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REPORTAJ LA „GRIVIȚA ROȘIE
Wmineață de aprilie. Sîm- 

bată. Ii aștept pe Constantin 
Cionoiu. în curtea ateliere-
lor Grivița Roșie — unde tot
deauna p*șeae cu pioșenie — 
II văd pe Dumitru Dosan. 
Vreau să intru în. vorbă cu 
el, să-l întreb cum « fost 
meciul cu Aure] Simion, dar 
tocmai apare cel cu ciare am 
întâlnire. îl știam, mai vor
bisem cu acest grivițean, cu 
Mcest om pentru care boxul 
tarta tina dintre pasiunile vie
ții sale. Este cam abătut. 
Rup tăcerea i

— Sînteți supărat, tova
rășe Cionoiu ?

— Da. Dosan a pierdut la 
Simion...

— Credeți că ar 
cîștiga ?

Nu primesc ? nici 
puns. Interlocutorul 
mai bine decît mine că la 
faza de .zonă a campionatu
lui de box, desfășurată la 
Ploiești, Dosan, elevul său, 
n-ar fi putut cîștiga întâl
nirea cu Aurel Simion. 
Schimb firul discuției :

— Am auzit că ați ieșit 
la pensie. Așa pensionar tî
năr mai zic și eu...

Replica este neașteptat de 
promptă :

— Și dacă am ieșit la Pen-

sie, crezi că nu mai vin la 
Grivița ?

Tonul este al unui revol
tat. împotriva vîrstei care nu 
iartă. Un om trecut de 60 
de ani, dar cu o sănătate de 
fier, un om care din 1929 
nu a părăsit Grivița nici mă-

fi putut

tin răs- 
meu știe

car pentru o 
nunțe la tot 
mult ?

— în anii 
nereții dumneavoastră, 
făcea sport Ia Grivița ?

— Aveam o echipă de box. 
în rest însă... Acum este cu 
totul altceva. Sîntem în a- 
sociația sportivă aproape 
4000 de membri, împărțiți in 
9 ramuri, fiecare practicind 
disciplina preferată. De cînd 
sint pensionar mă ocup mai 
mult de instruirea boxerilor 
tineri.

Lîngă noi se află un alt 
veteran al Griviței Roșii, co
munistul Vasile Constantines-

zi, poate să re
ce a iubit mai

uceniciei, ai fi-' 
se

FESTIVITATE LA CLUBUL VOINȚA
Ieri, la ora prinzului, 

sportivii, antrenorii și acti
viștii clubului sportiv Voin
ța din Capitală au partici
pat la o frumoasă festivi
tate. Printre invitați se aflau 
tovarășii Cornel Nicoda, se
cretar al Comitetului de 
partid al sectorului 4, Tudor 
Vasile, președintele Consi
liului sportiv al municipiului 
București, Popa Ioviță, șeful 
secției organizare și control 
a C.N.E.F.S.. Octavian Tu- 
hai, șeful oficiului pentru 
educație fizică și sport al 
U.C.E.C.O.M.

Cu acest prilej, tovarășul 
Marin Bîrjega, vicepreșe
dinte al Consiliului Național, 
pentru Educație Fizică și 
Sport, a in minat tovarășului 
Fuîu Angliei, președintele 
clubului Voința, cupa și di-

ploma acordate de C.N.E.F.S. 
pentru locul II obținut in 
întrecerea desfășurată anul 

cluburile 
sportive (din grupa a 3-a).

Felicitîndu-i pe sportivii, 
antrenorii, activiștii salariați 
și obștești ai clubului pentru 
succesul repurtat, tov. Ma
rin Bîrjega a adresat, tot
odată, indemnul de a depune 
noi strădanii pentru ridica
rea pe o treaptă superioară 
a întregii lor activități. Mul
țumind conducerii C.N.E.F.S. 
pentru distincțiile acordate, 
președintele clubului Voința 
și-a exprimat încrederea că 
sportivii de la Voința vor 
depune eforturi pentru a 
păstra poziția ocupată în 
clasamentul cluburilor noas
tre sportive.

trecut de către

ANUL XXVI Joi 15 aprilie 1971

cu. în 1919 a intrat pentru 
prima dată pe poarta uzinei, 

. mai întâi ca muncitor neca
lificat, apoi a învățat și a 
devenit strungar. Pasiunea 
pentru sport, întocmai ca 
dragostea pentru meserie, nu 
l-a părăsit niciodată, 
vorbește despre zilele 
tînăr fiind,

îmi 
cînd, 

juca în echipa 
de fotbal a cartierului Grant, 
ap-oi în aceea a Griviței.

— Cînd văd atita înțele- 
ger» pentru sport, atita spri
jin acordat din partea sta
tului, mă cuprinde mîhnirea 
că nu mai sint in puterea 
virstei, să ies pe terenul <le 
fotbal cu ghete cu crampoa- 
ne. Da, ghete cu crampoa- 
ne. Acesta era visul fiecărui 
tînăr care juca într-o echi
pă de fotbal.

Știam de la președintele 
comitetului sindicatului că 
Vasile Constantin eseu a ce
rut, după pensionare, să i se 
dea ceva de făcut în cadrul 
asociației sportive. A primit 
sarcina obștească de a fi or
ganizator de competiții. în a- 
ceastă calitate el se află ori- 
cind și oriunde trebuie rezol
vat ceva. îmi vorbește des
pre campionatul asociației, 
disputat anul trecut, la care 
au fost atrași peste 1000 de 
muncitori, îmi vorbește, folo- 
sindu-se de cifre și de nume 
de oameni, despre succesele 
alpiniștilor, ale celor care 
practică orientarea turistică, 
ale handbaliștilor, rugbyști- 
lor și, nu se poate altfel, ale 
fotbaliștilor... Se uită la 
mine, apoi își mută privi
rea pe fața tovarășului său, 
a lui Constantin Cionoiu. A- 
cesta pricepe despre ce este 
vorba, și scoate din buzunar 
o hîrtie pe care o desface. 
Citesc: „Partidul Comunist 
din România, Ajutorul Roșu. 
Chitanța nr. 35.218. Lei 
100 000 s-au primit de la to
varășul Constantin Cionoiu 
de la secția de box, repre
zentând donație 
partid. 5.XL1945". 
cument ale cărui 
mai au nevoie de 
plicație, așa cum _

' celor doi c------ '
țeni — <
— nu mai au nevoie de nici 
o completare.

Ion GAVRILESCU

pentru
Un do- 

sensuri nu 
nici o ex- 

relaitările 
comuniști grivi- 

emoționante mărturii

Handbalul feminin reintră In actualitate

Reprezentativa țării în lupta pentru
calificarea la turneul final al C.M

Iureșul competitions! din a- 
cest sfirșit al sezonului de iar
nă la handbal a determinat, prin 
forța Împrejurărilor, ca „obiec
tivul" actualității sa se locali
zeze mai mult spre partea... 
masculină a acestui sport. în-

SIMONA ARGHIR

Este 
dintre 
ale României și Uniunii Sovieti
ce, contînd drept calificare pen
tru turneul final al Campiona
tului mondial, ce va avea loc 
în luna decembrie în Olanda, 
în vederea acestor două impor
tante jocuri <20 aprilie Ia Baku 
și, returul, 27 aprilie la Cluj) 
lotul nostru reprezentativ și-a 
continuat, după participarea la 
turneul de la Neubrandenburg 
(locul III din 6 echipe partici
pante) și Ia cel din Olanda (tot 
locul III, dar din 4 partici
pante !) la Cluj, unde — după 
cum am fost informați — an
trenorii Gabrei Zugrăvescu și 
Simion Pompiiiu au insistat 
pe creșterea capacității fi
zice și pe îmbunătățirea ja.- 
cului în apărare. La aceste ul
time antrenamente au luat par
te 16 jucătoare : Climovschi, 
Buza?, Simo (portari), Arghir, 
Neghină, Popa, Băicoianu, Do- 
bîrceanu, Șos, Micloș, Maghiari, 
Oancea, Schramko, Ibadula, Met- 
zenrath și llie, dintre care — 
după cum ne-au comunicat te
lefonic cei doi antrenori, o for-

ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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DL! PA CINCI ETAPE ALE RETURULUI CAMPIONATULUI

PE FONDUL PASIUNII PENTRU FOTBAL
PREGĂTIRE Șl RESPONSABILITATE SPORITĂ!
/nceput de sezon fotba

listic. Lume multă in tri
bune, entuziastă, de cele 
mai multe ori generoasă, in 

pofida unor 
Jocuri foarte 
ment mereu 
meni pentru 
pentru sezonul internațional, o 
atmosferă care stimulează, do
rințe unanime pentru progresul 
fotbalului.

După o 
de turnee 
cind), este 
cum, după consumarea primei 
treimi a returului, capacitatea 
fizică crescută a echipelor față 
de aceleași perioade ale anilor 
trecuți. Aceasta ne dă speranțe 
că se va realiza mai corespun
zător unul din imperativele 
fotbalului modern, angajamen-

reacții izolate, 
disputate, clasa- 

con turbat.. Alașa - 
fotbal, speranțe

iarnă de pregătire și 
(mai multe ca ori- 
cazul să apreciem a-

Sportivitate deplină în teren și în tribune,

cond'ție absolut necesară realizării obiectivelor

un ciștig prețios nu numai pen
tru campionatul 
pentru viitoarele 
naționale, fie de 
reprezentativei.

Este, oricum, un început de 
maturizare...

Datorită condițiilor citate, pre-

nostru ci și 
jocuri inter- 
ciub, fie al 9

tul fizic, chiar dacă el nu 
este încă la nivelul dorit. To
tuși, un exemplu mai apropiat 
de ceea ce năzuim ni l-a ofe
rit jocul Rapid—Steaua, desfă
șurat in stil englezesc, pe un 
teren udat din belșug de o 
ploaie ce nu mai contenea. Pe 
de altă parte, iubitorii fotbalu
lui au asistat la citeva partide 
„curate”, cu fotbal cursiv și fa
ze spectaculoase (Rapid—Stea
ua, Progresul—Dinamo, F. C. 
Argeș—Sport Club Bacău, Fa
rul—C.F.R. Cluj ș.a.), dar nu-

mărul jocurilor calitative' și 
spectaculoase nu-1 putem soco
ti încă satisfăcător.

Un alt indicator al capitolu
lui realizări îl constituie cifra 
sporită de victorii și meciuri 
egale obținute în deplasare. Se 
pare că mitul invincibilității 
gazdelor este pe cale să treacă 
în domeniul amintirilor. Aceas
ta demonstrează mutații spec
taculoase, cel puțin pe două pla
nuri : cel tactic și cel psihologic. 
Abandonarea „complexului jo
cului in deplasare" reprezintă

ION BALAȘ
vicepreședinte F.K. Fotbal

(Continuare în pag. a 3-a)

Astăzi, in Giulești

Lotul olimpic—Voința București 3 — 0 (0—0)

ABIA AZI, LA SHAGOV, SE VA DECIDE FORMULA DE ATAC!7

După cum am mai anun
țat, stadionul Giulești va 
găzdui astăzi, cu începere de 
la ora 16,30, partida inter
națională amicală de fotbal 
dintre reprezentativele de 
juniori ale României și Spa
niei.

Anunțîndu-vă că partida 
va fi condusă de o brigadă 
de arbitri bucureșteni (Con
stantin Petrea — la centru, 
ajutat de Victor Pădureanu 
i Mircea Bică, la linie 
ată — pe scurt — 
noutățile de ultimă oră din 
cele două tabere :

• Revenit luni după-amia- 
ză din Turcia, lotul român 
a efectuat ieri dimineață un 
scurt antrenament. Renun- 
țînd la Micloș și Mateescu, 
accidentați, antrenorul Con
stantin Ardeleanu a comple- 

lotul cu 3 jucători aduși 
tabăra dc la Snagov i

vorba de dubla întîlnire 
reprezentativele feminine

și Beldeanu încearcă o nouă 
Foto : Dragoș NEAGU

Sub supravegherea ..arbitrului'' Cornel Drăgușin. Săleea nu 
acțiune ofensivă

mă deosebită au manifestat 
Climovschi, Arghir, Băicoianu, 
Sos, Schramko, Popa. Metzen- 
ratb și Ilie. Cam aceasta ar fi 
in linii generale, și formația 
de bază, adică jucătoarele de la 
care se așteaptă obținerea ca
lificării și reinscrierea, in acest 
fel, a handbalului feminin din 
țara noastră in circuitul prime
lor valori mondiale. Tn acest 
sens vom reaminti cititorilor, 
că, după ce a fost dublă cam
pioană a lumii la handbal in 
11 și după ce a cucerit, titlul 
suprem și la handbal în 7 
(1962, la București), selecționa
ta României s-a clasat în 1965, 
la ultima ediție a C.M., pe un 
modest loc VI.

Va reuși de această dată re
prezentativa noastră să revină 
pe primul plan al disputei pen
tru supremație ? Ultimele rezul
tate pe plan internațional nu 
au darul să ne facă prea opti
miști, deși handbalistele noastre 
și antrenorii lor promit să ciș- 
tige această bătălie sportivă.

Calin ANTONESCU

Teri, fără Tătaru, indisponibil 
— înfndcr.e muscu’arâ — ș cu 
alternativa Iurdănescu. sau Năs- 
tase. olimpicii au continuat, se
rialul i a ..'.fi căci (ii 70 de minute 
din jocuj-școaiă susținut pe sta
dionul Republicii, în compania 
d:vizionarei C. bucureșteana Vo- 
in-a. Intrind pe teren în ur
mătoarea formație : 
Cheran. Olfeanu, Vlad, 
Vli?u. Beldeanu, Sălceanu, 
Năstase, Fl. Dumitrescu, 
vident. că antrenorii aliniază 
atac destul de departe de 
care va ' " 
același

In vederea „Turneului Cehoslovaciei"

ECHIPA DE LUPTE DIHAMO BUCUREȘTI
5

SI A ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE
♦ Formația dinamovistă pleacă astăzi la Teplice

în 
Com an

Pop o vi ci, 
Tu fan, 
era e- 

un 
cel 
pe 

reprezentativa 
preliminariile -T.O. 
Stăncscu și C. Pră
și spus că la 
de astăzi

înfrunta duminică, 
stadion.

Albaniei. în
De altfel. V.
gușln. ne-au
trenamentul _.. . ......
miază, de Ia Snagov ■ 
„olimpicii" vor avea ca

an-- 
după-a- 

unde 
sparing

La Poiana

partener lotul juniorilor de 
perspectivă — se va definii iva
formula virfurilor de atac, sin
gura care mai comportă încă, sem
ne de întrebare. Cu debutul 
mițător al lui Iordănescu. 
probabilitățile converg spre 
deniul Tă.aru, Iordănescu 
are și atu-ui omogenității, 
subliniat faptul că in 
preconizată pentru meciul 
duminică. ee|e două 
(Cheran — Sălceanu și 
— Fl. Dumitrescu), 
chile fundașilor 
centrali (Olțeanu — 
t aru — I ord 5 n esc u) 
la aceleași echipe.

Scorul meciului de ieri : 3—0
(0—0) — consecință a unei peri
oade de joc variat și decis in 
atac din. finalul partidei — a fost 
stabilit de Popovici (dințr-o lo-

toate 
ban
care 

De 
formația 

de 
flancuri 

Popovici 
, ca și pere- 
și atacant il or 

- Vlad și Tă- 
I provin de

Brașov, in mijlocul

vituiă liberă de la 18 m). loz- 
dănescu (Beldeanu a centrat pu
ternic, la semlinălțime, in ca
reul mic și atacantul militar a 
preluat direct), și Beldeanu (un 
șut excelent, de la 31) m, mingea 
rieoșînd din bara laterală ir. 
poartă).

laterală in

Din lotul folosit (in locul lui 
Coman a intrat In repriza se
cundă Constantineseu. Tufan a 
fost înlocuit cu Dincuță și Năs- 
tasc cu Iordănescu) am remar
cat siguranța fundașilor laterali, 
activitatea laborioasă a lui Bel
deanu, Sălceanu (deficitar Încă 
in șuturile la poartă) și Iordă- 
nescu. compartimentul defensiv 
n-a fost solicitat, cei doi por
tari. pur și simplu, „șomînd".

— p. sl. —

SMARANDACHE
văzut de AL. CLENCIU

tricolorilor

tr-adevăr, angajați «erios pe 
trei fronturi sportive de maxi
mă importanță, handbaliștil ro
mâni au revenit acasă aducînd 
trei medalii de trei metale di
ferite : AUR („Cupa Țărilor La
tine”), ARGINT (Cupa Campio
nilor Europeni) și bronz (Cam
pionatul mondial studențesc). 
Urmărind palpitantele lor dispu
te, atenția noastră s-a deplasat, 
firesc, spre aceste formații, lă- 
sind in umbră echipele femini
ne și, in mod deosebit, selec
ționata țării. Dar, iată că în 
aceste zile, handbalistele noas
tre fruntașe reintră în actuali
tate, solicitîndu-ne atenția prin 
participarea lor la un eveniment 
sportiv de prim rang.

