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COMPORTARE BUNĂ, REZULTAT PRESTIGIOS!

Dembrovschi autorul golului victoriei

ÎN CINSTEA GLORIOASEI

ANIVERSARI A PARTIDULUI

MII DE STUDENȚI Șl STUDENTE
PE TERENURILE DE SPORT

Am relatat intr-un număr 
anterior al ziarului, despre 
numeroasele întreceri și ac
țiuni sportive studențești or
ganizate în cinstea glorioasei 
aniversări a Partidului. Re
venim azi cu amănunte și re
zultate din diferitele dispute 
ce au avut loc în unele cen
tre universitare ale țării.

DIN TIMIȘOARA

...am aflat că întrecerile do
tate cu „Cupa Semicentena
rului" la atletism au atras 
pe stadioane, în prima deca
dă a lunii aprilie, peste 2.500 
de studenți și studente. Du
minică a luat sfîrșit etapa pe 
centru a campionatelor uni
versitare la jocuri sportive. 
Participanți : 8.550 sportivi.
După omologarea rezultatelor 
au fost declarate cîștigătoare 
echipele Institutului Politeh
nic (la handbal, baschet și 
fotbal), și ale Universității 
(la volei, băieți și fete) și 
baschet (fete).

Printre alte activități spor
tive de masă menționăm : în
trecerile de judo de la Insti
tutul Agronomic și Universi
tate, „C-upa grupelor" la fot
bal, cu participarea a 22 de 
echipe de la Institutul Poli
tehnic. N-au fost neglijate 
nici drumețiile săptămînale, 
organizate de centrul univer
sitar, la care au participat, 
pînă acum, peste 1.500 de stu
denți și studente.

La Cluj s-a încheiat recent competiția de handbal dotată cu
„Cupa Semicentenarului". în foto, echipa cîștigătoare a tro-. 

feului, selecționata orașului gazdă
Foto : Călin CREȚU — Cluj

Competițiile
eta-

LA CLUJ
...s-a încheiat recent eatpa I 

— intergrupe — la nivelul 
centrului universitar la ur
mătoarele ramuri sportive : 
fotbal, înot, baschet, tenis de 
masă. Cu prilejul diferitelor 
întreceri s-au înregistrat ade
vărate recorduri de participa
re, dintre care amintim : 4.300 
studenți la înot, 3.900 la bas
chet, 3.000 la fotbal, 2.200 la

tenis de masă, 
continuă cu desfășurarea 
pei a II-a, interani.

în pădurea Făget, s-a 
fășurat etapa pe centru 
verși tar a „Cupei U.A.S.R? 
la orientare turistică. Compe
tiția a reunit la start 232 de 
sportivi din toate facultățile 
clujene. La buna reușită a 
acestei acțiuni o contribuție 
deosebită a avut și C.J.E.F.S., 
care a pus la dispoziția par- 
ticipanților hărțile și diferi
tele materiale necesare desfă
șurării în bune 
concursului.

Este susținută 
ca patriotică, la 
cipă peste 1.500 
și studente. în Parcul sportiv 
Babeș-Bolyai sau în zona com
plexelor studențești 1 și 2 se 
lucrează la amenajarea a 
două terenuri de baschet, a 
unuia de fotbal și a unei piste 
de atletism.

TN BUCUREȘTI

des- 
uni- cc

condiții a

zilnic mun- 
care parti
de studenți

...sala de festivități a Insti
tutului de construcții găzduieș
te astăzi, de la ora 17 și mîine 
ora 8, lucrările unei sesiuni de 
comunicări științifice, dedicate 
glorioasei aniversări a Parti
dului. între cele 15 comuni
cări ce vor fi prezentate figu
rează și cîteva consacrate e- 
ducației fizice și sportului 
(„Metode și mijloace stimu
latorii folosite la orele de e- 
ducație fizică ale grupelor 
de studenți din anul I” — 
Maria Șerban, Elena Leuștean, 
Ruxandra Ionescu, Rodica Si- 
mioneșcu, „Jocul modern al 
înaintașilor în margine și în 
grămezile ordonate la rugby" 
— Aurel Barbu, „Activitatea 
de educație fizică și sport în 
bugetul de timp al studenți
lor” — N. Vespereanu și co
lectiv etc.).

TURISMUL DE MASĂL

Prin comportarea bună ți victoria obținută asea
ră la Novi Sad, echipa națională ne dă un 
prilej de satisfacție. Aplauzele miilor de specta
tori iugoslavi adresate fotbaliștilor noștri, pe 

care le-am gustat prin intermediul transmisiunii radiofo
nice, ne-au produs o mare plăcere. Rezultatul este tonifi
ant pentru dificila încercare din grupa preliminară a 
campionatului european, mai cu seamă după ce am aflat a- 
seară vestea succesului obținut de adversara principală 
a echipei noastre, Cehoslovacia, în partida cu Țara Ga
lilor, la Swansea (3—1 I).

Concluzia cea mai importantă după partida de la Novi 
Sad este aceea că reprezentativa noastră se atlă pe dru
mul fortificării pentru meciul oficial (din 16 mai, de la 
Bratislava) Cehoslovacia — România. Sîntem convinși că 
jucătorii și conducerea echipei noastre naționale, care au 
știut să se mobilizeze atît de bine în întîlnirea amicală 
cu Iugoslavia, vor ști s-o facă ți mai bine pentru con
fruntarea oficială cu reprezentativa Cehoslovaciei. De a- 
ceea, este de dorit ca în următoarele trei săptămîni de 
pregătire fortificarea echipei naționale să continue cu 
spirit de răspundere din partea selecționabiiilor, cu tot 
sprijinul factorilor de răspundere ai acestui dificil proces 
de pregătiri : cluburi, federație ți într-o atmosferă pe 
deplin favorabilă.

Constantin FIRANESCU

(Continuarea in pag. a 4-a)DEMBROVSCHI

NOVISAD, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Echipa de fotbal a Româ
niei a pășit cu dreptul in se
zonul internațional 1971, ob
ținînd Ia Novi Sad o victorie 
de prestigiu în fața puternicei 
reprezentative a Iugoslaviei, 
pe care a întrecut-o cu scorul 
de 1—0, golul victoriei fiind 
„semnat" de către Dembrovs
chi — autorul unui splendid 
șut de Ia aproximativ 25 de 
metri — care a trimis balonul 
la păianjenul porții apărată 
de Dujkovici.

Caracterizînd desfășurarea 
partidei, voi remarca echili
brul care a dominat, în ge
neral, prima repriză, echipa 
gazdă avind doar intre mi-

frumos, primăvăratec ; teren
25 000. A marcat : DEMBROV-

14—11 (5—2 pe spațiul porții).

MIERCUREA 
telefon, de la 
tul nostru).

Peste 1 500 de spectatori 
au asistat la reuniunea inau
gurală a ultimei mari com
petiții hocheistice a sezonu
lui, „Cupa României". S-a 
jucat viu, cu poftă, s-a fă
cut risipă de efort și după 
cum se mișcau sportivii pe 
gheață, nimic nu ne făcea să 
credem că ne aflăm în plină 
primăvară.

CIUC (prin 
coresponden-

STEAUA — DUNĂREA
GALAȚI 6—2 (0—0, 2—1,

4-1)'

Au marcat : Gheorghiu (2), 
Ștefanov, Varga, Popa, Schi
au de la Steaua, respectiv 
Curelaru și Trășan.

DINAMO 
AVINTUL

(4-0,

BUCUREȘTI —
M. CIUU 4—1
0—1, 0—0)

Acest meci frumos care a 
ridicat deseori tribunele în 
picioare, s-a decis în prima 
repriză. Echipele ni s-au pă
rut egale în cîmp, dar di- 
namoviștii au beneficiat de 
una dintre marile zile
inspirație ale portarului Du- 
mitraș, care a apărat totul, 
anihilînd avalanșele de 
tacuri ale hocheiștilor din 
Ciuc. Campionii s-au repliat

de

a-

DESTINDERE SI FORTIFICARE,
f 1

DAR Șl MIJLOC DE ÎMBOGĂȚIRE A CUNOȘTINȚELOR
PARTICIPANT!) LA PRIMUL SIMPOZION NATIONAL CONSACRAT ORGANIZĂRII TIMPULUI LIBER
F, AL PIONIERILOR Șl ȘCOLARILOR IȘI ÎMPĂRTĂȘESC OPINIILE

Primiți Simpozion Național consacrat dezbaterilor legate 
folosirea Cit mai eficientă a timpului liber al pionierilor 
școlarilor — acțiune de amploare desfășurată sub egida

de 
și 
Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Ministerului 
Invățămîntului și Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport — a reușit să realizeze un prețios schimb de expe
riență între învățătorii, între profesorii de toate specialitățile 
care lucrează nemijlocit cu elevii, să evidențieze multe ini
țiative cu un fond practic notabil. Nc propunem să consem
năm cîteva dintre ele, in ideea de a reprezenta un start și 
pentru alte cadre didactice care iși desfășoară activitatea in 
rindul juniorilor și școlarilor...

Turismul trebuie să inceapă
de la cunoașterea străzii

tiuni care să nu-i plictisească, 
oferindu-le în același timp cit 
mai multe cunoștințe de cul
tură generală”.

bine și au atacat prin sur
prindere, obținînd o victorie 
pe deplin meritată. Autorii 
golurilor : Pană (2), Mihăiles- 
cu, Axinte, respectiv, Bașa.

Z. MORVAI

De ieri

Sala Floreasca 
și a deschis porțile 
pentru gimnastica
• Primele antrenamente in sala

de concurs
• Au sosit delegațiile

Cehoslovacia, Ungaria

R. D. Germană

din

5'

i-aDe ieri, sala Floreasca 
primit ca oaspeți pe gimnaști. 
Sportivi fruntași din Capitală 
și din provincie, viitori parti- 

.* ci'foanți la Cea de-a XlV-a edi
ție a campionatelor internațio
nale ale României, au făcut cu
noștință cu aparatele de ‘ con
curs, cu ambianța sălii, au efec
tuat ultimele retușuri la 
exercițiile libere ce le vor 
prezenta spectatorilor vi
neri, sîmbătă și duminică 
dimineața. De miercuri se 
află în Capitală și gimnas
tele din orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej și Sibiu înscrise pe lista 
participantelor la concursul in
ternațional ; este vorba de Eli- 
sabeta Turcu, Ileana Coman, 
Marcela Păunescu, Maria Cons- 
tantinescu (toate eleve ale li
ceului cu program de educație 
fizică din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), precum și Maria An- 
tinie, o talentată gimnastă din 
Sibiu, debutantă într-o între
cere de mare anvergură. I-am 
văzut la lucru și pe băieți. 
Deși nerestabilit în urma unui 
accident, Petre Mihaiuc pare 
decis să se reabiliteze în fața 
admiratorilor săi, la fel ca și 
Gheorghe Păunescu — ambii cu

STELIAN CHIRIAC — direc
torul Casei pionierilor din Iași : 
„Turismul trebuie să 
— poate — chiar de la 
terea străzii (și cite 
nu-ți oferă aceasta !) 
extins pînă la vizitarea celor 

îndepărtate ținuturi. La

S-a schimbat mult
înceapă 
cunoaș- 
surprize 
și apoi

mentalitatea părinților...

