special al agen
ției Reuter ne reamintește că 
acum 52 de ani, veteranul 
tenisului nostru, Nicolae 
Mișu, înscria prima victorie 
românească în turneul de la 
Monte Carlo. Era în 1919. A- 
cum, Ilie Năstase reeditează 
această performanță, cu deo
sebită strălucire. „Jucător 
plin de temperament — 
marcă ziaristul britanic
Năstase a demonstrat o mare 
putere de concentrare, rezis
tentă fizică și indiscutabile 
calități tehnice".

Nu putem trece cu vederea 
și faptul că pentru a doua 
oară, după debutul de la 
Nisa, victoria tenismenilor 
români este completă. Alături 
de Ilie Năstase. coechipierul 
și mentorul său, Ion Tiriac, 
dă dovada unei reveniri to
tale în formă. Cuplul lor, 
care anul trecut cîștiga cel 
mai .prețios titlu de dublu, pe 
terenuri cu zgură, cel de la 
Roland Garros, se afirmă din 
nou în fața publicului fran
cez.

Sînt victorii de bun augur 
și pentru apropiatele starturi 
sub culorile reprezentativei 
țării, cînd Ilie Năstase și Ion 
Tiriac vor relua asprul urcuș 
al etapelor „Cupei Davis“,

Kono-

SUB
154

CEI MAI BUNI 
REALIZATORI

COȘ : 
voturi,

— 56,

Coasta de Azur
nedespărțiți, s-au arătat de ne- 
pe

Năstase și Tiriac, coechipieri 
învins în turneele de

Zidck (VS Autoskoda) 601 
puncte, Voracka (Pardubice) 
591, Pekarek (Olomouo) 558, 
Bobrovsky (Zbrojovka) 550, 
Dousa (Sparta) 466, Chrenka 
(Previdza) 415 etc.

ARUNCĂRI LIBERE
Gabani (Inter) 44 încercări 

— 36 reușite (86,3%), Luka- 
sik (Handlova) 86—74 (86%), 
Voracka (Pardubice) 234—199 
(85%), Zidek (Slavia Fraga) 
134—101 (75,3%), Bobrovsky
(Zbrojovka) 178—134 (75,2%).

JUCĂTORII DE TENIS DE MASĂ Al R.P. CHINEZE 
AU SUSȚINUT MECIURI AMICALE CU SPORTIVI 

DIN S.U.A., CANADA Șl COLUMBIA
PEKIN 13 (Agerpres). — 

în capitala R. P. Chineze se 
află, în prezent, echipe de 
tenis de masă din Canada, 
Columbia și S.U.A., invitate 
să participe la antrenamen
te și sâ susțină întîlniri ami
cale cu sportivii chinezi.

La 12 aprilie, în Palatul 
Sporturilor din Pekin, în pre
zența a circa 20 000 de spec
tatori, a avut loc întîlnirea 
prietenească dintre selecționa
ta Columbiei și formația se
cundă a R. P. Chineze. în 
concursul pe echipe, victoria 
a revenit gazdelor cu sco

rul general de 11—2. La

dublu masculin si dublu fe
minin au terminat învingători 
sportivii columbieni. Specta
torii au făcut o caldă primire 
jucătorilor coiumbieni și au 
aplaudat fazele spectaculoase 
de joc oferite de compo- 
nentii celor două echipe.

în următoarele zile sînt aș
teptate să sosească la Pe
kin și echipele de tenis de 
masă ale Nigeriei și Angliei.

★
PEKIN, 13. — Prima întîlnire 

prietenească între |ucătorii e- 
chipei americane de tenis de 
masă și o selecționată chine
ză s-a desfășurat marți după-

VEDETA SÂPTĂMÎNII

STELLAN BENGTSSON

amiază la Pekin, în „Palatul 
sporturilor”, în prezența a 
18 000 de spectatori.

în tribuna oficială au fost 
prezenți Tin Si-lin, vicepreșe
dintele Asociației de prietenie 
cu străinătatea, alte persoane 
cu funcții de răspundere chi
neze, Steenhoven, președintele 
Asociației americane de te
nis de masă.

în întrecerile pe 
cătorii chinezi au 
scorul de 5—3 la 
5—4 la feminin.

