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orientare ofensivă ca să progreseze în 1971
Este admisibil ca fotbalul 

nostru să fie în 1971 mai pu
țin productiv decît în anii 
precedenți ? Iată o întrebare 
pe care ne-o punem fără ca 
vreun eveniment deosebit să 
ne alarmeze, fără ca măcar 
să fi așteptat rezultatul de

azi de la Novi Sad, din me
ciul Iugoslavia — România, 
eu caracter de pregătire pen
tru ambele reprezentative. De 
fapt. întrebarea reflectă sim
pla dorința (unanimă în rîn- 
durile iubitorilor de fotbal) de 
a avea certitudinea că, în a-
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Constatind că mișcarea spor
tivă muncitorească nu poate fi 
Înăbușită prin aplicarea unor 
măsuri de represiune, oficialita
tea burghezo-moșierească a in
tensificat acțiunile de înființare 
și dezvoltare a unor grupări 
și. organizații care — sub mas
ca unei așa-zise activități spor
tive — ascundeau tentativele de 
acaparare ideologică a tineretu
lui.

Cu ocazia celui de-al III-lea 
Congres al U.T.C. (1928), „Rezo
luția in chestia organizațiilor 
sportive și culturale” menționa 
faptul că „în lupta pentru ciș- 
tigarea maselor de tineri, bur
ghezia se servește ca de o armă 
foarte importantă, de o rețea 
întreagă de organizații culturale 
și sportive (...) Rostul acestor 
organizații este de a pregăti 
practic și ideologic masele pen
tru susținerea statului burghez". 
„Comuniști1 — se sublinia — 
sint aceia care, în fața activi
tății febrile a burgheziei de aca
parare a muncitorimii și cîștțy 
garea ei pentru ideologia sa, 
opun ideologia lor revoluționa
ră și exercițiul sportului ca o 
pregătire a conștiinței de clasă 
a proletariatului". Relevlnd faptul 
că „organizațiile sportive și cul
turale joacă un rol ce nu tre
buie de loc neglijat” pe linia 
„pătrunderii în mase”, Congre
sul al III-lea al U.T.C. a hotă- 
rît organizarea mișcării sporti
ve și culturale, „luind ca bază 
fabrica", formarea de „secțiuni 
puternice de tineret comunist" 
în toate organizațiile sportive . • *

și culturale. înființarea de gru
pări sportive și culturale la 
sate, publicarea a „cite o ru
brică sportivă in întreaga pre
să muncitorească", atragerea ce
lor mai buni sportivi în U.T.C. 
și angrenarea acestora în acțiu-

Din istoria
mișcării sportive 

muncitorești
nile revendicative ale clasei 
muncitoare, organizarea In ca
drul grupărilor sportive aser
vite burgheziei a unor „opoziții 
pentru destrămarea lor și scoa
terea muncitorilor care se gă
sesc acolo” etc.

Oficialitatea guvernamentală 
nu a rămas, insă, inactivă, abor- 
dind, la rîndul său. noi meto
de, printre care aceea a înfiin
țării „Institutului muncitoresc 
pentru sport și educație din Ro
mânia” (I.M.S.E.R.). în inten
țiile organizatorilor săi social- 
democrați, „Institutul” nou creat 
trebuia să-și desfășoare activita
tea conform principiului „sport 
pentru sport”, înșiși proteguito
rii oficiali ai I.M.S.E.R., precizînd 
că acesta nu are nici un ames
tec cu linia promovată anterior 
de „Prietenii Naturii". Masele 
muncitorești nu s-au lăsat in-

șelate de titulatura Institutului, 
dar au știut, în schimb, să uti
lizeze. conform indicațiilor 
partidului, posibilitățile legale 
oferite de acesta. în numeroase 
localități, printre care Sibiu, 
Brașov etc,, în organele de con
ducere a I.M.S.E.R. au fost aleși 
comuniști și activiști ai fostei 
asociații „Prietenii Naturii”, 
ceea ce a permis organizarea 
si orientarea unor acțiuni po 
linia mișcării sportive muncito
rești.

în acei ani, imediat următori 
lui 1930, cercurile monarhiste au 
început acțiunile de angrenare 
a tineretului sportiv și pe linia 
servilismului față de Carol al 
II-lea, considerat... „ctitorul 
sportului românesc”, „marele în
drumător al tineretului țării", 
căruia acesta trebuia să-i aducă 
„omagiul credinței, gratitudinei 
și devotamentului", participînd 
la serbările organizate de 8 iu
nie, ziua urcării pe tron a fos
tului rege, desemnată ca „zi a 
sportului". Adevăratul tineret ai 
țării răspundea însă răspicat 
acestor manevre prin cuvintele 
din manifestul Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist din România 
1932) :

„De ce a fost aleasă 
ziua de 8 iunie drept zi 
nală a sporturilor ? Pentru ca 
sub haina concursurilor sportive 

ne silească să ne închinăm
Dorin ȘTEFLEA

I SAD, 20 (prin tele- 
la trimisul nostru).

(n.r. astăzi) în acest sim
patic oraș de lingă Dunăre, eu 
peste 150 000 de locuitori, se va 
consuma cea de-a 33-a întilnire 
dintre

de fotbal ale Iugoslaviei și Ro
mâniei (conform socotelilor . ți
nute de noi, căci gazdele noas-

este lipsit de 
de interes. El 
tradiționalele

miză, dar nu 
se încadrează 
și prieteneștile

să

(iunie

tocmai 
națio-

(Continuare fn vag. a 2-a)

Internaționalele de gimnastică ale României

Bohumila Rimnakova, campioana Cehoslovaciei,
r la București

IUGOSLAVIA

și 
în

echipele reprezentative

Vukcevici (1) 
Pavlovici (2) Paunovici (5)

Antonievici (4) 
Oblak (7) Jerkovici (8)

Holțer (6)
Georgevici (10)
Bukal (9) Geaici (11)

Arbitru : Eustatis Papavasiliu (Grecia)

Stepanovici (3)

Lucescu (11) Dumitrachc (9) Dembrovschi (8) Neagu (7) 
Dumitru (10)

Mocanu (4) Dan (6) Dinu (3)
Râducanu (1)

Anca (5) 
Sătmăreanu (2)

ROMANIA

nul 1971, acest sport atît de 
popular va face măcar un 
pas înainte față de anii pre
cedenți — 1969 și 1970 —, 
cînd satisfacțiile oferite de 
fotbaliștii noștri au fost deo
sebite. Accentuăm, deosebite, 
deoarece rezultatele interna
ționale obținute atunci nu le 
comparăm cu idealul în fot
bal, ci cu ceea ce a reprezen
tat fotbalul nostru — adică 
foarte puțin — pînă la obți
nerea calificării într-un tur
neu final al campionatului 
mondial, în care a lăsat o 
impresie favorabilă.

Scorul de egalitate obținut 
la Cardiff cu echipa Țării 
Galilor, în noua angajare din 
campionatul european, a con
stituit pentru echipa naționa
lă continuarea logică a com
portării pozitive din Mexic, 
iar evenimentul a fost apre
ciat ca atare. A urmat decep
ția din întîlnirea amicală cu 
selecționata Olandei, apoi a 
veijit iarna cu numeroase tur
nee, în care membrii lotului 
reprezentativ au făcut parte 
din echipele lor de club. în 
primăvară, a fost reluat cam
pionatul, internaționalii au 
participat la cîteva pregătiri 
comune, juniorii n-au obținut 
calificarea pentru turneul 
U.E-F.A. ’71, iar olimpicii n-au 
reușit să-și creeze un avantaj 
solid pentru meciul retur cu 
Albania. Tn sfîrșit, echipa Ro. 
mâniei, după o scurtă pregă 
tire — un joc la Brașov cu 
Steagul roșu — susține azi, 
la Novi Sad, o întîlnire ami
cală de verificare cu echipa 
Iugoslaviei,

Răspunsul 
rea pe care

logic la întreba- 
ne-atn pus-o la

tre — mă refer îndeosebi la pre
să — consideră că partida de 
miercuri va fi de fapt a 30-a, 
deci jubiliară, punînd astfel in 
afara palmaresului jocurile sus
ținute pînă acum intre forma
țiile olimpice ale celor doua 
țări).

Meciul pa care il așteptăm

fotbalistice româno-iu-contacte
goslave și va fi folosit de am
bele părți ca un excelent prilej 
de verificare a forțelor înaintea

Constantin FIRANESCU

(Continuare în vaq. a 3-a)

CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI

Se reeditează marele derby Dina mo-Steaua
Sezonul de hochei conti

nuă. De astăzi, patinoarul ar
tificial acoperit din Miercu
rea Ciuc găzduiește CUPA 

' ROMÂNIEI.

Și-acum,
Cupei” :

programul

Avîntul 
Steaua

Dan OLTEAN U

(Continuare în vag. a 3-a)

Universitatea

relui hochei a echipei gălățe- 
ne Dunărea. O apariție inso
lită și zgomotoasă. în mai pu
țin de un an, Tiron și To
movici reușesc turul de for
ță de a-și urca echipa în pri
ma divizie, de a cîștiga cam
pionatul de juniori și de a 
da lotului național de ju
niori un portar și cîteva li-

nii complete. Iată ce înseam
nă un patinoar artificial bine 
folosit !

în sfîrșit, Avîntul Miercu
rea Ciuc, a patra competi
toare, a marcat o vizibilă re
venire de formă și putere în 
tururile IV și V ale campio
natului. Pe teren propriu ea 
rămîne o echipă redutabilă.

Craiova joaca 
în Bulgaria

în zilele de 21 și 22 apri
lie, la invitația organizației 
de tineret și a organelor 
sportive din Vrața (Bulgaria), 
formația divizionară A de fot
bal și echipele de volei (bă
ieți și fete) ale clubului spor
tiv Universitatea Craiova vor 
susține meciuri amicale în 
compania sportivilor bulgari. 
Fotbaliștii întîlnesc cunoscu
ta echipă Botev Vrața, din 
prima divizie a țării vecine.

M. VLADOIANU, coresp.

După întîlnirile amicale, de 
acum o lună, dintre selecțio
natele tării noastre

NICOLAE ACH1M

Uniunii Sovietice, lată că 
gimnastica intră în actuali-

tate cu o competiție de 
mare anvergură, intrată de 
mulți ani în programul com- 
petițional al sportivilor noș
tri : campionatele internațio
nale ale României. începînd 
cu această a 14-a ediție, în
trecerea se va desfășura sub, 
titulatura de „CONCURSUL 
INTERNAȚIONAL GHEOR- 
GHE MOCEANU", în semn 
de cinstire a memoriei ace
luia ce a fost un bun gim
nast și acrobat, profesor cu 
bogată activitate în domeniul 
educației fizice, modelator de 
talente, fondatorul, în 1867, 
a „Societății centrale bucu- 
reștene de arme, gimnastică 
și dare la semn".

Competiția organizată de 
federația noastră de specia
litate reunește în acest an la 
start sportivi din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Unga
ria și, firește, România. U- 
nele țări au șl anunțat lo
turile cu care vor sosi la 
București și este îmbucură
tor să constatăm că o parte 
dintre federații acordă o 
mare prețuire concursului, în- 
cluzînd în loturile partici
pante sportivi de o deosebi
tă valoare. Astfel, din listele 
anunțate pînă acum reține 
în primul rînd atenția dele
gația de gimnaste cehoslova
ce. în fruntea ei — Bohumila 
Rimnakova, multiplă campi
oană națională și componen
tă de bază a echipei Ceho
slovaciei, participantă la 
campionatele mondiale de la 
Ljubljana. Iată și alte cîteva 
nume: Kveta Veisova, Jar- 
mîla Techlova, Pavel Sta-

novskl, Jlrl Netusil, Zdenek 
R u z I c k a (Cehoslovacia), 
Sljpica Natalia. Erna Havelka 
(Iugoslavia), Judit Weber, 
Katalin Tasi, Antal Kisteleki, 
Gyula Kovacs, Imre Molnar 
(Ungaria).

în ce privește sportivii ro
mâni participanți la interna
ționale, biroul federației de 
specialitate și-a dat avizul, 
în ședința Sa de luni, asupra 
următorului lot : Felicia Dor- 
nea, Elisabefa Turcu, Ileana 
Coman, Elisabeta Badea. Ro- 
dica Apăteanu. Eliza Pavel, 
Olga Ștefan. Petre Mihaiuc, 
Gheorghe Păunescu, Liviu 
Mazilu, Mircea Gheorghiu, 
Nicolae Achim.

Concursul, prevăzind nu
mai exerciții liber alese, se 
va desfășura vineri, sîmbătă 
și duminică.

21 A-PRILIE : 
Dinamo ; 
Dunărea

22 APRILIE
Avîntul ;
Dunârea

23 APRILIE : zi liberă 
24 APRILIE t 
•— Dunârea ; 
— Steaua.

Steaua — 
Dinamo

Avîntul 
Dinamo

„CURSA MUNȚILOR'* LA CICLISM

Alex- Sofronie și Dinamo I
sînt noii lideri

SINAIA. 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Vreme înso
rită, cald, și o etapă scurtă : 
Sinaia--Bănești—-Sinaia, doar 73 
de km dar cu spectaculoase 
răsturnări de clasamente.

întrecerea a avut o singură 
fază, curajoasă și hoțărftoare 
Abia s-a dat plecarea șt din 
pluton fug A. Sofronie și C. 
Grigore (Dinamo I), Fr. Gera 1 
(Metalul Plopeni II), Drăgan 
(Voința Buc.), Cernea (Steaua 
I) și St. Suciu (Dezrobirea Bra
sov). .Sextetul se înțelege admi
rabil, face un plonjon magistral 

pe Posada și la ieșirea din Co
marnic are deja peste un mi
nut avans. La jumătatea cursei, 
Bănești, punctul de întoarcere, 
avansul urcă la trei minute. 
Contraatacul cicliștilor ceho
slovaci și germani nu este de 
loc eficace. în virf ia Posada 
(punct de cățărare) trec în or
dine : Suciu, Drăgan, Sofronie 
și C Grigore. Sosirea are loc 

.sus, pe dificilul urcuș Furnica, 
ale cărui dure serpentine dau 
prilej dîrzului dinamovist So
fronie să cîștige detașat

Clasamentul etapei : 1. A. So
fronie (Dinamo I) 73 km In lh

49:14. media orară 40,100 km, 2. 
T. Drăgan (Voința Buc.) lh 
49:20, 3. I. Cernea (Steaua I) 
lh 49:20, 4. St. Suciu (Dezrobi
rea Brașov) lh 49:30, 5. Fr. 
Gera I (Metalul Plopeni II) lh 
49:42, 6. C. Grigore (Dinamo 1) 
lh 49:56, 7. M. Virgil (Metalul 
Plopeni I) lh 55:11, 8. V. Sele- 
jan (Dinamo I) lh 56:18, 9. J. 
Prohal (Ruda Hvezda Plsen) lh 
56:18, 10. St. Cernea (Steaua I) 
lh 56:24 ; clasament general in
dividual: 1. A. Sofronie 5h 12:32, 
2. I. Cernea 5h 12:58; 3. St. 
Suciu 5h 13:18. 4. Fr. Gera I 
5h 13:30, 5. C. Grigore 5h 13:44, 
6. Prohal 5h 19:36.