Stadionul „Vojvodina" ; timp 
bun ; spectatori : aproximativ 
SCHI (min. 57).

Raportul șuturilor la poartă :
Raport de cornere : 6—4.
IUGOSLAVIA : Vukcevlcl (mln. 46 — Dujkovici) — Pavlovlci, 

Paunovici, Holțer, Ralcovici (mln. 46 — Stepanovlci), Antonlevicl, 
Georgevicl, Oblak, Jerkovicl, Bukal (mln. 46 — Bjecovicl), Gealei.

ROMANIA : Răducanu 9 — Sătmăreanu 8, Dinu 9, Dan 9, Mo- 
canu 8, Anca 8, Dumitru 9, Neagu 6 (min. 75 — R. Nunweiller), 
Dembrovschi 9, Dumltrache 8, Lucescu 8.

A arbitrat bine o brigadă de arbitri greci, avîndu-1 la centru 
pe Eustatis Papavasiliu, ajutat la linie de Emanuel Ianlcachi șl 
de Constantin Levolanl.

Antrenorul Gheorghe Gorgoi asistind-o la antrenament 
elevă a sa, Elisabeta Turcu .tul de ieri, pe cea mai bună

speranțe într-o bună compor
tare la tradiționala noastră 
competiție. Intr-un alt colț al 
sălii, Mircea Gheorghiu, Nico- 
lae Achim, Liviu Mazilu, lu
crează la elementele de dificul
tate incluse în noile exerciții pe 
care le vor prezenta in fața 
arbitrilor.

In cursul zilei de miercuri 
au sosit în Capitală și primii

oaspeți ai internaționalelor 
noastre. La ora prînzului — de
legația de sportivi din R.P. Un
gară, iar în cursul după-amie- 
zii — gimnastele și gimnaștii 
din R. S. Cehoslovacă și R. D. 
Germană. Astăzi dimineață ur
mează să sosească și delegațiile 
de gimnaști din Uniunea Sovie
tică și Iugoslavia.

O reușită tabără de corturi pe malul Begăi. Iată-i, în imagine, pe unii dintre elevii 
timișoreni pregătind micul dejun. Foto i Sebastian BONIFACIU

Prof. ACAȚIU FEJER, Școala 
generală din comuna Micfalău. 
județul Harghita : „Mă bucur 
din inimă pentru faptul că pri
mul Simpozion Național, în 
care s-a tratat cu precădere 
despre turismul cu pionierii, a 
scos în relief valoarea inițiati
velor îndrăznețe... Acum 10 ani 
cînd încercam să discut cu pă
rinții despre organizarea unei 
acțiuni cicloturistice peste ho
tarele comunei, oamenii au ri
dicat din sprîncene. Am stă
ruit, insă, am explicat părinți
lor foloasele petreoerii timpu-

Opinii consemnate de
Emanuel FANTANEANU

T. BRADAȚEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Steaua reprezintă unul din 
cluburile sportive în care pre
ocuparea pentru formarea și 
creșterea de juniori se situea
ză în centrul atenției. Și asta 
încă de la înființarea acestei 
unități de performanță, acum 
mai bine de două decenii.

Că este așa ne-o dovedește, 
în primul rînd, situația exis
tentă în cel mai popular 
dintre sporturi, fotbalul. In 
prima garnitură a echipei 
Steaua au promovat, în ulti
ma vreme, nu mai puțin de 
8 jucători — Cristache, Naom, 
Ștefănescu, Iordănescu, Ma-

nea, Vlad, Sameș și Tătaru. 
Cu alte cuvinte, mai bine de 
50 la sută din efectivul lo
tului de fotbal. Aceasta face 
ca ponderea fotbaliștilor de 
la Steaua să o constituie ele
mentele formate în sinul 
clubului.

Fenomenul se face 
simțit și la nivelul 
altor secții, cu 
ar putea ține 
comentarii. La 
juniorii Stelei 
titluri naționale individuale 
și 6 pe echipe și au stabilit 
nu mai puțin de 16 recorduri

însă 
multor 

rezultate care 
loc de orice 
tir de pildă, 
au cucerit 8

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE BOX PENTRU JUNIORI

ÎN SEMIFINALE, MECIURI SLABE
CLUJ, 21 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). In sala sportu
rilor din localitate s-au disputat 
aseară semifinalele campionate
lor individuale de box pentru 
juniori miel. Din păcate, cele mal 
multe din meciuri au fost de o 
slabă valoare tehnică. Și, parcă 
pentru a nu face notă discor
dantă cu cele petrecute în ring, 
arbitrajele au fost, de asemenea, 
slabe. Iată (în ordinea categoriilor) 
Analiștii: 45 kg: C. Varga (I.S.C. 
Turziii — I. Dumitrescu (Constr. 
Buc.), 48 kg : Gh. Cîlțea (Vii

torul Focșani) — I. Păduraru (E- 
țnergla Cimpina), 51 kg. : A. Zol- 
Ttan (I.S.C. Turzii) — C. Dedu- 

rîeșcu (C.s.ș. Buc), 54 kg : 
îtancu (Chimia Craiova) I.

Covaci (Vagonul Arad), 57 kg : 
N. Nioolaev (Oțelul Galați) <— Sa- 
llm Iusdm (Energia Constanța), 
60 kg e M. Nagy (C.S.M. Cluj) — 
S. Niță (Grivița Roșie Buc.), 63,500 
kg : M. Nicolae (Oțelul Galați) — 
E. Barbu (Olimpia Buc.), 67 kg K 
C. Telepovlci (Voința Pitești) —’ 
P. Stroe (Steaua), 71 kg c Șt. 
Iile (Electromagnetica Buc.) — 
V. Alucăl (Voința Iași), 75 kg s 
M. Alexandru (Farul) — M. Si
mon (Dinamo Buc.), 81 kg I C. 
DaflnoUi (Progresul Brăila) — 
Gh. Matache (Ceahlăul P. Neamț), 
-Ț-81 kg : Gh. Constantin (Con
structorul Buc.) — D. Căpățînă 
(Metalul Tr. Severin).

noi, în Iași — spre exemplu 
— turistul poate întîlni la fie
care pas o casă, un monument 
Important. Dat pentru a le des
coperi are nevoie de un ghid. 
Iar copiii de pe strada respec
tivă pot fi minunați îndrumă
tori, mai ales dacă sînt înar
mați și cu niște cunoștințe su
plimentare. De asemenea, cred 
că turismul la școlari trebuie 
organizat gradat, pe categorii de 
vîrstă, prin realizarea unor ac-

__________________________________

p.
M, TRANCA

Etapă plată...
SINAIA, 21 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru). Local
nicii, ca și numeroși oameni 
aflați la odihnă, au asistat în 
număr mare la desfășurarea 
etapei a III-a a Cursei mun
ților, pe un traseu în circuit 
pe străzile orașului (opt ture 
a 7,5 km). Dar atît ei cit și 
noi am fost martorii unui 
spectacol puțin interesant. Pe 
un traseu aproape plat, nu 
s-a petrecut nimic deosebit, 
ci s-a rulat în pluton com
pact pînă la sprintul final, 
unde dinamovistul V. Sele- 
jan a obținut victoria: 60 km 
în lh:31,51, medie orară

Meciuri internaționale de volei
Da invitația Școlii sportive 

nr. 1, au sosit în Capitală echi
pele poloneze de volei (juniori) 
L.K.S. (fete) și Spolem (băieți) 
din Lodz, care vor susține, azi 
și mîine, meciuri amicale în 
compania unor formații bucu- 
reștene.; Jocurile vor avea loc

în sala Constructorul, după ur
mătorul program : azi, începînd 
de la ora 19 : Șc. sp. 1 — Spo
lem (m) și Șc, sp. 1 — L.K.S. 
(f). Mîine, cu începere de la 
ora 18 : Viitorul — Spolem și 
Constructorul — L.K.S. Lodz.

in Cursa munților la ciclism
oferite de 
al orașului 
a totalizat 
punctaj (19 
Bădoi (Dezrobirea) 11 p, 
Prohal 10 p, David 9 p și 
Kvapil (Ruda Hvezda) 6 p.

Joi are loc ultima etapă, 
pe traseul Sinaia (plecarea 
la ora 9,30) — București 
(sosirea în jurul orei 12,30, pe 
velodromul Dinamo).

39,200 km. El a fost urmat, 
în ordine, de V. Teodor, Di
namo I), N- Gavrilă (Steaua

Prohal (Ruda Hvezda 
G. Gonțea (Steaua 

Paulke (Dynamo Ber- 
J. Patras (Ruda Hvez-

I) , J. 
Plsen),
II) , B. 
lin) și
da), N. David (Mureșul Tg. 
Mureș) și A. Suciu (Dezrobi
rea Brașov).

Platitudinea cursei a fost 
înviorată prin disputarea la 
fiecare tur a sprinturilor 
pentru puncte .și... premiile

Consiliul popular 
Sinaia. V. Teodor 
cel mai mare 
p), urmat de M.. . . n

Emil IENCEC

la 
de 
de

GIMNAȘTI ROMANI
LA RIGA

Răspunzînd invitației fede
rației de specialitate din 
U.R.S.S., un grup de gimnaști 
români a părăsit Capitala în- 
dreptîndu-se spre Riga, spre a 
participa la un mare concurs 
internațional. Au făcut depla
sarea : Ștefania Bacoș, Anca 
Grigoraș, Mariana Gheciov, 
Dan Grecu, Vasile Coșariu, 
Constantin Petrescu.

Sîmbătă, la „Patinoar"
Selecție pentru

micii hocheiști
Secția de hochei a clubului 

I.P.G.G. organizează sîmbătă, în
tre orele 10 și 14,30, la patinoarul 
artificial „23 August" din Capi
tală, o selecție pentru recrutarea 
de elemente în echipele de copii 
și juniori.

Băieții care știu să patineze sînt 
așteptați de antrenorii Ștefan Io
nescu și Virgil Crihan.