I>a Teplice, localitate afla
tă în apropiere de Fraga, va 
avea loc sîmbătă și dumini
că un important concurs in
ternațional de lupte greco- 
romane î Turneul Cehoslova
ciei. Competiția va reuni, 
după cum se menționează în 
telegrama organizatorilor, 
luptători din R. D. Ger
mană, România, Norve
gia, Italia ți cîte 5—6 
concurenți ai țării gazdă la 
fiecare categorie. Țara noas
tră va fi reprezentată de 
una dintre cele mai bune e- 
chipe — Dinamo București. 
Formația bucurețteană, care 
are în palmares, pe lîngă cele 
20 de titluri de campioană 
a României, «n impresionant 
număr de victorii în con
fruntările internaționale (nu 
a pierdut nici un meci sus-

VASUL TEODOR Șl

ținut peste hotare) s-a pre
gătit intens pentru a ■.•est 
turneu.

Ieri, luptătorii dinamoviști 
erau în sala de antrenament 
a complexului sportiv .,23 
August" efectuînd ultimele 
preparative. Antrenorul Du
mitru Cuc (rămas singur la 
conducerea echipei, în urma 
plecării colegului său Ion 
Cernea la Varna, . unde ur
mează să susțină în aceste 
zile un examen pentru a ob
ține o categorie superioară 
de arbitru internațional) 
ne-a comunicat lotul care va 
pleca astăzi, de la aeropor
tul Otopeni, în Cehoslovacia! 
cat. 48 kg — Ion Gibu, cat. 
52 kg — Nicolae Manea, cat. 
57 kg — Marin Dumitru, 
cat. 62 kg — Cornel Ionescu, 
nat. 68 kg — Petre Husarii, 
cat. 74 kg — Ion Enache, cat. 
82 kg — Marcel Vlad, cat. 90 
kg — Ion Țăranu, cat. 100 
kg — Nicolae Martinescu și 
cat. + 100 kg — Victor Do- 
lipschî. Rezerve : Cornel Vir- 
tosu (cat. 62 kg) șt Nicolae 
Mandea (cat. 100 kg).

CLIMAT DE SERIOZITATE, DE MUNCA, 
LA ÎNCEPUTUL UNUI DRUM NOU

I

Enache (Politehnica Galați), 
Bedea (Crișul) și Rădulescu 
(Farul).

Formația probabilă : Costaș 
—Dobrău (Enache), Smaran- 
dache, Sandu Gabriel, Cio- 
cîrlan, Itonose, Dumitriu. 
Aelenei, Dănilă, Sandu Mir
cea, Cojocarii.

® Aseară târziu, un avion 
al companiei Suisse Air a 
adus pe aeroportul interna
țional Otopeni reprezentati
va de juniori a Spaniei.

Imediat după sosire, cele
brul antrenor Jose Santama
ria ne-a comunicat formația 
cu care va începe meciul:

Arevalo —• Cuenca, Rodrt- 
guez, Herrero, Puig, Gomez, 
Leal, Arizmendi, Sada, Otao- 
lea, San Jose.

La această partidă intrarea 
elevilor este gratuită.

Gistian Tudoran (Steaua)
patra, din 

inîn ultima etapă, a . 
„Cupa F.R.C." s-a pornit 
trombă, în prima jumătate de 
oră acoperindu-se nici mai 
mult nici mai puțin decît 24 
de km. Dar. bariera de cale 
ferată de la Daia a frfnt ela
nul cicliștilor, atît la ducere cit 
și la întoarcere, supunlndu-i 
lă lungi minute de așteptare, 
In total 15. Tn această etapă am 
notat interesantele acțiuni între
prinse de Emil Rusu. D. Nem- 
țeanu, N. Ciumeti, V. Selejan, 
N. David Fr. Gera, G. Tomescu, 
V. Pascale, A. Suciu, 
Iulian Constantin. C.
”, Tvănescu, N. Andronache ș! 
; I mulți alții. Dar... din nou 

sorim final masiv (peste 70 
d- cicliști) și reprezentantul 
clubv.lui Steaua. Cr. Tudoran 
obține o victorie meritată ur
mat de N. Ciumeti (D), Sorin 
Suditu (Olimpia) — în vervă 
deosebită —. V. Teodor (D), C. 
'I'ănase (Steaua). Fr. Gera (Me
talul Plopeni). M. Bădllft (Dez-

șt. Ene,
Clobanu,

învingător In ultima etapă
robirea Brașov) etc. în urma 
controlului antidoping, Mircea 
Virgil (Metalul Plopeni) a fost 
scos din competiție. HO km în 
2h35:07. Media orară 41 km.

Clasament general individual : 
1. V. Teodor (D) 81115:00. 2. N. 
Ciumeti (D) 8hl5:10. 3. ~
can (D) 8hl5:50. 4. Șt.
Dezrobi rea-Braș o v) 8hi 5:55.
S. Suditu (Olimpia) 8hl6:05. 
N. David (C.S. Mureșul) ~ " 

„Cupa F.R.C “ pe anul 
revenit echipei Dinamo 
mată de Dinamo II și 
Mureșul Tg. Mureș a cărei com
portare a constituit marea sur
priză a întrecerii, mureșenii de
pășind o serie de echipe 
prestigiu.

La j- 'iori mari, primul

c. Cio- 
Suciu

3.
6. 

81116:05. 
1971 a 
I, ur- 
C. S.

de
loc 

la indi. .dual Ion Gavrilă (Stea
ua), iar pe echipe C. S. Mure
șul. La juniori mici C. S. Brăi
la a obținut o dublă victorie : 
pe echipe și individual (prin 
Adțrah Dumitrescu).

Emil IENCEC

BRAȘOV, 14 (prin telefon). 
De marți seara, tricolorii sint 
instalați la hotelul „Bradul", 
din Poiana Brașov. Nu pu
team lăsa să ne scape prile
jul de a-i revedea, așa că 
miercuri dimineața am luat 
calea Poienii.

I-am găsit — ca și în alte 
ocazii cînd se aflau la în
ceput de drum — strînși bu
chet într-una din sălile vre
melnicei lor reședințe, as
cultând cu atenție, ordonați 
ca niște școlari, lectura pro
gramului următoarelor zile 
de antrenament făcută cu 
calm de profesorul Angelo 
Niculescu și recomandările 
medicale ale doctorului To- 
mescu. Nu erau toți de față. 
Dumitru, R. Nunweiller și 
Dobrin, reținuți de exame
ne, au căpătat aprobarea de 
a se alătura lotului spre sfîr- 
șituil săptămînii, Dumitrache 
și Dan — reținuți marți la

București de rezolvarea unor 
probleme personale, pentru 
care aveau învoirea antreno
rilor — erau așteptați din 
moment în moment.

Ceilalți, ușor stingheriți de 
vizita unui gazetar și de a- 
mintirile afective ale .proas
petelor meciuri în care se în-

tîlniseră ca adversari, cu sen
timente opuse de învingători 
sau învinși, se străduiau să 
regăsească climatul naționa
lei, acea unitate structurală

Mihai BIRA

Biatluniștii sovietici
în Poiana Brașov

(Continuare în pag. a 3-a)
Poiana Brașov.

înaintea ultimei runde a finalei șahiștilor

CONDUCE ELECTRONICA
CLUJ, 14 (prin telefon). 

— Noua campioană de șah 
pe echipe a țării va fi cu
noscută numai după ultima 
rundă a finalei, care ia sfîr- 
șiț în Sala Sporturilor din 
Cluj. Intr-adevăr, urmează ca 
meciul decisiv, din ultima 
zi a întrecerii, opunînd pe 
Constructorul și Electronica 
să stabilească pe învingători.

In i-unda a 8-a, penultima, 
Constructorul a test „sto
pată" de C.S.M, Cluj: 31'.,— 
3> j. în același timp, Electro
nica întrecea intr-un meci

greu, pe Petrolul Ploiești cu 
4—3. Alte rezultate : Medi
cina Timișoara — Crișul 
Oradea 5—2. C’PMB — Medi
cina lași 5—2. Mureșul — 
Universitatea 4—3.

Iată cum arată clasamentul 
înaintea ultimei runde i 
Electronica 14 p. Construc
torul 13 p, Petrolul 10 p. 
( PMB 9 p, CSM Cluj și Me 
dicina Timișoara 8 p, Mure
șul Tg. Mureș 7 p. Medicina 
Iași 5 p, Un’versitaiea Buc 
și Crișul Oradea 3 p

S. SAMARIAN

RALIUL „INTERCONTINENTAL"
Cele 154 de echipaje parti

cipante la Raliul „Intercon
tinental", pornite în cursă din 
cele 10 orașe europene în 
care se află hoteluri interna
ționale, 
TAL, 
de 72 
Europei,

INTERCONTINEN- 
vor străbate timp 

de < șoselele
Capăt eta-

Frankfurt Main.

Din București a luat startul 
echipajul format din 
tivii vest-germani 
Diehm și Theo
care conduc o mașină N.S.U.- 
T.T.S./996.

în fotografie : startul din 
București din fața hotelului 
Intercontinental.

spor- 
Manfred 
Brunner,

Ieri a sosit, la -----
un grup de 9 blationiști sovietici 
care vor efectua în această sta
țiune și apoi pe platoul Bucegilor 
(la Piatra Arsă) un stagiu de 
antrenament pe zăpadă în comun 
cu biatloniștii noștri. Grupul oas
peților cuprinde pe cei mai buni 
specialiști a acestei discipline, 
inclusiv pe campionii mondiali 
Tihanov, Mamatov și Safin. După 
o săptămînă, pe care o vor pe
trece în Poiana Brașov, biallo- 
niștil sovietici, împreună cu cei 
români, vor urca în Bucegi unde, 
profitînd de zăpada care promite 
să se păstreze încă în suficientă 
cantitate, îșl vor continua antre
namentele.

I
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0El14n ȘCOALA GENERALĂ NR. 69,
ȘCOALA BASCHETULUI

• Selecție făcută din sute de eleve
• Performanțe la toate categoriile de vlrstă

în sala de sport a Școlii 
generale nr. 69 din Capita
lă, dispută acerbă între 
două echipe de baschet: una 
de fete — selecționata școlii, 
pregătită de prof. Gh. Lăză
rescu, cealaltă de băieți — 
a Liceului industrial de con
strucții, antrenată de fosta 
internațională Xenia Nistor- 
Brînzei. Rezultatul întrecerii 
contează mai puțin (vom 
aminti, totuși, că au învins 
băieții, pentru că erau mai 
înalți și mai... vîrstnici), în 
schimb extrem de interesantă 
a fost evoluția tinerelor 
sportive, mai precis pregăti
rea lor tu totul ieșită din 
comun pentru această vîrstă 
(cea mai mare, născută în 
1955). Agile, cu detenta «nor 
săritoare In înălțime, cu o 
tehnică pentru care pot fi 
invidiate de multe Jucătoa
re divizionare A, capabile să 
aplice cu aceeași strictețe și

Chiar și după doi ani de baschet, corectarea tehnicii este binevenită. Atente, elevele ascultă 
explicațiile prof, Gh. Lăzărescu. Foto: DRAGOȘ NEAGU

ÎN CRITERIUL
PRIMĂVERII

NICI 0 SURPRIZĂ

Cu tot timpul nefavorabil, Între
cerile pentru Criteriul de primă
vară au continuat pe terenurile 
Progresul cu rezultate normale.

nlori : G. Komoroczy — E. I 
vath 6-7, 6-4, 7-5; G. Bbaghe 
N. Mita 6—3. 6—4; I. Kerekeș

' O. Negru 6—2, 6—0; V. Sotiriu
5- . Basarab 6—1, 6—2; L. Boldur 
— M. Bondoc 6—0, 6—3; senioare: 
Călina Adrian — Vera Dudaș 6—7,
6— 3, 6—1 ; Vera Rado — Maria
na Hadgiu 6—2, 6—2; Mihaela 
Nossa — Ana Preda 6—2, 6—3 ; 
juniori : R. Bădin — C. Hărădău 
6—3, 6—1 ; L. Vîrgollci — I. Cața- 
pu 3—6, 6—2. 6—1 ; O. VllcioiU — 
R. Simionescu 6—1, 6—7, 6—2 ; 
1 Takacs — M. Breazu 6—7. 7—6. 
t‘—5; A. Roșianu — V. Hurduman 
6—7, 6—0 ; C. lonescu — C. Ră- 
dulescu 6—1, 3—6, 6—1 ; C. Curcă 
— M. Taloș 6—0, 6—1 ; L. Soare 
— A. Bădin 6—3, 6—1 ; I. Liviu —
C. Barbu 6—1, 6—3 : I.I. Rusșen 
— S. Orășanu 6—2, 7—5; V. Sila- 
ghi — E. Popescu 6—3, 5—6, 6—1; 
F. Manea — R. Silimno 6—4, 7—6;
D. Mirza — V. Tomescu 6—4, 6—1; 
D. Constantinescu — G. Militai 
6—4, 6—3; junioare : Elena Takacs 
— Mariana Hadgiu 6—1, 6—o ; Si
mona Nunwelller — Rodlca Pre- 
cup 3—6, 6—3, 6—2 ; Anca Floreș- 
teanu — Marla Fazakas 6—0, 6—4; 
Adriana Călina — Mihaela Dlml-
triu 6—4, 6—1.

întrecerile continuă zilnic, de la 
orele 8,30—12,30 șl 15—19 pe tere
nurile din parcul sportiv Progre
sul.

SANDI IONESCU

NOII CAMPIONI DE JUNIORI LA DUBLU FETE Șl DUBLU BĂIEȚI
La fel de atractive ca și 

întrecerile pentru cucerirea 
titlului la dublu mixt au fost 
și disputele pentru celelalte 
două titluri de dublu (fete 
și băieți) desfășurate în sala 
Armatei din localitate. între
cerea fetelor, la care au par
ticipat 32 perechi, deosebit 
de dîrză, s-a soldat cu vic
toria Ligiei Lupu (C.S.M. 
Cluj) și a Mihaelei Lunțea- 
nu (Voința Buc.). După ce 
în semifinală au înregistrat

IITERATURAFATĂ
IN FATĂ CU CARICATURA

Șl SFURTUl

Vineri, 16 aprilie ora 
18, la Palatul Culturii 
din Ploiești, scriitorul și 
caricaturistul NEAGU 
RADULESCU, colabora
torul nostru, va confe
renția din nou pe teme 
sportive. Conferința sa 
se intituleazâ „Literatura 
față în față cu caricatura 
și sportul".

După conferința, vor 
urma proiecții de cari
caturi din lumea litera
ra și sportivă. 

corectitudine apărarea „om 
la om", „zona“ sau „presin
gul", bătăioase din cale afa
ră, fetele de la „69“ ne-au 
amintit, păstrînd, firește, pro
porțiile de echipa de aur a 
Bulgariei, cîndva campioană 
a Europei.

De altfel, calitățile de
monstrate la amintitul meci 
(de antrenament, bineînțeles) 
le-au și permis realizarea 
unor performanțe puțin o- 
bișnuite la această vîrstă i 
clasarea pe locuri fruntașe 
atît în seria bucureșteană a 
diviziei școlare și de junioa
re, cit și în campionatul de 
calificare pentru divizia B. 
în compania unor adversare 
cu mulțl ani în plus și, evi
dent, mai experimentate. 
Dar, acestea nu simt singure
le succese ale echipelor de 
baschet de la Școala gene
rală nr. 69 șl, spre convinge

Niciodată nu au avut scri- 
merii noștri un sfîrșit de 
săptămînă atît de încărcat 
ca acesta de acum : nu mai 
puțin de patru turnee inter
naționale, la Leipzig, Minsk, 
Paris, Varșovia.

în cursul zilei de ieri a pă
răsit Capitala, pe calea aerului, 
reprezentativa de tineret a 
țării noastre la floretă-fete. 
Șase trăgătoare, însoțite de 
antrenorul I. Zilahi, vor e- 
volua în importanta competi
ție „Cupa Bielorusiei", care 
comportă atît întreceri pe e- 
chipe cit și individuale. Cele 
șase floretiste sînt : Suzana 
Ardeleanu, Rodica Văduva, 
Adriana Moroșan, Maria La- 
zăr, Viorica Draga și Doina 
Prișcorniță.