Clasament general pe echipe : 
1. Dinamo I 15h 46:12, 2. Steaua 
I 15h 53:22, 3. Voința Buc. 
53:13, 4. Dezrobirea Brașov 
57:01, 5. Metalul Plopeni I 
59:23. 6. Ruda Hvezda Plsen 
59:40, 7. Dynamo Berlin
00:36 ; clasament cățărători : 1. 
Sofronie 7 p, 2. Suciu 7 p, 3. 
Drăgan 6 p.

Astăzi sc desfășoară etapa a 
111-a : circuit pe străzile orașu
lui Sinaia, startul la ora 15.

Emil IENCEC

va pri- 
revanșă 

re-

sezonului, echipa Dunărea Galați, încadrată de antrenorii Ion Piron (stingă) si 
Ștefan Tomovici

participa-Deși onorată de 
rea a numai patru echipe (ce
lelalte și-au terminat fondu
rile !...) întrecerea se anunță 
a fi 
mai 
de re.

în 
lejui 
DINAMO — STEAUA, 
editarea pasionantului derby 
care a încununat campiona
tul. Ambițiile sînt uriașe.: 
Flamaropol vrea „even tul", 
Czaka încearcă o reabilitare. 
Oricum, partida se anunță a 
fi de 100 000 de volți 1

..Cupa" ne oferă, de ase
menea, apariția în arena ma-

de mare anvergură, din 
multe puncte de ve-

primul rînd, ea 
mult așteptata

TROFEUL JEANTV A SOSII IA BUCUREȘTI!
Pe „Otopeni" la Întoarcerea floretistelor României

Marți seară, pe „Otopeni"... Cinci 
fete, numai zimbet. se întorc de 
la Paris, norettstele României.

— Bravo Ileana !...
Ileana Drîmbă este, ca si tn 

alte ocazii, obiectul atenției ge
nerale. Poartă In brațe un uriaș 
elefant din marmură neagră. Tro
feul atribuit eiștlgătoarei în „Cu
pa Leon Jeanty".

— Ce a fost mat greu. Ileana ?
— Oricum, patrulaterul. Ani 

pierdut bizar în fața Ungariei, dar 
floretâstele Franței ne-au rea
dus în prim plan, cu o vietorie- 
surpriză la RejitG și colegele ei. 
Apoi.,,

— în fața franțuzoaicelor, inter
vine antrenorul emerit, Andrei 
Vilcea, fetele noastre au rede
venit cele pe care le știm ■— dir- 
ze, permanent ofensive. Eroina 
meciului — Ecaterina Stahl, dar 
șl celelalte au tras foarte bine t

Despre Trofeul Jeanty b

în tr-adevăr.
fărA

Cil 
ceva

Stahl confirmă

s-a dovedit și Ia 
o mare floreti.it ă.

găm pe Olga Szabo să ne spună 
citeva cuvinte.

— Ileana a fost, 
Intr-o zi mare. A ciștigat 
drept de apel finala. Doar 
Ceretti și-a îngăduit să fie 
mai largă...

Ecaterina 
sele Olgăi :

— Ileana 
„Coubertin'1
și, iat-o cîștigînd cel de-al trei
lea trofeu individual de valoare 
europeană, după „Floreta de ar
gint" și „Martini", acum un 
„Jeanty".

înainte de a ne despărți ileana 
Drîmbă ține să ne transmită o 
dorință, în numele tuturor fete
lor:

— V-am ruga să menționați că 
acest dublu succes obținut la 
Paris 11 dedicăm apropiatei ani
versări a Semicentenarului Par
tidului. Un mic dar al nostru, 
al floretistelor. (t. st.)

Bazinul de sărituri de la „23 August"
un prețios dar pentru sportivii noștri

• 2
O nouă splendidă bază spor

tivă vine să Îmbogățească patri
moniul material al sportului 
bucureștean. acum cu puțină 
vreme înaintea gloriosului Se
micentenar al partidului. Este 
vorba de bazinul pentru sărituri 
de la trambulină, amenajat in

• Piscina împlinește toate 
cerințele tehnicii moderne
• Șapte platforme, intre 

1 m și 10 m • împrospă
tarea și încălzirea apei se 
face zilnic • Doi pereți

din sticlă

frumosul complex „23 August", 
o adevărată bijuterie arhitecto
nică, o mindrie pentru con
structori și o mare bucurie 
pentru cei ce-1 vor folosi.

Planificat pentru a fi dat in 
folosință la 30 iunie, noul bazin 
este terminat cu mult mai cu- 
rind, datorită eforturilor depuse 
de întreprinderile constructoare 
(Trustul 1 Construcții — gru
pul 102. Șantierul C.N.E.F.S., 
Trustul 2 Instalații-Montaj, gru
pul 21 și întreprinderea nr. 3 
Izolații), 
fului 
tul 1 
rului 
tul 2 
redăm și citeva date tehnice, 
edificatoare asupra respectării 
cerințelor moderne ale acestei 
baze sportive : două trambuline 
pentru salturi de la 1 m, două 
pentru 3 m, cite una pentru 5 
m, 7,50 m și 10 m ; dimensiuni-

sub conducerea șe- 
de lot Stelea Buciu (Trus- 
Construcții) și a instalato- 
Tudorache Chiriță (Trus- 
Instalatii-Montaj). Dar. să

le : 17 m/20 m, adincime 5.10 
m. Posedă filtre rapide și stație 
de tratare, datorită cărora îm
prospătarea și încălzirea apei 
se face zilnic ; are plafon fono- 
absorbant, iluminație de 400 luxi 
pe metru pătrat, instalație de 
ventilație (aer cald și rece). 
Este pardosit cu gresii încălzite 
și antiderapante ; doi dintre pe
reții interiori sînt placați cu ce
ramică, iar doi cu geamuri care 
asigură o luminozitate perfectă 
în timpul zilei. Pereții bazinu
lui sînt acoperiți cu gresie, iar 
baza este dotată cu saună (pen
tru recuperare), vestiare, dușuri, 
cabinet medical și cu tot ce este 
necesar bunei desfășurări a 
activității.

Din păcate, din cauza unor 
neînțelegeri intre constructori 
și beneficiari, piscina n-a fost 
încă recepționată și, ca atare, 
programarea Campionatelor in
ternaționale ale României în a- 
cest bazin este incertă.

D. STANCULESCU

Interiorul elegantului bazin de sărituri de la „23 August"
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1Ă LAMPIONATHE
INTfRNAIlONALf

DE SÂBITUIII ÎN APĂ
Așa cum am mai anunțat, 

s îmbată și duminică se vor 
desfășura, în Capitală, între
cerile Campionatelor interna
ționale de sărituri ale Româ
niei, la care vor lua parte, 
ca invitați, sportivi din Po
lonia, Austria, Ungaria, R. D. 
Germană și R. F. a Germa
niei. în vederea acestor in
teresante dispute, federația 
de specialitate a decis ca țara 
noastră să fie reprezentată 
de următorii săritori : Ion 
Ganea, Ion Ilieș, Gerhard 
Fabich, Ovidîu I.ăzăti, Mela
nia Decuseară, Ecaterina Du- 
mitriu și Sorana Prelip- 
ceanu.
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începe turul ÎNTRECERILE DE PRIMĂVARĂ

NOTAȚII DUPĂ CARNET DE REPORTER ELOGIUL PASIUNII «■>
ALE JUNIORILOR II

campionatului

pe echipe
Campionatele republicane 

de tenis de masă ale juniori
lor abia au fost încheiate și 
iată că o nouă competiție im
portantă a acestui sport este 
găzduită, din nou, la Brașov. 

- Este vorba de campionatul na
țional (turul) pe echipe se
niori și senioare. Competiția 
va reuni la start 10 formații 
masculine și 8 feminine. Iată 
și numele participantelor: 
băieți: Voința Arad (actuala 
campioană a țării). Voința 
Brașov, Politehnica Timișoa
ra, Politehnica București, Pro
gresul București, C.S.M. Cluj, 
Locomotiva București, Rovine 
Craiova, Voința Cluj, Voința 
București; fete: Progresul
București (actuala campioană 
a țării). Voința ~
Școala 
C.S.M. 
rești, 
ința 
București.

întrecerile se vor disputa 
pe șase mese, după formula 
turneu, fiecare cu fiecare.

Concursul se anunță deose
bit de interesant, avînd o 
miză extrem de importantă 
— titlurile de campioane ale 
României. Chiar dacă acum 
va avea loc doar turul cam
pionatului, se înțelege că toa
te echipele vor căuta să-și a- 
sigure opțiunile necesare a- 
bordării cu șanse cît mai bu
ne a celei de a doua părți a 
campionatului, programată în
tre 24 și 28 noiembrie. Aceas
ta privește Și formațiile cu 
posibilități de cucerire a tit
lurilor, dar mai ales, echipele 
amenințate de retrogradare 
(ultimele două din clasamen
tele respective).

La Brașov, publicul va avea 
ocazia să urmărească cele 
mai .bune formații în compo
nența cărora vor intra toți 
fruntașii tenisului nositru de 
masă. Nu este anunțată nici 
o indisponibilitate. Este, to
tuși, posibil să absenteze Ma
ria Alexandru (Progresul 
București), suferindă de cîteva 
zile. în acest caz, clubul 
bucureștean va fi serios han
dicapat în lupta pentru titlul 
feminin.

C raio venit au organizat
de-a lungul anilor numeroa
se competiții sportive de am
ploare, dar pînă acum, nici 
una de atletism. Debutul l-au 
făcut la sfîrșitul săptămînii 
trecute cu concursul 
măvară al juniorilor 
tru buna reușită a 
rilor au fost făcute 
deosebite. Un singur amănunt 
a rămas nerezolvat :

de pri
ll. Pen- 
întrece- 
eforturi

cerile de sală de I» Cluj, 
unde a terminat primul la 
triplu șl înălțime (cu noi 
recorduri pe teren acoperit), 
la Craiova a fugit după trei 
„iepuri" ; înălțime, lungime și 
triplu. De data aceasta, el 
n-a mai putut înregistra nici 
o victorie.

• Fratele campioanei noas
tre Mariana Filip, pe nume 
Mihai, se anunță un talent la

tualUlui efectiv de profesori, 
aceasta va duce, indiscutabil, 
la formarea, Ia CImpulung, 
a celei mai puternice pepi
niere de atleți juniori din 
țara noastră.

• Din nou Școala sportivă 
de atletism din București a o- 
cupat primul loc în clasamen
tul general pe secții, datori
tă celor 4 victorii realizate 
de atleții săi. Sinceri să fim,

sportivă 
Cluj, 

Rapid 
Arad Si

București, 
Buzău, 

Spartac Bucu- 
Brașov, Vo- 

Locomotiva

Start bogat tn proba de 5 km Foto : V. POPOVICI — Craiova

Sigur că aș putea recurge 
la transcrierea, din carnetul 
de însemnări, a cîtorva cifre 
care, singure, ar demonstra 
cit de mult a pătruns spor
tul în viața tinerilor din sa
tele județului Timiș ; sigur 
că aș putea oferi zeci, chiar 
sute de nume, de fete, și bă
ieți din Recaș și Belinț, din 
Tomnatec și Orțișoara, pen
tru care exercițiile fizice au 
devenit o obișnuință, precum 
munca zilnică, de orice natu
ră ar fi ea... Dar, găsesc 
de cuviință să zăbovesc, mai 
bine, asupra fermentului care 
a declanșat PORNIREA către 
sport a acestor tineri : PA
SIUNEA.

— Aș spune că în satele 
din județul nostru cele mai 
multe dintre inițiative au 
pornit de la asociația spor
tivă către noi. Am fost, ast
fel, puși în fericita situație 
de a le cunoaște și de a le 
generaliza — îmi relata pro
fesorul Mihai Purice.

La Recaș, Belinț, Tomna
tec și Orțișoara. la Cărpiniș, 
Periam și Gătaia nu există

pentru practicarea 
și patinajului. Dar,

eOndlții 
Schiului . 
renunțîndu-se la aceste două 
discipline ar fi însemnat ca 
desfășurarea ediției de iarnă 
a Cupei tineretului de la 
sate să fie incompletă. Și 
atunci prof Martin Bauer, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.C. din Recaș, după 
o discuție cu Vintilă Opres- 
cu, președintele asociației 
sportive, după consultări cu 
tinerii înscriși în competiție, 
au hotărît să introducă alte 
două probe : halterele șl 
trînta.

Nu erau în posesia nici 
unui regulament cînd au ho
tărît că vor practica halte
rele. Și atunci și-au spus 
că va fi declarat ciștigător 
acela care va ridica de mat 
multe ori haltera. Care regu
lament, oare, ar fi stipulat o 
altă prevedere atît de apro
piată de ceea ce se urmă
rește prin practicarea aces
tui sport ? Nu întărirea for
ței, nu dezvoltarea unui om 
cit mai puternic, este scopul 
practicării halterelor 1

La Peciul Nou, Gătaia ți 
Sacoșul Turcesc tinerii au 
dorit să albă cluburi ale lor. 
Prin intermediul secretarilor 
comitetelor U.T.C. șl al pre
ședinților asociațiilor sporti
ve s-au adresat organelor lo
cale.

— La numai două săntă- 
minl după ce am aflat des
pre inițiativele din cele trei 
comune, ni s-a adus la cu
noștință că sîntem invitați 
la inaugurarea cluburilor ti
neretului, ml-a spus profe
sorul Mihai Puric®.

Le-am vizitat. Tenisul de 
masă și șahul ocupă cea mal 
mare parte a programului 
sportiv. Căci șl o seamă de 
manifestări 
prezente in 
burilor.

Care este 
potrivit pentru ceea ce fac 
tinerii din satele județului 
Timiș t După opinia repor
terului : PASIUNEA !

Ion GAVRILESCU

culturale sînt 
activitatea du

cuvîntul cel mai

Cînd să se înceapă practicarea rugbyului ?

popularizarea pe plan local. 
Astfel că în cele două zile 
de concurs, în tribunele ma
relui stadion Central n-aluat 
loc nici măcar 
spectator !

• Din cauza 
măr de înscriși 
de județe și 92 dă secții) or
ganizatorii au fost nevoiți să 
programeze calificări.

• Cea mai populată probă 
a fost cursa de 1000 m bă
ieți cu peste 100 de /concu- 
renți. Să fie, oare, acesta un 
prim semn de reabilitare a 
probelor de semifond și fond ? 
Sperăm că da 1

® Constantin Cîrstea, cîș- 
tigător incontestabil în între-

un singur

marelui nu- 
(671 din 32

marș a juniorilor II

fel de viguros ca și sora lui. 
La primul său concurs el a 
stabilit un valoros record na
țional la 1000 m obstacole.

• Marea revelație a între
cerilor au constituit-o sporti
vii reprezentîntl liceul expe
rimental de atletism din Cîm- 
pulung Muscel. Ei au obținut 
victorii, cîteva 
multe rezultate 
la seriozitatea 
muncește și la 
xistente, s-ar face completa
rea cu alți specialiști a ac-

recorduri și 
bune. Dacă 

cu care se 
condițiile e-

ne așteptam la mai multe a- 
semenea victorii. în sală, la 
Cluj, S.S.A. a cî.știgat 3 din 
cele 12 probe programate ; 
acum, din 27 numai 4 ! Pro
ducția S.S.A. poate și trebuie 
să fie mult mai ridicată.

• Performerul
ției a 
loniță 
de la
22:42,4

competi- 
fost mărșăluitorul Șt. 
(antrenor FI. Dușescu) 
Metalul Plopeni 
la 5 km.