— 12 individuale și 4 pe e- 
chipe. La natație, alte 8 tit
luri individuale. Un titlu de 
campioană a țării a fost 
obținut la călărie, în pro
ba de dresaj, precum și 
la hochei pe gheață (Io- 
niță, Gheorghiu, Ștefanov, 
Herghelegiu sînt jucători 
care au trecut prin sec
ția de juniori a clubului). Nu 
sînt de neglijat, de asemenea, 
locurile fruntașe pe care spe
ranțele clubului militar s-au 
situat la polo (juniori mari 
și mici), tenis de cîmp, călă
rie (obstacole) și handbal.

Toate acestea atestă că 
Steaua există o pleiadă 
talente. Ar fi o modalitate
a explica rezultatele mai sus- 
amintite. Ce ar însemna însă 
niște copii buni, cu mari vir
tuți în sport, dacă aceștia ar 
fi lăsați pe mina unor teh
nicieni lipsiți de pricepere și 
de entuziasm ? în acest club, 
însă, între noțiunile de ju
niori talentați și antrenori 
pricepuți există o foarte 
strînsă corelație.

O politică promovată per
manent în cadrul acestui club 
a generat numeroase reali
zări și continuă să stea la 
baza frumoaselor succese cu 
care se mîndresc astăzi spor
tivii de la Steaua. Este vorba 
de legătura directă pe care 
foștii performeri — mulți 
dintre ei campioni sau re
cordmani — au păstrat-o cu 
clubul pe care ani la rînd 
l-au reprezentat cu toată cin
stea. Astfel, o mare parte 
dintre aceștia au fost pregă
tiți pentru munca de antre
nor, metodist sau activist al 
clubului Steaua, factorii de 
resort îngrijindu-se cu răs
pundere de crearea unor

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)
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AGENDA

FLORIN GHEORGHIU LA AL DOILEA ..MAR DEL PLATA
• NEÎNVINS, ALĂTURI DE POLUGAEVSKI, PAN
NO Șl SAVON • EXPERIENȚE UTILE ÎN PRO
BLEMA REPERTORIULUI DESCHIDERILOR • 
„CEL MAI GREU SE CÎȘTlGA O POZIȚIE”..
ClȘTIGATA"

Tradiția turneelor de șah 
de la Mar del Plata datează 
din 1923, întrecerea inscriin- 
du-se în categoria celor mai 
statornice din lumea tablei 
cu pătrate albe și negre.

Rezervat exclusiv jucători
lor sud-americani . pînă în 
1941, Mar del Plata devine 
după aceea una din piesele 
de rezistență ale sezonului in-

inter- 
ina.u-
1941,

ediția sa 
națională 
gurală, în 
după Stahlberg). 
El avea să fie 
învingător de 13 
ori într-o com- 

șahistă 
clasică.

CLASAMENTUL FINAL
1. POLUGAEVSKI

(U.R.S.S.)
2— 3. Panno (Argentina)

13

2— 3. Savon (U.R.S.S.)
4. GHEORGHIU

10

(România)
5— 6. Qvinteros

(Argentina)
9‘/2

5— 6. Najdorf (Argentina)
7. Pianinei

9

(Iugoslavia)
8— 9. Pilnik (Argentina)

8’A
8— 9. Meking (Brazilia) 8

10. Browne (Australia)
11. Schweber

7’A
(Argentina)

12. Rubinetti
7

(Argentina)
13—14. Brond (Argentina) 
13—14. Sumiacher

(Argentina) 5
15. Poch (Argentina) 4
16. Juarez (Argentina) 1

într-o 
petiție 
socotită i 
Alături de el, pe 
lista de onoare 
figurează Elîska- 
ses, Gligorici,
Bolbochan, Ivkov, 
Keres, Larsen, 
Spasski, Ficher, 
Polugaevski. Ciu
dat, Alehin și 
Capablanca n-au 
odată în sălile

LA 13 MAI.
START ÎN MECIURILE 

CANDIDAȚILOR
Lupta în campionatul mon- 

masculin 
decisivă.

meciurile 
la titlu.

Federația canadiană și-a 
exprimat dorința de a orga
niza întîlnirea 
TAIMANOV 
Vancouver). 
UHLMANN 
Las Palmas 
re), iar PETROSIAN și 
HtiBNER într-un alt oraș din 
Spania (Valencia sau Sevilla), 
pe continent. La Moscova 
vor juca ’ KORCINOI 
GHELLER. Meciurile se 
pută pe distanța a 10

a intrat într-o 
La 13 mai în- 
celor 8 candi-

FISCHER 
(probabil 
LARSEN 
vor întilni 

(Insulele Cana- 
PETROSIAN

se

la
Și 
la

Și 
dis- 
par-

CUM SE POT
î

a stirnit mare 
conferința CJEFS

NAȘTE... SĂLI DE GIMNASTICĂ

ternațional, concurînd cu suc
ces Hastingsul, Beverwijkul și 
alte festivaluri ale șahului. 
Eroul și veteranul concursu
lui este, indiscutabil, Miguel 
Najdorf (clasat al 2-lea la

jucat nici- 
Cazinoului 

somptuos de la Mar del 
ta.

Florin Gheorghiu este 
zent a doua oară aici și 
tru a treia oară în Argentina. 
După ce se clasase al 7-lea 
în 1965, iată-1 concurînd a- 
cum la un loc fruntaș 
tr-o companie de elită) 
cinei la valoarea sa cea 
bună, dai’ handicapat de 
să, fiindcă, oriei t de științific 
și de matematic ar fi șahul, 
zeul hazardului l-a integrat 
în teritoriul fără graniți al 
împărăției sale.

— Am jucat bine, dar m-am 
clasat prost, spune Florin 
Gheorghiu, în primul dialog 
după întoarcerea de peste O- 
cean. Am scăpat locul II — 
care mi s-ar fi cuvenit — în 
partidele cu Savon și Pla-

Pla

pre- 
pen-

(în- 
ju- 

mai 
șan-

nincî (net cîștigalc), Najdorf 
și Panno, în care am avut a- 
vantaj. Din păcate nu l-am 
fructificat în nici una.

Polugaevski ?
a jucat intr-adevăr 
dar a fost și un 
al Fortunei. Spre 
partidele cu Juarez, 
Pianinei și Qviute- 

cam

TRĂGĂTORII BUCUREȘTENI

Învingători LA SKOPLJE
Recent s-a desfășurat în 

Iugoslavia, la Skoplje, întîl- 
nirea internațională amicală 
de tir, la arme cu glonț. între 
reprezentativele orașelor 
Skoplje și București. Ca și în 
toamnă, la București, și de 
data aceasta scorul a fost fa
vorabil românilor, care au 
cîștigat majoritatea probelor. 
După cum ne spunea antre
norul Stelian Papură, con
cursul a fost deosebit de

am- 
Punctajul, 
românilor

la
cu

au

util pentru trăgătorii 
belor 
net
(16-5),

formații, 
favorabil 

oglindește fidel ra
portul de forțe dintre con- 
curenți- Poligonul, cu instala
țiile sale moderne, a permis 
obținerea unor rezultate va
loroase. Din echipa Bucu
rești s-a evidențiat, în mod 
deosebit E. Satala (Metalul) 
care, pe lingă că a cîștigat 
trei probe, a stabilit și cinci 
noi recorduri personale. Bine 
au mai evoluat M. Marin,

Melania Petrescu, G. Maghiar 
precum și juniorii S. Lupașcu 
și M. Costel. De la iugoslavi, 
s-au remarcat Dance Nedel- 
kova, cîștigătoarea probei de 
armă standard C0 f. culcat cu 
584 p și St. Sganjer, căruia 
i-a revenit primul loc 
3x20 f armă standard 
566 p-

Iată rezultatele cu care
cîștigat primele locuri sporti
vii bucureșteni: armă liberă 
calibru redus 60 f. culcat se
niori — M. Marin 591 p; 40 f. 
culcat — M. Marin 395 p: 
40 f. genunchi — E- Satala 
383 p: 40 f. picioare — E. Sa
tala 366 p; 3x40 f. — E. Sata
la 1138 p; armă standard 60 
f. culcat juniori — S. Lupaș
cu 581 p; 3x20 f. juniori — 
M. Costel 550 p; 3x20 f. se
nioare — Melania Petrescu 
563 (la 60 f. culcat pe locul 
II cu 578 p); pistol liber 60 f. 
— G. Maghiar 541 p (pe lo
cul II St. Ciotloș cu 538 p).

— Dar
— Lev 

excelent, 
răsfățat 
pildă, in 
Najdorf, 
ros el a propus remiză, 
după 15 mutări, adversarii au 
refuzat-o și... au pierdut.

— Se pare, deci, că noro
cul nu-i ajută totdeauna pe 
cei îndrăzneți !

— S-ar părea. Dar asta nu 
scuză și nu explică faptul că 
eu am acționat destul dc pa
siv și nu mi-am asumat mai 
multe risctțri. Mă bucură, to
tuși, cîteva lucruri.

—• Anume ?
— Că n-am stat 

in nici o partidă 
Mar del Plata ; că 
rimentat sisteme și variante 
noi, «plicind un repertoriu de 
deschideri foarte variat. Cu 
Polugaevski (avînd negrul) 
am jucat un „Gruenfeld" ab
solut neortodox, egalind ușor 
și obligîndu-1 pe adversar să 
forțeze repetarea de mutări. 
Bagajul de experiență cu care 
m-am reîntors este deosebit 
de prețios.

— Despre ceilalți competi
tori...

— Polugaevski a fost in a- 
fară de concurență ; Najdorf 
— la 62 de ani — manifestă 
o senzațională poftă de joc ; 
Pilnik — absent mulți ani 
din marea arenă a șahului — 
se anunță din nou redutabil ; 
australianul Browne a făcut o 
’A de punct în ultimele pa
tru partide (Najdorf, I’anno, 
Pilnik, Polugaevski), iar ulti
mul clasat, Juarez, este... 
campionul Argentinei.

— Proiecte de viitor ?
— Turneul internațional al 

României, Balcaniada, Cam
pionatul „open" al Ș.U.A. și 
o carte, o culegere a celor 
mai bune partide ale mele, la 
care nu am găsit încă un au
tor pentru prefață.

M-am oferit s-o scriu eu.

BALCANIADA 
IN ACTUALITATE

După. o întrerupere de 24 
de ani, ideea reluării Jocuri
lor balcanice la șah reînvie, 
în momentul de față se duc 
tratative între federațiile de 
specialitate din țările aces
tei zone pentru stabilirea da
tei de desfășurare a compe
tiției. Este posibil ca ea să 
aibă loc în prima jumătatea 
lunii iulie, la Atena.