Luni seara, în prezența lui 
Go Mo Jo și a altor persoane 
oficiale chineze, s-a desfășu
rat întîlnirea dintre jucătorii 
chinezi și echipa canadiană. 
Au cîștigat jucătorii chinezi 
cu 5—4 la bărbați și cu 5—3 
la femei, iar proba de dublu 
femei a revenit jucătoarelor 
canadiene.

echipe, ju- 
învins 
masculin

cu
și

lui

re-

Radu VOIA

Sebastian BONIFACIU

• Năstut la 26 iunie 
1952 în localitatea Fal- 
kenberg > 1,67 m înăl
țime, 58 kg greutate • 
• Necăsătorit. Absolvent 
de liceu • Locuiește 
la Falkenberg, fiind 
membru al clubului 
B.T.K. 9 Joacă de la 
vîrsta de 10 ani • Este 
campion continental de 
juniori • Component al 
reprezentativei Suediei, 
campioană a Europei, și 
semifinalist la proba de 
simplu seniori de la ul
tima ediție a europene
lor de la Moscova 1970 
• în palmaresul său fi
gurează victorii asupra 
tuturor așilor sportului 
cu mingea de celuloid.
 

TURIȘCEVA

A CÎȘTIGAT

CUPA U.R.S.S
Campioana mondială 

solută la gimnastică’ 
mila Turișceva s-a < 
pe primul loc în 
U.R.S.S., întrecere desfășu
rată la Leningrad. Ea a to
talizat la individual compus 
76,8 p fiind urmată de Liubov 
Burda — 76,2 p și Olga Ka
raseva — 76 p.

i ab-
Lud- 

clasat 
Cupa

dacă ne gîndim la ponderea 
întrecerilor la care a luat par
te. Richmond. Hampton, O- 
maha, Nisa, Monte Carlo au 
fost tot atîtea victorii.

Startul formidabil luat de 
racheta noastră nr. 1 este 
certificat și de clasamentul 
„Marelui Premiu" al federa
ției internaționale de tenis, 
în care Ilie Năstase ocupă cu 
autoritate primul loc, după 
cele două turnee inaugurale. 
El totalizează în prezent 35 
puncte, fiind urmat în cla
sament de Tom Okker la 
12 p distanță. Al treilea în 
clasament este Jan Kodes, 
care a rămas cu cele 9 p 
cucerite în turneul de la Nisa.

Fără îndoială, ultima per
formanță a tenismanului ro
mân merită toată admirația. 
Continuîndu-și seria de vic
torii, rămasă neîntreruptă de 
la debutul său în sezonul în 
aer liber, Năstase o încunu
nează acum cu o finală cîș- 
tigată în fața asului profe
sionist Tom Okker. Este și 
prima victorie pe care reu
șește s-o smulgă marelui său 
adversar, care-1 învinsese de 
două ori anul trecut, în me
ciuri memorabile. La Bru
xelles, în mai, finala Okker— 
Năstase se prelungea pe dis
tanța a cinci seturi. In ulti
mul, cel decisiv, Năstase a- 
vea minge de „break" chiar 
în primul ghem, pe care o dă

Ia Hamburg. Acolo, Năstase 
lua un start bun, cîștigînd 
primul set și părînd să nu 
mai fie dispus să lase vic
toria adversarului său. Dar 
la cîteva mingi după aceea, 
la un plonjon, el cade pe 
zgură, se accidentează

Tată, deci, o revanșă com
pletă a lui Ilie Năstase asu
pra „olandezului zburător** 
Tom Okker. Relatînd finala 
de la Monte Carlo, comen-

ACEIAȘI ÎNVINGĂTORI DIN 1970
1

NAIROBI 13 (Agerpres).
— Raliul automobilistic „East 
African Safari", desfășurat 
pe un traseu de 6 400 km, 
s-a Încheiat la Nairobi cu 
victoria echipajului Her
mann-Schuller pe o mașină

„Datsun 240 Z“. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Meh- 
ta-Doughty (Uganda)—Datsun; 
Hillyard-Aird (Anglia) — 
Ford Escort. Polonezul Za- 
sada, pe Porsche, a ocupat 
locul 5.

MERCKX CONDUCE
Suedia, una dintre mari

le puteri ale tenisului 
masă, țara care a dat 
cători celebri ca Hans 
ser și Kjell Johansson, 
în Stellan Bengtsson pe 
mai prestieios exponent 
întreaga 
tui sport.