Dezvoltarea rugbyului la 
nivelul cerințelor actuale ale 
sportului de performanță 
implică practicarea lui de la 
o vîrstă mică (9—11 ani). Pen
tru că în această direcție sînt 
totuși opinii divergente în 
ceea ce privește posibilitatea 
începerii rugbyului de la o 
asemenea vîrstă, vom căuta 
să prezentăm pe scurt roa
dele unui experiment, menit 
să sprijine teoria că și în 
rugby se poate efectua o 
pregătire timpurie.

împreună cu prof. DORU 
DINULESCU, am început ex
perimentul in cadrul C.S. 
Școlarul. Alegerea acestui 
club nu a fost întîmplătoa-

re. Aici am găsit, în afară 
de înțelegere și condițiile ma
teriale necesare, o tradiție 
privind activitatea rugbystieă 
cu tineretul (o echipă de 
juniori pregătită de antreno
rul Cornel Munteanu, mul

OPINII

țiplă campioană națională), 
ceea ce crea posibilitatea 
urmăririi mai departe a co
piilor pregătiți în cadrul ex
perimentului. Munca pro- 
priu-zisă am început-o în 
luna septembrie 1966 cu un 
număr de 104 copii în vîrstă

N. M.

Echilibru perfect București— provincie?
PRINTRE CULOARE

„CUPA BUCEGI“

• La Timișoara. Marion Be
cher a aruncat sulița la 50,54 m 
in primul concurs al său din 
acest an.
• Noi recorduri republicane : 

juniori III: 4x80 m: Șc. Sp. Con
stanța 38,2; 600 m F: Dorina Bur
suc (CSS Buc.) 1:41,1; capii I: 
60 m F: luliana Engl (Sc. Sp.

Clubul sportiv Sinaia și co
misia de schi a C.J.E.F.S. Pra
hova au luat inițiativa de a 
organiza un concurs cu caracter 
național pentru veteranii schiu
lui alpin. Organizarea întrecerii 
— programată pentru duminică 
25 aprilie la Virful cu Dor — 
coincide cu două aniversări ale 
schiului 
nizarea 
,naia in 
primele 
disputate, de asemenea, 
ceasta stațiune de Ia 
Bticcgilor în 1921.

Concursul veteranilor 
sint invitați toți schiorii i 
participat de-a lungul deceniilor 
la concursurile de schi alpin, este 
dotat cu „Cupa Bucegilor” și se 
organizează pe patru categorii 
de virstă (30—40 ani ; 40—50 ani; 
50—60 ani și peste 60 ani) pen
tru bărbați și trei categorii pen
tru femei (fără categorie peste 
60 de ani).

In acest sens au fost trimise

: 60 de ani de Ia orga- 
primului concurs Ia Si- 
1911 50 de ani de Ia

campionate naționale, 
in a- 

poalele

la care 
care au

invitații în toate județele țării, 
organizatorii sperind. intr-o par
ticipare numeroasă (cabana Cota 
1500 aleasă ca loc de întîlnire 
va fi pregătită pentru a găzdui 
100 de oaspeți). Salutind ini
țiativa sinăienilor, pionieri ai 
acestui sport al iernii, ne expri
măm convingerea că această în
trecere a veteranilor va aduna 
la start pe cei mai reprezenta
tivi campioni ai generațiilor din 
ultimii 50 de ani, începînd cu 
Filică Pascu, participant la pri
mele campionate naționale, pre
zent și anul acesta printre arbi
tri la toate concursurile orga
nizate în Bucegi.

Comunicăm și pe această cale 
celor interesați să-și anunțe 
participarea (pînă vineri) clubu
lui sportiv Sinaia și în orice 
caz să fie prezenți simbătă 
după-amiază la cabana Cota 
1500. gata să participe la proba 
de slalom ce se va disputa du ■ 
minică dimineață la Virful cu

c

UN IMPORTANT
CONCURS:

„MEMORIALUL DAN KOLOV"

O REUȘITĂ DEPUNĂ:

CUPA ORAȘELOR" PENTRU JUNIORI MICI

Timp de trei zile, sălile Flo- 
reasca și apoi Dinamo, au găz
duit „Cupa orașelor” la hand
bal masculin, pentru juniori 
mici.

Așteptările noastre au fost 
confirmate de disputele dîrze și 
spectaculoase, prilejuite de cele

16 reprezentative de orașe ali
niate la startul acestui turneu. 
Cei mai tineri jucători ai țării 
— aleși „pe sprinceană” de an
trenorii lor (lucru ce dovedește 
preocupările majore și atenția 
acordată selecției) — s-au dovedit

LUPTA TINERILOR COMUNIȘTI
{Urmare din pag. I)

regelui care stă în fruntea pre
gătirilor războiului in care vom 
pieri cu sutele de mii ? Apoi 
cine organizează această zi na
țională de sport ? Cine e in 
frunte ? Prefectul Marinescu și 
polițiștii lui care snopesc în 
bătaie, schingiuiesc și asasinea
ză pe tinerii muncitori ce luptă 
pentru pline, muncă și libertate 
(...) „Noi, tineri muncitori, uce
nici, elevi săraci și eleve sărace 
să ne organizăm și noi sportul 
nostru muncitoresc. Să ne creăm 
organizații sportive muncitorești, 
părăsind cu toții organizațiile 
sportive și cercetășești ale bur
gheziei războinice. Acesta să ne 
fie răspunsul la chemarea bur
gheziei, la parăzile războinice 
de 8 iunie”.

Avînd în vedere asaltul pe 
care regalitatea și oficialitatea 
guvernamentală îl dădeau pen
tru atragerea tineretului, era 
strict necesară nu numai de
mascarea manevrelor întreprin
se în acest scop, a țelurilor rea
le urmărite de organizațiile fo-

și des- 
revolu- 

... respec
tivelor organizații. îndeplinind 
sarcinile trasate în acest sens, 
„tineri comuniști, Îndrumați de 
partid, folosesc pînă șl unele or
ganizații legale cu caracter 
reacționar (...) desfășurînd pro
pagandă antifascistă șl antirăz
boinică în rîndul membrilor a- 
eestora” („Lecții în ajutorul ce
lor care studiază Istoria 
P.M.R.”, Editura politică. 1961, 
pag. 403).

.. .Mișcarea «portivă munci
torească iși înscrie astfel pre
zenta activă pe întreg parcursul 
luptelor duse de clasa munci
toare în perioada interbelică, 
împotriva fascizării și a înregi
mentării țării în frontul creat 
de Germania hitleristă, împotri
va fascizării activității sportive.

losite pentru aceasta, ci 
fășurarea unei activități 
ționare chiar !n cadrul

N.A. : Referirile la activitatea 
U.T.C. din România, sint citate 
din volumul „Documente din is
toria Uniunii Tineretului Comu
nist din România. 1917—1911", 
Editura tineretului. 1959.

CURS DE PERFECȚIONARE 
CU CADRELE C.J.E.F.S.

Tn conformitate cu planul adoptat de Biroul C.N.E.F.S. 
cu privire la pregătirea cadrelor, de luni 19.IV.a.c. se des
fășoară în Capitală cursul cu metodiștii Comisiilor Jude
țene pentru Educație Fizică și Sport.

Cursul urmărește îmbogățirea cunoștințelor acestor ca
dre cu noutățile apărute în metodele de selecție și de 
perfecționare a măiestriei tehnico-tactice, în antrenamen
tul juniorilor și sportului școlar, precum și în metodica 
îndrumării și controlului. Programul cursului cuprinde asis
tențe la antrenamente și analizele acestora, expuneri și 
filme metodice.

Lecția de deschidere a fost expusă de tov. conf, dr 
Emil Ghibu, vicepreședinte al C.N.E.F.S., care a tratat 
unele probleme ale științei conducerii și principalele ce 
rințe ale antrenamentului sportiv modern.

Azi pleacă tn Bulgaria cei opt 
luptători români — Însoțiți de 
antrenorul lotului național de 
libere, I. Crisnic — care in 
zilele de 23—25 aprilie vor par
ticipa la turneul internațional 
de lupte libere, „Memorialul 
Dan Kolov”. Lotul român cu
prinde pe următorii : I. Vanghe
liei, I. Arapu (cat. 48 kg) . P. 
Cernău (52 kg), P. Coman (62 
kg), L. Ambruș (74 kg), V. Ior- 
ga (82 kg), I. Marton (90 kg), 
și Șt„ Stîngu (+100 kg). întrece
rile, la care vor fi prezenți 
sportivi din numeroase țări, 
vor avea loc tn orașul Jambol.

in mare parte, posesori ai unui 
bogat bagaj de procedee tehnl- 
co-tactice, beneficiind, în ace
lași timp, și de un alt factor 
determinant în handbalul mo
dern — gabaritul. Am văzut 
handbaliști care pot călca pe 
urmele lui Gruia, Ivănescu și 
Hnat — „tunari” redutabili, pre
cum și mulți discipoli ai fentelor 
lui Gațu. Am văzut portari (a- 
proape toți) curajoși și Inspi
rați, ale căror reflexe anunță 
o nouă pleiadă de redutabili 
apărători ai buturilor.

Primele trei clasate — echi
pele Bucureștiului, Timișoarei și 
Constanței — au reprezentat, in
discutabil, cele mai omogene și 
valoroase team-uri ale compe
tiției. In special, echipa Capi
talei (antrenori Petrică Nicolae 
și Alexandru Boroș) ne-a im
presionat prin varietatea proce
deelor folosite în atac și, în 
același timp, prin apărarea mo
bilă și atentă.

Subliniem, în încheiere, impe
cabila organizare, in care fede
rația de specialitate și-a confir
mat, din nou, capacitățile.

Hori» ALEXANDRESCU

C-ta) 9,1; 60 m: St. Șerb an (Ș6. 
Sp. C-ța) 8,1; lungime: St. Șer
ban 5,01.

0 Cu intenție sau fără inten
ție? Pentru a doua oară în ulti
mele luni, se constată nereguli 
în actele de legitimare a unor 
sportivi clin județul Iași. Cea mai 
recentă: la Craiova, la concursul 
juniorilor II, atletul Prisăcaru 
(de la Șe. Sp. Botoșani-legitima- 
re reală !) a fost înscris de Lie. 
2 lași, care a prezentat un al 
doilea carnet (în neregulă). Le
gitimarea a fost făcută de M. 
Raeoți, metodist la CJEFS Iași, 
care a încălcat prevederea regu
lamentară, potrivit căreia tran
sferul unui sportiv, dintr-un ju
deț în altul, nu poate fi făcut 
decît de federația de specialita
te !
• în cadrul concursul *i bucu- 

reștean. dotat cu Cupa Semicen
tenarului, au fost înregistrate 
cîteva rezultate bune: bărbați: 
200 m : C-tin Stan 21,2: 400 m : 
Gh. Petronlus 48,7; 800 m : N. 
loan 1:53,1: 400 mg: r. Burcă S4,0; 
1500 m: N. loan 3:53,7; triplu : 
J. Ghlmpețeanu 14,56; înălțime : 
Ad. Cosmănescu 2.00 m; femei: 
100 mg: EL Mirza și Viorica 
Enescu 14,5: 400 m : Elisabeta 
Baciu 58,9; 800. m: E. Baciu 2:12,1, 
Maria Linca 2:13,2: disc: St. Lc- 
senciuc 51,24 (N.D. Ntcolae-co- 
resp.)

TREI DINAMOVIȘTI IN FINALELE

CATEGORIEI MIJLOCIE-MICĂ!

Cercetînd cu ochi statistic 
dar și critic — tabloul celor-   87
de" finallștl al campionatelor na
ționale de box, desemnați în 
urma confruntărilor din rele 8 
zone, se pot trage concluzii edi
ficatoare în privința răspindirii 
geografice a boxului de Valoare 
pe teritoriul țării noastre.

Fără a da cifrelor putere abso
lută, preț de simbol, trebuie să 
constatăm totuși, de la prima ve
dere, o excesivă concentrare a 
forțelor pugilistlce în Capitalii. 
Șapte unități din București dau 
finalelor jumătate din numărul 
de participant! (43). In timp ce 
alte 21 de unităti din toată tara 
furnizează cealaltă jumătate (44). 
Preponderenta aceasta buoureș- 
teană se datorește, firește. tn 
primul rind aportului substan
tial al cluburilor Dinamo și Stea
ua. insumind ele singure 30 de 
candidați. Prezentînd 17 dina.no- 
viști și 13 stelist! In finale, cele 
două mari cluburi dovedesc că 
posedă nu numai cita o garni
tură completă, ci și rezerve de 
valoare națională. In acest fel. 
nu trebuie să ne mirăm că. de 
pildă, la categoria mljlocie-mică

17 TRĂGĂTORI ROMÂNI

LA BALCANIADA DE LA SOFIA
Ieri au plecat la Sofia echi

pele de tir ale României care 
vor concura la Balcaniada 
pentru probele de glonț (22— 
26 aprilie). Au făcut depla
sarea trăgătoarele Veronica 
Strop, Ana Goreti, Eda Baia, 
Marina Vasiliu și țintașii Șan- 
dor.

maș, Sicorschi, luga, Tripșa, 
Atanasiu, Roșea, Pieptea, Teo
dor, Codreanu, Safta. Sportivii 
noștri sînt însoțiți de antre
norii Gheorghe Corbescu și 
Ene Drăgan.

f'erecatu, Vasilescii, Ta-

ÎNTRECEREA
UNIVERSITARILOR

Poligonul din parcul spor
tiv „Babeș-Bolyai” din Cluj 
va găzdui, începînd de vineri 
și pînă duminică, concursul 
republican universitar de tir. 
La competiție participă cei 
mai buni țintași din mai 
multe centre universitare, ca 
de pildă, București (I.E.F.S.), 
Cluj, Timișoara, Brașov ș.a. 
Vor avea loc întreceri la 
armă standard (3x20 f și 60 f 
culcat) și armă sport (3x20 f) 
fete și băieți.

SPORTIVI 
ROMÂNI

ÎN CEHOSLOVACIA
Ieri a părăsit Capitala, cu 

destinația Bratislava, lotul na
țional de călărie (obstacole), 
cane va participa între 23 și 
25 aprilie la primul concurs 
internațional al anului. Au 
făcut deplasarea: Aurelian 
Stoica, Cornel Ilin, Dumitru 
Velea, însoțiți de antrenorul 
Petre Roșea,

îșl vor măsura forțele trei dlna- 
moviștl (așa cum anul trecut el 
au fost patru la categoria ușoa
ră!). Dramatice vor fl șl lntil- 
nirile dintre colegii de club ste- 
liștl la categoriile muscă sau 
mijlocie. Situația aceasta trezeș
te, din nou, semnul de întrebare 
cu privire la necesitatea aglome
rării elementelor talentate la 
cluburile centrale, unde, pe mă
sură ce unii se valorifică op
tim, alții se plafonează în um
bra primilor. Cu totul altul — 
șl desigur de excepție rarisimă 
— este căzui celor trei boxeri 
promovați de secția Motorul 
Arad, care se Intllnesc la aceeași 
categorie, constituind Intr-un fel 
o curiozitate a campionatelor.