PROGRAM BOGAT 
PENTRU JUCĂTORII 

NOȘTRI
Sezonul de vară se anunță 

bogat pentru șahiștii români. 
Intre 8—30 iunie, la Bucu
rești, va avea loc turneul in
ternațional masculin al Ro
mâniei. Sinaia îl va găzdui 
pe acela feminin, între 7 și 
23 iulie, iar la 16 iulie va în
cepe la Ploiești un turneu in
ternațional pentru juniori.

Noutatca 
Interes, La 
Argeș doi delegați au expli
cat celor prezenți cum in 
comuna lor au construit, lin
gă școală, o sală de gimnas
tică. „. .„Cu munca oameni
lor și a elevilor, cu cărămizi 
și binale făcute de mese
riașii noștri, prin autoimpu- 
nere..Interesant este că 
cci doi erau clin comune di
ferite : Berevoiești și Poiana 
Lacului. Două săli.

CJEFS Argeș — sesizînd 
momentul — a expediat 
imediat către consiliile popu
lare o circulară prin care 
recomanda construirea unor 
săli de gimnastică, o schiță, 
un proiect pentru o sală de 
13 m,'9 m. Răspunsurile au 
fost peste așteptări, ceea ce 
dovedește că propunerea a 
fost primită cu entuziasm. 
Astăzi la sediul CJEFS exis
tă un dosar cu adresele ofi-

ciale ale consiliilor populare 
— din care am spicuit citeva 
pasaje 
cărat 
piatră, 
80 000 
sala de gimnastică a școlii 
din comuna noastră" (Bu
ghea de Jos), ..... am realizat
o bază sportivă — terenuri 
de handbal, volei, baschet, 
4 piste de alergări — vom 
realiza și sala propusă. Prin 
mijloace proprii" (Albeștii de 
Argeș), ■ .asigurăm mina 
calificată și necalificată pen
tru lucru, 50 000 cărămizi, 
țiglă pentru acoperiș, lemn 
ele...." (Birzești), 
punerea a 
entuziasm, 
gimnastică 
mensiunilc 
30 m/15
„.. .facem iot oe va fi nece
sar, contăm pe contribuția 
bănească și pe munca a circa 
6 000 locuitori” (Slobozia).

elocvente : „.. .s-au și 
50 autocamioane de 

vom confecționa 
de cărămizi pentru

„.. .pro- 
fost primită cu 
Sala noastră de 
nu va avea di- 
de 18 m/9 ni ei 
m.(Ionești),

Cele de mai sus dovedesc, 
evident, succesul de care s-a 
bucurat propunerea CJEFS- 
ului Argeș. Acum, după ce 
au sosit adresele și s-a în
treprins tot ceea ce era ne
cesar — în multe locuri lu
crările au început. Astfel, 
prin posibilități locale — 
mină de lucru, bani, mate
riale ș.a. — în județul Ar
geș se vor înălța 17 noi săli 
de gimnastică. Ele se vor 
construi pe lingă școlile ge
nerale sau liceele din comu
nele și orașele județului : 
Bughea de Jos, Rucăr, Cor- 
beni, Albota, Hîrtiești, Ște
fan cel Mare, Domnești, 
Curtea de Argeș (Șc. gen. 
nr. 4). Bradu, Buzoiești, Pi
tești (Șc. gen. nr. 1), Un
gheni, Ionești, Slobozia, Cos- 
tești, Albești Argeș șl Oarja.

Ceea ce este lăudabil și... 
demn de luat ca exemplu.

Modesto FERRARINI

BOGAT PROGRAM INTERNATIONAL

• București: România — Iugoslavia la seniori • Cluj; România
R. D. Germană la juniori

■ Pe agenda competițională a 
echipelor naționale de popice 
figurează in această săptă- 
mînă cîteva interesante în
treceri internaționale. Astfel,

ANIVERSAREA

FEDERAȚIEI
Federația română de popice 

sărbătorește 40 de ani de la în
ființarea sa. Cu acest prilej, as
tăzi de la ora 18, va avea loc, la 
sediul C.N.E.F.S., din str. Vasile 
Conta nr. 16, o adunare festivă, 
la care vor lua parte vechi acti
viști, sportivi fruntași, antrenori, 
instructori și alte cadre caro 
muncesc pe tărlmul jocului de 
popice. Celor care s-au remarcat 
printr-o activitate susținută, le 
vor fi acordate distincții, diplome 
de onoare și insigne care mar
chează această aniversare a fede
rației.

vineri și sîmbătă urmează să 
aibă loc la București întîl- 
nirea dintre reprezentativele 
de seniori ale României și 
Iugoslaviei. Jocurile cu spor
tivii iugoslavi, care se bucură 
de o frumoasă reputație în 
arena mondială, se anunță 
deosebit de atractive. Alătur^ 
de popicari de certă valoa
re vor evolua, în ambele for
mații, și elemente tinere, în 
care antrenorii 
speranțe.

Iată loturile 
din care vor fi 
două formații ale țării noas
tre : feminin — Elena Cer- 
nat, Florica Neguțoiu, Elena 
Trandafir, Crista Szocs, Mar
gareta Szemany, Valeria Du
mitrescu și Use Schmidt; 
masculin — I. Micoroiu, P. 
Purje, C. Vînăloru, Gh. Sil-

își pun mari

republicane 
alcătuite cele

mai slab • 
jucată la 
am expe-

Valeria CHIOSE

vestru, I. Tismănaru, I. Balaș 
și L. Martina.

Jocurile au loc pe arena 
Voința din Capitală după ur
mătorul program : vineri, de 
la ora 14: partidele inter- 
țări; sîmbătă, dc la ora 13 : 
turneul individual.

După cum se știe, la 23 
mai va începe la Galați edi
ția a doua a campionatelor 
europene de juniori, eveni
ment în așteptarea căruia ti
nerii noștri popicari se an
trenează intens. Pentru a se 
verifica stadiul pregătirilor e- 
fectuate, echipele naționale 
de juniori ale R-omâniei vor 
primi replica formațiilor si
milare ale R. D. Germane, 
într-o dublă întîlnire progra
mată simbătă și duminică pe 
arena Record din Cluj. Pen
tru aceste meciuri au fost se
lecționați următorii sportivi : 
feminin — Rozalia Ștefuț, 
Margareta Bordei, Vasilica 
Pințea, Florica Filip, Erica 
Szasz, Ildiko Zsiszik, Maria
na Anton și Elena Bălașa : 
masculin — C. Voicu, I. 
Ștefuț, I. Fodor, I. Szasz, C. 
Cristoi, A. Marcu, P. Boțo- 
gan, D. Mazilii.

Turismul de masă - destindere și fortificare 
veche legendă de prin părțile 
locului.

Credem că astfel de acțiuni 
— ce oferă în același timp și 
prilej de îmbogățire a cunoștin
țelor de folclor, de etnografie, 
de științe naturale — iși pot 
aduce o contribuție însemnată 
la formarea unui tinăr bine 
pregătit”.

(Urmare din pag. 1)

lui, a vacanțelor, în aer liber, 
faptul că copiii au posibilitatea 
să-și dezvolte anumite aptitu
dini practice. N-a fost ușor... 
Astăzi, însă, cînd este vorba să 
punem la cale o acțiune ciclo
turistică, părinții cer insistent 
să nu mai plec cu 8—10 copii, 
ci cu 100—200... Mai mult, mi 
s-a făcut propunerea să inițiez 
acțiuni cicloturistice și cu pio
niere, prima de acest fel ur- 
mînd să aibă loc, cu caracter 
experimental, în vacanța de va
ră, undeva în jurul comunei. 
S-a schimbat mult mentalita
tea părinților din Micfalău, care 
văd astăzi în cicloturism o for
mă excelentă de călire a orga
nismului copiilor, totodată de 
educație și, de îmbogățire a 
cunoștințelor".

0 profesionalizare pretimpurie...
Prof. IRINA BLEJAN — 

Școala generală nr. 86 Bucu
rești : „Primul Simpozion Na
țional dedicat timpului liber al

copiilor 
rea că 
școala 
început 
tr-un efort colectiv, să facem 
pași înainte în organizarea ac
tivității turistice de masă. După 
excursii și drumeții pe clase, pe 
detașamente, acum am trecut 
la un fel de specializare. Copiii 
au fost organizați — la dorința 
lor — mai întîi pe grupe de is
torici, geografi, naturaliști etc. 
In cadrul acestor grupa au loc 
adunări cu caracter de infor
mare, de schimb de experiență, 
de studiu în comun. Fiecare 
grup iși editează buletine, edi
ții speciale ale unor ziare în 
miniatură etc. Este o excelentă 
modalitate de profesionalizare 
pretimpurie, dacă mă pot ex
prima așa. Pentru copii, un 
asemenea sistem de organizare 
a timpului lor liber reprezintă 
un mare element de atracție. 
Firește, cînd se organizează o 
excursie — și anul acesta avem 
intenția de a ataca 8 trasee 
județene — în rîndul celor 25— 
30 de participant figurează spe
cialiști din fiecare grupă”.

ne-a întărit convinge- 
ceea ce am realizat in 
noastră reprezintă un 
fructuos. încercăm, în-

Spectaculoasele acțiuni
de drumeție pretext
pentru turismul de masă...
Prof, 

generală 
nedoara : ,,Am învățat mult , din 
lucrările 
schimbul de experiență realizat 
aici 
Noi

îmbinind ficțiunea cu realitatea
Prof. MARIA IONIȚA — 

Școala generală Măguri-Răcătău. 
județul Cluj : „Cel ce se ocupă 
de copii trebuie să știe a-i în
țelege, trebuie să știe să se 
apropie de ei. să le devină un 
bun prieten. în activitatea tu
ristică această cerință, cred, 
este primordială. Elevii trebuie 
să vadă în ghidul lor un om 
care este capabil să le dezvol
te fantezia, indeminarea, price
perea, fără a le îngrădi iniția
tiva. fără a le strivi personali
tatea.