Azi dimineață pleacă de 
pe aeroportul Otopeni spre 
direcții diferite alte trei re
prezentative ale țării noas
tre. Spre Varșovia pornesc 
sabrerii Dan Irimiciuc, Const. 
Nicolae, AI. Nilcă, Iosif Bu- 
dahazi și Dan Popescu în
soțiți de antrenorii N. Puf- 
neî și D. Mustață. Ei vor 
participa la turneul de sa
bie pentru „Cupa Volodiew- 
ski“, rezervat celor mai bune 
șase echipe din lume.

Tot azi decolează spre 
Leipzig doi floretiști (Tudor 

surpriza de a elimina pe 
principalele pretendente la 
titlu, Lidia Ilie și Elena Con- 
dicaru de la Spartac Buc. 
cu 2—0 (18, 11), ele au în
trecut la mare luptă, In fi
nală cu 2—1 (16, —20, 18) 
perechea Nicoleta Spiridon 
(C.S.M. Iași), Llvia Căruceru 
(Voința Arad),

Foarte frumoasă ți intere
santă a fost șl finala la du
blu băieți, probă la care au 
luat parte 44 de cupluri, vie-

CLUJENII, CEI MAI BUNI 
ÎN „ZONA" DE LA ORADEA

Bb găsesc mulțl fotbaliști talen- 
tațl șl In școlile profesionale. Des
pre acest lucru ne-am convins 
recent, cînd In orașul nostru, Ia 
Oradea, s-a desfășurat zona cam
pionatului școlilor profesionale 
aparțlnînd de M.I.C.M. la care au 
participat echipe din Cluj, Arad, 
Satu Mare, Zalău șl Oradea. Unele 
dintre meciuri s-au ridloat la un 
nivel tehnic bun (țlnînd cont, fi
rește, de echipele care s-au în
trecut), iar formația clujeană a 
fost, de departe, cea mal bine 
pregătită. De altfel, fotbaliștii clu
jeni au ocupat primul Ioc In cla
sament eu 6 puncte, invlnglnd pe 
Zalău eu 6—-0, pe Satu Mare cu 
3—2, pe Oradea cu 4—0 și ne 
Arad eu S—1. Pe locurile 2 ți 3 
s-au clasat echipele școlilor pro-

Art<1 (* P) ’* Satu

Competiția s-a bucurat de o 
foarte bună organizare din par
tea Școlii profesionale „înfrăți
rea" Oradea (director — T. Moto- 
șan și profesor de educație fizică 
— FI. Plrcălab).
V. SERE șl M. OPREA — coresp.

AMATORII DE BOWLING 
DIN CONSTANTA

La Constanța sînt multe echipe 
care participă la pasionantele în
treceri de bowling (o variantă a 
jocului de popice care se practică 
cu o bilă specială, pe pistă fără 
seîndură de lansare și la 10 figuri) 
ce se desfășoară pe arena de la 
Mamaia. Recent, 11 echipe cu 
peste 100 de concurenți (femei și 
bărbați) au participat la o com
petiție. Încheiată cu victoria for
mației Constructorul. Pe urmă
toarei» locuri i-au clasat I.T.C. țl 

re, vom amlntî doar că în 
anul 1971 toate formațiile, 
din toate categoriile de vîr
stă (8—10, 10—12, 12—14 ani) 
au cîștlgat aproape tot ce se 
putea cîștiga în întrecerile 
disputate (turnee, cupe, me
ciuri directe, concursuri de 
aruncări la coș etc).

„CHEIA" SUCCESELOR

Pe bună dreptate, ne-am 
întrebat care este explicația 
acestor incontestabile succe
se obținute în domeniul 
baschetului, de către Școala 
generală nr. 69. Răspunsul 
este, însă, cit se poate de 
simplu ; muncă, muncă, 
muncă, dusă cu răbdare, cu 
perseverență, cu deplină dă
ruire, în primul rînd de

SPRIJINUL DIRECȚIUNII 
CU CLUBUL

Neîndoielnic, dăruirea pen
tru baschet a prof. Lăzărescu 
a fost „cheia" succeselor ele
velor de la „69“, dar nu e 
mai puțin adevărat că gri
ja permanentă a conducerii 
școlii, în special a tov. di
rectoare Maria Andrei, și 
colaborarea cu clubul spor
tiv Olimpia au determinat 
transformarea Școlii genera
le nr. 69 într-o „școală de 
baschet". Vom preciza, de 
pildă, că Olimpia a pus la

Petruș și Petre Habala) și 
cinci spadasini (AI. Istrate, 
I. Sepeși, A. Pongraț, N. Ior- 
gu și C. Bărăgan) însoțiți de 
antrenorii Gh. Matei și C. 
Stelian.

Cele mai importante, coru
pe! iții ale săptămînii se des
fășoară, însă, la Paris : tra
diționalul Trofeu Jeanty și 
patrulaterul de floretă femi
nină Franța — Italia — Ro
mânia — Ungaria. Aici, an
trenorii Ruxandra lonescu și 
A. Vîlcea conduc un lot va
loros alcătuit din : Olga Sza
bo. Ileana Drîmbă, Maria 
Vicol, Ecaterina Stahl și Ana 
Pascu.

Tot la acest sfîrșit de săp
tămînă se dispută „Cupa 
Europei" la spadă la care 
participă 16 echipe de club 
de pe continent cu excepția 
trăgătorilor din țara noastră 
și din Italia (absenți pentru 
aceeași rațiune : valoare scă
zută).

în sfîrșit, trebuie să amin
tim că în sala Floreasca II 
din Capitală se desfășoară 
în aceste zile, începînd de la 
ora 8, finalele campionatelor 
republicane de juniori mici, 
astfel ; vineri — floretă (m) ; 
sîmbătă: floretă (f) și sa
bie ; duminică : spadă.

toria surîzînd perechii Gh. 
Naftali (Comerțul Tg. Mureș), 
Popovici (Constructorul Hu
nedoara), care s-a dovedit cea 
mai omogenă. Cei doi jucă
tori au învins in meciul de
cisiv, pe M. Bobocică, C. Col- 
țescu (Politehnica Buc.) cu 
2—1 (21, —14. 17), după ce 
în semifinală au cîștigat cu 
2—0 (18, 17) întîlnirea cu I. 
Buga, Gh. Mitruț (Prefabri
cate Buc.). De miercuri di
mineață au început și între
cerile individuale la care sînt 
prezenți 105 băieți și 77 de 
fete, din aproape toate jude
țele țării.

Joi vor fi cunoscuțl și cîș- 
tigătorii la probele indivi
duale.

C. GRUIA — coresp.

Portul. La individual cei mai pre- 
ciși în lansarea bilei cu găuri de 
priză au fost Otilia Roșianu (de 
la A.S. Palas), Maria Stoica (To- 
mistex), Ținea Telelioi (Torni s- 
tex), Paul Popescu (Dobrogea), 
Vasile Cristian (Comerțul) și Ni
colae Dobre (I.T.C.).

G. TAMAS — coresp.

PREOCUPĂRILE DE SEZON 
ALE ELEVILOR TIMIȘORENI
La Timișoara, în vacanța de 

primăvară a elevilor, au avut loc 
numeroase competiții sportive do
tate cu „Cupa vacanței" la bas
chet, fotbal și handbal, la care 
au participat elevi din clasele a 
VIII—XII. Pentru cel mai mici, 
din clasele III—VII, s-au organi
zat concursuri Interșcoli la fot
bal, handbal, tenis de masă, șah 
și tir cu arcul. Totodată, con
cursul inițiat de Inspectoratul 
•solar »i organizați» județeană a 

acest pasionat al baschetului 
care este prof. Gh. Lăzfires- 
cu. Pentru a atinge, însă, 
remarcabile rezultate de 
acum, a fost necesară o 
perioadă de doi ani de acti
vitate neîntreruptă. Dintre 
sute și sute de eleve (în a- 
ceastă privință nu poate fi 
omis nici aportul maestrei 
sportului Elena Dragomirescu 
—Neagu care, cu doi ani în 
urmă, a „predat" prof. Lăză
rescu cîteva reale talente) au 
rămas, firesc, cele mai bune. 
Mai trebuie precizat că, ac
tualmente, școala are legiti
mate 80 de eleve, iar alte 30 
sînt în pragul „consacrării", 
ceea ce constituie o bază se
rioasă pentru viitoarele per
formanțe.

Ș! COLABORAREA 
OLIMPIA

dispoziția elevelor terenuri
le de baschet, o parte din 
echipament și a contribuit 
la amenajarea grupului sa
nitar din incinta școlii, iar 
direcțiunea școlii a acordat 
întregul credit profesorului 
Lăzărescu în organizarea 
activități de educație fizică, 
sprijinindu-i toate acțiunile.

Sîntem convinși că lucru
rile nu se vor opri aici și 
că, nu peste multă vreme, 
vom mai avea prilejul să 
scriem despre baschetbalis
tele de la „69". Numele 
unor jucătoare — eleve ca 
Ana Iatan, Alexandrina To
mescu, Lucia Guiu, Lică Io- 
niță. Adriana Nicoîau, Ale
xandrina Bîră sînt doar cîte
va din cele pe care le-am 
reținut, dar de neglijat nu 
este nici eșalonul următor, 
din care Oiga lonescu, Cri
stina Popescu. Mariana Mi
ron și Florentina Căpriță 
ne-au impresionat în mod 
deosebit. Poate că dintre a- 
cestea vor fi alese, într-un 
viitor nu prea îndepărtat, 
viitoarele componente ale 
naționalei, sau poate din 
cele care acum îșj însușesc și 
primele noțiuni despre ba
schet. Frumoasele realizări 
de piuă acum ne dau certi
tudinea unui rodnic viitor.

D. STĂNCULESCU

LOTURILE REPREZENTATIVE 
REÎNCEP PREGĂTIREA

Începînd de mîine, componen
tele lotului național feminin se 
reunesc la Bacău pentru a efec
tua o nouă etapă de pregătire in 
comun, în vederea competițiilor 
acestui an : campionatele balca
nice (14—19 mai, Sarajevo), tur
neele internaționale, întîlnirile de 
verificare din vară și europenele 
diin Italia (septembrie). La această 
etapă de pregătire, urmată de 
cîteva meciuri de verificare cu 
formația Cubei, antrenorii N. Roi- 
bescu și N. Meadu au chemat ur
mătoarele jucătoare : Florentina 
Itu, Aurelia Icliim, Ana Cliirițes- 
cu. Viorica Bincheci, Lucia Do- 
brescu, Carolina Nan (Penicilina), 
Eugenia Rebac, Mariana Baga 
(Rapid), Maria Cengher, Carmen 
Marinescu. Luxa Ghiță (I.E.F.S.), 
Mariana Popescu (Dinamo), Ga
briela Popa, Venera Zahareseu 
(Medicina), Ileana Dulău (C.P.B.).

După scurta pauză de la în
cheierea campionatului, tot mîine 
băieții se vor-reintîlni pentru pre
gătire la Piătr'ă Neamț. Au fost 
solicitați de către antrenorii N. 
Sotir, A. Drăgan șl P. Brașovca- 
nu următorii jucători : Gabriel 
Udișteanu, Constantin Stere (Poli
tehnica Galați), Iuliu Barta, Ma
rian Stamate, Petre Duducluc, 
Romeo Enescu (Steaua), William 
Schreiber, Cornel Oros, Laurențiu 
Dumănoiu, Petre Vraniță, Mircea 
Codoi (Dinamo), Cristian Ion, 
Stelian Moculescu (Rapid). Nico
lae Pop (I.E.F.S.), Nicolae Llnțu 
(Politehnica Timișoara), Viorel 
Bălaș („TJ“ Cluj). Vor fi prezenți 
și medicii loturilor, Gabriel Chere- 
bețiu (băieți) și Sofronia Lazăr 
(fete).

Echipa de haltere a Româ
niei se află înaintea unei 
mari competiții. La sfîrșitul 
acestei săptămîni, la Split 
(Iugoslavia), halterofilii ro
mâni vor lua startul la tra
diționala competiție a „Cupei 
Dunării", una din principa
lele întreceri de pe continent. 
Fără îndoială că misiunea 
sportivilor noștri este foarte 
dificilă. La „Cupa Dunării" 
se vor întîlni din nou cu cei 
mai buni halterofili din Bul
garia, Ungaria, Cehoslovacia, 
R. F. a Germaniei și Austria. 
In acest fel disputa pentru 
primele Jocuri este echilibrată 
și orice medalie cucerită de 
tinerii noștri sportivi trebuie 
apreciată drept un succes.

Din echipă fac parte ur
mătorii halterofili : cat. 56 
kg : M. Grigoras ; cat. 60 kg :

pionierilor „Pentru cea mat fru
moasă bază sportivă", a prilejuit 
numeroase acțiuni.

A. PETRE — coresp.

CAMPIONAT DE POPICE 
LA VĂLENII DE MUNTE

O dală cu amenajarea in vara 
anului trecut a primei arene de 
popice cu două piste in orașul 
prahovean Vălenii de Munte au 
apărut șl primele formații In 
acest sport. Iată că acum echipele 
Fructul, Voința, Energia și Co
operatorul, care șl-au format in
tre timp o serie de jucători și 
s au antrenat sistematic, participă 
la un campionat orășenesc. în 
regulamentul întrecerii s-a prevă
zut ca primii doi jucători. din 
fiecare echipă, să participe la 
faza județeană a campionatului 
Individual și perechi.

M. BEDROSIAN — coresp.

PRIMUL CONCURS —
PRIMUL RECORD JUDEȚEAN

Zilele trecute a avut loc pe sta
dionul Portul roșu din Galați pri
ma reuniune atletică in aer liber 
la care au participat aproape 100 
de concurenți de la Școala spor
tivă șj Liceul cu program de edu
cație fizică. Deși pista nu se pre
zenta în cele mai bune condiții, 
cu toate acestea, s-au obținut 
cîteva rezultate remarcabile : M. 
Bucur (Șc. sp.) — la juniori II 
— 2:41,3 la 1000 m. (ceea ce re
prezintă un nou record județean); 
lungime junioare II — M. Nicolae 
și Dr. Crăciun 5,37 m, respectiv 
5.35 m; la 60 m juniori III — K. 
Spulber in.3: ia lungime juniori 
II — V. Searpet 6,19 m.

prof. L MUȘAT —

7-1
Cum arată la fajd un 7—1 ♦ Scrie la 

gazetă — și nu cred că e un zvon — 
câ undeva, în România, mai precis la Tg. 
Mureș, o echipâ de fotbal a Învins du
minica cu 7—1 o altâ echipa de fotbal, 
în divizia B. N-am mai auzit de mult o 
asemenea veste, un asemenea scor. Cum, 
după 2—0, dupd 3—0, înaintarea de la 
Tg. Mureș, n-a ,stins motoarele*, „a mai 
avut sete de gol*, „poftă de joc* ? Și 
nu s-ar putea spune că echipa învinsă ar 
fi ultima din clasament... Te pomenești că 
o fi jucat deschis, că nu „s-a betonat , 
că după 4—0 a continuat „să se apere 
najv» — căci așa se numesc cei care iau 
bătăi amarnice, azi, în fotbal : naivi I Sau 
poate ,că învingătorii au fost într-o zi 
mare în care totul le-a reușit — și ei nu 
și-au bătut joc de această zi mare, nu 
j-au dat cu piciorul, și 
atunci mă întreb de ce nu 
sînt și ei numiji naivi ? De 
ce sînt mereu socotiți naivi 
cei învinși — și niciodată 
învingătorii nu sînt înjurați 
astfel ? Căci numai niște 
naivi mai pot da azi, la 
noi, 7 goluri într-un meci ! 
Cei deloc naivi, cei rea
liști, cei cu minte la cap, 
ori se betonează al dra
cului, ori dau cu mingea 
în tribune la 0—0 ca din 
acel zero-zero să iasă un 
punct, ori după 2—0 pen
tru ei se menajează, „sting motoarele* și 
„freacă balonul* (sau îl îngheață) la mij
locul terenului. Așa fac cei inteligenți — 
și se știe că inteligența e semnul lipsei 
de naivitate, de ce, nu știu — iar cei 
inteligent!, se știe, de asemenea, joacă 
în divizia A, unde se marcă 11 goluri In 
8 meciuri (sau vedeți cîte goluri au dat 
cei din A în ultima etapă a „Cupei*). 
7—ț în divizia A, — asta-i o enormă nai
vitate, ferice de noi că de luni de zile 
n-am mai citit o astfel de enormitate. 
(Las-că nici în B, nu e un fenomen obiș
nuit...). Și de ce ar fi altfel — altfel decît 
l_0, 0—0, 1—1...? Jucam italienește, sîn
tem europeni, apologeții marelui fotbal 
italian (cel ce-a înghițit 4 goluri de la 
brazilieni, dar și noi, cu Rapidulețul nos
tru, posesorul celei mai bune apărări din 
A, încasăm 5 boabe de la brazilieni, fiți 
pe pace I), lăudătorii betonului românesc 
pot fi fericiți : nu mai sîntem naivi, pu
tem ajunge și noi la 8 goluri, în 8 me

ELEMENTELOR
Neîndoios, crearea diviziei na

ționale a juniorilor și școlarilor 
reprezintă un succes atît prin 
emulația pe care o generează în 
centrele cu tradiție voleibalistică, 
cît mai ales in unele centre fără 
carte de vizită în acest sport, cum 
ar fi Caransebeș, Dej, C.-lung 
Moldovenesc etc.