Regiunile (tratate aici tn com
poziția lor istorlco-geografică) se 
prezintă echilibrat la finale, cu o 
singură excepție. In mod sur
prinzător, Moldova se dovedește. 
In clasamentul nostru destul de 
arbitrar, pe locul secund, ca o 
forță de luat în seamă. Tradițio
nalelor centre dunărene 11 s-au 
alăturat focare pugilistice noi 
(Iași, Bacău. Buzău ; dar unde 
e Piatra Neamț ?). Contribuția 
cantitativă cea mal impresionan
tă o aduce Portul Galati, cu 8 
boxeri în finale. Urmează Tran
silvania cu un total de 10 bo
xeri (provenltl din Ciul. Brașov, 
Tg. Mures. Sibiu, C. Turzii) și 
cu tot atiția Banatul, dar cu o 
excelentă distribuție teritorială 
(Arad. Reșița, Timișoara. Bocșa 
șl Moldova Nouă). Dobrogea vine 
cu 8 boxeri din Constanta șt 
M'edgidla, Iar Muntenia cu trei 
cîmpuiungenl.

Marea absență în rlndurile 
centrelor tradiționale nl se pare 
Craiova, care n-a putut promo
va nici un finalist. Va fl proba
bil necesară o temeinică analiză 
a activității calitative în secțiile 
oltenești (ceea ce, firește, n-ar 
strica nici în alte părți). Din pă
cate, 'activiștii federației, mult 
prea preocupați (am putea zice 
in mod exclusiv) de problemele 
loturilor naționale, de probleme
le organizatorice și dc necesita
tea transmiterii experienței lor 
unor țări îndepărtate mal puțin 
dotate, nu mai găsesc timpul ne
cesar efectuării vizitelor de con
trol și îndrumare în centrele 
provinciale, unde se simte nevo
ie de un sfat (cei puțin).

Dintre cele 28 de cluburi șl a- 
sociațll sportive care-și trimit 
reprezentanții la București sub 
faldurile propriilor stindarde (o 
frumoasă Inițiativă a federației!), 
vom distinge. în afară de men
ționatele Din’amo ș! Steaua în 
primul rtnd Otelul Galați (cu 7 
boxeri). Farul Constanța (6). Me
talul București (5). Rapid Bucu
rești (4). C.S.M. Reșița (3) șl al
tele. Cu o asemenea participare 
variată, firialele campionatelor na
ționale trebuie să se transforme 
Intr-un mare șl Instructiv coloc
viu pugilistic.

Victor BANCIULESCU

de 9—11 ani, provenițî de la 
școlile generale nr. 178 șl 184.

Respectînd indicațiile ge
nerale ale metodologiei unui 
experiment, la care am aduș 
unele contribuții personale, 
am ajuns la următoarele con
cluzii i procesul de pregătire 
și formare a tinerilor rug- 
byști de la vtrste mici nu 
dăunează dezvoltării norma
le ci, mai mult, o ajută; 
pentru creșterea fi pregătirea 
sportivilor de mare perfor
manță vîrstă mică trebuie să 
fie punctul de plecare.

La aceste concluzii gene
rale, adaug și rezultatele eb- 
ținute pe plan sportiv; din 
echipa campioană de juniori 
pe anul 1968—1969, au făcui 
parte 4 sportivi din grupa 
experimentală; in compo
nența echipei C.S. Școlarul, 
campioană tn 1970, s-au aflat 
10 rugbyști titulari și 6 re
zerve; în momentul de față 
in lotul formației C.S.Ș., si
tuată pe primul loc în cla
sament, sc găsesc 21 de ju
cători (12 titulari și 9 rezer
ve), iar în cadrul lotului na
țional de juniori sînt selec
ționați 10 sportivi.

Nu am intenționat, în rîn- 
durile de față, să prezint pe 
larg principalele metode de 
lucru (pe care, poate, voi 
avea posibilitatea să le dez
bat cu alte ocazii), ci doar 
să demonstrez, pe scurt, uti
litatea, pentru viitorul rug
byului nostru, a începerii do 
timpuriu a lucrului cu gene
rația tînără.

Ultimele confruntări din 
cadrul „Cupei Națiunilor — 
F.T.R.A.”, desfășurată la Ca
sablanca, cu deosebire parti
da cu Franța, vin să confir
me justețea afirmațiilor noas
tre. Juniorii francezi, cu o 
foarte bogată experiență da
torită inițierii în acest sport 
de la o vîrstă mică — la care 
se adaugă, bineînțeles și alte 
cauze ce nu țin de problema 
în discuție — au dominat clar 
și această ediție a Cupei.

Prof. N. VIZITIU

I

/

„CUPA

PRIMĂVERII"
Piscina din Cluj a găzduit, 

timp de trei zile, un turneu 
internațional de polo, orga
nizat de către C.J.E.F.S. Cluj, 
în colaborare cu clubul spor
tiv Politehnica și dotat cu 
„Cupa Primăverii”. Au par
ticipat echipele clujene Vo
ința, Politehnica, C.S.M. și 
formația iugoslavă Vojvodina 
Novi Sad. Turneul — care a 
constituit un excelent prilej 
de verificare a potențialului 
celor trei formații românești 
aflate în pragul campiona
tului republican — a fost cîș- 
tigat de Voința Cluj, realiza
toarea unui punctaj maxim, 
acumulat în urma victoriilor 
cu 6—3 asupra Politehnicii, 
10—5 cu C.S.M. și 11—1 cu 
Vojvodina. Cea mai bună 
partidă a turneului, atît din 
punct de vedere tehnic cit și 
spectacular, au furnizat-o po- 
loiștii echipelor locale Poli
tehnica și Voința.

COOPERAȚIA POATE SATISFACE

Azi, ne răspund reprezentanții UCECOM-ului
• Sortimente variate pentru activitatea de agrement • Clnd 
acționează numai spiritul comercial • Sportivii de performanță - 
neglijați • Cumpărătorul cu virament, pe planul secund ® Revita-

Uzarea centrelor de reparație și închiriere a materialelor sportive
Sînt cooperativele meșteșu

gărești verigi 
producția 
chipament 
doială că 
după cum 
prima parte a anchetei noas
tre — ateliere dotate cu uti
lajul necesar, pe alocuri mo
dern, spre a asigura sortimen
te sportive variate, de calitate, 
trainice. Alte cooperative sînt 
departe, insă, de aceste obiec- 
-tive. Cum diversificarea și 
creșterea producției de mate
riale și echipament sportiv pre
supune o rețea bine organizată 
în întreaga țară, ne-am adresat 
forului tutelar ai cooperativelor 
meșteșugărești, UCECOM. Te
meiul l-a format 
Secretariatului C.C.
din luna decembrie 
stabilește — printre

in 
e-

importante 
de materiale și 
sportiv ? Fără în- 

unele județe au — 
am mai spus și în

Hotărîrea 
al P.C.R. 
1969. care 
altele —

sarcini cooperației în ceea ce 
privește organizarea de secții 
și ateliere, menite să contri
buie la asigurarea creșterii pro
ducției de echipament, apara
tură și materiale sportive.

La discuția pe această temă 
au participat tovarășii Moise 
Liveanu, directorul coordonator 
al direcției comerciale. Dumi
tru Roman, directorul secto
rului piele, încălțăminte, ma- 
rochinărie. și Maria Hagi, di
rector adjunct al sectorului 
confecții, textile, tricotaje din 
UCECOM.

— Așteptăm cu mult interes 
părerea dv., a cooperației, to
varășe director coordonator, a- 
supra contribuției atelierelor 
meșteșugărești la producția des
tinată sportului.

— Sortimentele sportive pro
duse de unitățile noastre — 
ne răspunde tov. M, Liveanu —

se pot împărți în două grupe : 
1. articole de sport rezervate 
populației, 2. material și echi
pament pentru echipele și spor
tivii de performanță. In privin
ța primei categorii, putem a- 
firma, fără teama de a greși, 
că în ultimul, an s-a pus in 
vinzare o gamă variată de pro
duse, începind cu obiecte pen
tru înot și plajă și terminînd 
cu echipamentul de drumeție. 
De altfel, 50 la sută din livră
rile la fondul pieții sînt artico
le pentru activitățile de agre
ment. Intenționăm să lărgim 
gama acestor sortimente și, ca 
atare, în regulamentul tradițio
nalului nostru concurs de cre
ație. intitulat „Vacanța”, am 
prevăzut și temele sportive. 
Pentru a doua categorie de be
neficiari — sportivii de perfor
manță — producem foarte pu
țin. această problemă fiind tra
tată mai mult pe plan local, 
între clienți și cooperativele 
respective. Sarcina noastră de 
căpetenie rămîne însă, în con
tinuare. satisfacerea 
populației.

— Se pare, deci, că 
teliere meșteșugărești 
încă departe de « putea răs-

cererilor

multe a- 
se află

punde solicitărilor sportivilor 
de performanță...

— Vă rog să-mi permiteți, 
intervine tov. Dumitru Roman, 

‘să incerc a lămuri această si
tuație. După părerea mea, ca
pacități de producție există. 
Mai greu o ducem cu materia 
primă. De exemplu, în sectorul 
de care răspund, pielea nece
sară încălțămintei sau pînza 
prelată din care se confecțio
nează corturile constituie ma
teriale planificate foarte rigu
ros și din timp. De aceea, pen
tru a 
multe 
călărie 
corturi 
ca organele sportive interesate 
să ia din vreme legătură cu 
noi, sau să se adreseze la cel 
mai apropiat inc de producție. 
Pe baza comenzilor, am putea 
calcula materia primă necesară 
și, în consecință, să cerem în 
timp util a fi incluși în balan
ța furnizorilor.

— Aș vrea să adaug — re
marcă tov. Maria Hagi — că și 
în ceea ce privește confecțiile 
nu există dificultăți pe latura 
utilajului sau a mîinii de luciu 
calificate. Cooperativele noastre 
pot confecționa astfel de arti
cole la comandă și în serie 
mică. Dacă cererile. însă, nu 
asigură o desfășurare ritmică 
a procesului de producție, a- 
tunci nici cooperativele nu sînt 
interesate să-și profileze atelie
rele pe articole de sport. Prin 
urmare, cred că ar 
viitoarele reuniuni 
tare a mărfurilor 
lor meșteșugărești 
reprezentanții asociațiilor, clu
burilor și altor organe spor
tive pentru a le face cunoscute,

putea satisface tot mai 
cereri de cizme — de 
sau motociclism — de 
sau rucsacuri, ar fi bine

trebui ca la 
de prezen- 

cooperative- 
să invităm

direct, posibilitățile de creație 
ale atelierelor meșteșugărești.

— Să fim bine înțeleși — a 
precizat tov. Moise Liveanu — 
— contractările se vor efectua 
tot pe plan local, direct între 
cooperative, asociații sportive 
și unități ale comerțului.

Este evident, deci, faptul că 
spiritul comercial exclude spor
tul din sfera preocupărilor prin
cipale ale UCECOM, lăsîndu-1 
la latitudinea unităților locale. 
Și fiind vorba de articole mai 
greu de realizat, există la unii 
cooperatori tendința de a ocoli 
articolele sportive, întrucît pro
ducția lor e mai costisitoare și, 
zice-Se, n-ar fi totdeauna ren
tabilă, mai ales dacă beneficia
rii o achită prin virament. 
Cum adesea cluburile și aso
ciațiile nu au altă posibilitate 
de cumpărare, problema res
pectivă trebuie gîndită de toți 
factorii de răspundere.

In privința centrelor de re
parație și închiriere a mate
rialelor și echipamentului spor
tiv, reprezentanții conducerii 
cooperației meșteșugărești cu
nosc deficiențele existente în 
acest sector și ne-au informat 
că se află în curs de aplicare 
un plan de măsuri menit să 
lărgească și să diversifice gama 
serviciilor.

★
Ancheta noastră continuă. In

tr-unui din numerele viitoare 
vom reda rezultatul vizitelor 
făcute la reprezentanții indus
triei locale, pentru a afla și 
părerea lor în problema dez
bătută. Nu înainte, însă, de a 
ne mai consulta cu cei direct 
interesați : consumatorii de bu
nuri sportiv-,

Tr. IOANIJESCU
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EXAMENULUI ORĂDEAN

Dominarea fără inteligență tactică
nu poate stabili o diferență netă

mult *m crede In 
ds plusare a baga-

Oricît da 
posibilitățile 
jului individual al selecționabi- 
lilor în cadrul lotului, nu pu
tem, totuși, spera la minuni, 
care să transforme peste noapte, 
de pildă, nevralgia ineficacită
ții Intr-un tonus ofensiv. Dar 
ceea ce se aștepta de la olimpi
cii noștri, în prima manșă a 
partidei cu Albania, era să ac
ționeze ca o echipă — structu
rată tactic, in funcție de replica 
adversarului — scăpată de ca
rențele cunoscute ale componen- 
ților ei în timpul campionatului 
și al meciurilor de pregătire. Or, 
aci s-a manifestat, după părerea 
noastră, deficiența esențială din 
jocul echipei olimpice a Româ
niei. •

La cîteva secunde după sfirși
tul partidei, Valentin Stănescu, 
taciturn ca niciodată, ne-a spus 
doar atit : „Am jucat fără ex
treme. .. Dar de unde să le 
luăm ?” Văzîndu-i cum atacă 
cu obstinație numai pe centru, 
limitîndu-și frontul ofensiv la 
lățimea suprafeței de pedeapsă 
adverse, te întrebai dacă nu 
cumva fotbaliștii noștri credeau 
că betonul va ceda în fața anti
celor lovituri de berbece ? 
O singură „variație" șl-au per
mis : acțiuni individuale pre
lungite (in special Tătaru, Ior- 
dănescu și Beldeanu), care au 
eșuat și ele ca ultime semințe 
ale romantismului pe solul dur 
al realismului.

Iată,, de ce ofensiva echipei 
noastre — neintreruptâ am pu
tea spune, ținînd cont de foar
te rarele contraatacuri ale ju
cătorilor albanezi — a fost ca 
grad de periculozitate invers 
proporțională cu timpul cheltuit. 
Am așteptat zadarnic de Ia ju
cătorii români exploziile de in
ventivitate, ruperile de ritm, 
incisivitatea unor atacuri care 
să valorifice avantajul terenu
lui propriu. In meciul de dumi
nică, randamentul echipei noas
tre nu numai că n-a atins cota 
necesară, ci a și fost sub suma 
potentelor dovedite de cei 11 
componenți în ultimele etape 
de campionat. Ne place să vor
bim de testul Cooper, de rapor
tul tot mai îmbucurător dintre 
minute și metrii parcurși pe 
tușă de fotbaliști, dar atunci 
cind aceștia înfruntă o echipă 
solidă, tenace, cu jucători in-

C. BRAUN-BOGDAN
și N. ROȘCULEȚ —
observatori la meciul

Țara Galilor — Cehoslovacia...
...partidă care ne interesea

ză direct, desfășurîndu-se as
tăzi la Swansea, în cadrul 
grupei I a preliminariilor 
campionatului european, din 
care face parte și reprezenta
tiva României.

3 Jucători tnghesuiți pe un spațiu de cîțiva metri păirațl, 
Cum se putea înscrie în asemenea condiții ?
tr-adevăr tari, duelurile directe 
scot în evidență handicapul bă
ieților noștri și mingea devine, 
pur ți simplu, un obiect adia
cent. ..