Cu o apariție cu adevă
rat meteorică, tînărul și 
blondul scandinav a înscris 
o ascensiune vertiginoasă. 
Necunoscut cu doi-trei ani 
tn urmă, Stell a ajuns re
pede în fruntea ierarhiei 
juniorilor continentali, iar 
anul trecut, în timpul eu
ropenelor moscovite de se
niori a cucerit sufragiile u- 
nanlme ale publicului so
vietic. Care este secretul a- 
cestei suite de biruințe ful
gerătoare în fața celor mai 
strălucite palete ?

Deși atît de tînăr, Bengt
sson face dovada unei ex
celente pregătiri fizice șl 
tehnice. Cu un gabarit des
tul de redus, dar cu o eon- 
formație a corpului bine 

• proporționată, noul campion 
al lumii impresionează 
prin mobilitatea și suplețea 
mișcărilor. Cit privește teh
nica, surprinzător pentru 
vîrsta lui, Bengtsson are o

de 
ju- 
Al- 
are 
cel 
din 

istorie a aces

frecvență 
viturilor 
Și ceea ce este remarcabil, 
sportivul suedez acționează 
Intr-un ritm debordant de 
ta început și pînă la sfîr- 
șit, indiferent de evoluția 
scorului, de valoarea și sti
lul adversarilor. O conlir- 
mă și meciul lui de la Na
goya cu redutabilul jucător 
chinez Li Cin-kuan din tu
rul al treilea. Condus în 
setul decisiv Cu 14—8 și 
16—12, Bengtsson a reușit 
să refacă, să egaleze la 17 
și să cîștige cu 21—19. Ceea 
ce reliefează nu numai ca
litățile sale amintite ci și 
un perfect echilibru ner
vos.

Jocul său pe cit de spec
taculos pe atît de eficace a 
cules ropote de aplauze cu 
toate că tocmai favoriții pu
blicului japonez, 
Hasegawa și Ito, 
nevoiți să 
învinși. Dar 
adversarului lor 
testabllă.

După aproape 
nil, Europa are 
tămlna trecută 
mare campion mondial 
tenis de masă, un autentio 
sportiv de elită.

și o adresă a ]o- 
aproape perfecte.

, faimoșii 
, fuseseră 

se recunoască 
superioritatea 

era incon-
două dece-
— de săp-
— un nou 

de

IN TURUL BELGIEI
Etapa a 2-a 

clist al Belgiei 
Eddy Merckx, 
pe distanta de 174 km cu 
4 h 11 :(15. în același timp 
au sosit» Eric de Vlaeminck 
și Rene Pijnen. în clasamen
tul general conduce Merckx, 
urmat la 50,0 de Pijnen.

a Turului ci- 
a revenit lui 

cronometrat

El l-a învins la sprintul final 
pe belgianul Walter Gode- 
froot. Pe locul trei — la 13 
sec. de învingător — s-a 
clasat francezul Robert Bou- 
loux.

Edffia a 19-a a raliului „East African Safari" a luat sfîrșit cu victoria (provizorie, pînă la 
omologarea rezultatelor) a aceluiași echipaj care a cîștigat și ediția trecută : E. Hermann și H. 
Schuller. ■ Telefoto : A.P.—Agerpres

TINERII FOTBALIȘTI

BRAZILIENI ÎNVINGĂTORI
LA CANNES

Finala turneului interna
țional de fotbal de la Can
nes (rezervat echipelor de 
Juniori) a opus selecționa
tele Braziliei ți Franței. Au 
cîștigat fotbaliștii brazilieni 
cu scorul de 2—0 (0—0), prin 
punctele marcate de Angelo 
(din lovitură de la 11 m) 
și Courtis (autogol).

sjUri» ultimele știri* ultimele

omologarea rezultatelor) a aceluiași echipaj care a cîștigat și ediția 
Schuller.