Nivelul general al diviziei este 
în creștere de la an la an, parti
dele oferite de juniori fiind de 
multe ori peste nivelul celor de 
divizia B și uneori aproape de 
cota diviziei A. în acest an, la 
Bacău, echipele masculine și, în
deosebi, cele feminine au etalat 
calități indubitabile.

Au apărut, de asemenea, o se
rie de jucătoare și jucători de 
valoare, care, foarte curind, vor 
putea reîmprospăta loturile pri
mului eșalon și al reprezentati
velor : Cazangiu, Caranda. Negri- 
lă, Cel Mare, Popența, Milea, Ma
ria Popa, Neamțu etc. — Ia fete 
și Țigăieru, Văgăună, Morarii, Dan 
lonescu, Sorin Constantinescu, 
Mihai Bînda — la băieți.

Sînt constatări încurajatoare 
care arată o muncă de profunzi
me ce trebuie extinsă și conti
nuată.

Pe lîngă aceste aspecte pozitive 
au apărut însă și o serie de defi

ciențe care se cer eliminate pe 
viitor.

De pildă, selecția este încă de
ficitară la unele echipe, la care 
se observă în principal preocupa
rea pentru performanța imediată, 
neglljîndu-se perspectiva echipei, 
a centrului respectiv șl interesele

LA STARTUL „CUPEI DUNĂRII"
V. Bădescu ; cat. 67,7 kg 1 
A. Miuț ; cat. 75 kg ; I. Pa- 
linkas; cat. 82,5 kg: L. O- 
preanu ; cat. 90 kg : C. Po
pescu; cat. peste 110 kg: O. 
Pop. După cum se vede, la 
„Cupa Dunării" au loc între
ceri numai la 7 categorii (în 
loc de 9 cîte sînt prevăzute 
în mod oficial la competiți
ile internaționale) pentru că 
cu ani în urmă, cînd s-a or
ganizat pentru prima oară 
întrecerea, au existat doar 
7 categorii.

CAMPIONATELE NAȚIO
NALE ALE JUNIORILOR

Le sfîrșitul aceste! săptă- 
mîni, sala • sporturilor din 
Constanța va găzdui campio
natele naționale rezervate 
juniorilor. Numărul mare de 
concurenți (peste 150) și com
portarea bună a unor tineri 
promit ca întrecerile să ee 
ridice Ia un bun nîvei teh
nic, iar lupta pentru primele 
locuri să fie deosebit de pa
sionantă. Sînt de așteptat re
zultate bune de la tinerii 
sportivi constănțeni (antrenor 
Lisias lonescu) șl clujeni (an
trenor Tiberiu Roman), orașe

• Intre 12—17 aprilie, la 
București, se desfășoară șe
dințele de analiză ale cole
giilor de antrenori și arbitri 
—- și a comisiilor (competi
ții — clasificări, disciplină, 
materiale, propagandă) din 
cadrul F. R. Patinaj. In dez
bateri vor fi discutate, sub 
toate aspectele, problemele 
ce privesc patinajul artistic și 
de viteză din țara noastră.

• Sezonul de patinaj se 
apropie de sfîrșit. Dacă vite- 
ziștii au închis deja porțile 
coir.petiționale. „artisticii" 
mai au două concursuri de 
amploare.

La București Intre 15—17 
•©rilri »e desfășoară „Cupa

ciuri — 8 de 1—0 1 —, ițim și noi această 
minunată meserie a fotbalului realist, on- 
tiromantic, orză-l-ar focul de romantism I 
De romantism ne arde nouă, _ In fotbal ?

Dar nici la rugby — unde fiecare „gol* 
face 3 puncte și orice „șut* fericit, două I 
— nici la rugby n-o să mergem ca la 
Steaua — Rapid (0—0 I). în meciul cu 
Italia, pe la 24—3 pentru noi, lui Ema
nuel Valeriu — care și-a transformat co
mentariul tntr-o șuetă foarte plăcută — 
i-a scăpat acest porumbel pe gură: : 
„...publicul • mulțumit că se marcă mult I 
Se marca mult, într-adevăr, și frumos, și 
spectaculos. Penciu cel mare zicea. totuși 
că italienii practicau cel mai bun joc ai 
lor din ultimul timp, crainicul italian 
vorbea însâ de naufragiu... Se marca 
mult, se ajungea la 30, se combina minu
nat, romantic (în rugby, noi ne betonâm 
doar cu Franța I) — dar toate astea, 
oricît sperau pătimașii Ovaliei, nu ne în
călzeau. Toate astea erau un aperitiv la 

un meci de fotbal, Intre 
prima și ultim# clasată 
(2—01). Asta e „moartea* 
noastră : mingea rotundă. 
Putem fi o mare forță în 
rugby, mai mare decît tn 
fotbal, ei bine, nu, noi nu 
pricepem decît fotbal, rug- 
byul n-are porte dectt de 
cîteva sute de microbiști, 
faună și floră stranie 
crescută prin „Parcul Co
pilului*... E de mirare cum 
apar la noi talente tn rug
by, naivi, nebuni ca B<5r; 
gaunaș, ca Teleașă, naivi

care joacă în fața tribunelor goale, expri- 
mîndu-și forța și talentul tntr-o gramatică la 
care n-au deocamdată acces decît un 
grup de inițiați. Asta este : mai bine un 
beton fotbalistic decît un ioc la mină, 
pe treisferturi la rugby. Nu-i singura 
noastră fandacsie de microbiști antiro- 
mantici.

CORESPONDENȚA

Citez din propunerile cititorilor r A. Bu- 
lencea (str. Crinului 26 — București) îmi 
cere să lansez un apel către spectatori 
ca la meciurile de fotbal să cînte cu 
toții melodii populare, precum fac brazi
lienii. Grigore Irimescu (Splaiul Unirii 5 — 
București) propune celor care vor să facă 
o bună cură de slăbire, ca o dată pe 
săptămînă, cînd e meci de A, să cum
pere un bilet de intrare la una din casele 
Stadionului Republicii*-

BELPHEGOR

DE PERSPECTIVĂ
generale ale voleiului, in concor
danță cu cerințele pe plan inter
național. Semnificativă In această 
privință este evoluția echipei 
feminine a Școlii sportive din Si
biu, care a arătat un temeinic 
proces de Instruire, dar care — 
credem — nu va putea oferi ele
mente deosebite echipelor de se
nioare sau lotului reprezentativ. 
De asemenea, Școala sportivă din 
Constanța, oare In trecutul apro
piat a format șl plasat elemente 
valoroase In circuitul de perfor
manță, s-a prezentat cu un efec
tiv lipsit de perspective certe. 
(Ca exemplu de selecție judici
oasă putem da Insă echipele Șco
lii sportive 1 București la fete șl 
Viitorul, la băieți, care furni
zează, de altfel, șl cele mai multe 
elemente Ioturilor de tineret).

Totodată, am constatat la aceste 
finale că unele centre cu tradi
ție in volei s-au prezentat sub 
posibilitățile cunoscute, fapt re
flectat și de locurile modeste pe 
care le-au ocupat : Șc. sp. Cluj 
(fete șl băieți). Șc. sp. Timișoara 
și Șc. sp. Brașov (fete).

Insă principala deficiență, care 
considerăm că va trebui foarte 
bine analizată șl diminuată, este 
limitarea posibilităților de progres 
ale unor echipe, și. Îndeosebi, ale 
unor jucători șl jucătoare de ma
re perspectivă, mai valoroși decît 
mulțl dintre oomponențil echipe
lor de divizia B șl chiar de A. 
Ne referim la ctțlva sportivi, pro
movați In loturile de juniori șl 
tineret care slnt amenințați de 
plafonare, in condițiile In care 
aceștia inttlnesc adversari lnferi-

care în ultimul timp au de
venit (după București) cele 
mai importante centre de 
haltere din țară. După cum 
am fost informați de secreta
rul generai al Federației de 
specialitate. Lazăr Baroga, 
rezultate bune poate obține 
și tânărul St. Kreicik (C.S.M. 
Cluj) un autentic talent Ja 
cat. 110 kg, deși este în vîr
stă de numai 17 ani. în între
ceri vor fi angrenați și alți 
juniori talentați cum sînt N. 
Ciobanu—Galați, I. Bercea și 
D. Apostol-Constanța.

Disputele au loc la două 
categorii de vîrstă 1 juniori 
mici — pînă la 18 ani și Ju
niori m^ri — pînă ia 21 de 
ani.

în Capitală a avut Ioc cam
pionatul municipal individual 
al seniorilor la care au par
ticipat sportivi pînă la cate
goria a Il-a de clasificare. Ia
tă campionii 1 cat. 52 kg — 
Mihal Costea (Rapid) 245 kg, 
cat. 56 kg — Stan Dinică 
(Steaua) 287,5 kg, cat. 60 kg 
— Cornel Iorga (Steaua) 250 
kg, cat 67,5 kg — Ion Panos- 
cu (Steaua) 349 kg, cat 75
kg — Gh. Mîinea (Rapid)
352,5 kg, cat 82,5 kg —
II10 ălirsu (Rapid) 350 kg,
cat. 90 kg. Gh. Dumitru (Ra
pid) 380 kg, cat 110 kg — 
Marin Parapancea (Dinamo) 
345 kg, cat + 110 kg — Ni
colae Băncilă (Rapid) 352,5 
kg.

României", cu participarea 
celor mai buni patinatori, ju
niori și seniori. Iată progra
mul acestei competiții, găz
duită de patinoarul acoperit 
„23 August" : joi, ora 14,30 — 
obligatorii juniori II ; vineri, 
ora 7 — obligatoriu junioare 
și seniori ; ora 14,30 — obli
gatorii juniori, senioare ; li
bere juniori II ; sîmbătă, 
ora 14,30 — libere juniori, 
seniori, perechi.

Miercurea Ciuc găzduiește, 
între 26—29 aprilie, în noul 
patinoar acoperit, primul con
curs de patinaj artistic și de
butează chiar cu unul inter
național de seniori I Au a- 
ntWtel RârțiciEanea găținatorj 

ori în divizia școlari șl bl piua 
ei susțin doar 15 meciuri pe an 
(excluzlnd turneele finale), aceas
tă plafonare apare inerentă. Lip
sind stimulentul progresului — 
solicitările intense In competiție 
— se tntîrzle creșterea valorică a 
acestor elemente care, dacă nu 
11 se creează condiții ca la 18—19 
ani să atingă un nivel corespun
zător, este dificil de presupus că 
acesta va putea fl realizat dincolo 
de această vîrstă.

Gheorghe CONSTANTINESCU
Antrenor emerit

IN FAȚA FILEULUÎ

• In competiția feminină de vo
lei dotata cu „Cupa Semicentena
rului" l-au disputat șl partidele 
restante. I.E.F.S. a dispus greu de 
C.P.B. cu 3—2, iar Medicina a 
învins cu 3—fl pe recenta câștigă
toare a titlului de campioană na
țională în divizia școlară șl de 
junioare, echipa Școlii sportive 1. 
Iu1 urma desfășurării ajeștor par
tide. trofeul a fost acordat for
mației Rapid București, cate a 
terminat neînvinsă competiția, cu
cerind primul loc. De asemenea, 
organizatorii au Inmtnat diplome 
primelor 3 clasate în această lun
gă și pasionantă întrecere : Rapid, 
Medicina șl Dinamo.

Iulian COSTINTU — eoreap.

» La Ploiești »-au desfășura» 
două partide internaționale între 
echipa de junioare a Școlii spor
tive din localitate șl SZS Dublin 
(Polonia). Tinerele voleibaliste po
loneze au cîștlgat ambele înttlnlrl 
cu 3—1 și 3—2. (Șt. IONESCU, co
resp.).

• Astăzi, după-amlază, la Ga
lați, voleibaliștii de Ia Politehnica 
(ocupanta locului 3 în recent în
cheiata ediție a campionatului), 
impărțlțl în două sextete, vor face

»'famllle“, tn care proas
pătul inginer Gabriel Udișteanu 
va îmbrăca, pentru ultima oară 
tricoul Iul ,.Poll". După Joe, el 
va preda ștafeta de căpitan al 
echipei Iul Marcel Popa, Udiș
teanu urmînd ca din sezonul vi
itor să joace sub culorile eiubu- 
iui Dinam o București.

Am aflat, de asemenea, ei In
ternaționalul Gabriel Udișteanu 
va sărbători sîmbătă seara un 
eveniment de mare însemnătate 
în viața sa e căsătoria. B urăm 
fericire deplini.

Selecționata 
Armatei Franceze 

In turneu în România
sfîrțitul acestei luni se

lecționata de rugby a Arma
tei Francez© va întreprinde 
un tnmeu în România. Rug- 
byștii francezi vor juca la 
Constanța (29 aprilie) cu o 
«elecțlonată divizionară. A- 
poi, în cel de-al doilea meci 
vor întâlni echipa Steaua, 
fruntașă a diviziei A. Data 
meciului cu Steaua a fost fi
xată, în principiu, la 2 mai.

valoroși din Ungaria (care se 
și antrenează, în aceste zile, 
la fața locului), din Ceho
slovacia, U.R.S.S. și Polonia.

• Da cererea unor sportivi 
publicăm rectificarea a două 
rezultate din „Cupa Speran
țelor" la categoria începători, 
ce au fost recalculate de ofi
ciali. La băieți pe locul 3 se 
află Florin Gafencu (C.P.M.B.), 
iar la fete pe locul 3 — Mi-' 
rela Hrițcu (Șc. sp. nr. 2).

Patinoarul acoperit „23 
August” este pus Ia dis
poziția publicului în fie
care zi, de la orele 10.30- 
12,30 și 16.30-18,30. Se în
chiriază ghete cu patine. 
Atelier special pentru as
cuțit și montat patine.
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E cert că noblețea, mai bine 
zis Mexico ’70, 
ferent in care 
mează să intre 
țării noastre.

Fiind vorba 
limpic (debutul 
aprilie

ne obligă, indi- 
competitie ur- 
tn joc culorile

de Turneul o- 
nostru la 18 

aprilie _ cu Albania), această 
obligație, este și mai mare. Se 
știe că după locui (5) ocupat 
în clasament la Tokio tn anul 
1964, am ratat calificarea pen
tru turneul din Mexic ’68 în 
fața echipei R.D. Germane — 
cu 0—l în ambele partide. In
tre cele două întîlniri în cau
ză. întrecusem pe stadionul 
„23 August" din București pe 
fotbaliștii vest-germani, vice- 
campioni mondiali pe atunci, cu 
scorul de 1—0 1 In numai 19 
zile, între 18 noiembrie — 6 
decembrie 1967, publicul nostru 
a încercat toate sentimentele, 
de la bucurie la decepție..

Răspunderea celor aleși 
ne reprezinte nu-i deci de 
neglijabilă, mai cu seamă 
în ultimul timp raporturile .. 
forță în fotbalul mondial s-au 
schimbat enorm.

„Tricolorii" noștri au deci de 
dovedit în cel de-al XlII-Iea 
turneu olimpic de fotbal, în 
cadrul celei de-a XX-a ediții 
a jocurilor, mai ales că primul 
lor adversar este reprezentati
va Albaniei, o țară mică dar 

de

să 
loc 
că 
de

va Albaniei, o țară mică 
posedînd sportivi capabili 
performanțe...

în Albania, federația de 
bal s-a creat tn anul 1930, 
piră în 1945 activitatea ei 
rezumat Ia organizarea a 
diții de campionat național. 
( e-i drept, pînă atunci în „ța
ra sqipetarilor" au existat tn 
total circa 1 200 de sportivi...

Debutul tn activitatea inter- 
tan, Albania l-a făcut la data 
de 7 octombrie 1946 la Tirana 
(2—3 cu Iugoslavia), în cadrul 
„Cupei Balcanice", care, de 
altfel, a fost și prima compe
tiție internațională organizată 
pe teritoriul Albaniei, soldată 
și cu cel dinții succes de răsu
net pentru organizatori : cuce
rirea cupei, înaintea lugosla-

fot- 
dar 
s-a 

7 e-

viel, României și 
Ce-i drept: acestea 
s-au cam Încurcat 
favorizînd succesul 

Palmaresul primei 
tative, ptnă la finele

Bulgariei, 
din urmă 
Intre ele, 
gazdelor... 
reprezen- 

__  ,___ _ ___ j anului 
1970, este modest. A susținut, 
In total, 40 de partide, a cîști- 
gat 8 și a pierdut 23, mareînd 
numai 27 de goluri în schim
bul celor 86 primite.