Dar, noi am vorbit pînă acum 
de inadecvarea tactică a forma
ției aliniate duminică pe stadio
nul Republicii, fără a mai pune 
la socoteală procentajul ridicat 
al greșelilor individuale. Și în 
acest domeniu, gama a fost 
completă : plasament defectuos 
și indecizie (Cheran, Coman — 
coautori ai golului albanez, la 
singura acțiune ofensivă înche
gată a oaspeților — Fl. Dumi
trescu), pase neinspirate sau 
direct la adversari (Beldeanu, 
Tătaru. Olteanu. Sălceanu), ne- 
sprljinirea purtătorului mingii, 
datorită adoptării unor pozi
ții statice, ca și absența de- 
marcajului în așteptarea pasci 
decisive, centrări înalte în ca
reul advers, deși era evident că 
la jocul de cap, albanezii erau 
net superiori și, mai ales, frec
vența total nesatisfăcătoare a 
șuturilor pe spațiul porții. Chiar 
și în singurele faze de atac ale 
olimpicilor români care au dez
echilibrat apărarea atletică șj 
mereu supranumerică a oaspeți
lor (min. 67 — Sălceanu, cursă 
vijelioasă pe aripa dreaptă, cen
trare din viteză înapoi Ia mar
ginea careului mic și Vigu. ve
nit din urmă, lovește cu capul 
balonul ; min. 79 —■ rapidul 
„un-doi” Tătaru - Sălceanu și ul
timul, pătruns in viteză in ca
reu, a reluat mingea din voleu) 
precizia șuturilor a fost nulă, 
înaintașii noștri vrînd parcă să-1

lovească direct șl cu tot dina
dinsul pe portarul Donella 1...

Ne vom deplasa la Tirana, 
pentru meciul retur din 26 mai, 
cu un avantaj minim. Greu de 
prevăzut cit este el de fragil. Nu 
atit prin prisma echipei Alba
niei, de a cărei forță de Joc 
ne-am convins, ci mai mult prin 
aceea a olimpicilor români, care 
nu s-au prezentat în primul 
meci la adevărata lor cotă va
lorică. Și după cum s-a văzut 
în teren, lungul și anevoiosul

Miercurea viitoare,

SFERTURILE DE FINALĂ ALE CUPEI
F. R. F. are o propunere In ce
După cum se știe, miercuri 

28 aprilie sînt programate 
meciurile-tur din cadrul sfer
turilor de finală ale Cupei

In meci amical, 
STEAUA - T.M.B.
Azi. pe terenul Ghencea, de 

la ora 16, Steaua va întîlni 
într-o partidă de verificare 
echipa T.M.B. (divizia C).

Azi, in „Cupa Autobuzul" 
(cu handicap)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
PETROLUL PLOIEȘTI

privește programarea jocurilor
României : Steaua — Crișul, 
Metalul București — C.F.R. 
Timișoara. Dinamo — Progre
sul Brăila, Politehnica Timi
șoara — „U“ Cluj. Cum în 
ziua respectivă toate echipele 
bucureștene sînt gazde, F.R.F. 
propune ca două dintre în
tâlniri să se dispute miercuri 
în cuplaj, iar joi, eventual, să 
aibă loc meciul a] treilea. 
Să sperăm că cele trei for
mații din Capitală vor ajun
ge la un acord în acest sens, 
pentru a evita programarea 
partidelor respective la con
curență, pe trei stadioane di
ferite.

AUTOBUZUL

la marginea careului albanez! 
Foto > B. VASILE

proces de selecție care !-a pre
mers nu poate fi considerat nici 
acum încheiat. Nu vrem să dra
matizăm situația și nici să ple
dăm pentru restructurarea com
pletă a lotului, dar cîteva con- 
traforțe se impun pentru parti
da decisivă de la Tirana. Este de 
datoria celor doi antrenori să 
le găsească printre etapele de 
campionat ce urmează, printre 
propriile idei tactice.

Paul SLAVESCU

Hotărît lucru, zeii fotba
lului și-au întors, de cîțiva 
ani, fața de la devotați! lor 
din Timișoara. Acum, cînd 
ne facem vizita în orașul de 
pe Bega, zilele le sînt din 
nou pline de semne de în
trebare : va reuși, oare, Po
litehnica să preia ștafeta di
viziei A în eventualitatea 
(destul de probabilă) a re
trogradării ceferiștilor ? Căci, 
e clar, Crișul — această „ob
sesie" a Timișoarei, — ocu
panta primului fotoliu din 
anticamera „A“-ului, — este 
foarte hoțărîtă să nu cede
ze cu... una, cu două, punc
tele din „contul plus" I

Așadar, iată-ne în „labora
torul" 
șorean 
prepară 
ne“ " 
însă) 
două etape. Tot ce se petrece 
sub ochii noștri — șuturile 
puternice ale Iui Kun I, Sur- 
dan sau Bungău, trimise „ca 
din tun" spre poarta în care 
Filip face risipă de salturi 
și plonjoane (se crede, oare, 
pe stadionul din Oradea ?), 
mingile scoase cu capul de 
pe linia 
Mayer și 
figurează 
nică...

Mai târziu, în liniștea sta
dionului, se aud doar, din 
cînd în cînd, ecourile vreu
nui șut în bară, sau vocea 
antrenorului Jurcă, corec- 
tînd cîte o execuție defici
tară. Fiecare exercițiu este 
repetat conștiincios, căci ju
cătorii știu ce au de făcut. 
Paradoxal pentru un antre
nament obișnuit, atmosfera 
dm teren îmi lasă mia — 
spectator neutru — o accen
tuată impresie de respect 
pentru această muncă încor
dată, conștientă și încărcată 
de tensiune. Nu am nici o 
îndoială că aceste două ore 
de pregătire au mal adăugat 
puțină precizie șuturilor, 
forță și rezistență pentru e- 
forturile care-i așteaptă pe 
studenți. Nu-mi rămîne decît 
să mâ întreb dacă ele vor fi

țuflolente pentru atingerea 
țintei pe care • visează toți i 
egalul tn meciul de la Ora
dea sau poate (prea frumos 
vis!) chiar victoria. Ghicin- 
du-mi parcă întrebările, doc
torul Surdan — piesa de 
multe carate a timișorenilor 
— îmi spune i

— Va fi meciul vieții noas- 
Sintem bine pregătiți, 

dacă 
Kun 
me-

de pe stadionul timi- 
„1 Mai", unde se 
„reacțiile antiorăde- 

(în spiritui fair-playului, 
i pentru următoarele

porții de fundașii 
Petrovici, totul pre- 
furtuna de duml-
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REPREZENTATIVA IUGOSLAVIEI
(Urmare din pag. 1)

dificilelor confruntări care le 
așteaptă în campionatul euro
pean : Iugoslavia joacă la 9 
mai, la Leipzig, cu R.D. Ger
mană. iar România, o săptămină 
mai tirziu, la Bratislava, cu Ce
hoslovacia. Cum. de altfel, a ți
nut să remarce și antrenorul . 
Angelo Niculescu, „echipa noas
tră va juca miercuri la Novi 
Sad cu gindul la ceea ce va fi 
la 16 mai pe stadionul din Bra
tislava". Aceasta nu înseamnă 
firește că rezultatul partidei va 
putea fi neglijat cu totul. El 
nu va constitui — desigur — 
un scop in sine, dar,, fie și nu
mai din orgoliu, fiecare dintre 
echipe ar dori, evident, să-și 
adauge în palmares o nouă vic
torie internațională.

După cum a devenit cunoscut 
încă de simbătă, la sfirșitul jo
cului de verificare de la Bra
șov, echipa noastră reprezenta
tivă se va prezenta mîine,(n.r. 
azi) la Novi Sad într-o formulă 
remaniată. Din „il”-le cu care 
ne obișnuisem în sezonul trecut 
vor lipsi, de astă dată, Lupcs- 
cu și Radu Nunweiller. Absența 
primului este motivată de faptul 
că el manifestă o vizibilă scă
dere de forma. în privința di- 
namovistului, motivele aduse ds 
antrenorul echipei naționala 
sînt următoarele : comportare 
neconcludentă în meciul cu Her
tha, din Berlinul occidental ,

neparticipare la pregătirile lo
tului, din cauza examenelor ; 
randament mai slab în compa
rație cu cel al înlocuitorului 
său, Anca.

Mai reintră 
despre care, la 
se credea că 
pierdut pentru 
dar. ce rol decisiv pot avea se
riozitatea. ambiția și dăruirea 
în pregătire!). Au ma; surve
nit schimbări de roluri și la alți 
jucători din echipă. Ținînd sea
ma de funcția de bază a lui 
Dan în echipa sa de club, an
trenorii Angelo Niculescu și Ti
tus Ozon il mențin în naționala 
ca fundaș central stînga, cu 
atribuții de ultim apărător. în 
schimb. Dinu, care este un ju
cător mobil, ușor adaptabil pe 
un alt post, a fost trecut fun
daș central dreapta. In linia 
mediană, Dumitru va prelua 
funcția pe care o avea și la club 
— mijlocaș stingă defensiv, în 
timp ce Anca va juca pe partea 
dreaptă cu sarcini ofensive.

Singurul compartiment nea- 
fectat de vreo schimbare rămîne 
linia de atac, dar nu din cau
ză că n-ar fi fost necesar, ci 
fiindcă — așa cum spunea an
trenorul A. Niculescu — „nu 
avem momentan o formulă mai 
bună”.

In privința echipei iugoslave, 
de Ia selecționerul Boșkov, am 
aflat că el întimpină noi dificul
tăți tn alcătuirea formației.

!n echipă Dan, 
un moment dat 
va fi definitiv 
națională (iată,

Kamliak, fundașul 
buia să-l
Stepanovici,
rat
Boșkov s-a văzut nevoit să ape
leze, totuși, la acesta din urmă, 
deși nu-1 va putea folosi în 
meciul cu R. D. Germană. 
Acimovici are și el O contuzie la 
picior, iar
Petkovlci 
o gripă, 
ambii nu

Despre
Boșkov a 
folosi o echipă clipită, speră, 
totuși, în victorie.

Partida de miercuri va începe 
la ora 18 (19, ora Bucureștiu- 
lui) la lumina zilei și va conti
nua în nocturnă.

Intîlnirea va putea fi urmărită 
prin radio de către iubitorii de 
fotbal din țara noastră.

care 
înlocuiască 
a fost 

indisponibil, așa

tre- 
pe 

decla- 
încît

extremul dreapta 
a contractat, se pare, 
motive pentru care 

s-au prezentat la lot. 
meciul cu România, 
declarat că, deși va

Azi, la Schwerin

R.D. GERMANĂ ROMANIA

tre. 
vom da 
pierdem... 
măcar un 
ciul ăsta!

în cabină, antrenorul 
că îmi explică unele proble
me care-1 frămîntă. O dis
cuție lungă,, în care subiec
tul se învîrtește mereu In

totul, căci, 
De-ar marca 
singur gol in

rJirfii

Jur-

jurul întrebării i va renși, 
pentru a doua oară, să pro
moveze — ața cum «-a In- 
tîmplat, cu an! In urmă, la 
Arad, cu Vagonul — în divi
zia A ?

— In orice caz, mai sînt 
10 etape, și lupta va conti
nua plnă în ultima. De-abia 
atunci se va ști cu precizia 
care este „aleasa".

Undeva, in tribună, rămași 
Încă mult timp după antre
nament, cîțiva suporteri ti
neri — cu siguranță studenți 
— visează cu glas tare la un 
derby local intre C.F.R. ți 
Politehnica. Dar în divizia 
A. Ce visuri I

Radu TIMOFTE

POPAS IN DIVIZIA B

în cadrul competiției dotate 
cu „Cupa Autobuzul" se va 
disputa astăzi o nouă partidă. 
De data aceasta, divizionara 
C Autobuzul București va în
tâlni echipa Petrolul Ploiești. 
Conform regulamentului, for
mația bucureșteană va benefi
cia de un avans de două go
luri. Meciul va avea loc pe 
terenul Autobuzul, de la ora 

. 16,30.

DACIA PITEȘTI 0 -1 (0 - 0)
Meciul de divizia C, Auto

buzul București — Dacia Pi
tești, din etapa a XXII-a (se
ria a IV-a), s-a încheiat cu 
scorul de 0—1 (0—0) și nu cu 
victoria bucureștenilor. cum 
a apărut în ziarul nostru, de 
ieri, dintr-o greșeală a cores
pondentului D. Daniel. Jn ur
ma acestei rectificări, în cla
sament, Autobuzul ocupă lo
cul 11, eh 20, p. iar Dacia, lo
cul 14 cu 18 p.

(ronriATii de tineret)
SCHWERIN, 20 (prin tele

fon). Lotul de tineret al Ro
mâniei, plecat luni dimineața 
din București eu avionul, a 
sosit la amiază în Berlin, con- 
tinuîndu-și călătoria cu auto
carul și după 5 ore a sosit 
în localitate. Marți dimineața, 
tinerii fotbaliști au efectuat 
un antrenament de 45 de mi
nute pe stadionul Paultz Hoe.

Partida dintre selecționate
le de tineret ale R.D. Germa
ne și României se va desfă-

șura pe stadionul Paultz Hoe, 
de la ora 17,30 (18,30 — ora 
României). Antrenorii Gh. Ola 
și R. Cosmoc vor începe me
ciul cu următorul „11“ : Ior- 
dache — Ciugarin, Olteanu, 
Stoicescu, Cristache, Sătmă- 
reanu II, Simionaș, Petreanu, 
Moldovan. Bojin, Florea. Pe 
foaia de arbitraj vor fi tre- 
cuți, ca rezerve, Cavai, Chir- 
ca, Sandu Gabriel și Dudu 
Georgescu.

Fotbalul nostru are nevoie de o sporită orientare ofensivă
(Urmare din pag. 1)

începutul articolului, este li
nul singur, indiferent de re
zultatul ce va fi obținut astă- 
seară : nu este admisibil ca 
în anul 1971 fotbalul nostru 
să fie măi puțin productiv pe 
♦ărîm internațional de rit a 
fost în 1969 și 1970, mai cu 
seamă din punctul de vedere 
al calității jocului. Aceasta 
este o cerință de care fotba
liștii, antrenorii și federația 
trebuie să țină seamă, pentru 
că ea este conformă cu căile 
firești ale progresului.

Din păcate, sînt unele sem
ne care arată că începutul a- 
cestui sezon fotbalistic nu se 
prezintă sub auspicii favora
bile, spre a ne garanta pasul 
în plus pe care-1 pretindem 
în mod justificat de la fotba
lul nostru.

Primul element alarmant 
este dezvoltarea exagerată a 
jocului pozițional, în campio
nat și în evoluția echipelor 
reprezentative, în scopul de a 
avea o garanție în alb că 
meciul nu va fi pierdut, sau, 
în cel mai rău caz, va fi pier
dut la o diferența minimă. 
Această mentalitate, ca și rea
lizarea ei tactică au avut ros-

tul lor atunci cînd, în dorin
ța de a se împiedica eșecurile 
permanente din deplasare, în 
special ale echipei naționale, 
s-a adoptat un joc care a dat 
prioritate păstrării mingii la 
mijlocul terenului,, ca după 
aceea să se caute căile de pă
trundere la poarta adversă. 
Lecția a fost învățată bine și 
dacă âm face o statistică, ar 
rezulta că datorită ei s-au ob
ținut cîteva rezultate care, in 
competițiile oficiale, ne-au dat 
unele satisfacții, chiar dacă 
mijloacele de realizare n-au 
fost din cele mai spectaculoa
se. Caracteristica de joc a e- 
chipei naționale a fost adop
tată de majoritatea echipelor 
de club și copiată de juniorii 
noștri în așa măsură, incit s-a 
ajuns ca și pe teren propriu 
să se joace cu aceleași mij
loace 
scurt,
RII JOCUL OFENSIV, CHIAR 
PE TEREN PROPRIU. Nu 
trebuie să facem mare efort 
ca să ne amintim că pînâ 
acum doi-trei ani, echipa na
țională pierdea de regulă 
jocurile în străinătate, uneori 
sever, dar pe teren propriu 
era imbatabilă. Acum. acel 
joc de elan, specific fotbalului 
nostru, a devenit o amintire,

din deplasare! Mai pe 
A FOST dat UITÂ-

fapt demonstrat recent de e- 
chipa națională de juniori și 
de echipa noastră olimpică. 
Prima a fost eliminată din 
cauza incapacității de a-și în
trece adversarii pe teren pro
priu, a doua n-a reușit să ia 
un avantaj suficient spre a fi 
lipsită de griji în partida re
tur de la Tirana.