42 de atleți români aspiră să concureze la Miinchen
(Urmare din pag. 1)

TH. GHIȚESCU PE LOCUL 
II LA ZAGREB

CAMPIONATELE DEl 
NATATIE ALE S.U.A,

în runda a 2-a a turneului in
ternațional de șah de la Za
greb, maestrul român Th. Ghi
țescu l-a învins pe Iugoslavul
Marovici iar Marangunici a cîș
tigat la Tukmakov, primul fa
vorit al concursului. In clasa
ment conduce 
(Iugoslavia) cu 2 
Ghițescu, Minici 
cîte l’/s p.

clasa-
Marangunici 

p. urmat de 
și Paoli cu

In ultima zi a campionateioi 
de natație ale S.U.A.. desfășu
rate la Pullman (bazin de 25 y), 
înotătoarea Lynn Colella a rea
lizat cea mai bună performantă 
mondială în proba de 200 y 
bras : 2:21.9. Pe locul secund : 
Kim Brecht cu 2:22,0. In proba 
feminină de 100 y spate, a în
vins Sue Atwood în 58.2. ur
mată de Jukll Hlay

în 58.2. 
în 59,6.

TURNEU PREOLIMPIC 
DE HOCHEI PE IARBĂ 
Au fost stabilite datele de des

fășurare ale turneului preolimpic 
de hochei pe iarbă ce urmează 
să aibă loc la Munchen. Tur
neul, care va reuni următoarele 
șapte reprezentative : 
Canada, Australia, 
Mexic, Spania și R. 
maniei, 
23 mai.

c.

Belgia, 
Olanda, 

F. a Ger- 
va avea loc între 20 și

M. DE SCRIMĂ 
TINERET

TNTTLNIRI AMICALE DE FOTBAL CU ECHIPE SUEDEZE
stadionul Olimpia 
formația bucureș- 

teană Abatorul (cat. Promoție), a 
Intîlnit echipa suedeză I. F. 
Haglunds, din liga a IlI-a. 
După un meci frumos, partida 
s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1 (0—0). Scorul a
fost deschis de bucureștenl prin 
Rusescu (min. 52), iar suedezii

Ieri. pe 
din Capitală.

(min. 72)au reușit egalarea 
prin Ostberg.

Stadionul C.P.B. a 
ieri partida de fotbal dintre 
chipa O.N.T. șl Police Stoc
kholm. După o repriză albă ca 
scor șl... joc, suedezii se impun 
in partea a doua, reușind să-șl 
depășească adversarii : 3—1. Au 
înscris : Kllnteron, Nilson, An
derson, respectiv Mafteuță.

găzduit tot
e-

Ultimele două probe ale cam
pionatelor mondiale de scrimă 
pentru tineret au revenit spor
tivilor sovietici. La sabie a cîș
tigat Anatoli Komar urmat de 
I. Gedâvari (Ungaria) și E. Za- 
harian (U.R.S.S.) iar la spadă a 
terminat învingător A. Karagian 
(U.R.S.S.) urmat de Al. Abuska- 
metov (U.R.S.S.). în clasamentul 
pe echipe primul loc a fost 
ocupat de selecționata U.R.S.S. 
cu 51 p. urmată de Franța cu 
49 p.

cîte doi atleți sau atlete a- 
vînd drept de concurs la : 
100 m (Darvaș și Zamfires- 
cu), 110 mg (Perța și Suciu), 
înălțime (Dosa și loan), tri
plu (Corbu și Ciochină), de
catlon (Socoi și Șepci), înălți
me femei (Popescu șl Bonei) 
șl lungime femei (Vlscopo- 
leanu și Vintilă).

în tabelul alăturat vă pre
zentăm o situație la zi. A- 
cest tabel cuprinde 3 coloa
ne de cifre : în 
notat standardul 
pare olimpică, 
I.A.A.F. ; în cea 
norma stabilită 
pentru anul 1971 (ea 
identică cu cea

prima este 
de partici- 
fixat de 

de a doua, 
de F.R.A. 

este 
care va fi 

luată în considerare pentru 
participarea la 
Helsinki), iar a 
fișează cele mai 
tate ale atleților 
1970 (cu * au fost specifi
cate performanțele din acest 
an obținute pe 
și cu ** cele 
aer liber).

I.A.A.F. nu 
me de participare 
cursele de marș și maraton. 
In schimb, F.R.A. le-a stabi
lit : 20 km — 1.29:30,0 (Va
sile Ilie 1.31:04,0), 50 km — 
4.14:00,0 (fără rezultate în 
1970) și maraton — 2.18:00,0 
(Mihai Păduraru 2.25:19,8).