Din succesele fotbalului al
banez sînt de amintit titlul de

Preliminariile
turneului

olimpic

în 1946
1—6 CU

campioană balcanică 
(3—1 cu Bulgaria și 
România), rezultatul de 1—0 cu 
România în 1948 la 
respectiv 
România 
0—0 cu 
Sofia și 
în 1950, 
zultatele 
completat _ ____ _
albanezilor sînt de remarcat; 
1—1 cu R.D. Germană (1958 Ti
rana), 1—0 cu Danemarca în 
1963 la Tirana, 1—1 cu Irlanda 
de Nord în 1965 la Tirana (în 
cadrul preliminariilor Cupei 
.Tules Rimet), meci în care go
lul înscris de Zhega i-a scăpat 
de emoțiile calificării pe... el
vețieni. Un alt „succes" simi
lar l-au înregistrat albanezii 
și Ia 17 decembriț 1967, reușind 
la Tirana un rezultat de 0—0 
— mai mult decît senzațional — 
In fața vice-campionilor mon
diali (R.F. a Germaniei), call- 
fieîndu-i — tn modul cel mai 
nesperat — pe... iugoslavi In 
sferturile de finală ale Cam
pionatului european, tn dauna 
vest-germanilor...

Tirana, 
1—1 cu 
București, 
1949 la 
Bulgaria,

Belgrad,
in 1949 la

Bulgaria în
2—1 tot cu
la Tirana. Dintre re- 
mai recente care au 

cartea de vizită a

Cele mai multe meciuri le-a 
susținut tn compania țării 
noastre ți a Bulgariei (cite 6), 
Iugoslaviei (S) ți Poloniei (4). 
lTltima confruntare cu Româ
nia a împlinit respectabila 
virstă de 20 de ani (la 8 oc
tombrie 1950 la București sco
rul a fost de 6—0 pentru noi). 
Bilanțul ne rămtne favorabil : 
trei victorii, două Infringer! și 

' * cazul,
sînt de 
Reuter, 
Mihăi- 

I, Pet- 
respec- 

Parapani,

un meci egal. în tot 
eroii acestor meciuri 
domeniul amintirilor. 
Marian, C. Marinescu, 
lescu, Farmati, Băcuț 
schovschi, E. lordache, 
tiv Borici, Dibra, ~ 
Spahiu, Llambi, Bicaku, Teliti, 
Fagi», Shaqiri.

Realitatea trebuie privită 
prin prisma prezentului. „O- 
limpicii" noștri vor intîlni pri
ma reprezentativă a Albaniei, 
deci inegalitatea este dată de la 
început, iar rezultatele cele mai 
recente ale albanezilor (3 me
ciuri de Ia 1 ianuarie 1968 : 
0—3 cu Polonia la Katowice în 
1970, 1—2 cu Turcia la Ankara 
in 1970 și 0—1 cu R.F. a Ger
maniei la Tirana la 17 februa
rie a.c.) trebuie să ne pună în 
gardă. Să nu uităm că vest- 
germanij au marcat golul vic
toriei tn minutul 34 dintr-o lo
vitură liberă, fructificată de 
Gerd Mfiller și s-au luptat în 
continuare aproape la dispe
rare pentru menținerea aces
tui avantaj minim.

Lotul albanez este o reușită 
îmbinare a tinerilor cu vîrst- 
nicii, lipsa de rutină a unora 
avînd explicația firească în nu
mărul prea redus al meciuri
lor interțări. „Așii" rămîn : 
Frasheri (debut tn 1963, 12 se
lecționări), Shllaku (1963 — 15), 
Pano (1963 — 17), Rragami (1965
— 10), Vaso (1967 — 6), Ceco 
(1964 — 5), Bizi (1967 — 7), Di- 
nella (1967 — 4), Zhega (1965
— 7). alături de talentele des
coperite în ultimele partide : 
Dhalles, Câni, Ziu.

CLIMAT DE SERIOZITATE, DE MUNCA,

A.S.A. BATE LA PORȚILE* DIVIZIEI A

A
LA TG. MURES, INTR-0 ZI DE MECI» 7

Tg. Mureșul, ca oricare oraș 
de provincie ce se respectă, 
are o... „Strada Mare”. îi lip
sește, însă, un „Bardem local", 
devotat trup și suflet sportu- 
lui-rege, fotbalul, pentru a 
povesti pe peliculă măcar crîm- 
peie din cite se petrec aici 
într-o zi de meci.

Dintr-un capăt al străzii, din 
colț, la „Mușcata", și pînă în 
partea opusă, spre Palatul cul
turii, grupuri, mai mari sau 
mai mici, de suporteri credin
cioși ai echipei lui Bone, pun 
la cale, cu multe ore înainte, 
partida ce va să înceapă.

Cu toții știu că, de pildă. 
Caniaro. unul din golgeterii 
formației. aminat rcintra-

introducind curajos în prima for
mație o serie de tinere elemente 
de real talent. Mă refer la Is- 
pir, la Hajnal, la Fazecaș, Ia 
Boldni, care au luat locul lui 
Balaș, Lungu, Dodu și Siko. S-a 
potrivit ca, la puțin timp de la 
alcătuirea noii echipe, să obți
nem un meci egal cu Farul, a- 
casă la ea, la Constanța. Era 
un succes. Al doilea succes, și 
mai mare, îl înregistram la sfir- 
șitul campionatului, cînd, în po
fida faptului că retrogradasem, 
nu ne-a părăsit nici un jucător. 
Rămăseseră să Împartă cu noi 
și necazul, și bucuria”........Cu
aceste două atuuri — tinerețea 
(media de virstă a echipei : 23 
de ani) și talentul (trei oameni

Frederic MOISES
Rupea

bucureșteană
JOI H APRILIE

LA ÎNCEPUTUL UNUI DRUM NOU Minutul 40 al meciului cu Ș. 
scrie cel de al 5-lea gol,

N. Oltenița : Mureșan va In- 
transjormînd un penalty 
Foto : M. SZASZ, Tg. Mureș

(Urmare din pag. 1)

sufletească a echipei, care a 
constituit marea sa forță.

„Statul major" al echipei 
(Angelo Niculescu, Titus 
Ozon și Dumitru Tomescu), 
risipit printre jucători, căuta 
tocmai prin ținuta relaxa
tă a consfătuirii, prin înlă
turarea distanțelor, să le în
lesnească regăsirea celor 
vechi și integrarea celor noi, 
adică Victor Niculescu de la 
Universitatea Craiova ți la
nul de la Politehnica Iași.

După introducerile de ri-

goare, în care s-a prezentat 
scopul ți obiectivele perioa
dei pregătitoare dg la munte, 
expunerea a intrat în părțile 
sale concrete : miercuri
și joi dimineața — antrena
mente individuale și pe com
partimente, vizînd probleme 
tehnice. După-atniază — me
ciuri (două reprize a cîte 30 
minute) cu echipa de tineret 
rezerve a Steagului roșu. Vi
neri — toată lumea 
lestul de rezistență 
iana, sau în Brașov 
ție de starea vremii 
tei. Sîinbătă dimineața — o

repetă 
în Po- 

în func- 
și a pis-

CINE ARE DREPTATE...
Printre numeroasele feno

mene pe care le evidențiază 
campionatul nostru de fot
bal in ultima vreme, unul se 
face simțit cu suficientă 
pregnanță pentru a ne deter
mina să stăruim puțin asu
pra lui. Acest fenomen este 
cvasiprezent de-a 
campionatelor, el 
într-o perioadă Sau 
viața fiecărei echipe 
o înțelegere exactă 
ței, a adevărurilor lui, impli
cațiile pe care le generează 
sint adeseori nefavorabile.

Faptul că îl abordăm în 
rindurile de față este de
terminat de efectele, diferit 
nuanțate, constatate acum 
cu o mare forță de expre
sie in intimitatea a trei echi
pe divizionare A : Jiul, Sport 
Club Bacău și Steaua. Aces
te trei echipe prezintă in 
momentul de față zone de 
influentă maximă a fenome
nului Ia care dorim să ne 
referim, 
relevind o cale particulară 
de înțelegere și rezolvare.

E o realitate că, în ultima 
vreme, în structura acestor 
trei formații au apărut ele
mente noi. Jiul, după pleca
rea lui Titus Ozon, a început 
campionatul incredfnțînd 
conducerea tehnică antreno
rului I. Bălănescu care, în 
scurtă vreme, a operat cîteva 
schimbări în echipă, opinînd 
pentru „elementul tînăr” ; 
Sport Club Bacău a pornit 
returul cu C. Rădulescu an
trenor principal, care — și 
el — a promovat în prima 
garnitură jucători noi, de 
fapt foști elevi ai săi din 
echipa de tineret. Promovă
rile au generat un șir de 
tulburări pe care le cunosc 
acum cele două formații. 
Lipsa performantelor a dez
lănțuit un început de furtu
nă și într-un caz și-n altul. 
Apropiații celor două echipe, 
dar, mai ales, suporterii, au 
devenit irascibili, neezitînd 
să critice antrenorii. Am dis-

lungul 
apărind 
alta in 
și, fără 
a esen-

fiecare dintre ele

cutat îndelung cu tehnicienii 
Bălănescu și Rădulescu. De
osebiți in ce privește virstă 
și experiența, cei doi antre
nori au înțeles necesitatea 
înnoirii echipelor, cu riscul 
de a sacrifica unele rezultate 
imediate, dar avînd în față 
perspectiva finalizării unei 
idei generoase, bine gîndite. 
E adevărat că, pentru mo
ment, „transplanturile” lor 
dau suferință, dar nu e mai 
puțin adevărat că asemenea 
inițiative se pot clătina nu 
numai din vina autorilor lor, 
ci și datorită altor factori, 
mai puțin vizibili din exte
rior, printre care cel mai 
important îl reprezintă reac
ția negativă, adesea în for
me lipsite de fair-play, a ju
cătorilor înlocuiți. Jucătorii 
promovați de antrenorii Bă
lănescu și Rădulescu au ară
tat că au disponibilități rea
le pentru cerințele diviziei A, 
numai că liantul necesar 
pentru a-i suda într-un an
samblu puternic pretinde un 
oarecare timp de plămădire 
pe care, cred, sîntem datori 
»ă-I acordăm.

Să nu uităm, 
pei Steaua este 
ne amintim că 
transformator, i 
de mult, a stirnit mai intii 
rezerve, apoi critici și pro
feții sumbre, ce se credeau 
betonate intr-o argumentație 
fără replică. E meritul in
contestabil al antrenorilor de 
a fi știut să vadă adevărul 
dincolo de perdeaua dezolă
rilor. incertitudinilor și a pe
simismului, perdea așternută 
cu repeziciune în urma u- 
nor prime rezultate nesatis
făcătoare. Timpul, răbdarea, 
munca și încrederea In In
vestițiile umane curajoase 
făcute atunci dau, acum, la 
Steaua, roade care pentru 
unii par surprinzătoare.

Adresa acestor rinduri ? 
Petroșani, Bacău și poate și 
alte orașe...

N. SOARE

, cazul ecbi- 
elocvent. Să 
procesul el 

început mai

rediscutare colectivă a prin
cipalelor probleme tactice ale 
echipei, de colaborare între 
compartimente, de plasa
ment, de organizare a jocu
lui, de pregătire a fazelor de 
atac Ia mijlocul terenului, 
dezvoltarea unui spirit mai 
ofensiv etc., iar după-amiazâ, 
la ora 16,30, meciul de veri
ficare, tradițional, cu echipa 
divizionară Steagul roșu, 
pentru traducerea în joc a 
principiilor de bază pe care 
funcționează echipa.

Băieții erau serioși, pre
ocupați ți receptivi la tot 
ceea ce auzeau. Curioși — 
mai ales cei noi veniți — să 
afle date suplimentare des
pre . viitorii adversari, 
echipa Iugoslaviei, 
formația probabilă, 
unor titulari si multe 
Angelo Niculescu și 
Ozon, prompți, «e executau.

Circulau sau poate mai 
circulă multe zvonuri des
pre superficialitatea unor fot
baliști. Să nu le da ți cre
zare. Arareori am văzut o 
dorință de cunoaștere, ' un 
spirit de analiză și o res
ponsabilitate mai mare ca la 
scurta consfătuire la care am 
participat. Totul era matur, 
lucid și dominat de o prie
tenească colaborare. Desigur, 
aveam și eu curiozități pe 
care voiam să mi le satis
fac. Prima pleca de la for
mația de bază. Antrenorii 
m-au informat că vor re
lua totul plecînd de la sche
letul vechii formații care a 
afirmat România pe plan in
ternațional. Desigur, nimic 
nu este definitiv. Circulațiile 
sînt posibile în ambele sen
suri. Totuși, primele încer
cări vor pleca de la cunos
cuta formulă : Răducanu — 
Sătmăreanu, Lupescu, 
Mocanu, Dumitru, 
Nunweiller. Neagu, 
brovschi, Dumitrache 
cescu.

Ne-am luat rămas 
am promis să ne mai reve
dem spre a vă informa des
pre tot ceea ce fac tricolorii 
în. aceste zile.

despre 
despre 
forma 
altele.
Titus

Dinu, 
Radu 
Dem- 

și Lu

bun șl

(Urmare din pag. If

cum și unor factori de con
junctură, clasamentul campio
natului diviziei A este mai 
strîns ca oricind și promite, 
In continuare, lupte dramatic* 
atît pentru obținerea locurilor 
din frunte, cit și pentru evita
rea celor din subsolul lui.

Este evident că din acest hă
țiș al clasamentului vor răz
bate în primul rînd acele e- 
chipe, antrenori și conducători 
care își vor păstra luciditatea 
și încrederea și își vor pregăti 
cu inteligență și seriozitate ar
mele tehnico-tactice ale vi
itoarelor confruntări.

In sfîrșit, ar mai fi de amintit 
că „noul val al primăverii ’71” 
se impune și bate la porțile 
consacrării. Citez pe Beldeanu, 
Năstase, Tănăsescu, Popovici, 
Iordănescu și alții. Talente 
mari care pot folosi fotbalu
lui nostru dacă nu se vor îm
păuna, dacă nu vor fi conta
minați de vedetism, în sensul 
negativ al cuvîntului, dacă vor 
dori să muncească mereu pen
tru a-Și șlefui talentul.

La încheierea celor cinci eta
pe de pînă acum, o vorbă bună 
despre cavalerii fluierului. Pre
gătirea din iarnă efectuată de 
F.R. Fotbal, precum și o mai 
atentă selecție si programare

»u du» ia o recoltă de stele 
Încurajatoare. Să nu uităm că 
arbitrajele bune influențează 
pozitiv și jocul și atmosfera 
din tribune. Obiectivitatea și 
sportivitatea oferă climatul ne
cesar pentru manifestarea de
plină a personalității arbitrului.

Am notat ca foarte pozitivă 
afluența publicului la acest în
ceput de retur. Nu uităm însă

rea pînă la completa restabi
lire, cu toții cred în vulpoii 
„Muri” (cum i se spune lui 
Mureșan) și Michi Nagy, înca
drați de copiii teribili, Lucaci, 
Hajnal, Boloni, Fazecaș, Nistor.

Cind se face de ora 10, „Stra
da Mare" nu mai este a fotba
lului. Gălăgioasele grupuri o 
părăsesc, alegînd stadionul...

Discutam de mai bine de un 
ceas, la o cafea, cu colonelul 
Alexandru Florcscu, comandan
tul clubului A.S. Armata Tg. 
MUreș. Companionul nostru, un 
slujitor credincios al mișcării 
sportive, „din ’49, de pe vremea 
marelui C.C.A.”, ne vorbește cu 
patos de formația mureșeană. 
A apucat și perioada ei de de
clin — „am venit aici la 4 au
gust 1969” —, trăiește acum, din 
plin, plăcuta etapă a redresării, 
„într-un fel — ni se confesează 
—, căderea în „B“ a prins bine 
echipei”. Și apoi se explică : 
„Cînd ne-am dat seama că to
tul e pierdut, am trecut ime
diat la munca de perspectivă,

de Iot : Boloni, la juniori, Haj- 
nal și Caniaro, la tineret) nu 
se putea să nu progresăm, re
almente. pe planul valoric al jo
cului, mai ales că, între timp, 
în sinul echipei se întronase și 
o seriozitate deplină, o ambian
tă și mai prielnică muncii de 
perspectivă, de care vă vorbeam 
la început. Acum, noi, conduce
rea clubului, antrenorii și ju
cătorii, alcătuim o adevărată fa-

milie, decisă să-i redea orașului 
locul lui în divizia A”.