întărirea echipei la mijlo
cul terenului, prin retragerea 
exagerată și frecventă a ex
tremelor, absolutizarea tehni
cii în defavoarea jocului atle
tic și de elan, evitarea riscu
lui în joc, toate acestea pro
duc o evidentă anchiloză care 
tinde să se generalizeze.

Pericolul indicat de evolu
țiile juniorilor și olimpicilor 
este acela de a nu mai putea 
obține decizia corespunzătoa
re „acasă'*- în aceste condiții, 
echipele Țării Galilor și Ceho
slovaciei devin extrem de pe
riculoase tocmai în întilnirile 
de la București și, dacă ori
entarea fotbaliștilor noștri pe 
teren propriu nu va spori în 
ofensivă, cele patru puncte pe 
care se contează „acasă" de 
Ia cehoslovaci și galezi, vor 
rămîne de domeniul speran
țelor.

Pe deasupra încercării, ab
solut necesară, de a îace mult

mai ofensiv jocul echipelor 
reprezentative „acasă", mai 
trebuie să amintim faptul că 
din evoluția de pînă acum a 
internaționalilor noștri re
zultă o scădere a preocupării 
lor pentru pregătirea persona
lă, în comparație cu marea 
ambiție dovedită în prelimi
nariile C.M. ’70, și în grupa a 
Ill-a de la Guadalajara. S-ar 
putea ca această atitudine să 
fie alimentată și de autoliniș- 
(irea pe care o dă permanen
tizarea lotului reprezentativ 
Mexico ’70, dar primele semne 
de neliniște se pare că au și 
apărut, de vreme ce Anca și-a 
făcut loc în echipă, iar Tă
taru a fost cooptat pentru de
plasarea la Novi Sad, după 
antrenamentul puțin conclu
dent de la Brașov.

Este bine ca asemenea con
siderente să fie luate în a- 
tenția specialiștilor noștri și 
rezolvate cu capacitatea și ex
periența lor, în vederea îm
bunătățirii jocului echipei na
ționale și a sporirii eficienței 
celorlalte reprezentative — 
juniori, tineret și olimpic —, 
pentru că de la acestea se in
spiră întregul nostru fotbal, 
pe care-1 dorim, anul acesta, 
și mai productiv decît în anii 
precedenți.

întreruperea campionatului 
diviziei A ne-a oferit prilejul 
și... spațiul de . ne opri pu
țin și în lumea rapoartelor și 
a foilor de arbitraj, privind 
meciurile din divizia B. Dar, 
deși numărul meciurilor Ce se 
dispută în acest eșalon este 
dublu, n-am avut probleme 
de alegere, pe de o parte 
fiindcă (din motive financia
re, presupunem) numai la cî
teva jocuri au făcut deplasa
rea observatori federali, iar 
pe de altă parte, pentru că 
pînă ierj la prînz nu sosise
ră decît puține foi de arbi
traj, care să ne dea posibili
tatea să aflăm măcar părerea 
conducătorilor de jocuri. Re
gretăm că în rândurile aces
tor foi de arbitraj care se 
lasă așteptate, se numără și 
unele de Ia meciuri disputate 
în localități foarte apropiate 
de București, partida Ș.N. Ol
tenița—Dunărea Giurgiu fiind 
un exemplu în această pri
vință. Nu este vorba de un... 
reproș. Dar nu vrem nici noi 
să primim reproșurile citita- 
rilor.

Firește, n-a existat nici o 
problemă în delegarea unui 
observator federal la meciul 
Sportul studențesc—Politehni
ca Galați. Și ne-a interesat 
să cunoaștem opinia acestuia 
în legătură cu faza din minu
tul 18. Din păcate, raportul 
observatorului federal Gh. 
Bădulescu nu ne pune la dis
poziție o concluzie clară, el 
avînd mai degrabă un ca
racter expozitiv, descriind pe 
larg acțiunea respectivă, dar 
neîncadrînd-o precis nici în 
litera regulamentului, nici în 
afara ei. Și-apoi, afirmația 
observatorului federal că s-ar. 
fi aflat departe de fază (ceea 
ce ar explica lipsa unei opi
nii ferme în ceea ce privește 
modul în care ar fi trebuit 
soluționată de către arbitru) 
nu „rimează" cu descrierea 
pînă în cele mai mici amă
nunte a acestei faze, însoțită 
chiar de o schiță (care, evi
dent, ar fi trebuit să ducă la 
o concluzie categorică).

Ne mărginim, deci, să re-

dăm faza cu pricina, așa cum 
a văzut-o observatorul fede
ral 1 „în min. 18, jucătorului 
Popanică i se trimite o min
ge în adîncimea terenului, 
care surprinde întreaga apă
rare a bucureștenilor. Popa
nică, tatonat de Boc, sprin- 
tează spre poarta lui Ion Va- 
sile. La 8—10 metri de poar
tă, cînd ridicase piciorul 
drept pentru a lovi balonul, 
Popanică a căzut jos, Iar 
mingea a ieșit in corner". 
Asupra acestui moment tov. 
Bădulescu revine tntr-un ra
port suplimentar.

în raportul suplimentar se 
arată că, în clipa cînd Popa
nică se pregătea să șuteze, 
„Boc a întins pictorul sub pi
ciorul drept al lui Popanică. 
lovind balonul. Gheata lui 
Popanică a lovit, în 
balonului, bocancul lui 
și Popanică a căzut".

Fault In careu ? Atac 
lamentar. prin alunecare ?

Descrierea observatorului fe
deral șl faptul că, In orice 
caz, ea nu este însoțită de 
nici o concluzie, lasă porți 
deschise spre ambele ipoteze, 
în ceea ce îl privește, croni
carul nostru s-a pronunțat, 
categoric, pentru cea dinții.

Un alt observator federal. 
Dumitru Ionescu, de la me
ciul de la Piatra Neamț, din
tre Ceahlăul și A.S.A. Tîrgu 
Mureș, face aprecieri pozitive 
la adresa organizatorilor și a 
arbitrajului lui N Rainea, 
notat cu 10.

în schimb, avem o confir
mare din partea arbitrului 
Mircea Bică, a atmosferei 
nesănătoase, existente în te
ren și în tribune, la meciul 
Metrom Brașov—Metalul Tir- 
goviște. Doi jucători ai gaz
delor avertizați, iar unul eli
minat din joc. Spectatori care 
au aruncat cu pietre, în di
recția jucătorilor oaspeți.

Din nou ? în ciuda unor 
exemple neplăcute și ale unor 
consecințe și mai neplăcute '!

Iocul 
Boc.

regu-

Jack BERARIU

ANTRENORII ȘI OMOGENIZAREA JOCULUI
Se credea — și poate unii o mai fac și 

acum — câ alcătuirea unei echipe de fotbal, 
începînd cu reprezentativele naționale și tre- 
cînd prin toate eșaloanele diviziilor, pînă la 
formațiile de juniori, ar fi o treabă ușoară, 
la îndemîna oricărui salariat al cluburilor, a- 
sociațiilor sau centrelor de pregătire, lată, 
însă, că faptele și-au luat sarcina să dez
mintă c asemenea învechită mentalitate, ară- 
tindu-ne că operația construirii unei adevă
rate echipe implică existența unei serii de 
însușiri și responsabilități, ce nu pot fi cumu
late decît de antrenorii cu har, din neferi
cire prea puțini, nu numai la noi, dar și în 
țările cu mari tradiții fotbalistice. Cite mituri 

de antrenori, sare au fost 
purtați la început pe valu
rile victoriilor, n-au suferit 
naufragii după cîfva timp, 
pentru că succesele nu le-au 
mai fost fidele, iar echipe
le lor au primit, treptat, de
teriorări de prestigiu ? O-
bligatia de a avea „ochi sigur" în detecta
rea talentelor trebuie asociată, la antrenori, 
cu priceperea și fermitatea In procesul de 
pregătire, cu răbdarea de a le integra în 
mecanismul echipei dar, mai ales, cu intuiția 
și simțul pedagogic cerute de procesul de 
organizare, a jocului.

Antrenorul este dator să depună, in pri
mul rînd, o muncă destul de grea pentru 
stabilirea climatului de perfectă colaborare 
cu jucătorii săi. Acest climat va favoriza și 
crearea spiritului de echipă, capabil să^ în
chege permanenta înțelegere reciprocă între 
jucători, singuta în stare să realizeze sincro
nizarea acțiunilor pe teren. Pasele și demar-

cârile, dublajul și atacul la om vor fi astfel 
executate numai la momentul potrivit, pen
tru a duce, toate, la acea minunată «chemare 
a mingii", datorita căreia o echipă poate 
funcționa ca un tot organic.

Și oricît s-ar fi demonetizat, orintr-o prea 
frecventă utilizare, termenul „dăruire în joc", 
numai acest spirit de echipă, avînd drept ar
mătură egala sau cit mai apropiata valoare 
a jucătorilor pe toate planurile (fizic, tehnic, 
tactic, moral-volitiv) poate determina pe cei 
„11" sa dea în joc tot ceea ce știu, și tot 
ceea ce pot, spre a nu rămîne, unii, simpli 
privitori, în timp 
mele picături de

notă

ce alții își consumă ulti- 
energie spre a asigura vic
toria sau a limita propor
țiile înfrîngerii.

Jucătorii cu o perso
nalitate mai puternic con
turată, departe de a fi 
„nivelați" în jos prin 
acest spirit de echi
pă, au numai datoria 
discordantă cu restul an- 

trebuie să-i aducă aportul
să nu facă 
somblului, căruia 
lor substanțial, dînd culoare și eficiență jo
cului, dar și un plus de încredere întregii 
formații.

La panașul atîtor însușiri pe care jucătorii 
noștri le posedă, la potențialul de luptă ce 
trebuie mereu ridicat, să adăugăm și_ atin
gerea acestui obiectiv neprețuit: realizarea 
omogenității, destinata să asigure unitatea 
morală a oricărui lot și să imprime jocului 
oricărei echipe acel ritm irezistibil care, în 
ultimă instanță, constituie cheia succesului în 
fotbal.

VIRGIL ECONOMU

CÎȘTIGĂTORII AUTOTURISMELOR Șl Al EXCURSIILOR

ATRIBUITE LA
PRIMĂVERII

autoturism 
Stelian din

O : 23 ex-

Categoria G : 1 
Fiat 850 : Ionescu 
București.

Categoria H și 
cursii COASTA DALMAȚIEI:
1. Stoica Nicu și 2. Anton Du
mitru din Buzău ; 3. Dwor- 
zsak Gertruda-Reșița; 4. Ni- 
colau Victor — Galați; 5.
Ghiță Ionel — Petroșani ; G. 
Lefter Dumitru — Călărași ;
7. Pop Ileana — Baia Mare ;
8. Dinu D. Nicolae — Satul 
Nucșoara corn. Roșești jud. 
Prahova; 9. Simion Petru si 
10. Costea Gheorghe din Ti
mișoara ; 11. Liviu Andrei și 
12. Moga Gheorghe din Bucu
rești ; 13. Duia Alexandru — 
Pucioasa: 14. Roman Colo- 
man — Arad: 15. Magzoa 
Ștefan — Pecica III jud. A- 
rad ; 16. Vermesan Andrei. 
Satul Bidiu jud. Bistrița Nă- 
săud ; 17. Marinescu Dumitru 
— Com. Lueieni jud. Dîmbo-

TRAGEREA SPECIALA LOTO A
DIN 9 APRILIE 1971 (urmare)

e.r- 
DU-

viță ; 18. Șerban Marin — 
Tîrgoviște ; 19. Marin Gheor- 
ghe — Giurgiu ; 20. Bădules
cu Francisca — Sibiu ; 21.
Schlesinger Hilda — Sibiu ; 
22. Ivan Dumitru — Cisnădie 
jud. Sibiu ; 23. Mureșanu To- 
maida — București.

Categoria I. și P: 34 
cursii CROAZIERA PE
NĂRE: 1. Negru loan — A- 
rad ; 2. Stoca Petre — Săcele; 
3. Munteanu Constanța și 4. 
Mirită Marin din Brașov ; 5. 
Boacă Georgeta — Buzău ; 6. 
Sima Stan Liviu — Constan
ța ; 7. Gorincu Dumitru — 
corn. Bălcescu jud. Constanța;
8. Mătăsaru Nicolae — Galați;
9. Cerbu Alexandra — Or
șova ; 10. Stoica loan — Răs- 

•tolița jud. Mureș: ll.-Chio- 
reanu Victor — Satu Mare; 
12. Petronia Lucreția — Ti
mișoara ; 13. Miron Vasile — 
Bîrlad; 14. Moldoveanu Ha-

ralambie ; 15. Revesz Antonio, 
16. Rădulescu Nicolae, 17. Â- 
postol Paraschiva și 18. Fe- 
cher Marcela, toți din Bucu
rești; 19. Arghiropol Marius- 
Brăila; 20. Ungureanu Viorel 
— com. Gura Teghii jud. Bu
zău (continuare în numărul 
de joi).