La școala noastră, unde ac
tivez de 12 ani, am reușit — 
după străduințe îndelungate — 
să organizăm acțiuni foarte a- 
preciate de toți participanții. 
îmbinind ficțiunea cu realita
tea, elevii au luat parte la o 
„Duminică haiducească" — to
tul desfășurîndu-se potrivit ri
tualului haiducesc —, la expe
dițiile „Să dovedim curaj și 
indeminare în împărăția lui Za- 
molxe" — care au prilejuit în
treceri cu caii, cu arcul, de trîn- 
tă - și „chicera comorii” care 
a avut ca punct de plecare o

DAN COCOR, Școala 
Pelrila, județul IIu-

acestui simpozion,
îmi Va fi extrem de util, 
avem o oarecare experien-

in C.N.
C.S.M. CLUJ A DISPUS

BRAȘOV, 21 (prin telefon). 
Sala Armatei din localitate 
cunoaște din nou febra ma
rilor competiții. In această 
sală, la fel de primitoare ca 
și în alte ocazii, au început 
miercuri întrecerile, 
campionatelor naționale 
tenis de masă pe echipe, 
zervate seniorilor. Cele 
formații de băieți și opt 
fete s-au pregătit intens pen
tru această competiție și 
chiar din primele partide s-a 
văzut, în marea lor majori-

turului 
de 
re- 
10 
de

pe echipe,
DE SPARTAC BUCUREȘTI!

tale, dorința de afirmare. 
Ne referim, în primul rînd, 
la întrecerile feminine, în 
care noile promovate, C.S.M. 
Cluj și Școala sportivă Bu
zău, au avut evoluții peste 
așteptări, mai cu seamă clu- 
jencele, care au și încheiat 
victorioase partida de debut, 
dispunînd la limită de Spar
tac București (clasată pe lo
cul patru în ediția 
a campionatului). La băieți, 
de ase:nrtea, partide intere
sante, precum și o primă sur-

trecută

priză : succesul Voinței Bucu
rești asupra colegilor lor din 
Brașov.

Iată primele rezultate î mas
culin: C.S.M. Cluj — Locomo
tiva București 9—5, Voința 
Brașov — Voința București 
7—9, Politehnica Timișoara — 
Voința Arad 0—9, Progresul 
București — Rovine Craiova 
9—3, Politehnica București — 
Voința Cluj 9—2; feminin: 
Progresul București (fără Ma
ria Alexandru) — Locomotiva 
București 5—0, C.S.M. Cluj — 
Spartac București 5—4, Voin
ța București — Voința Arad 
1—5, Școala sportivă Buzău — 
Rapid Brașov 4—5.

Întrecerile continuă.

C. GRUIA-coresp.

Peste două săptămâni la Casablanca va avea loc partida Maroc România. Din lotul 
rugbyștilor noștri face parte, printre alții, și Drăgulescu, surprins de fotoreporter tn timp 
ce încerca să depășească apărarea italiană. (Fază din meciul

LOTUL ROMÂNIEI PENTRU „CUPA NAȚIUNILOR - F.I.R.A."
La ultima sa ședință, Co

legiul central de antrenori a 
propus pentru confruntarea 
cu naționala Marocului, din 
cadrul „Cupei Națiunilor 
F.I.R.A." Ia seniori, ce se va 
desfășura la 9 mai, în orașul 
Casablanca, următorul lot: 
Baciu, Dinu, Onuțiu, lorgu- 
lescu, Șerban, Atanasiu, Tu- 
țuianu, Demian, Rășcanu, 
Pop, Miclescu, Florescu, Băr- 
găunaș, Nicoiescu, Hariton. 
Dragomirescu, Nica, Suciu, 
Teleașă, Constantin, Durbac, 
Simion.

aflat în pregătire pentru me
ciul cu echipa României. Iată 
jucătorii susceptibili de se
lecționare :

Fundași : Daoui, Ghoufiri ; 
aripi: Fatallah, Halii, Koutbi; 
centri : 
Goumini 
Moussa, 
înaintași
Gain, Moumen, 
son ; linia a 
Doukali; linia I : Toumert, 
Zaoui. Kouatin, Chtitiki, Ba
nalii.

Khabbar, Charlier, 
; mijlocași : Bcn 
Lakrari, Benbassidi;

IlI-a : 
Tarrus- 
Kossaî,

linia a 
B.

11-a :

...ȘI LOTUL MAROCULUI
Antrenorul GERARD TAR- 

RUSSON ne-a comunicat 
componența lotului marocan,

ARBITRUL
Federația Internațională a 

delegat pentru a conduce 
partida Maroc — România 
pe arbitrul spaniol C. SA
CRISTAN.

ALERGĂTORII BUZOIENI CONTINUĂ SĂ AȘTEPTE...

în divizia B

RETRAGERI Șl PREZENTĂRI

România •— Italia)
Foto: V. BAGEAC

TURNEUL SELECȚIONATEI
ARMATEI FRANCEZE..

Selccționata Armatei frăiîceze'' 
va in’tteprinde un turneu dd 
două^curi’î'ri' țară noastră.’ în 
prima . partidă. prșgxamață Ia . 
Constanța la 29 aprilie, va în
tilni o selecționată divizionară, 
iar la 2 mai, la București, va 
juca cu Steaua.

Rugbyștii francezi sint aștep
tați să sosească la 27 aprilie.

FĂRĂ LEGITIMAȚII
Etapa a 13-a a campionatului 

diviziei B nu a marcat decit în 
parte revirimentul așteptat. Nu 
cu mult timp In urmă, criticam 
poziția unor cluburi care au luat 
hotărirea de a-și retrage echipele 
din oampionat. Din această cauză 
programul seriilor a n-a și a 
IlI-a a fost amputat, Unirea Tri
color Brăila șl U.M. Timișoara 
luînd hotărîrea de a nu mal par
ticipa la campionat. La aceasta 
trebuie să adăugăm și faptul că 
formația S.N. Oltenița s-a pre
zentat la joc fără legitimații pler- 
zînd, firește, partida. Pînă acum 
critica noastră a rămas fără răs
puns. Pînă cînd ?

Iată rezultatele înregistrate t 
SERIA I : Aeronautica — Progre
sul 9—14 (6—3), Tinărul Petrolist
— Arhitectura 5—3 (5—3), A.S.E. —
Sp. studențesc 3—25 (0—3). Du
nărea — S.N. Oltenița 3—0 !, Olim
pia — Petrochimistul Pitești 6—11 
(3—3), Gloria — Vulcan 8—3 
(3—0) : SERIA A n-A : U.S.A.S. 
Năvodari — A. S. Tecuci 19—0 
(9—0), Ancora Galați — Construc
torul Suceava 6—12 (3—12); SE
RIA A III-A : Precizia Săcele — 
Voința Timișoara 18—5 (15—5),
Minerul Lupeni — Chimica Tîmă- 
venl 3—5 (0—5), Politehnica Cluj
— Metalul Tr. Severin 43—0 
(23—0), Știința Petroșani — Elec- 
tropititere Craiova 0—12 (0—3).

HABAR, ÎNVINGĂTORUL

1

...Șl AL ECHIPEI DIJON
Rugbyștii din Dijon vor sus

ține trei jocuri în compania 
unor echipe din prima catego
rie a țării : eu Rapid la 16 mai, 
cu Grivița Roșie la 22 mai. 
De asemenea, ei vor întilni, la 
19 mai, o selecționată divizio
nară.

PRINCIPAL
Premiul de aprilie, „clou-l* 

reuniunii de duminică șl care de 
fapt a inaugurat ciclul alergărilor 
de prim rang, a prilejuit un spec
tacol de reală valoare, încheiat 
cu victoria puțin previzibilă a 
lui Habar. Elevul Iui Oană, pre
zentat la valoarea maximă, 
datorează victoria șl unor 
cidente de parcurs, suferite

Buzăul are numeroși iubi
tori ai motociclismului care 
se devotează eu trup și suflet 
acestui sport. în cadrul sec
ției moto a asociației locale, 
„Automobilul" activează ală
turi de vechi alergători și ti
neri talentați, pregătiți de 
inimoșii instructori Gheorghe 
Dumitru și Nicolae Boiangiu. 
Dornici de a reprezenta cu 
cinste orașul lor în concursu
rile republicane, cu toții au

tă în domeniul turismului. Am 
parcurs in 1969 „Drumul sării" 
(Petroșani—Ocna Sibiului, 150 
km), reeditînd ruta caravane
lor care aduceau sare pentru 
oierii clin Valea Jiului. In 1970, 
am realizat un traseu de creas
tă, pe Făgăraș, cu o durată de 
14 zile („Două săptămini prin
tre giganții de piatră”). Anul 
acesta intenționăm să abordăm 
un alt traseu, către izvoarele 
luminii, de la Hidrocentrala de 
pe Lotru, la termocentrala Pa- 
ro.șeni și Porțile de Fier, circa 
200 de kilometri...

Ce este interesant de reținut ? 
Că aceste spectaculoase acțiuni 
de drumeție sint un pretext 
pentru a atrage în turismul de 
masă zeci și sute de pionieri și 
școlari. Fiindcă a ajunge la cir
ca 15—20 de copii cu care ple
căm în acțiune trebuie să or
ganizăm alte drumeții de se
lecție în tot cursul anului șco
lar și pină în vacanța mare. 
Nu vă puteți imagina ce sa
tisfacție trăiesc acei copii care 
străbătind toate etapele selec
ției. au ajuns în eșalonul de 
aur al școlii...”

contribuit la amenajarea, în 
incinta fostului garaj al auto
bazei din Buzău, a unui ate
lier cu sculele necesare, cu 
instalație electrică și . țarc 
pentru depozitarea pieselor 
de schimb. Aici erau aduse 
și pregătite mașinile pentru 
concursuri.

Toată lumea a fost mulțu
mită cu această realizare, dar 
ea n-a ținut decît pînă anul 
trecut, cînd într-o zi de au
gust, fostul garaj a fost trans
ferat unei alte unități. Noii 
proprietari au impus motoci- 
cliștilor să-și mute atelierul 
într-o altă boxă. Aceasta, fo
losită pînă atunci de autoca
mioane, este, însă, improprie, 
deoarece are Ia mijloc 
mare i 
tă la 
făcut 
lîngă 
șenesc 
s-a recomandat motocicliști- 
lor... răbdare. Nu știm ce Ier» 
men are această răbdare, du
pă ce au trecut atîtea luni-

Tn schimb, știm că motocicle
tele și diversele piese (în va
loare de peste 200 000 lei) 
stau depozitate în canalul 
boxei menționate, unde riscă 
să se deterioreze. O rezolvare 
urgentă se impune, deoarece 
sezonul competițional a în
ceput de mult, iar motocicliș- 
tii buzoieni n-au unde să-și 
pună la punct motoarele pen
tru concurs.

Tr. IOANITESCU

MOTORETELOR ROMÂNEȘTI

un 
canal și este neconecta- 
rețeaua electrică. S-au 
repetate demersuri pe 
Consiliul popular oră- 

: și de fiecare dată li

Campionatul republican de re
gularitate șl rezistență. rezervat 
posesorilor de motorete roma
nești „Carpațl" și „Mobra", în
cepe milne la Piatra Neamț, oraș 
unde vor avea loc plecările și so
sirile în cele trei etape ale pri
mei faze (a doua este programată 
între 22—25 iulie) a acestei com
petiții. Iată traseul : vineri : Pia
tra Neamț — Bicaz — Poiana 
Teiului, Tg. Neamț — Piatra 
Neamț (156 km): sîmbătă : Piatra 
Neamț — Tg. Neamț — Cristești
— Roman — Bacău — Piatra 
Neamț (215 km); duminică : 
tra Neamț — Bicaz — Lacul
— Piatra Neamț (124 km), i 
curențil care termină cursa 
zero puncte penalizare vor 
ti ci pa — pentru departajarea 
clasament — la un circuit de vi
teză.