— Mai aveți vreo emoție 7
„Vă răspund după meci, cind 

voi ști și rezultatul partidei de 
Ia Brăila" (n.n. — dintre Pro
gresul și Sportul studențesc, ac
tualele contracandidate la pri
mul loc, în seria I). Și-apoi, 
grijuliu, consultînd cronometrul: 
„Pînă atunci este bine să mer
gem. Trebuie să fiu din timp la 
teren, să văd, să nu le lipsească 
ceva băieților. Pentru a evita și 
cea mai mică surpriză, n-avem 
voie să facem nici cea mai 
mică greșeală".

♦
...Ora 11, la stadion. 15 000 de 

suporteri așteaptă cu înfrigu
rare prima rostogolire a min
gii, deși adversarul de azi, S.N. 
Oltenița, pare să nu le pună 
probleme. Și jocul începe... cu 
un gol. căzut in primul minut. 
Nu trece mult și Grădișteanu. 
neinspiratul portar, in această 
partidă, al formației oaspete, va 
scoate pentru a doua oară ba
lonul din plasă. Și golurile curg: 
in min. 15 : 3—0... In min. 40 : 
5—0 !

Ora 11,43, In cabina forma
ției gazdă, pe care o căutăm ți 
pentru puțină răcoare, și pen
tru a-1 vedea pe Tiberiu Bone 
cum arată după un 5—0, la 
pauză. Cind, ce să vezi : an
trenorul il certa pe „Muri”. 
Reproducem, cuvînt cu cuvînt : 
..Roșule. nu fii egoist. Este bine 
că ai marcat (n.n. — 4 goluri 
din... 5). este bine că ești „în
fipt”. dar au fost și situații in 
care ai căutat să rezolvi singur, 
fură speranță, deși coechipieri 
dc-ai tăi se aflau in poziții cla
re de a înscrie".

După ce il lasă pe „Muri”, 
se adresează întregii echipe : 
„Băieți, continuați tot așa. Nu 
slăbiți ritmul, căutați să fiți toți 
în joc”.

Era clar, Tibi Bone pregătea, 
din vreme, partidele următoare...

...în minutul 55, Hajnal, a- 
părînd din linia a doua, la o 
centrare efectuată de Lucaci, de 
pe aripa stingă, înscria, cu ca
pul, cel de-al șaptelea gol. Șl 
din nou un întreg stadion, entu
ziast, mulțumit, atașat, Intona 
într-un glas : „Hal Armata t 
Hai Armata !“

Stadionul Ciulești, ora
16,30 : România—Spania
(juniori).

S1MBĂTA IT APRILTB

Politehnice,
Sportul »tu-

' ' Ga-
Stadionul 

ora 16,30: 
dențesc—Politehnica 
lăți (divizia

DUMINICA

G. NICOLAESCU

B).

ÎS APRILIE
Republicii,Stadionul

ora 18 : România—Alba
nia (preliminariile tur
neului olimpic) ;

Terenul Voința, ora 
9,30 : Voința—Metalul Bu
curești (juniori) ; ora 11 : 
Voința—A.S.M. Tecuci
(divizia C) ; ora 13 : Șc. 
sp. nr. 2 București—Por
tul Constanța (juniori) ;

Terenul Electronica, 
ora 9,30 : Electronica—E- 
lectrica Constanța (juni
ori) ; ora 11 : Electronlca- 
Electrlca Constanta (divi
zia C) ;

Terenul Laromet, ora 
11 : Tehnometal—Cimen
tul Medgidia (divizia O ; 
ora 13 : Laromet—Fla
căra MorenI (juniori) ț

Terenul Sirena, ora 11 t 
Sirena—Petrolul Videle 
(divizia C) ; Sirena—Pe
trolul Videle (juniori) »

Terenul Autobuzul,
11 : Autobuzul—Dada 
teștl (divizia O ;

ora 
Pi-

Stadionul „33 August** 
(terenul IV), ora 13: 
Steaua 23 August—Dună
rea Giurgiu (juniori) t

Stadionul „tS August" 
(terenul III), ora 9,30 s 
Șc. sp. Energia—Tehno- 
metal București (Juniori);

Stadionul Progreral, 
ora 13 : Progresul Buc. — 
Progresul Corabia (juni
ori).

Carte fi fotbal la liceul din Bacău
K

rrSÎNTEM 0 ȘCOALĂ NOUĂ,
4 VEM NEVOIE DE PRESTIGIU... //

Meciuri internaționale 
disputate ieri 

DINAMO OBOR — POLICE 
STOCKHOLM 3—1 (3—0)

Ieri, pe stadionul din șo
seaua Ștefan cel Mare, echi
pa Dinamo Obor a învins for
mația suedeză Police Stock
holm cu scorul de 3—1 (3—0). 
Soarta meciului s-a 
prima repriză cînd 
au înscris cele trei 
După pauză oaspeții 
mai mult jocul, devenind mai 
periculoși. Au înscris : V. Io- 
nescu, M. Ionescu și Piselova 
pentru Dinamo, respectiv So
derberg. (f. s.)
LAROMET — I. F. HAGLUNDS 

1-1 (1-0)
Meci specific de antrena

ment, cu puține faze de poar
tă, poate și din cauza unui 
teren foarte moale. Cele două 
goluri au fost marcate de 
Iorga, respectiv Ostberg, 
acesta din. urmă fiind cel mai 
valoros jucător al oaspeților.

Bun arbitrajul lui D. Bă- 
lașa. (g. r.)

decis în 
oborenii 

goluri, 
leagă

In cinstea Semicentenarului partidului

CUPA AUTOBUZUL" CU HANDICAPU
Asociația sportivă Auto

buzul din București organi
zează în cinstea Semicente
narului partidului o compe
tiție fotbalistică dotată cu 
„Cupa Autobuzul". Conform 
regulamentului competiției, 
divizionara C Autobuzul 
București va intîlni, pînă la 
sfîrșitul acestui campionat, 
pe majoritatea echipelor

care activează in divizia A 
și la fiecare meci formația 
bucureșteană va beneficia 
de un avantaj de două go
luri. Divizionara A care va 
marca mai multe goluri Au
tobuzului va primi trofeul.

Primul meci se va disputa 
astăzi, pe terenul Autobuzul, 
de la ora 16, între Autobuzul 
și Progresul București.

♦ 180 de elevi, 4 profesori și o catedră... liberă! • Condiția de chiriaș
este precară • Elevi

A nărui ’ ihial. la 15 seote.ir- 
brie 1969, ca o secție de 
specialitate (cu doua cla
se) afiliată Liceului nr. 3 

de cultură generală, LICEUL DE 
FOTBAL BACAU — singura uni
tate de acest gen din peisajul 
sportiv al țării — a devenit de 
sine stătător un an mal tîrziu, 
primind buget propriu.

La ora prezentă, in incinta li
ceului funcționează 6 clase 
Ul-a, a iV-a, a V-a. a Vl-a, - 
IX-a și a X-a). corespunzînd 
unui număr de 12 grupe valorice 
— 180 de elevi — aflate in diri
jarea unor cadre didactice cu o 
pregătire profesională adecvată : 
loan Rus (directorul școlii), Con
stantin Anghelache, Mihai Macri 
și Nicolae Furduc, ultimul cu nu
mai 8 ore săptăminal.

In rest, pentru pregătirea ele
vilor la celelalte materii ale pro
gramei școlare obișnuite (chimie, 
română, fizică, matematică, limbi 
străine, etc.), liceul salarizează alți 
11 profesori. în virtutea unui bu
get anual de 385.000 lei, din care 
41.000 lei sînt destinați competi
țiilor și procurării de echipament 
sportiv.

La suma de mai sus — „con
formă cu actualele necesități ale 
școlii" (loan Rus) — s-a mai a- 
dăugat, în 1970, o subvenție a fe
derației ’ '
promisă 
tlrzie să

(40.000 lei), 
și pe anul 
vină...

(a 
a

care. deși 
în curs, Jn-

,Sîntem• IOAN RUS:
o școală nouă, avem mare 
nevoie de prestigiu, și nu 
nl-1 putem face decît prin 
rezultate bune la învățătu
ră. Au venit la noi mulți 
Jucători talentați, care au 
crezut că la liceul de fot
bal se poate lua o diplomă 
de bacalaureat doar... șu
tind bine la poartă : S-au 
Înșelat...".

Am vizitat zilele trecute — Îm
preună cu antrenorul echipei re
prezentative, Angelo Niculescu,

din... Baia Mare, Arad, București, Brașov, lași

spectator car» »-a manifestat 
huliganic. Este adevărat că sus
pendarea terenurilor afectează 
moral și material (cele două 
echipe sancționate au pierdut 
în ultima etapă 3 puncte și cî
teva zeci de mii de lei).

In jocul echipelor se simte 
incă nevoia unor finisări ce se 
cer urgentate. Și ar fi necesar 
ca pauza campionatului să fie

de străpungere a unor aseme
nea redute. „Oamenii de gol" 
dispar de la o etapă la alta. 
Au ajuns să marcheze Cheran, 
Broșovscbi și alții. Asta nu 
este rău. Dar ce fac înaintașii ? 
Golgeteri cu 10 goluri în 20 de 
etape reprezintă o slabă carte 
de vizită. Stăruie încă supărător 
încercările de rezolvări singula
re (Neagu, Dumitrache, Tătaru

PE FONDUL PASIUNII PENTRU FOTBAL
că, după cinci etape, două te
renuri sint suspendate, ca ur
mare a unor manifestări huli
ganice și dacă avem în vedere 
și „manifestația nocturnă” de 
la Pitești, cînd un grup de 
fanatici veniți de nu știm unde, 
în ajunul jocului „U“ Craiova— 
F.C. Argeș, a provocat pagube 
stadionului din localitate, vom 
avea în față un tablou ce obli
gă la măsuri severe și la re
flecții serioase. Dar sancțiunile 
trebuie să pornească în primul 
rind din tribune. Salubritatea 
morală a acestora este o da
torie de elementară etică ce
tățenească. Tn această privin
ță este remarcabilă intervenția 
autorităților din Craiova, care 
au sancționat penal pe un

folosită în acest scop. Multe 
pase nimeresc încă la adversar, 
uneori circulația mingii se face 
fără a fi suficient gindită. De
marcările și mai ales susține
rea jucătorului cu mingea î» 
fazele de atac sînt deficitare, 
iar frecvența șuturilor pe poar
tă este departe de a satisface 
(în jocul Rapid—Petrolul, pri
mul șut la poartă al ultimei 
echipe s-a produs în minutul 
32 ! ! !).

Media de 1,37 goluri de meci 
a ultimei etape constituie un 
avertisment. Abundența scoru
rilor tip italian demonstrează 
că antrenorii rezolvă bine pro
blema apărărilor supraaglome
rate, dar. in același timp, de
mască »1 ineficienta soluțiilor

și alții). Ei rămin izolați ca 
niște „Robinsoni”, pradă ușoa
ră a apărărilor care, în gene
ral, sînt foarte decise și ne
cruțătoare în acest sezon.

Aceste scurte considerații nu 
pot fi încheiate fără a aminti 
citeva mostre de joc obstruc
tionist, lipsit de ceea ce sîn
tem dispuși să numim sportivi
tate — constatate în partidele 
Rapid—Petrolul, Steaua—Farul, 
Progresul—Farul, C.F.R. Cluj— 
Jiul ș.a. S-ar mai putea amin
ti aici și tendințele vădite de 
intimidare a adversarului, prin 
abuzul de intrări dure, puse 
in practică de unii apărători, 
recent avertizați de comisia de 
disciplină. Oare am ajuns acolo 
ea victoria sau punctul să fie

obținut prin sacrificarea con
ținutului etic al întrecerii spor
tive ?

Ce așteptăm în continuarea 
acestui sezon bogat și furtunos?

— Sportivitate deplină pe 
gazon și în tribune. Aceasta 
este una din condițiile progre
sului și realizării obiectivelor 
rotbalului.

— Realizarea mal grabnică 
de către antrenori a retușurilor 
ce se impun pe baza concluzi
ilor trase de fiecare echipă in 
parte.

— Valorificarea „oamenilor 
de gol”, căci ne lipsesc mai 
mult ca oricind.

— îmbunătățirea pasei și 
trasului la poartă în stil en
glezesc, adică și de la distanță 
(nu numai de la 2—3 metri) și 
sporirea frecvenței șuturilor. 
Ea va duce implicit la spori
rea eficacității înaintărilor, de
ficitare deocamdată, față de ni
velul anului 1970.

Acestea sint pe scurt cîteva 
considerații asupra cărora va 
trebui reflectat și acționat în 
perioada următoare de către 
toți factorii primului eșalon al 
fotbalului românesc.

Au mai rămas de disputat în. 
campionat zece etape și uri 
sezon internațional foarte difi
cil. ce obligă la acțiuni ma
ture si pline de responsabilita
te, atît la nivelul cluburilor, cit 
»i 1* cel al federației...

surprinzător de interesat șl bun 
cunoscător in treburile fotbalului 
școlar — liceul băcăuan, consta- 
tind. de visu, că acesta posedă o 
bază materială suficientă — un 
teren gazonat. de 105 m X 68 m, 
tn spatele complexului „23 Au
gust", o sală nouă (dată fn folo
sință în 1969), cu dimensiuni me
dii (28 m x 14 m), prevăzută cu 
toate anexele de rigoare (vestiar, 
apă caldă, neon etc.) ți adminis
trată împreună cu Liceul nr. 3, 
echipament In cantitate mulțumi
toare —, dar că există în aria lui 
de funcționare unele neajunsuri, 
care impietează asupra bunei des
fășurări a procesului de instruire:

» în pofida promisiunilor, Li
ceul de fotbal nu a intrat — șl, 
probabil, nu va intra nici din 
toamnă ! — in posesia unui sediu 
propriu, fiind tolerat in continua
re. în calitate de chiriaș, de către 
Liceul nr. 3, căruia îl varsă anual 
sume importante, care ' ar putea 
căpăta o direcționare mai utilă. 
Din această situație de provizorat 
decurg defecțiuni organizatorice : 
orarul — întocmit în funcție de 
cel al „proprietarului" — prevede 
cursuri numai după-amiaza, obli- 
gind astfel elevii la mal multe 
deplasări zilnice șl la un antre
nament programat la... 7 dimi
neața ; suprapuneri de tot felul, 
aglomerări, neînțelegeri.

• terenul gazonat, așezat într-un 
complex care acuză iipsa spațiu
lui. nu are nici un fel de insta
lații ajutătoare (vestiare, apă, 
etc.), ceea ce face ca elevii să 
fie obligați să aștepte — din toam
nă pînă in primăvară — uscarea 
completă a terenului, pentru a 
«e putea echipa la... marginea iul 1

• Orientarea procesului de In
struire șl perfecționare nu se 
conduce — din cauze obiective — 
după cea mai adecvată metodică, 
instrumentele de lucru rămînînd 
la buna latitudine a tehnicienilor, 
orientați cel mai adesea după 
programa generală de educație 
fizică. In acest punct al expu
nerii, apare tot mal evidentă ne
cesitatea elaborării — de către 
Federație, în colaborare cu cate
dra de specialitate a I.E.F.S, — 
a unor programe specifice șco
lilor generale șl liceelor cu profil 
de fotbal, unități al căror număr 
crește de Ia un an la altuL

• MIHAI MACRI l .La 
clasele mari, avem elevi 
veniți din Baia Mare, Arad, 
București, Brașov, Sinaia, 
Iași, vreo 30 de elevi ne
băcăuani... Venirea lor 
aici pledează, cred, pentru 
necesitatea ' "" T 
tr-un viitor apropiat a mai 
multor licee ’ - - - -
orașele cu 
ilvă".

înființării În

de fotbal in 
tradiție «por-

Numărind in 
in campionatul 
prezentatlva școlii (locul 
seria I), știința și Letea 
formații „împrumutate" — 
tru în cel de minifotbal al muni
cipiului, Liceul va crește anual 
cu două clase, alungind in 1973 
la un ciclu complet (V—XII), pre
văzut a avea 240 de elevi, pe lingă 
care vor mai activa alți doi pro
fesori de specialitate.