în afara celor numiți mai 
înainte, din lotul olimpic 
(consacrați și cu perspectivă) 
mai fac parte următorii

C.E. de la 
treia înfă- 
bune rezul- 
fruntași din

teren acoperit 
din 1971, în

pretinde nor- 
pentru

atleți și atlete : Leonida Ca- 
raiosi’foglu 
km marș), 
(7421 p la decatlon), 
Negomireanu (2,11 m la înăl
țime), Cornel Dima (3:47,0 pe 
1500 m), Doina Bădescu (54,1 
pe 400 m), Elena Vintilă 
(4723 p la pentatlon și 6,35 
m la lungime), Marghiolița 
Matei (1,72 m la înălțime), 
Rafira Fița (2:06,2 pe 800 m), 
Natalia Andrei (4:23,5 pe 
1500 m), Eleonora Monoranu 
(11,9 pe 100 m și 24,6 pe 
200 m), Eva Z8rg8 (50,10 m 
la suliță), Carmen Ionescu 
(50,02 m la disc), Elena 
Mîrza (13,9 pe 100 mg), Dra
ga Comșa (1,70 m la înălți
me), Marta Szatmari (13,8 pe 
100 mg), Alina Popescu (6,16 

' m la lungime), Miliaela Pc- 
neș (suliță).

Și unii și alții, ca și cei
lalți. care nutresc speranțe 
pentru participarea la Hel
sinki și Miinchen, vor avea 
mult de muncă pentru ca 
prin rezultatele ce le vor 
obține să se arate vrednici a 
fi selecționați. în orice caz, 
așa cum se prezintă lucrurile 
acum, dacă la unele probe 
putem privi cu încredere vi
itorul, sînt 
care stăm 
de slab în 
ceea ce se 
mod obișnuit, pe alte 
dioane. Pentru a putea urni 
lucrurile din actuala stare 
va trebui să se depună și 
mai multe eforturi, în spe
cial în direcția depistării șl 
pregătirii unor noi talente.

(1.34:15,0 la 20 
Vasile Bogdan 

Mihai

multe altele la 
slab, îngrijorător 
comparație cu 
înregistrează, în 

sta-

PROBE
BĂRBAȚI

STANDARD
I.AJL.F.

NORMA PERFOR- NUME
F.R.A. MANȚE

100 m 10,3 10,2 10,3 Darvaș
10,3 Zamfirescu

200 m 20,9 20,8 21,1 Zamfirescu
400 m 46,4 46,0 46,5 Puiu
800 m 1:47,6 1:47,0 1:48,4 Ungureanu
1 500 m 3:41,6 3:40,5 3:43,4 Scheible
5 000 m 13:48,0 13:41,0 14:07,8 Mustață
10 000 m 28:50,0 28:30,0 29,15,8 Mustață
3 000 m ob 8:38,8 8:33,0 8:47,2 Cefan
110 mg 14,0 13,7 13,8 Perța

14,0 Suciu
400 mg 50,6 50,3 50,8 Rățoi
lungime 7,80 7,90 7,88* Sărucan
triplu 16,20 16,50 16,83* Corbu

16,40 Ciochină
înălțime 2,15 2,16 2,16 Dosa

2,15 loan
prăjină 5,10 5,12* Piștalu
greutate 19,00 19,00 18,03* Gagea
disc 59.00 61,50 59,70** Naghi
ciocan 66,00 68,00 62,88 Costache
decatlon 7 600 7 800 7 771

7 628
Socoi 
Șepci

FEMEI

100 m 11,5 11,5 11,5 Goth
200 m 23,6 23,5 23,5 Bufanu
400 m 54,0 53,4 53,7 Filip
800 m 2:05,0 2:04,0 2:02,2 Silai
1 500 m 4:20,0 4:18,0 4:23,0 Lin că
100 mg 13,5 13,3 12,9 Bufanu
lungime 6,30 6.40 6,67 Viscop.
înălțime 1,76 1,80 1,85

1,78
Popescu 
Bonei

greutate 16,20 17,00 16,86* Sălăgean
disc 55,00 57,00 59,48 Manoliu

58,26 Cataramă
suliță

55,14 Menis
54,00 57,00 51,16 Stancu

pentatlon 4 800 4 900 4 826 Bufanu
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