PRONOSPORT
Cîșligurile Concursului nr. 16 

din 18 aprilie 1971
CATEGORIA I : (13 rezul

tate) 2 variante 50% a 
14 761 lei și 23 variante 10°/o 
a 2 952 lei ;

CATEGORIA 
rezultate) 98,50 
1 187 lei ;

CATEGORIA
rezultate) 1 142,25 variante a 
154 lei.

a Ii-a:
variante

a IlI-a

(12
a

(11

Rubrică redaclată de 
LOTO-PRONOSPORT



Gimnastele românce - impresie bună la Riga MARIA ALEXANDRO

După cum s-a mal anun
țat, două sportive românce 
— MARIA PREDA ji SABI
NA ȘERBÂNESCU (ambele 
eleve ale Liceului 35 din Ca
pitală) — au participat la 
finele săptămînii trecute la 
nn mare concurs internațio
nal de gimnastică modernă 
desfășurat la Riga. Ieri ne-a 
vizitat la redacție antrenoa- 
rea LIVIA GRAMA, care 
ne-a împărtășit citeva im
presii de la această impor
tantă confruntare a 
mai bune gimnaste 
pene :

„Organizată ca una 
acțiunile ZILELOR 
ESTONIENE, întrecerea 
gimnastică modernă de 
Riga a căpătat o semnifica
ție deosebită, apropiindu-ss 
într-o măsură și mai mare 
de arta propriu-zisă, iar mul
te dintre concurentele ce au 
evoluat în cele două zile au 
stârnit admirația spectatori
lor, prin exercițiile și măies
tria etalate. Forța concursu
lui o socotesc remarcabilă, 
dacă atn în vedere faptul că 
la aparate s-au prezentat pa
tru echipe sovietice, în frun
te cu reprezentativa U.R.S.S., 
cite două sportive din Ceho
slovacia, Bulgaria și Româ
nia. încă de la primul an
trenament, cele două sporti
ve românce au fost primite 
cu multă căldură și admira
ție de către specialiștii so
vietici și străini, care au a- 
preciat în cuvinte elogioase 
compoziția exercițiilor gim
nastelor noastre. Concursul — 
primul în acest sezon pentru 
cele două gimnaste — a evi
dențiat și cîteva neajunsuri 
în evoluția sportivelor, întru- 
totul motivate dacă avem în 
vedere faptul că ia cele mai 
multe probe s-au prezentat 
noile exerciții ce se pregă
tesc pentru. apropiatele cam
pionate mondiale, exerciții ce 
cuprind elemente de mare 
dificultate și spectaculozita
te. Din acest punct de ve
dere, evoluția celor două 
sportive mi se pare o reu
șită. Trebuie să lucrăm mai 
mult pentru însușirea exer
cițiului cu panglica, nou in
trodus în programul gimnas
ticii moderne. Cred că la a- 
propiatul concurs internațio
nal (Sofia. 9 mai) gimnaste
le noastre se vor prezenta și 
mai bine".

celor 
euro-

din
ARTEI 

de 
la

MARIA PREDA

TINERELE FLORETISTE S-AU COMPORTAT
ONORABIL LA MINSK

Șl El. MIHALCA

DE IA ZADAR
DUSSELDORF 20 (Ager

pres). — Președintele uniunii 
europene de tenis de masă, 
Jupp Schlaf (R. F. a Germa
niei) a anunțat oficial că pri
ma ediție a turneului inter
național organizat de acest 
for se va desfășura la sfîrși- 
tul lunii mai în orașul iugo
slav Zadar. La acest turneu 
participarea este admisă nu
mai cu invitații lansate de 
uniunea europeană. Jupp 
Schlaf a arătat că pentru 
turneul feminin au fost invi
tate Maria Alexandru (Româ
nia), Svetlana Grinberg, Zoia 
Rudnova (U.R.S.S.), Ilona 
Vostova (Cehoslovacia), Doris 
Hovestadt (R. D. Germană), 
Beatrix Kishazi (Ungaria), 
Diana Scholer și Agnes Si
mon (R. F. a Germaniei). Ca 
rezerve au fost desemnate 
Eleonora Mihalca (România) 
și Jill Shirley (Anglia). Pen
tru turneul masculin au fost 
invitați : Bengtsson, Alser, 
Johansson (toți din Suedia), 
Jonyer, Klampar (Ungaria), 
Karakasevici, Korpa, Stipan- 
cici, Surbek (Iugoslavia), 
Neale (Anglia), Secretin 
(Franța) și E. Scholer (R. F. 
a Germaniei). Ca rezerve fi
gurează : Gomozkov (U.R.S.S.) 
și Orlowski (Cehoslovacia).

DÂWS"

UNIUNEA SOVIETICA ROMANIA 14.11 (8-7)

Depășite în ultimele minute, handbalistele
noastre păstrează șanse pentru meciul retur

TBILISI, 20 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

MINSK, 20 (prin telefon). — 
în competiția de floretă fe
minină pentru 
rusiei", echipa 
țării noastre a 
bun cîștigînd 
meciuri din 
preliminare. Mai întîi, trăgă
toarele noastre au întrecut 
combinata R. D. Germană- 
R.S.S. Kirghiză cu 8—8 (42—44) 
victoriile fiind realizate de : 
Ardeleanu 2v, Moroșan. 2v, 
Prișcorniță 2v, Văduva 2v. în 
continuare ele au întîlnit 
„4“-ul bulgar de care au dis
pus cu 10—3 (Lazăr 3v, Ar
deleanu 3v, Moroșan 3v, Vă-

„Cupa Bielo- 
de tineret a 
luat un start 
primele două 
cadrul grupei

VEDETA SÂPTĂMNIII

RICKARD BRUCH
• Virata — 25 de 

ani; Infilțime — 
1,99 m; greutate — 
130 kg. • Evoluția 
rezultatelor (greu
tate șî disc) t 1964
— 15.50 șl 52,30 m ;
1965 — 16,91 și 53,73 
m; 1966 — 17,19 șl 
56,24 m; 1967 —
18,03 și 59,34 m: 
1968 — 19,30 șl 61,98 
m; 1369 
68,06 m
— 19,59 
1971 — 
și 70.15 

'mareo:.

— 19,40 și 
(r. e.); 1070 
sl 67,14 m: 
19,80 (sală) 
m. • Pal- 

1 doi la 
euro- 
Atena 

și la 
euro-

locui 
campionatele 
pene de Ia 
1969 (disc) 
campionatele 
pene de sală Sofia 
1971 (greutate).

duva lv). în ultimul meci 
din cadrul grupei, floretiste- 
le noastre au pierdut cu 
in fața echipei Ungariei 
deleanu 3v, Moroșan lv, 
duva lv, Lazăr Ov).

în urma acestor rezultate, 
echipa României s-a calificat 
printre primele opt formații 
care s-au întrecut între ele 
după sistemul eliminărilor 
directe. în primul meci, e- 
chipa R.S.S. Ucraineană a în
trecut cu 9—4 formația spor
tivelor noastre (Moroșan 2v, 
Ardeleanu 2v, Văduva Ov, 
Prișcorniță Ov). In întîlnirea 
ce a urmat, floretistele ro
mânce au cîștigat în fața e- 
chipei Italiei cu 9—3 (Mo
roșan 3v, Văduva 3v, Lazăr 
2v, Ardeleanu lv ; Scopini 2v, 
La Ragione lv). în continua
re, echipa României a întîl- 
nit formația Poloniei pentru 
locurile 5—6 în plasamentul 
final. Un deranjament 
circuitul telefonic ne-a 
pledicat însă să aflăm re
zultatul acestui ultim meci.

5—9 
(Ar- 
Vă-

pe 
îm-

întîlnirea de tenis dintre 
echipele Braziliei și Ecuado
rului, contînd pentru semifi
nalele zonei șud-americane a 
„Cupei Davis", s-a încheiat 
cu scorul de 4—1 în favoarea 
gazdelor. In ultimele două 
partide de simplu: Thomas 
Koch (Brazilia) — Francisco 
Guzman 6—4, 6—4, 5—7, 6—2; 
Miguel Olvera (Ecuador) — 
Edson Mandarine 6—1, 2—6, 
3—6, 6—3. 6—0 !

• Federația italiană a al
cătuit echipa care va întîlni 
Ia sfîrșitul lunii echipa Bul
gariei în cadrul „Cupei Da- 
vis“ : Panatta, Massimo di 
Domenico. Ezio di Matteo și 
Giordano Maioli, Pe lista re
zervelor figurează și fostul 
campion Pietrangeli.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA CATANIA

A început turneul internațio
nal de tenis de Ja Catania. în 
primul tur (siiRplu-bărbați) s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Phillips Moore (Australia) — 
Ezio di Mateo (Italia) 7—5. 7—5 ; 
J. Rouyer (Franța) — Kaloghe- 
ropoulos (Grecia) 6—3, 6—4 : Di 
Domenico (italia) — Perry 
(S.U.A.) 7—5, 7—5 ; Pinto Bravo 
(Chile) — Ward (Anglia) 6—2, 
6—1 ; Panatta (Italia) — Ball 
(Australia) 6—3, 7—5. în turneul 
feminin, jucătoarea cehoslovacă 
Alena Holubova a învins-o pe 
americana Mary West cu 7—r 
6—2.

Selecționatele feminine de 
handbal ale Uniunii Sovietice 
și României și-au disputat pri
ma manșă a dublei lor întîlniri 
pentru calificarea în turneul 
final al C. M. Victoria a reve
nit echipei Uniunii Sovietice 
cu scorul de 14—11 (8—7). Este 
un rezultat pentru care hand
balistele sovietice au muncit 
mult, deoarece jucătoarele 
noastre au luptat din răsputeri, 
au dat totul pentru a păstra 
cît mai mici proporțiile scoru
lui șl, trebuie să subliniem că 
n-a lipsit mult ca rezultatul fi
nal să fie și mai strîns ! Echi
pa noastră a jucat bine în apă
rare, foarte activ și mobil, 
avansat, reușind să stopeze 
multe din acțiunile formației 
sovietice. Unele exagerări ale 
cuplului de arbitri finlandezi 
(H. Tuominen și U. Reppo), au 
determinat că scorul să ia pro
porții către sfîrșit, așa îneît se
lecționata Uniunii Sovietice se 
va prezenta la 27 aprilie, în 
meciul retur de la Cluj, Cu un 
avans de trei goluri care poate 
fi recuperat.

în apărare, Insă, jucătoarele 
românce n-au putut-o anihila 
pe Sabanova (a înscris 8 go
luri), iar în atao au făcut des
tui de multe greșeli, ratînd ne- 
permis de des (4 contraatacuri, 
în repriza secundă !) și cedînd 
mingea datorită unor pase sau 
prinderi greșite.

Nu vrem, însă, să se înțelea
gă că formația română a jucat 
slab în acest meci. Dimpotrivă, 
în fața unui adversar care a

luptat extraordinar pentru a 
obține victoria, handbalistele 
noastre au opus o rezistență 
dîrză și au aruncat în această 
aprigă dispută, toată energia 
lor care, avem impresia, în ul
timele 10 minute, nu le-a mai 
fost suficientă pentru a contra
cara forța de joo a adversare
lor. Rămînem la impresia ge
nerală că reprezentativa Româ
niei ar fj meritat, totuși, un re
zultat mai strîns !

Meciul a început în nota de 
dominare a echipei noastre care 
a condus cu 3—1 (min. 7) păs- 
trînd apoi avantajul pînă în 
min. 21 cînd selecționata Uni
unii Sovietice a preluat condu
cerea (6—5). în finalul reprizei 
handbalistele românce au mai 
egalat de două ori (6—6 min. 
21 și 7—7 min. 23), dar ele au 
fost conduse cu un gol la în
cheierea primelor 25 de minute. 
După pauză scorul a fost în 
continuare strîns (9—9, min. 
29). în min. 35 formația gazdă 
beneficiază de o aruncare de la 
7 metri, Irina Climovski o apă
ră dar arbitrul dictează repe-

tarea aruncării pentru un nou 
fault șl echipa sovietică se de
tașează. Jocul este Jn continu
are foarte nervos Iar handba
listele sovietice ajung să aibă 
un avans de trei goluri : 12—9 
(min. 41), 13—10 (min. 46). Cu 
trei minute înainte de final, 
avantajul gazdelor crește (14— 
10) și în ultimele două minute 
echipa română reușește să re
ducă din handicap prin trans
formarea unei aruncări de la 
7 metri.

Iată formațiile care au jucat: 
ROMANIA : Climovschi — 

Arghir (3), Neghină, Băicoianu 
(2), Soos (3), Schramko, Popa 
(1), Metzenrath (1), Dumitru (1). 
Echipa noastră a beneficiat de 
4 aruncări de la 7 m din care 
a transformat 3.

UNIUNEA SOVIETICA : So
kolova — Bobrusi (1), Osetins- 
kaia (2), Șabanova (8), Marșu- 
ba (2), Șubina, Kan Fan San 
(1), Baranova. Formația sovie
tică a avut 7 aruncări de la 7 
metri dtn care a transformat 4.

Cfilin ANTONESCU

•5,

„MONDIALELE"
DE BASCHET

FEMININ
SAO PAULO, 20 (Ager

pres).— între 15 și 17 mai, 
în trei Orașe braziliene se 
vor desfășura meciurile din 
grupele preliminarii ale cam
pionatului mondial feminin 
de baschet. Iată componența 
acestor grupe și orașele care 
vor găzdui jocurile respecti
ve : Niteroi: U.R.S.S., Argen
tina, Canada, Cuba ; Brasi
lia : Coreea de sud, Franța, 
Ecuador, S.U.A.; Recife : Ce
hoslovacia, Japonia, Mada
gascar, Australia. Cea de a 75-a ediție a maratonului de la Boston (S.U.A.) 

reunit la start 979 concurenți din diverse țări. Victoria 
revenit in 2:18,45 lui Alvaro Mejia (Columbia) pe care 

vedeți răcorindu-se după terminarea cursei
Telefoto : A.P.-AGERPRES

a 
a 
îl

Max Euwe despre șahul

jucat de oameni și mașini...

încă una din marile 
granițe ale atletismului a 
fost depășită, în cea mai 
clasică probă a sa. Sîm- 
bătă, la Malmo, „copilul 
teribil" al atletismului 
suedez, Rickard Bruch, a 
aruncat discul la 70,15 m, 
performață superioară cu 
1,75 m recordului mondial 
al lui Jay Silvester 
(S.U.A.).

Mărturisim, „isprava" lui 
Bruch este cu atît mai 
surprinzătoare cu cît ea 
vine într-un moment cînd 
atleții europeni abia au 
încheiat sezonul hivernal, 
iar știri despre întreceri 
atletice în aer liber ne 
parveneau numai din în- 

’ sorită Californie. Așa că 
rezultatul colosului din 
Malmo — îi puteți admira 
alături dimensiunile în ci
fre — este senzațional și 
îi probează calitățile ieșite 
din comun. Aceste calități 
au fost relevate acum doi 
ani, la cîteva zile după 
campionatele europene de 
la Atena 
acasă — 
babil, de 
stabilește

cînd, abia întors 
și supărat, ppo- 

insuccesul său — 
un neașteptat

record european (68,06 m) 
succedîndu-i cehoslovacu- 

. lui Ludvik Danek. Calități 
carș au 
mate pe 
zonului 
,.Ricky" 
tr-un interval de aproape 
șase luni, la nu mai pu
țin de 74 (!) ’ 
obținînd la 
ele rezultate 
și realizînd 
celentă a 
concursuri -

Realizat la începutul se
zonului — în circumstanțe 
pe care nu le cunoaștem 
în amănunt și deci nu pu- . 
tem ști dacă ele corespund 
condițiilor cerute de omolo
gare — recordul lui Bruch 
trădează resurse superioa
re care, sîntem convinși, 
nu vor întîrzia să se ma
nifeste. Bruch și-a propus 
de altfel, ca scop final al 
carierei sale atletice, ob
ținerea cifrelor de 23 m 
la aruncarea greutății (mo
tiv pentru care am prezen
tat evoluția sa și în aceas
tă probă) și... 80 m la 
aruncarea discului. Colo
sal !

fost apoi confir- 
toată durata se- 
trecut, în care 

a participat, În-

de concursuri, 
jumătate din 

' de peste 63 m 
o medie ex- 

primelor zece 
- 66,13 m !