Pia- 
roșu 
Con- 

cu 
par- 

i in

își 
în
de 

unii dintre adversarii săi. Dintre 
învinși, Gînd, Islaz șl Valența 
au realizat recorduri bune, în
special fiul Iul Vals (Gînd) cu
1:26,6 pe km. Mal puțin con
vingătoare a fost însă evoluția 
campioanei generației de 3 ani, 
Renta, în premiul Alpl, în care 
n-a contat efectiv în lupta fi
nală soldată cu succesul oarecum 
norocos al iepel Jofra, 
că Rozalln, conducînd 
s>-a poticnit la 40 de 
întea potoulul...

Cu totul remarcabil ___
blul succes al antrenorului 
lan Marcu. realîett cu 
caș șl Străjac. Din 28 de 
gări desfășurate pină acum, ele
vii lui Marcu au cucerit 
victorii, adică 25 la sută 
totalul curselor disputate.

. un procentaj pe care mal 
am avut prilejul să-1 
năm în ultimii ani.
subliniem succesul aprantiilor I. 
Gîrbea și N. Boitan care, cu — 
Doinaș șl respectiv Cumpănel, 
au fost foarte energici în lupta 
finală. Mai menționăm că sta
rea timpului a fost mult su
perioară celei din reuniunea pre
cedentă, dar că la mulți con
curent! recordurile realizate n-au 
oferit corelația scontată. Con
cluzia : ori cronometrajul, ort 
driveril I Scuze pot fi invocate, 
dar în realitate „ceva" nu e în 
regulă...

Rezultate tehnice 8 13 Didon
(I. Toderaș), Orizont, Masca, 
39,2, 2. Doinaș (I. Gîrbea). Men
ta, Bidiviu, 32,7, 3. Lăcaș (I. Mol- 
doveanu), Halva. Sabla, 35,4, 4. 
Străjac (Tr. Marcu), Florid, 
Homar, 29,3, 5. Jofra (Gli Tă- 
nase), Senior. Poenlța, 31,8, 6.
Habar (I. Oană), Islaz, Gînd, 27,2, 
7. Cumpănel (N. Boitan), Rigla, 
Obădar, 34,8.

Niddy DUMITRESCU
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LA CLUBUL STEAUA
(Urmare din pag. 1)

ca

Sint copii care nu știu
Prof. ANCA PLATICA — co

mandant de unitate Ia Liceul 
„loan Neculce" București : „Am 
întîlnit copii care nu știu să 
facă nimic, nici măcar cum să 
taie piine ! Este, indiscutabil, 
vina părinților, care îi „mena
jează" excesiv. Turismul contri
buie tocmai la formarea unor 
deprinderi absolut necesare. In- 
tr-o excursie fiecare este nc- 
.voit să se ajute singur în unele 
treburi, în special, la cele gos
podărești.

Și mai este o problemă, care 
mi se pare la fel de importan
tă : copiii din București duc o 
viață prea sedentară. Spațiile 
de joacă sint puține, programa 
școlară destul de încărcată, pă
rinții — este sau nu nevoie 
apelează la diverși meditatori,

să facă nimic!?...
adăugăm și televizorul... Trebu
ie depuse mai multe eforturi 
pentru a-i scoate pe copii în 
aer liber. Din păcate, însă, nu 
toate problemele organizatorice 
sint puse la punct. Cu foarte 
multă greutate poți procura e- 
chipamcntul necesar. Dacă ar 
exista un centru destinat spe
cial pentru școli ar fi foarte 
bine. Să nu uităm că avem de 
luptat și cu mentalitatea pă
rinților, care preferă hotelul 
unui cort. Ultim aspect : cunosc 
copiii, știu cit de mult iubesc 
excursiile. Dar sint situații cînd 
nu au un îndrumător compe
tent. Pasionalii drumețiilor ar 
trebui să se gindească la gene
rația tinără. să caute să o spri
jine prin toate mijloacele de 
care dispun".

condiții optime pentru 
experiența, pasiunea, cunoș
tințele foștilor sportiv; frun
tași să poată fi valorificată 
la maximum. In fotbal — 
Gh. Constantin, V. Zavoda, 
V, Dumitrescu și N. Tătaru ; 
în atletism — Tolanda Balaș 
și I. Siiter ; în hochei — Ion 
Ganga ; în handbal — A. 
Bulgaru ; în box •— Gh. Fiat 
și S. Neacșu ; în scrimă — 
C. Ciocîrlie; în baschet — 
A. Folbert ; în haltere — S. 
Cazan ; în rugby — F. Cos- 
mănescu și N. Ghiondea ; în 
tenis — Gogu Viziru.

Două alte aspecte se cuvin 
a fi abordate. Primul : copiii, 
juniorii nu au posibilitatea 
de a participa la un proces de 
instruire organizat pe verti
cală. Procesul celălalt, desi
gur mai important, de pregă
tire pentru viață, este mult 
prea complex, cu implicații 
multiple. Școala dovedește e- 
xigență, pretinde studiu serios

și îndelungat. Același lucru 
îl impune însă și instruirea în 
sport. Se face simțită nevoia 
existenței unei simbioze, a u- 
nei armonii. Altfel cu două, 
trei antrenamente pe săptă- 
mîna, organizate nu de puține 
ori între . „ferestrele" unor 
cursuri, nu se pot ivi Ia ori
zont marii sportivi. O instrui
re sportivă Ia cerințele de as
tăzi necesită o participare 
substanțială la antrenamente.

Așadar sînt de dorit unele 
reglementări. Recenta dezba
tere din Colegiul Ministeru
lui Învățămîntului promite să 
aducă unele rezolvări.

Cel de-al doilea aspect se 
referă la latura competitivă. 
Între juniorat și seniorat e- 
xistă în prezent un veritabil 
abis. Numărul competițiilor 
rezervate tinerilor situați între 
aceste zone este cu totul ne
glijabil. Consecința : sportivi 
care au depășit vîrsta junio
ratului trebuie să aștepte 
mult pentru a se putea con
sacra la seniori. Cine se încu

metă să Ie asigure promova
rea — masivă — în primele 
garnituri, în formațiile divi
zionare ? Ce rezolvări pot a- 
pare în cazul acestor tineri 
aflați ca vîrstă într-o etapă 
competițională de tranziție ? 
îi lăsăm pe banca rezerve
lor ?

Sînt întrebări care ne-au 
fost puse de membrii condu
cerii clubului Steaua, de toți 
antrenorii cu care am stat de 
vorbă. Problema are însă im
plicații care trec de granițele 
unui singur club, ea intere
sează întreaga rețea de uni
tăți de performanță.

★
Revenind la clubul Steaua, 

ne facem datoria de a saluta 
felul cum conducerea aces
tuia se preocupă de munca 
cu juniorii, de 
unei pepiniere 
pentru primele echipe, 
altfel este singura modalitate 
rațională de a permanentiza 
tradiția bunelor performanțe, 
la nivelul prestigiului de care 
se bucură reprezentanții a- 
cestui club bucureștean de 
elită.

asigurarea 
de nădejde 

De
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COMPARAȚI ACESTE
TUR RETUR

><\ •; v&j CRIȘUL

CLASAMENTE

SPERĂ SĂ RELANSEZE 
FOTBAL UL ORĂDEAN

poate remarca i

1. Dinamo 15 8 4 3 26-13 20
2. Petrolul 15 8 3 4 20-15 19
3. Rapid 15 5 8 2 17-11 18
4. Steagul roșu 15 7 4 4 10-10 18
5. U.T- Arad 15 8 1 6 23-15 17
6. Politehnica 15 7 3 5 26-22 17
7. Farul 15 7 3 5 25-25 17
8. Univ. Craiova 15 7 3 5 12-12 17
9. Steaua 15 5 5 5 21-21 15

10. Sport CI. Bac. 15 7 0 8 22-20 14
11. Univ. Cluj 15 6 2 7 17-17 14
12. F.C. Argeș 15 4 5 6 19-21 13
13. Jiul 15 6 1 8 15-18 13
14- C.F.R. Cluj 15 5 2 8 20-26 12
15. Progresul 15 3 4 8 10-18 10
16. C.F.R. Tim. 15 3 0 12 8-27 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7-
8.
9.

10.

Steaua
Rapid 
U.T.A.
Dinamo
Farul 
Politehnica 
Progresul
Univ. Cluj 
F.C. Argeș
Univ. Craiova

11-12. C.F.K. Tim. 
11-12. Petrolul
13. C.F.R- Cluj
14. Steagul roșu
15. Jiul
16. Sport Club Bac.

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
2
9

1
1
1
1
2
2
9

2
1
1
1

ii
0
0
1
1
2
2
2
2
2
9

2
9

3
3
3

8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3

1. Dinamo
2. Rapid
3. U.T.A.
4. Steaua
5. Petrolul
6. Farul
7- Politehnica
8. Univ. Craiova
9. Steagul roșu

10. Univ. Cluj
11. F.C. Argeș
12. Sport CI. Bac.
13. Jiul
14. C.F.R. Cluj
15- Progresul
16. C.F.R. Tim.

decît rezistența la alergare; 
Aș numi acest element gra
dul de civilizație al echipei. 
Atitudinea jucătorilor față de 
fotbal, față de asprimea pre
gătirii și luptei, față de vic
torii și de insuccese, față de 
postura de lideri și față de 
perspective, față de expresiile 
afecțiunii orașului etc. Crișul 
este în prezent o echipă de 
fotbaliști buni, de oameni 
decenți, aureolați de un bun 
timț, care nu dă afară din 
casă pe prea mulți dintre 
fotbaliștii noștri. Am discutat 
cu ei după o înfrîngere. Cu 
jucătorii, cu antrenorul și cu 
diriguitorii Crișului. Oamenii 
știu să Interpreteze un eșec. 
Antrenorul Vlad e convins 
că fiecare înfrîngere depinde 
In primul 
și numai 
adversari. 
II, Sărac, 
erau însă 
pe motiv că „Poli" Timișoara 
s-a apropiat la două puncte. 
Nu fiindcă ar subestima e- 
chipa studenților. Nici vorbă. 
Ci pentru că ei sint con
vinși de puterea echipei lor, 
care are și avantajul de 
a-și primi rivalii la Oradea. 
Băieții erau de părere că în 
divizia B se joacă greu. Ad
versarii sînt duri, terenurile 
proaste, publicul vehement, 
iar arbitrii se adaptează, din 
frică sau din interes, și se 
fac a nu vedea nesportivi- 
tatea. în multe orașe cu e- 
chipe în divizia secundă în- 
tîlnești această tristă reali
tate. Cineva e de părere că 
și Crișul ar trebui să joace 
mai tare, să răspundă cu 
brutalitate la brutalitate. Dar 
punctul acesta de vedere 
moare pe loc, infirmat de 
observația multora după care 
cine știe să joace fotbal nu 
știe să lovească și invers.