Ajunși aici, trebuie să mențio
năm că — spre surprinderea noas
tră — liceul funcționează la aceas
tă oră cu o catedră liberă, din 
lipsă de... candidați ! Surprinde
rea noastră e cu atît mal mare 
cu cit știm că I.E.F.S. dă an de 
an promoții de absolvenți eu spe
cializarea fotbal...

prezent S 
de juniori

echipe
— re- 
V, în 

Bacău, 
Și pa-

Ovidiu IOANIȚOAIA

PRONOSTICUL NOSTRU
IA CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 16
1. Bologna — Roma
2. Cagliari — Catania
3. Juventus — Inter.
4. Lazio — Florentina
5. Milan — Torino
6. Sampdoria — Foggla
7. Varese — Lanerossi
8. Verona — Napoli
9. C.F.R. Pașcani—Progr. Brăila 1 

10. S.N. Oltenița — Dunărea
Giurgiu 1,X

10. Ș.N. Oltenița — Dunăre*
Mureș 1.X.3

12. Gloria Bistrița — CSM Sibiu X
13. Gaz metan Mediaș — Minerul 
Anina.

1
1 

X,î 
l,x

I
1
1 

1,X

Jucați la tragerea LOTO de mîine!
Tragerile obișnuite Loto se 

bucură de o largă partici
pare, datorită marelui nu
măr de cîștigători.

Printre ultimii cîștigători 
înregistrați la tragerile săp- 
tămînale se numără i Oltea- 
nu Gheorghe din Ploiești și 
Tutunariu Adam din comu
na Dumbrăvița, județul Ti
miș, care la tragerea Loto 
din 2 aprilie a.c. au cîștigat 
fiecare cîte 100.000 lei.

Jucătorii la Loto au posi
bilitatea și în continuare să 
cîștige autoturisme și premii 
în bani.

Tragerea Loto de mîine a- 
tribuie autoturisme MOSK- 
VICI 408 cu radio și rulotă 
(63.420 lei), DACIA 1100 
(55.000 lei) și SKODA S.100 
(53.090 lei) în cadrul valorii 
unitare a câștigurilor în nu
merar, indiferent categoria la 
care a fost obținut cîștigul 
în numerar de o valoare ce! 
puțin egală eu cea a auto
turismului ales, felul biletu
lui pe care a fost obținut 
cîștigul respectiv sau taxa d«

participare achitată eu' 2 sau 
5 Iei varianta.

Deci, astăzi, este UliTIMA 
ZI în care vă mal puteți 
procura biletele pentra tra
gerea Loto de mîine care va 
fi televizată direct din stu
dioul de Televiziune ]a ora 
19,10.

PRONOEXPRE8
NUMERELE EXTRASE LA 

CONCURSUL Nr. 15 din 
14 APRILIE 1971

FOND GENERAL DE PRE
MII : 2.777.424 Iei din care
1.593.764 lei report

EXTRAGEREA 17 37 31 25 
6 41 24
I'OND DE PREMII: 1.740.790 
lei din care 1.125.998 lei report 
categoria 1

EXTRAGEREA a II-e t 10 I 
40 39 42
FOND DE PREMII« 1.036.634 
lei din care 467.766 Iei report 
categoria A

Plata premiilor va începe In 
Capitală de la 22 aprilie pînă 
la 29 mai : în țară de Ia 26 
aprilie pînă la 29 mai 1971, 
inclusiv.



FINALA C.C.E. A DEMONSTRAT:

f

în Europa se poate juca
baschet de calitate

De vorbă cu prof. A. Predescu, membru Io comisia de organizare a. cupelor europene MONDIALELE DE LA NAGOYA
Prezent la Anvers în cali

tate de membru al Comisiei 
de organizare a cupelor euro
pene la baschet, prof. Aurel 
Predescu ne-a prezentat, la 
înapoiere, cîteva interesante 
aspecte asupra marii finale 
continentale, Cupa campioni
lor europeni, disputată între 
echipele Ț.S.K.A. Moscova 
(deținătoare a trofeului în 
1981, 1963 și 11969) și Ignis 
Varese (învingătoare în 1970). 
finală 
vi etică 
Prima 
referit 
luri surprinzător de mare cu

cîștigată de echipa so- 
(scorul de 67—53). 

întrebare adresată s-a 
la numărul de go-

au în-
a-

care sportivii sovietici 
vins in această întâlnire, 
nunțață, inițial ca echilibrată :

— într-adevăr, diferența do 
16 puncte este neașteptat de 
mare, dar ea reflectă, totuși, 
evoluția celor două echipe; 
Ț.S.K.A., deși nu l-a putut 
utiliza pe Andreev (acciden
tat), sau poate tocmai dato
rită acestui lucru, a practicat 
un joc colectiv de înaltă cla
să, cu acțiuni poziționale pre
cise, purtate în cel mai con
venabil ritm. Teamul sovietic 
a fost condus de jucătorul 
Belov care, după 10 minute 
de studiu de pe tușă, a intrat

' ' ■ L *•
pe teren și și-a coordonat 
magistral coechipierii. Nu-1 
mai puțin adevărat, însă, că 
baschetbaliștii de la Ignis au 
părut obosiți, iar dintre oa
menii de bază numai ame
ricanul Fultz (folosit ‘ doar 
în partidele din cadrul C.C.E.) 
a dat satisfacție, înscriind șl 
22 de piincte. Mexicanul Raga 
a înscris un singur coș din 
cele 11 încercări, iar Mene- 
ghin a marcat doar opt 
puncte, mult prea puțin pen
tru un pivot. Italienii au a- 
bordat întrecerea cu prea pu
țină încredere în posibilitățile 
lor, fapt pe care l-am consta
tat și la antrenorul Nicolici.

întilnirea de baschet masculin 
România — Cehoslovacia, progra
mată sîmbătă la ora 20 în sala 
Floreasca (a doua zi, la ora 11.30, 
va avea loc revanșa) este cea de 
a 21-a din istoria întrecerilor între 
aceste reprezentative. In cele 20 
de partide anterioare. sportivii 
cehoslovaci s-au dovedit mai buni 
In 14, iar cei români in șase. Deci 
14—6 pentru Cehoslovacia, care 
are. firesc, sl coșaveraj pozitiv : 
1272—1141. Primul meci România

Cehoslovacia s-a disputat In 
1947, cu prilejul campionatului eu
ropean desfășurat la Praga (scor 
64—25 pentru gazde), ultimul în 
1969, la Neapole, de asemenea cu 
ocazia campionatului european 
(72—70 pentru Cehoslovacia).

In foto : celebrul Zednicek, se 
înfruntă cu gigantul Andreev 
(2,15 m), cu prilejul semifina
lelor C.C.E. din acest an (Slavia 
Praga — Ț.S.K.A. Moscova).

— Vă rugăm să ne fa
ceți o apreciere 
asupra întâlnirii 
specială asupra 
ei tehnic.

generală 
și una... 
nivelului

splendid
în

— A fost o finală 
organizată, desfășurată 
condiții de joc optime, într-o 
sală arhiplină (cele 5.000 de 
bilete au fost vîndute cu o 
săptămînă înainte), în fața 
unui public entuziast, 
cător al baschetului, 
obiectiv. Jocul a fost 
mis în direct de 12 
de televiziune (U.R.S.S., Iugo
slavia, Bulgaria etc.), dintre 
care cele ale Algeriei și Tu
nisiei au constituit premiere 
africane. Cit privește valoa
rea tehnică, ea a fost de 
înaltă ținută, datorită în spe
cial formației moscovite care 
a demonstrat că și în Europa 
se poate juca baschet de ca
litate, bazat nu numai pe for
ță, ci și pe subtilități tehnice, 
pe acțiuni tactice inteligent 
concepute și aplicate. Meciul 
a reprezentat o reală propa
gandă pentru baschet, mai 
cu seamă că a fost caracteri
zat de un fair-play desăvîr- 
șit, din partea ambelor for
mații. în sfîrșit, ca un anv- 
nunt inedit, cu 10 puncte 
contra cinci, Belov a cîștigat 
„disputa" cu colegul său Zar- 
muhamedov pentru mingea cu 
care s-a jucat, oferită drept

Trofeu fair-play".

cunos- 
foarte 
trans- 

posturi

D. St.

Competiția elitei tenisului de 
masă internațional, mondialele 
de la Nagoya, deși încheiate de 
o săptămînă, continuă să se a- 
fle in atenția specialiștilor, a 
diverșilor comentatori de pre
tutindeni. Faptul este firesc, 
pentru că pe lingă desemnarea 
deținătorilor celor șapte titluri 
.supreme, ediția japoneză a a- 
cestor campionate a înscris și 
alte puncte demne de subliniat.

în primul rînd revenirea stră
lucită la supremație, după șase 
ani, a reprezentanților R. P. 
Chineze. Campioanele lumii la 
dublu femei de la Ljubljana 
(Iugoslavia 1965), Lin Hui-cin 
și Cen Min-ci, și-au reconfir
mat înalta lor valoare, obți- 
nînd o victorie cvasi totală, 
numele lor figurînd în fruntea 
probelor de simplu femei, du
blu femei și dublu mixt (Lin 
Hui-cin alături de Cian Si-lin), 
■iar în „Cupa Corbillon” ele au 
cucerit medalia de argint. Din 
cele 16 meciuri de simplu (in
dividual și echipe), Cen Min-ci, 
a fost învinsă de două ori (de 
Kowada în finala „Cupei Corbil
lon” și de Lin Hui-cin in finala 
de simplu), iar Lin Hui-cin a 
pierdut tot atâtea (la Kowada și 
Ohzeki la echipe) dar din 17 

. întâlniri ! Performanțele obținute 
într-o companie atît 
fă ne scutesc de 
comentarii.

La băieți, echipa 
neze s-a situat și ea 
loc. într-o formație care a cu
prins alături de faimosul Ciuan 
Tze-tun, doi jucători 
dar extrem de valoroși : 
Cin-kuan și Lian Ko-lian.

întrecerile masculine pe e- 
chipe și, mai ales, cele indi
viduale, au evidențiat reveni
rea pe prim plan a jucătorilor 
europeni, învingători în două 
probe : Bengtsson (Suedia) — 
la simplu și Klampar—Jonyer 
(Ungaria) — la dublu. Succe
sul lor se datorează unui re
marcabil salt valoric. Și aici 
am putea alătura și pe cu- 
noscuții jucători iugoslavi Șur- 
bek, Stipancicl, Karakașeviei, 
un trio care a adus echipei 
țării lor medalia de bronz și 
poate că ea ar fi devenit de 
argint dacă forma bună a lui 
Korpa l-ar fi impus selecțio
nerilor pentru partida cu Ja-

de selec- 
orice alte

R.P. Chi- 
pe primul

noi.
Li

JUCĂTORII Dt ItMS Dl MASA DIN ANGLIA
AU SOSIT IA PEKIN

Ghițescu a remizai cu Csom
BELGRAD, 14 (Agerpres). 

— Turneul internațional de 
șah de la Zagreb a continuat 
cu disputarea partidelor din 
runda a 3-a. Rogoff a cîști
gat la Barend regt, iar Tuk- 
makov I-a învins pe Klikș- 
man. Maestrul român Theo
dor Ghițescu (cu piesele ne
gre), a remizat 
maghiar Csom, 
semnat și în 
royici-Bertok, 
«unici și Minici-Kovacevici. 
In; clasament conduce Ma- 
rangunici (Iugoslavia) cu 2l/2

cu șahistul 
rezultat con- 

partidele Ma- 
Bukal-Maran-

Gliițescu
(S.U.A.) și
— toți cu

a turneu

puncte, urmat de 
(România), Rogoff 
Minici (Iugoslavia) 
cite 2 puncte etc.

★

în prima rundă
lui internațional masculin de 
șah de la Vrnjacka Banja, 
marele maestru internațio
nal Leonid Stein (U.R.S.S.) La 
învins în 37 de mutări pe 
iugoslavul Janosevici. Barc- 
zay a cîștigat la Farago. 
Celelalte partide s-au între
rupt.

PEKIN, 14 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă anun
ță că la 13 aprilie o delega
ție de sportivi din Anglia, 
condusă de Charles Murton 
Wyles, președintele federației 
engleze de tenis de masă, a 
sosit la Pekin pentru o vi
zită prietenească în R. P. 
Chineză, după ce a luat parte 
la cel de-al 31-lea campio
nat mondial de la Nagoya 
(Japonia). Din delegație fac 
parte jucătorii William Alan 
Hydes, Trevor Norman Tay
lor, Antony Clayton, jucă
toarele Jill Patricia 
Suzanne Piddock și 
rul Bryan Reginald

La sosire oaspeții 
întâmpinați de membri ai fe
derației sporturilor din China 
și membri ai asociației pen-

tru 
ine: 
To 
trenoriî
pei de tenis de masă ai R.P. 
Chineze. Jucătorii englezi vor 
susține întâlniri prietenești 

. cu selecționatele R. P. Chi
neze.

prietenia cu țările stră- 
Li Men-hua, U Siato-ta, 

Au-sieri, precum și an- 
și membrii echi-

Shirley, 
an tren o- 
Merrett. 
au fost

CU BICICLETA ÎN JURUL LUMII

Fină 'acum a pedalat 81 C00 kilometri și a traversat 51 dc (ari din 
Africa. America și Europa. Aceasta este realizarea Inginerului indian 
Alokț Benerjee. care â sosit recent la Ciudad de Mexico, hotărât să-și 
continue călătoria prin Australia și Asia. Benerjee și-a început turul 
sau pe bicicletă in martie 1969 și speră să se înapoieze la Calcutta, 
o'-așul său natal, in iulie 1972. Acest ciclist temerar pedalează zilnic 

s—io ore. acoperind în medie 160 km. in orașele de popas, el iși 
i'siiga existenta prezentând un ..număr" propriu : pedalat fără între
rupere țipip de 50 de ore. Bineînțeles, spectatorii sint și ei supuși la 
un efort' considerabil... '

1 DICK TIGER ÎN IMPAS

Boxerul nigerian Dick Tiger, 
rrtre at Cletinul. in mai multe rin- 
ciuri. tiLlul. mondial ia . categoria 
mijlocie șl semigrea și care, î:

ADVERSARUL... FUGEA
REPEDE

Cu ocazia turneului de box 
mator desfășurat la Lucerna 
participarea reprezentativelor 
\eliei. Austriei, Italiei și R. 
Germaniei 
care, t— . .
pe spectatori. Unul din pugiliști. 
un tinăr austriac, a transformat 
ringul in... pistă de alergare. În
fricoșat de statura impozantă a 
adversarului său, un italian zdra
văn. austriacul n-a făcut decît să 
fugă din zona de acțiune a bra
țelor omului cu care trebuia, de 
faot. să boxeze.

După meci s-a aflat că tînărul 
austriac era un elev, în virstă 
de. 13 ani. Consemnînd acest fapt, 
presa elvețiană se întreabă dacă 
se; vor lua măsuri împotriva celor 
ce au trimis pe ring, inir-o com
petiție dură, un copilandru.

a- 
cu 
El-

___  _____ .... . F. a
___  s-a disputat un meci 
pur șl simplu, i-a revoltat

decursul unei lungi cariere; a 
'cîștigat sute de mii de dolarf, este 
astăzi un om sărac. Aflat la vir- 
sta de 41 de ani. Tiger nu a mai 
boxat din luna iulie, anul trecjlt 
.și este constrâns, acum. să-și 
Cîștige existența ca paznic la 
vestiarul Muzeului de istorie na
turală din New York. Cea mai 
mare parte a averii sale a fost 
distrusă în timpul războiului civil 
din Nigeria.

Dick Tiger speră să-și reia ac
tivitatea pugilistică. Organizatorii 
de la Madison Square Garden l-au 
oferit, însă, o bursă de numai 
2 000 dolari pentru a-1 întîlni ■ pe 
unul din foștii săi sparring-par- 
teneri. la „Felt Forum", o anexă 
a marii săli newyorkeze. Nlgeria- 

propunere. 
ridicole 
pentru 

mindrie
bat cu

nul a respins această 
„Nu din cauza bursei 
a declarat el — dar 
mai am încă destulă 
să nu accept să mă 
fost coleg de antrenament. Accept 
să fiu,

că 
ca 

un

Spirit prevăzător...
(Sportowiec — Varșovia)

F.B.A.D. PROTESTEAZĂ
Mai întîi, trebuie să vă spunem 

că acest grupaj de inițiale pe 
care, desigur, nu le-ați mai în- 
tilnit pînă acum, aparține Federa
ției belgiene a amatorilor de dans. 
In al doilea rînd, mai trebuie să 
al ați că F.B.A.D. și-a prezentat, 
recent, cererea de afiliere la Co
mitetul olimpic belgian. Membrii 
adunării generale a C.O.B. s-au 
opus, în marea lor majoritate, 
admiterii forului de specialitate a 
amatorilor de tangouri sau de 
shake. Dar unul din susținătorii 
F.B.A.D. a 
aprins : „In 
desfășoară o 
mare decît
de exemplu, 
C.O.B...

argumentat foarte 
definitiv, dansatorii 
activitate fizică mai 
jucătorii de popice, 
care sint afiliat; la

PREVIZIUNI OLIMPICE
Tehnicienii aflați la trecuta e- 

diție a campionatelor europene 
ele natație de la Barcelona au 
fost rugați de revista spaniolă de 
specialitate „CROL“ să-și spună 
părerea asupra performanțelor 
care vor putea fi realizate în ca
drul J. O. de la Mitachen, în 
probele masculine. Iată răspun
surile primite : liber 100 m : 51— 
51.5; 200 m : 1:50—1:50,3; 400 m: 
3:57—3.59; 1 500 m : 15:35—15:55 :
bras 100 m : 1:05; 200 m : 2:22 
fluture 100 m: 55; 200 m : 2:02

După cum se poate vedea, 
previziunile specialiștilor nu 
sesc recordurile mondiale...