AU ÎNCEPUT finalele
CAMPIONATELOR DE BOX

ALE JUNIORILOR
CLUJ, 20 (prin telefon). Tn 

fața unui număr neașteptat 
de mic de spectatori au în
ceput finalele campionatelor 
naționale de juniori. Juniorii 
mici au dovedit o pregătire 
insuficentă pentru o asemenea 
competiție, foarte mulți din- 
trei ei cedînd înainte de li
mită. Singurul meci echili
brat a fost cel dintre Șt. Tur- 
cuș (Crișul Oradea) și P- Istra- 
te (Constructorul Hunedoara), 
cîștigat la puncte de primul. 
Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate : juniori mici : I. 
Dumitrescu (Constr. Buc.) 
b.p. P. Dragu (Electroputere), 
P. Neagu . (Chimia Teleorman) 
b.p. G. Varga (C.S.Q.B. Mare), 
V. Saroțaru (Nicolina) b.ab. II 
Gh. Oncel (Voința Buzău), F. 
Manea (Voința Buzău) p.b. I. 
Truță (Viitorul Buc.), S- Iuseim 
(Energia Constanța) b.p. Al. 
Barbu (Vagonul Arad), M. Si- 
rnion (Dinamo București) b. 
k.o. TI Gh. Mihai (Energia 
Cîmpina), C- Tănase (Pro
gresul Buc.) b. ab. TT Gh. 
Matache (Ceahlăul P. Neamț), 
D. Căpățînă (Metalul Mehe
dinți) b. ab. I M. Muschei

(S.S.E. Iași); juniori mari: I. 
Brebeanu (Energia Cîmpina) 
b.p.' T- Boșcu (Voința Galați), 
R. Cosma, (C.S.M. Cluj) b. p. 
Gh. Balaș C.S.M. Brăila), D. 
Condurat (S.C. Bacău) b- ab. 
II, I. Sabău (C.S.M. Cluj), S. 
Cuțov (P.A.L. Brăila) b. ab. 
III V. Neagu (Olimpia Buc.), 
Gh. Berki (Tehnofrig Cluj) 
b- p. R. Auraș (S.C. Bacău), 
N. Pîrvu (Progresul Brăila) 
b.p. D. Amza (Progresul 
București).

Nușa DEMIAN

Recenta vizită la Moscova, 
a președintelui Federației in
ternaționale de șah (F.I.D.E.), 
dr. Max Euwe, a constituit 
un eveniment de seamă al 
vieții șâhiste internaționale, 
deoarece cu acest prilej au 
fost discutate o serie de pro
bleme importante, în fruntea 
cărora s-a situat, desigur, or
ganizarea meciurilor candi
daților la campionatul mon
dial. După cum se știe, dr. 
Euwe ar dori să organizeze 
prima fază a acestei com
petiții în Olanda și conduce 
cu tact și diplomație trata
tivele în vederea atingerii a- 
cestui scop.

In timpul vizitei, organiza
ția ; șahistă a Moscovei a or
ganizat două întîlniri între 
fostul campion al lumii și 
elita șahului sovietic. Evi
dent, ziariștii n-au scăpat 
prilejul de a-i pune o serie 
de întrebări, privind cele mai 
diferite domenii 
Bineînțeles, n-a 
nanta problemă a mașinilor 
cibernetice 
mai ales 
cunoscut 
domeniu.

.părere :
„Anul trecut s-a desfășurat 

în S.U.A. campionatul mași
nilor care joacă șah. Au luat 
parte 6 computere. Cu in- 
vingătoarea acestei competi
ții, a cărei programare a fost 
efectuată de 3 studenți, am 
fost invitat să joc o partidă 
și anume, o partidă-fulger, la 
5 minute timp de gîndire 
pentru fiecare din părți. Tre
buie să vă spun că eram 
foarte neliniștit. îmi imagi
nam ce-ar fi scris ziarele din 
toate țările lumii, dacă aș fi 
pierdut...".

„Am cedat mașinii piesele 
albe. Pe un tablou luminos 
a apărut anunțul : Negru : 
Euwe. Am ales o variantă pu
țin cunoscută a partidei vie- 
neze, căutînd să-mi scot „ad
versara" din teorie. Dar ma
șina juca foarte bine și co
rect. Partida evolua repede. 
Intr-o poziție aproximativ e- 
gală a apărut un anunț ne
așteptat : „Negrul a depășit 
timpul".

„Am protestat. S-a consta
tat că mutările făcute de 
mine erau transmise lent ma
șinii, ceea ce ducea Ia un 
consum suplimentar de timp.

ale șahului, 
lipsit pasio-

joacă șah,care 
că dr. Euwe este un 
specialist în acest 
Iată interesanta sa

Pronosticul președintelui F. I. D. E. pentru

campionatul mondial Bobby Fischer !

CLAY - LUAT ÎN DISCUȚIE

CA ȘALANGER AL LUI FRAZIER

Protestul meu a fost accep
tat și partida a continuat. Pe 
la mutarea a 30-a, mașina a 
făcut o greșeală gravă și a 
pierdut".

„Mașina a jucat aproxima
tiv la forța categoriei I—II. 
In viitor ea va juca, fără în
doială, 
putea

mai bine, dar nu va 
atinge unui

BOBBY FISCHER

maestru, după părerea mea 
nici într-un secol

„Fără îndoială, mașina are 
mari avantaje față de om. 
Ea nu obosește, nu intră în 
criză de timp, 
riantele fără 
spre deosebire 
na este lipsită 
aceasta, după 
este esențial".

O altă întrebare, destul de 
delicată avînd în vedere func
ția profesorului Euwe, a fost 
următoarea : „Pe cine consi
derați cel mai bun jucător 
din lume ?“ Președintele 
F.I.D.E. ar fi putut evita în 
multe moduri un răspuns di
rect, dar el a preferat să-și 
spună părerea cu sinceritate:

„Aceeași întrebare mî-a 
fost pusă și la Casa ziariști
lor. Ea a lost cu totul neaș
teptată pentru mine. Am răs
puns : Fischer, deși nu este

calculează va- 
greșeală. Dar, 
de om, mași- 
de intuiție, și 
părerea mea,

IMPORTANTE MĂSURI ALE A.E. DE ATLETISM
ROMA 20 (Agerpres). Con

ducerea Asociației • europene 
de atletism, .întrunită la Flo
rența, a hotărît ca încep.înd 
din anul 1974, campionatele 
europene să. se desfășoare din 
patru în patru ani, iar „Cu
pele Europei" la fiecare doi 
ani, în timp ce campionatele 
pe teren acoperit vor avea 
ioc în fiecare an. Tn anul 
1974, Campionatele europene

’se. vor desfășura la .Roma în
tre 3 și 8 septembrie ; cele 
rezervate juniorilor, progra
mate în 1973, vor avea loc la 
Duisburg.

Tn ceea ce privește întîlni- 
:Tea de atletism dintre, echi
pele Europei și Americii, a- 
ceasta va avea loc în luna 
august a anului curent Ia To
ronto (Canada) în zilele de 
20 și'21 august. Echipa Euro-

pei va 
clasați 
în Campionatele europene de 
la Helsinki. Conducerea A-, 
sociației europene de atletism 
a precizat totuși că dacă pînă 
Ia '1 mai federațiile america
ne nu vor răspunde în mod 
oficial propunerii privind or
ganizarea acestui meci, com
petiția va fi anulată.

fi alcătuită din atleții 
pe primele două locuri

campionul lumii. Am răspuns 
astfel, deoarece încă acum 4 
luni, în cadrul unei anchete 
la care au răspuns 100 de șa
hiști (intre care și eu) l-am 
pus pe Fischer pe primul loc, 
el obținînd de altfel majori
tatea voturilor. Dar după O- 
limpiada de la Siegen, după 
istorica partidă Spasski — 
Fischer, am început să am 
îndoieli în această privință".

Privitor Ia șansele candi- 
daților la campionatul lumii, 
Euwe s-a deci avat de aseme
nea partizan al lui Fischer :

„Sper că nimeni nu se va 
supăra, dacă îmi voi face cu
noscute presupunerile. în pri
mul rînd, țin să vă previn 
că în trecut s-a dovedit că 
sînt un oracol bun : am pre
văzut întotdeauna rezultatele 
fără greșeală... De aceea, tre
buie să fiți foarte atenți la 
ceea ce voi spune acum".

„Grupul candidaților
compune din două jumătăți : 
un trio sovietic cu un străin 
și un trio occidental cu tui 
sovietic. Cred că învingătorul 
primei sub-grupe va fi Kor- 
cinoi, iar al celei de-a doua, 
Fischer — dacă nu cumva în 
mod neașteptat nu va re
nunța să ia parte. In meciul 
final, cred că va cîștiga 
Fischer. Cel mai mare inte
res, desigur, îl prezintă me
ciul pentru campionatul lu
mii. Eu îl simpatizez foarte 
mult pe Boris Spasski, dar 
mi-e teamă că aceasta nu va 
fi suficient...".

Rămîne să vedem, dacă și 
de data aceasta doctorul Eu
we se va dovedi un „oracol" 
la fel de bun !

se

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— World Boxing Association 
(W.B.A.), cel mai important 
organism al boxului profesio
nist, a adoptat proiectul în
ființării unei case de pensii 
pentru boxerii profesioniști. 
Aceștia vor trebui să contri
buie cu cote, 
bili te ulterior, 
casate.

în ședința 
Orleans, s-a 
tualitatea 
Cassius Clay în clasamentele 
mondiale și desemnarea sa ca 
șâianger nr. 1 al lui Joe Fra
zier. Această reintegrare este 
condiționată de soluționarea 
situației judiciare a lui Clay, 
dezbătută în prezent de 
Curtea Supremă din S.U.A.

In altă ordine de idei, 
W.B.A. va recunoaște meciul 
dintre argentinianul Carlos 
Monzon (deținătorul titlului 
mondial la categoria mijlocie) 
Și 
cu 
să 
de 
pe .
riei, americahul Emilie Grif
fith. Meciul Monzon—Benve
nuti este programat, Ia 8 mai, 
la Monte Carlo.

® Curtea Supremă a Sta

ce vor fi sta- 
din bursele în

ținută la New 
discutat even- 

reintegrării lui

italianul Nino Benvenuti, 
condiția ca învingătorul 

se angajeze ca în decurs 
60 de zile să-l întîlnească 
șalangerul nr. 1 al catego-

S. SAMARIAN

Premierul Australiei 
favorabil schimburilor 
sportive cu R. P. Chineză 

într-o declarație făcută în 
Camera Reprezentanților a 
Australiei cu privire la re
lațiile dintre această țară și 
R. P. Chineză, premierul Wil
liam Mc. Mahon a spus prin
tre altele : „Un schimb de 
echipe sportive între Austra
lia și R. P. Chineză ar fi 
salutat Ia Canberra".

telor Unite a examinat luni 
apelul boxerului Cassius Clay, 
condamnat în iunie 1967 la 
cinci ani închisoare și 10 000 
dolari amendă pentru refu
zul de a satisface serviciul 
militar. Avocatul Chauncery 
Eskridge a cerut achitarea 
inculpatului, pe motiv că tre
cerea sa la cultul musulman 
îl transformă într-un adver
sar al războiului, în general. 
Curtea urmează să-și pronun
țe verdictul înainte de în
cheierea actualei sesiuni (sfîr- 
șitul lunii iunie).

TELEX
Tn turneul de șah de la Zagreb 
(runda a 8-a) maestrul român 
Theodor Ghițescu a întrerupt cu 
iugoslavul Bukal. In 
continuă să conducă 
(Iugoslavia) cu 6 p, 
cupă locul 8 cu 31/» P 
întreruptă.

clasament 
Marangunici 
Ghițescu o.- 
și o partidă

La Louviere, meciul de rugby 
dintre echipele Belgiei și Spaniei 
conțină pentru „Cupa Națiunilor** 
— FIRA s-a Încheiat cu victoria 
rugbyștilor spanioli 44—0.

La Oslo, în preliminariile campio
natului mondial feminin de hand
bal : Norvegia — Polonia 12—9 
(8—6).

Tradiționalul maraton nautic de 
pe Nil (35 km) a revenit, la a- 
ceastă ediție, înotătorului egip
tean Marawan Ghazawy. între
cerea la care au participat spor
tivi din 11 țări, a fost urmărită 
de peste 10 000 de spectatori,

fi
Tn campionatul de fotbal aJ Tur
ciei, Gdztepe a dispus cu 3—1 de 
Fenerbahce Istanbul. Galatasa- 
ray a cîștigat. cu 2—1 jocul cu 
Mersin, iar Besiktas a întrecut 
cu 2—1 pe Samsun. în clasament 
conduce Galatasaray cu 33 p. ur
mată de Gdztepe — 30 p și Fe
nerbahce — 29 p.

Cursa ciclistă de patru etape, 
desfășurată la Soci, cu participa
rea rutierilor clin R.D. Germană, 
Polonia și U.R.S.S. — care se 
pregătesc pentru „Cursa Păcii'* — 
a fost cîștlgată de sovieticul 

Reinhold Kalnenieks.

js»tiri* ultimele Știri, uitimele^tiri. ultimele’
BRAILA — SELECȚIONA

TA ALGERIEI 17—18 
(10—10), LA HANDBAL
BRAILA, 20 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru, N. Co- 
stin).

Marți dups-amiază. Ia Brăila, 
Selecționata masculină de hand
bal a orașului a susținut un 
meci amical cu Selecționata Al
geriei, care întreprinde un tur
neu în România. Jocul a fost 
viu disputat, cu faze frumoase, 
urmărit cu interes de peste 1 000 
de spectatori. Cele mai multe 
puncte le-au înscris Boukhobza 
(7), Lamdjadani (6) pentru oas
peți, respectiv, Stănculean (5) și 
Meca (3). Miercuri, handbaliștii 
algerieni vor juca la Galați.

DUEL RYUN — LIQUORI 
LA 22 MAI

Ia 22 mai în localitatea El Pa&o 
(Texas), 
concurs 
asigurat

o milă valoroșii alergători 
Ryun și Marty Liquor! care 
au mai concurat împreună 
1969.

de
Jim
nu 
din

Organizatorii 
au anunțat 
parti tiparea

că 
in

acestui 
și-au 
cursa

TURNEUL DE TENIS 
DE LA CHARLOTTE

Turneul international de tenis 
de la Charlotte (Carolina de 
nord) s-a încheiat cu proba de 
dublu-bărbați. In finală, cuplul 
Roche (Australia) — Riessen 
(S.U.A.) a dispus cu 6-—2, 6—2 

ele perechea nord-americana Ashe 
— Ralstone.

jacks Banja, maestrul iugoslav 
Llubojevlci l-a învins pe Ostolci. 
S-au încheiat cu remiză parti
dele Sahovlci — Janosevicl și 
Benkâ — Stein. Clasamentul se 
prezintă astfel : 1. Liubojevici
(Iugoslavia) 5p ; 2. Stein
(U.R.S.S.) 4p ; 3. Ivkov (Iugo
slavia) 3'/ip (1) ; 4. Barczay
(Ungaria) 3'/, p etc.

MARELE PREMIU
AL SPANIEI

LA MOTO-CROS

Un duel atletic de mare atrac
ție va avea loc în cadrul con
cursului care se va desfășura

STEIN ÎL SECUNDEAZA 
PE LIDER LA VRNJACKA 

BANJA
in i’unda a 6-», a turneului 

internațional de șah de la Vrn-

Una din importantele compe
tiții de motocros ale acestui se
zon. Marele premiu al Spaniei, 
desfășurat la Tarrăsa, a luat 
sfirșit, conform așteptărilor, cu 
victoria belgianului Joel Roberts 
(Suzuki) care 
două
2 p. 
ment
6 p 
s p.

manșe
L-au 

suedezi; 
și Haaken

a totalizat în cele 
ale concursului 

urmat în clasa- 
Ole Petersson cu 

Andersson ci
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