Antrenamentul care a ur
mat a fost intens și bine 
structurat. O serie de exer
ciții interesante au fost a- 
duse de 
în scurta 
solventul 
din Kbln 
gătirea Crișului, 
cu Vlad. Și jucătorii și Vlad 
le-au apreciat, păstrîndu-le 
în bagajul de pregătire al e- 
chipei. Lotul Crișului arăta 
bine, băieții sînt de o robus
tețe reconfortantă, Oradea 
începe să producă din nou 
fotbaliști buni și cu toată 
pierderea unor oameni ra
colați cam după legea jun
glei de către alte cluburi, 
Vlad a reușit să încropească 
și să prezinte mereu o for- 
mație care dădea sentimentul 
că nu fusese amputată de 
către nimeni. Dar treaba nu 
poate merge astfel la infinit 
și de aceea conducătorii Cri
șului sînt acum foarte atenți 
să-și apere jucătorii de pof
tele altora.

Tentativa de relansare a 
fotbalului orădean prin in
termediul echipei Crișul nu 
e de loc ușoară. Diriguitorii 
acestui moment de renaștere 
se gîndesc să zidească ulte
rior un club de fotbal, un 
club cu randament sportiv, 
un club care să nu fie umi
lit în fiecare an de teama 
retrogradării și care să pro
ducă și să păstreze fotbaliști 
de marcă. Dar astea sînt gîn- 
duri conjugate la viitorul doi. 
Deocamdată, prezentul și vi
itorul imediat solicită toate 
energiile.

Sătmăreanu II, Lucact fi Bule într-un moment de solidaritate 
defensivă. Trei din oamenii de bază ai apărării Crișului do

mină înaintașii adversi in meciul cu Vagonul Arad (3—0) 
Foto : PAUL CSOLOSZ

20 10 6 4 34-16 26
20 8 iu 2 22-12 26
20 10 4 6 29-19 24
20 8 7 5 27-21 23
20 9 5 6 24-21 23
20 9 5 6 29-28 23
20 9 4 7 32-26 22
20 8 5 7 17-17 21
20 8 5 7 14-15 21
20 8 3 9 20-20 i!l
20 6 6 8 26-29 18
20 8 1 11 25-29 17
20 7 2 11 17-24 16
20 6 4 10 23-34 16
20 5 5 10 16-23 15
20 4 2 14 11-32 10

fcfjl

După cum se
1) trei* echipe — Dinamo, Rapid
2) două spectaculoase salturi au făcut în cinci etape Steaua — de pe locul 9 pe locul 4 și Steagul roșu — de pe locul 4 

pe locul 9 (Simetrie 1);
3) statu quo tn zona periferică, unde Jiul (13), C.F.’R. Cluj (14), Progresul (15) și C.F.R. Timișoara (16) rămîn ferm pe 

poziție.

Și U.T.A. — figurează în primele 5 locuri Pe toate cele trei clasamente ;

rinei de cei înfrinți 
în a doua linie de 
Neșu, Sătmăreanu 

Suciu și ceilalți nu 
cuprinși de panică

Ieri, In „Cupa Autobuzul"
FOTBAL...

PE GRATIS!

a primi un bun, 
spectacolul spor- 
a plăti un leu.
aceste rinduri, 

la

S-a pornit o acțiune ho- 
tărîtă, la toate nivelurile, 
pentru limitarea, dacă nu 
chiar desființarea gratui
tăților la manifestațiile 
sportive. O acțiune care 
are în vedere cheltuielile 
legate de viața unei echi
pe. de organizarea unor 
competiții, de dezvoltarea 
bazei materiale. în plus, 
practica gratuităților la 
spectacolele sportive con
travine oricăror principii 
economico-sociale. Nimeni 
nu s-ar gîndi să pretindă, 
fără plată, nici măcar un 
pachet de scobitori, dar, 
cînd este vorba de a-și 
plăti biletul de intrare pe 
un stadion de sport, mulți 
și-au format o mentalita
te inadmisibilă, și anume» 
aceea de 
în speță 
tiv, fără

Scriem
gîndindu-ne la scena 
care am asistat, duminică, 
la Piatra Neamț, unde un 
ins în toată firea (nu un 
copil) demonstra controlo
rului de bilete de Ia in
trarea în stadion că el, 
deși nu posedă nici o le
gitimație în acest sens, are 
drept, în baza funcției pe 
cAre o are(!?!) să asiste 
la meciuri, pe gratis. Au 
fost momente penibile, de 
tîrguială, la poarta stadio
nului, controlorul de bi
lete cedînd în cele din 
urmă în fața insistențelor.

Dar, fiindcă am atacat 
acest subiect, să nu igno
răm și un alt aspect : a- 
cel al abuzurilor pe care 
le fac unele cluburi în le
gătură cu prețurile de in
trare. Există, firește, tarife 
oficiale. Din desele recla- 
mații pe care le primim 
la ziar, reiese, însă, că ele 
nu sînt uneori respectate, 
că unele echipe organiza
toare își permit să fixeze 
alte prețuri de intrare, sen
sibil mai scumpe, ilegale 
în ultimă instanță. Aștep
tăm în această privință, 
intervenția organelor spor
tive locale. (J. B.)

Autobuzul București
Petrolul Ploiești 3-3 (2-1)
Cea de a doua partidă din 

faCupa Autobuzul", cu handicap, 
a programat ieri, jocul dintre di
vizionara C, Autobuzul șl Petro
lul Ploiești. Pleclnd din start 
handicapați cu 2 goluri (diferen
ța de categorie), ploleștenil au 
reușit, după un med frumos, 
în care au deținut inițiativa, să 
termine la egalitate : 3—3 (1—2).
Autorii punctelor : Ciucu (mln. 
10), Dincuță (mln. 46), Bădin 
(mln. 62) pentru Petrolul, res
pectiv Tuf an (mln. 72).

Aurel PĂPĂDIE

TESTUL 
COOPER - 

ÎN REPETIȚIE!

PE MICUL
ECRAN

După cum s-a mai anunțat, 
ultima reuniune a antreno
rilor echipelor de divizia A a 
stabilit repetarea normelor 
probei de rezistență „Cooper" 
pentru toți jucătorii de 
prima scenă a 
mânesc.

S-a precizat 
trebui repetată 
tuturor echipelor de divizia 
A — pînă la sfîrșitul aces
tei luni.

fotbalului
pe 

ro-

vacă norma
— la nivelul

Televiziunea română 
transmite două interesante 
partide, după următorul pro
gram :

Duminică 25 aprilie, ora 
16,15 : Ungaria — Franța (re
priza a II-a), în cadrul preli
minariilor campionatului eu
ropean. înregistrare de la 
Budapesta.

Sîmbătă 1 mai, 
R.D.G. — Italia, în 
nariile turneului 
Transmisie directă 
Dresda.

ora 17 : 
prelimi- 
olimpic.

de la

După ani de zile plerduți 
cu experiențe falimentare 
(transfer de vedete obosite) 
și cu atitudini melodramatice, 
echipa din orașul cu mare 
strălucire fotbalistică pe vre
muri a început să-și pregă
tească un moment de renaș
tere. Act de luciditate de
clanșat cu aproape doi ani 
în urmă de noul mentor și 
animator al echipei, ingine-

/n vizita la campionii de juniori

ATELIERUL*' DE LA CAPUL PANTELIMONULUI
Cînd am ajuns pe „Meta

lul", la capul Pantelimonu
lui, ploua mărunt, dar tere
nurile — în ciuda orei ma
tinale — erau împestrițate 
de treninguri și tricouri abu- 
rinde.

Coborînd acolo, știam că 
sub patronajul clubului „Me
talul" funcționează mai mul
te echipe de copii și juniori 
— „de fapt avem patru. Ju
niorii republicani, juniorii 
doi, din „Promoție", și două 
formații de copii. Una în cam
pionatul național, alta, puștii 
din ’56, în cel al municipiu
lui" (Lazăr Leon) — de care 
se ocupă trei antrenori. La
zăr Leon, Emil Floruț și 
prof. Ștefan Barbu, oameni 
devotați meseriei, avînd în 
grijă 80 de copii și 35 de 
juniori, împărțiți în 4 grupe 
valorice.

Mai știam — acesta fu
sese imboldul vizitei noas
tre că METALUL BUCU
REȘTI ESTE CAMPIOANA 
DE JUNIORI A ȚARII — e- 
diția 1970, echipă care ne-a 
reprezentat de mai multe ori, 
în vremea din urmă, peste 
hotare, întoreîndu-se cu frun
tea sus.

Lazăr Leon, actualul antre
nor al campionilor, a jucat 
cîndva la Metalul, fundaș, 
apoi a trecut de pe gazon în 
marginea acestuia, dedicîn- 
du-se — încă din 1953 
pîilor fotbaliști ai 
monului.

— Care
mare satisfacție 
ani ?

— înainte de 
garea 
întîiul 
Apoi, 
la un 
țional 
în toamna lui 1970 in Italia. 
Acolo, băieții

co-
Panteli-

fost 
în

cea mai 
acești 17

toate, cîști- 
anul trecut, 

clubului.
titlului de 
din istoria

ocuparea primului loc 
mare turneu interna- 
de juniori desfășurat

rul floria Cosma, de Bujor 
Mera, președintele clubului, 
de un mic areopag care cum
pănește și «e manifestă în 
momentele și punctele de 
răscruce. Toate acestea sub 
patronajul afectuos al unor 
oficialități municipale mai 
mult decît binevoitoare.

Actul acesta de luciditate 
început cu aproape doi 
în urmă, în mijlocul 
oraș devenit Indiferent 

de destinul echipei sale, 
demoraliza- 
jucătorilor, 

ușa în fata 
Și

Cea mai fericită zi din viața 
rești a primit cupa fi diplomele

învins la scor pe Triesti- 
na, Lanerossi și Torino, cam
pioana Italiei, dispunînd în 
finală, după executarea lovi
turilor de la 11 metri, de 
Juventus cu 4—3.