La cîteva momente după cîștigarea „Cupei 
(stingă) și Toshi Korvada, copleșite de emoție, 
al tenisului de masă japonez la ediția de la

Corbillon.“ Jucătoarele nipone, Yasuko Konno 
plîng de bucurie. A fost singurul succes eclatant 
Nagoya. Foto : PANA — TOKIO

ponia, unde învinșii au condus 
cu 4—1. Afirmînd că jucătorii 
europeni au înregistrat un 
progres ne .gîndim la faptul 
că victoriile lor nu s-au da
torat vreunui hazard al sor
ților sau altor împrejurări fa
vorabile. Toți adversarii 
tîlniți s-au prezentat în 
nitudinea mijloacelor (nu 
părtășim 
vorbesc de 
clin al
Ciuan Tze-tun a renunțat să 
se prezinte in meciul cu Khau, 
reprezentantul regimului de la 
Pnom Penh.
cu partenerii lor, deși aceștia 
au făcut apel la- întregul lor 
bagaj de cunoștințe, Bengtsson, 
Klampar și Jonyer s-au do
vedit mai buni. .De altfel, fos
tul campion al lumii, englezul 
Victor Barna se arăta de-a 
dreptul impresionat de acura
tețea și forța jocului noului 
campion mondial, suedezul 
Stellan Bengtsson.

De asemenea, ca succese ale 
concepției de joc de pe con
tinentul nostru ar putea fi con
siderate și performanțele lui 
Lin Hui-cin și Cen Min-ci, 
excelente jucătoare defensive 
cu priză europeană. Numai că 
punerea tn practică a acestei

in- 
ple- 
im- 
care 
de-

părerile celor 
un oarecare 

japonezilor). Singur,

în confruntarea

către sportiveleconcepții de 
chineze a fost făcută magis
tral. Ele sint într-adevăr apă
rătoare formidabile, 
ezitat nici un moment, 
situațiile au impus, 
tace fără reținere, 
de evoluția scorului. Ceea ce 
demonstrează că Lin Hui-cin 
și Cen Min-ci sint la fel de 
bune în apărare ca și in atac, 
iar maniera de a ține paleta 
nu constituie in cele din urmă 
un lucru esențial.

Și pentru că am ajuns la a- 
cest capitol, vom menționa că 
Întrecerile de la Nagoya, care 
au dus la prăbușirea tuturor 
deținătorilor titlurilor mondi
ale de la ediția trecută, au de
monstrat că pentru a urca pe 
podiumul premianților este ne
cesară o pregătire complexă, 
tinzînd spre perfecțiune : fizică, 
tehnică șt tactică. Sau, cum 
foarte plastic spunea_ maestra 
emerită a sportului, 
stantinescu, „Pentru 
să învingi într-un 
mondial de tenis de 
nevoie de cap, miini 
re bune. Cine nu 
toate aceste atu-uri 
izbîndi". Și pentru că nu este 
vorba de aprecieri generale sau 
de conjuctură, vom sublinia că,

dar n-au 
cînd 

să și a- 
indiferent

Ella Gon
ea astăzi 
campionat 
masă este 
și picioa- 
întrunr-te 
nu poate

AU fOST STABILITE DATHf MtCIULUI

Au fost stabilite datele de 
disputare ale întâlnirii inter
naționale de tenis România 
— Olanda, din primul tur al 
„Cupei Davis" (zona euro
peană — grupa B). Conform

aeordului 
federațiile 
cele două 
desfășura 
zilele de 30 aprilie, 1 rr aj și 
2 mai.

Meci amical de fotbal la Arad:

intervenit între 
de specialitate din 
țări, meciul se va 
la București, în

U.T.A.-SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A UNGARIE11-3 (1-2)
ARAD, 14 (prin telefon, de 

Ia corespondentul nostru). Pes
te 15 000 de spectatori au asis
tat la întilnirea internațională 
de fotbal care a opus echipei 
locale, U.T.A., selecționata di
vizionară a Ungariei, in fapt 
reprezentativa țării vecine.

La capătul unei partide dispu
tate. fotbaliștii maghiari — din 
rîndul cărora n-a lipsit decit 
Meszoly, accidentat — au ter
minat învingători cu 3—1 (2—1), 
in fața unei echipe care a ju
cat meritoriu, mai ales in pri
ma repriză, dar care a avut

un portar (Gornea) în zi foarte 
proastă. Pentru a susține a- 
ceastă ultimă afirmație este 
suficient să menționăm că pri
mele două goluri ale formației 
maghiare au fost realizate 
direct din... lovituri de colț, 
Gornea fiind coautorul lor !

Au marcat : Broșovschi (min. 
19), respectiv Kocsis (min. 23), 
Kozma (min. 45), Fazekaș (min. 
60).

Iosif Ritter a condus bine 
următoarele garnituri : U.T.A.: 
Gornea (min. 46 Naghi) — Bi- 
rău, Lereter, Pojoni, Calinin,

Domide (min. 67 Schepp), Pe- 
tescu, Broșovschi, Axente, Kun 
II, Sima.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA : Rothermel (min. 46 
Geczi) — Nosko (min. 46 Ko
vacs), Pancsics, Vidacs (min. 
46 Szocz), Juhasz, Halmosi 
(min. 46 Karsai), Zambo, Koc- 
sics, Albert (min. 46 Fazekaș), 
Bene, Kozma.

La tineret

FOTBAL MERIDIANE
• In 

natului 
tambul 
că) a 
1—1 cți 
se află . 
ment, cu 29 p.

• La începutul săptăminii, 
în campionatul englez s-a dis
putat etapa a 38-a. Citeva re
zultate : Chelsea—Liverpool 1-0; 
Everton — Coventry-City 3—0 ; 
Huddersfield — Leeds United 
0—0 ; Nottingham—Arsenal 0—3;

etapa a 22-a a campio 
Turciei, Fenerbahce-Is- 
(antrenată de C. Teaș- 
terminat la egalitate : 
Șamșunspor. Fenerbahce 
pe locul doi în clașa-

Manchester United—Wolver
hampton 1—0 ; Newcastle Uni
ted—Manchester City 0—0. în 
clasament conduce Leeds Uni
ted cu 58 puncte (din 38 jocuri) 
urmată 
(din 36

de Arsenal cu 56 p 
jocuri).
preliminariile turneu-

R.D. Germană- Olanda 1-1

• In
lui U.E.F.A. la Macerata, Ita
lia — R.F. a Germaniei 0—1 
(în tur 0—0). Echipa ves't-ger- 
mană se califică în turneul fi
nal din Cehoslovacia.

La Suhl (R.D.G.), 
rea dintre selecționatele 
tineret (jucători sub 21 
ani) ale R.D. Germane și O- 
landei s-a încheiat Ia egali
tate 1—1 (0—0). Oaspeții au 
deschis scorul prin Hoek 
(min. 78) iar gazdele au e- 
galat prin Schmidt (min. 88).

Aceeași formație a R. D. 
Germane întâlnește miercurea 
viitoare la Schwerin echipa 
de tineret a României.

întîlni- 
de 
de

IERI, IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

referindu-ne la factorul tehnic, 
nu mai este suficientă doar 
posedarea loviturilor defensive 
sau ofensive de bază ci și a ce
lor denumite cîndva speciale : 
serviciile și retururile de servi
cii. Ele fac parte acum din 
arsenalul obișnuit al marilor ju
cători, determinînd deseori re
zultatele. Bengtsson, Ito, Li Cin- 
kuan. Hasegawa, Lian Ko-lian, 
Lin Hui-cin, Kowada au demon
strat-o cu prisosință.

Adăugind tuturor acestor ca
lități indispensabile unui mare 
campion și pe aceea a unui e- 
chilibru nervos robust, vom în
țelege mai bine ceea ce a ca
racterizat pe învingătorii mara
tonului de tenis de masă de la 
Nagoya.

C. COMARNISCHI

LEX
Cea dc-a treia etapă a Turului 
ciclist al Belgiei a revenit rutie
rului belgian Herman van Sprin- 
gel, cronometrat pe distanța de 
214 km cu timpul de 6h 10:50. 
La 6 sec. a sosit un pluton con
dus de belgianul Willy Planckaert, 
urmat de compatrioții săi Merckx, 
Verbeek, Rosiers și Bracke. In 
clasamentul general Individual, 
continuă să conducă Eddy Merckx, 
urmat de van Springe! — la 1:08, 
Bracke — la 1:53, Verbeck — 
la 2:03 etc.

B
Continuindu-șl turneul In Japo
nia, echipa masculină vest-ger- 
mană de handbal VfL Gummer
sbach a jucat la Tokio în compa
nia echipei universității Doshlsha. 
Oaspeții au obținut. victoria cu 
.scorul de 25—13 (14—7).

B
Federația de box din U.R.S.S. a 
anunțat selecționata care va in- 
ttlnl la 23 aprilie în Palatul spor
turilor — Saint Ouen echipa 
Franței. Printre titulari figurează 
Strelnikov (semlmuscă), Orlov 
(cocoș), Kuznețov (pană), Zalțev 
(semlmljlocle) și Oleg Tolkov 
(mijlocie mică).

B
Cu prilejul primului concurs a- 
tletic al sezonului desfășurat in 
aer liber în U.R.S.S., Supllakov 
a realizat la aruncarea ciocanului 
performanța de 70,76 m. Pe locul 
doi s-a clasat juniorul Phakadze 
cu 67,44 m.

B
In Turneu! de tenis de la Johan
nesburg, jucătorul australian Fred 
Stolle l-a întrecut în patru seturi 
pe sud-a£ricanul Bob Hewitt: 6—4, 
4—6, 6—3, 6—4. Principalul favorit 
al concursului, australianul ” 
Rosewall, l-a eliminat cu 
6—2, 6—1 pe compatriotul 
Owen Davidson. In celelalte____
partide, Gimeno (Spania) l-a în
vins cu 6—2, 6—4, 6—0 pc Drys
dale (RSA). iar Moore (RSA) a 
dispus cu 6—2, 3—6. 6—3, 6—4 de 
Pilici (Iugoslavia).

Ken 
6—2, 
său 

două

In ziua a doua a turneului de 
baschet (juniori), dotat cu „Cupa 
Albert Schweitzer", care se des
fășoară în prezent la Mannheim 
(R.F.G.). selecționata Franței a 
învins cu scorul de 71—64 forrr.a- 
t!a SUA. Alte rezultate: grupai: 
Spania — Luxemburg 85—61; An
glia — R.F. a Germaniei 102—93; 
Polonia — Grecia 70—55; grupa a 
H-a : Iugoslavia — Danemarca 
135—39; Italia — Turcia 69—62.

La sfîrșitul acestei săptămîni va 
avea loc în orașul Varna, din 
Bulgaria, tradiționalul concurs 
internațional de lupte greeo-ro- 
mane „Memorialul Nikola Petrov". 
Federația bulgară de specialitate 
a invitat la ediția din acest an a 
competiției sportivi din 16 țări,

Țara noastră va fi reprezentată 
de cinci luptători : Gh. Berceanu 
(cat. 48 kg), I, Păun (57 kg). N. 
Mihai (63 kg). I. Bender (82 kg) 
și R. Codreanu (-f-ioo kg).

lustragiu".mai curind.

STEAUA ROȘIE BELGRAD OBȚINE 0 VICTORIE CLARA
4_j (2-0) CU PANATHINAIKOS

BELGRAD 14 (prin telefon). 
Stadionul Steaua roșie din 
Belgrad a trăit astăzi din nou 
atmosfera marilor partide in
ternaționale. Peste 90 000 de 
spectatori, dintre care aproape 
15 000 veniți din Grecia, au 
asistat la prima manșă a semi
finalei C.C.E. dintre Steaua 
roșie si Panathinaikos. Meciul 

încheiat cu rezultatul de 
1 (2—0) în favoarea gazde- 
, care au făcut astfel un 

pas hotărîtor spre finala com
petiției. La fluierul arbitru-

I otbfli
pt micul ecran

MOISEEV Sl BALONUL 
ROTUND

în U.R.S.S. se desfășoară 
Interesant campionat de fotbal
rezervat echipelor instituțiilor de 
artă din Moscova. Anul acesta 
titlul a revenit formației Teatrului 
Mare. Succesul este ușor explica
bil : cunoscutul regizor sovietic 
Igor Moiseev pregătește pe scena 
lui nBalșoi" o nouă versiune a 
celebrului său balet „Fotbaliștii".

ea este o campioană. E drept, la un sport foarte puțin 
spectaculos: căratul cărbunilor... Intr-un asemenea original 
campionat, organizat în orășelul Ossett din Yorkshire (Anglia).

___ , o 
, sosire, 
cu eăr-

locul întîi și o frumoasă cupă au fost, cucerite ele Pat Ellis, 
tînără nevastă de fermier. Ea a trecut prima linia de 
în cursa de 400 yarzi, purtind in spinare un sac plin 
buni, de vreo 50 kilograme. Ceea ce 'nu e puțin!

Astă-seară, cu înce
pere de la ora 22,50, 
Televiziunea română va 
transmite în rezumat 
aspecte filmate de la 
meciurile din semifina
lele Cupelor europene 
de fotbal.

lui austriac Linemayer s-au a- 
liniat următoarele formații :

STEAUA ROȘIE BELGRAD: 
Duikovicî — Giorici, Boghie- 
vici, Pavlovici, Klenkovski, 
Petkovici, Acimovicî, Ianko- 
vici, Karasi, Filipovici, Osto
ici.

PANATHINAIKOS ; Ikonno- 
niopoulos — Tomaros, Vlahos, 
Elefteriakis, Kamaras, Surpis, 
Gramos, Filakuris, Antoniadis, 
Doniazos, Kapsis.

Prima mare ocazie aparține: 
oaspeților, dar șutul lui Elel- 
teriakis nimerește bâra (min. 
10). Replica gazdelor este însă 
promptă, care marchează trei 
minute mai târziu, prin Osto
ici cu capul. Steaua roșie a- 
tacă în continuare și obține al 
doilea gol prin Iankovici. Oas- 
P',;i protestează, încercînd să 
a monteze că mingea res- 
pi. să de un fundaș grec nu a 
depășit linia porții. în reali- 

intrase a- 
poartă !

este fructificată de Kama- 
ras (min. 57). în fine, Os- 
toici stabilește scorul final în 
min. 69, printr-un gol marcat 
tot cu capul. La 4—1 pentru 
gazde portarul 
mopulos este ‘ 
stantiniu. în 
tează cea mai 
Aritonladis.

După meci __ 
mi-au declarat: 

ajunge ;
; PUSKAS:

grec Ikonno- 
înlocuit cu Kon- 
final grecii ra- 
mare ocazie prin

cei doi antrenori 
MILJANICI: 

,.4—1 ajunge pentru califica
re** ; PUSKAS : „Nu am pier
dut definitiv șansele dc cali
ficare**.

Dușan BUGARihl FILIPOVICl

Cslelaîte rezultate din semifinale
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Atletico Madrid — Ajax Amsterdam. Din cauza orei foarte 
tirzn la care a început meciul, pînă la închiderea ediției nu ne-a 
parvenit decît rezultatul la pauză : 1—0

tate, însă, mingea 
proape un metru în
Deci, .gol valabil !

Și după pauză . ___
este de partea Stelei roșii. în 
min. 47 Ostoici marchează un 
nou gol cu capul. La 3—0,
gazdele opresc motoarele și 
permit grecilor cîteva acțiuni 
periculoase, dintre care una

inițiativa

CUPA CUPELOR (
P. S. V. Eindhoven — Real Madrid 
Chelsea — AAanchester City

CUPA EUROPEANĂ A
Kâln — Juventus Torino 
Liverpool — Leeds United 

amănunte, în ziarul de mîine.

F C. 
F. C. 
Alte

0—0
1—0 (0—0)

TÎRGURSLOR
1—1 (0—1)
0—1 (0—0)
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