L-am întrebat care dintre 
jucătorii plecați din fosta 
groapă a Pantelimonului au 
însemnat — sau înseamnă — 
ceva pentru fotbalul româ
nesc. A zăbovit cu răspunsul 
și, într-un tîrziu, l-am auzit 
spunînd, ca după o lungă ezi
tare :

— Ghiță. La 16 ani era la 
noi, aici a învățat cum 
plonjeze, cum să 
o minge...

Ne-a explicat că 
îndatorire nu este, 
crească mari jucători pe care 
să-i risipească spre alte clu-

iasă
să 
Ia

prima 
crede,

lui
să

antrenorului Lazăr Leon și a elevilor săi: Metalul Bucu- 
de campioană națională de juniori

buri — și exemplele n-au în- 
tîrziat : Olteanu (Steagul ro
șu), Crăciunescu (F. C. Ar
geș), Sandu Gabriel (Dina
mo), Ion Vasile (Sportul stu
dențesc) —, ci să satisfacă, 
cu fotbaliști de valoare, ne
voile imediate ale Metalului, 
ale clubului său. Dovada ? 
Din actualul lot al diviziona
rei B, Nedelcu, Apostol, Du
mitru, Cojocaru, Savu, Mate- 
escu, Bucaru, Stan Gabriel și 
Trandafilon sînt trecuți prin 
mîinile 
Leon.

Dar, 
juniori 
seriei a 
lui republican, 
are de apărat în această pri
măvară coroana de campion 
dobîndită anul trecut : BU-

harnicului Lazăr

iată și formația de 
a Metalului, liderul 
IV-a a campionatu- 

echipa care

SIBIU :

CLUJ : TN MIJLOCUL 
MICILOR ȘAHIȘTI

PRAHOVA : FRUMOA
SELE ZILE ALE VACANȚEI

patru 
disputat 
popice, 
pentru

contribuția 
activiști

PATRU DECENII 
DE FOPICE

județ.
care merită, desigur, 
și de alții.

zile s-a desfășurat un curs de 
formare a 70 de instructori spor
tivi și a 50 de arbitri pentru fot
bal, handbal și volei. La reușita 
cursului și-au adus 
numeroși specialiști șl 
sportivi din ' '

O acțiune 
a fi urmată

talionul atletic", „Cupa roza vin- 
turilor", campionatul de mlnlfot- 
bal pe străzi șl cartiere, turul 
ciclist al județului.

Nu pot fi trecute cu vederea 
nici acțiunile turistice. Dacă anul 
trecut 16 școli au organizat tabere 
in corturi la Olteni. Lacul Sf. 
Ana, Balvanyos, Malnaș, Lacul 
Roșu, în munții Bodocului, Baia 
Oltului și în alte locuri pitorești, 
în acest an peste 30 de școli au 
solicitat aprobarea pentru organi
zarea unor astfel de tabere.

Gh. BRIOTA — coresp.

EXPERIENȚĂ
în organizarea C.J.E.F.S. 

șl a Comitetului județean

trecyt a reunit peste 2a ooo 
tineri din comunele județului — 
se află în preajma începerii celei 
de a doua ediții. Pregătirile sînt 
aproape încheiate, astfel că la 9 
mai vor putea avea loc primele 
dispute. De menționat că — pen
tru a-i spori eficiența și calitatea 
— regulamentului i s-au adus 
substanțiale îmbunătățiri privind 
sistemul de desfășurare, numărul 
ramurilor de sport etc. Tinerii 
participant! vor avea posibilita
tea să-și dispute întâietatea la 
atletism, popice, oină, fotbal» 
handbal.

Ilie FEȚEANU — coresp.

CARU — GAVRILA, MIHA- 
LACHE, MARIN EUGEN, 
VICTOR PRODAN, MATE- 
ESCU, VIȚA, TRANDAFI
LON, SANDU ION, MINCU- 
LESCU.

Dintre aceștia, portarul 
Bucaru și mijlocașul Mate- 
escu au evoluat sub culo
rile naționalei de juniori, în 
cadrul recent încheiatelor 
preliminarii U.E.F.A.

înainte de plecare, gazde
le noastre ne-au condus pe 
terenuri și prin vestiare, ară- 
tîndu-ne realizările lor, îm- 
părtășindu-ne cuvinte de 
mulțumire față de conduce
rea clubului și conducerea 
federației, organisme care 
sprijină substanțial munca de 
formare a tinerelor talente 
fotbalistice de la Metalul.

Baza materială — de la 
rînduri de echipament încă 
neatinse, pînă la cabine și 
grup sanitar destinat exclu
siv echipei de juniori — este 
remarcabilă, iar înțelegerea 
manifestată fată de interesele 
juniorilor reală, îneît — 
mărturiseau antrenorii 
„nu o dată băieții noștri 
pregătesc pe gazon, iar 
niorii... pe zgură !“

Rezumînd : mentalitate
nătoasă și condiții excelente 
— garanții ale performanțe
lor viitoare.

Ovidiu 1OANIJOAIA

era 
ani 
unui 
față 
Trebuia înfrîntă
rea și blazarea 
trebuia închisă 
fotbaliștilor refuzați ici 
colo care veneau la Crișul 
să-și joace ultimul sezon, 
trebuia luptat cu publicul 
acela întors cu spatele. Era 
mult de demolat, mult de 
construit, mult de schimbat. 
Pentru alcătuirea echipei s-a 
optat în exclusivitate pentru 
elementul autohton și tînăr. 
Pentru conducerea echipei a 
fost desemnat Vlad, fostul 
jucător al Crișului, un antre
nor fără firmă, dar ambițios 
și serios cît zece oameni la 
un loc. După ce existența 
echipei a fost centrată pe o 
serie de principii validate în 
lumea fotbalului, pe care ni
meni n-are voie să le esca
moteze, truda fiecărui om 
din acest angrenaj (jucători, 
antrenori, tehnicieni, condu
cători, oameni de legătură 
cu orașul) s-a convertit trep
tat în acumulări solide.

Procesul acesta dificil, 
juns undeva la jumătate, are 
pînă acum drept rezultat o 
echipă cu personalitate, cam 
12 000 spectatori la fiecare 
meci, o stare de spirit fer
tilă, dominată de un opti
mism robust dar măsurat. în
crederea orașului în echipa 
sa șj reciproca. Toate sînt 
niște cîștiguri esențiale pen
tru renașterea unei echipe. 
Pentru renașterea autentică, 
dinăuntru, stabilă. Dar, totuși, 
ceva domină peste achizițiile 
enumerate. Ceva mai impor
tant decît tehnica șutului sau

HI

a-

ne

se
șe

să-

Arad 
____ _____ _ U.T.C.

s-a”desfășurat — după' cum aflăm 
din scrisoarea trimisă dc ROMUL 
BATRINA șl PETRE PETRIȘOR 
— un util schimb de experiență, 
la care au participat. 45 președinți 
de asociații sportive din mediul 
rural. Scopul acestui colocviu a 
fost acela de a se realiza o te
meinică instruire privind organi
zarea și desfășurarea acțiunilor 
sportive de masă la sate. Au 
fost prezentate — printre altele — 
expunerile : „Amenajarea bazelor 
sportive simple" și „Întocmirea 
bugetului asociației sportive". 
Pentru exemplificarea concretă a 
modului în care consiliul asocia
ției se ocupă de activitatea de 
masă și dezvoltarea bazei mate
riale. la A.S. Sere a avut loc 
o demonstrație practică.

ARGEȘ : A DOUA „OLIM- 
PIADĂ A SATELOR"

Primim de la pioniera DOINA 
TRIPON, din clasa a Iii-a C, a 
Liceului nr. 14 din Clui o scri
soare, din care aflăm că maestra 
sportului la șah Margareta .luncu, 
campioană națională universitară, 
s-a întîlnit cu midi șahiști ai 
detașamentului.

Intilnirea a fost cu atit mai 
emoționantă, cu dt Margareta 
Juncu a fost și elevă a liceului. 
Cu acest prilej le-a împărtășit 
pionierilor impresii din bogata ei 
activitate, dindu-le totodată sfa
turi deosebit de utile.

Acum cei 14 șahiști ai clasei a 
IlI-a C se pregătesc pentru ur
mătoarea intîlnire cu ocazia căreia 
va avea loc și un simultan. Aș
teptăm rezultatul.

COVASNA : SPORTULUI 
ȘCOLAR — ATENTIE 

DEOSEBITĂ !

Vacanța a furnizat numeroase 
surprize plăcute elevilor de pe 
meleagurile prahovene.

Iubitorii turismului au avut o- 
cazia să participe la un concurs 
de orientare inițiat de cercul tu
ristic „Avîntul" de pe lingă li
ceul din Slănicul de Prahova. în 
urma omologării rezultatului, pe 
primul Joc la băieți s-a clasat 
echipa liceului „I.L. Caraglale" 
din Ploiești, iar la fete cîștigă- 
toare a fost desemnată formația 
Liceului Slănic.

Casa pionierilor din Ploiești a 
inițiat o întrecere destinată mi
cilor fotbaliști. După o pasionantă 
luptă. în finală vidoria a revenit 
echipei Școlii generale 15 care a 
dispus cu 2—1 de Școala gene
rală 1.

In aceeași perioadă pe străzile 
Ploieștiului s-a desfășurat și un 
concurs de carting. Printre pro
tagoniști s-au numărat : Evelina 
Sugu, Cristian Jugaru. Marius 
Ionescu (Șc. gen. 21), L. Stoices- 
cu (lie. 4), Gabriel Ionescu, D 
Preda (Sc. gen. 3).

M. SIMA

în comuna Tîlmaclu (jud. Sibiu) 
s-au sărbătorit de curînd 
decenii de cînd s-au i 
aid primele întreceri de 
La competiția organizată 
aniversarea evenimentului au par
ticipat 12 echipe masculine. Vic
toria a revenit popicarilor de la 
A.S. Electrica, urmați de A. S. 

/Libertatea și Poligrafia.
Un amănunt de importanță ma

joră : concursul a avut loc la 
noua arenă dală în folosință cu 
ocazia acestui prilej.

GH. TOPÎRCEANU-coresp.

VRANCEA .- DUMINICA
SPORTIVĂ ȘCOLARĂ

j Depășind faza experimentală, 
I „Olimpiada satelor" — care anul

în școlile de cultură generală 
din județul Covasna iși desfășoa
ră activitatea 82 de echipe de 
atletism, 73 de fotbal, 56 de hand
bal, 15 de gimnastică, la care se 
adaugă numeroșii participant) la 
întrecerile de tenis de masă și 
șah — însumînd peste 6 000 de 
elevi. Dintre competițiile școlare 
devenite tradiționale notăm: ,.Pen-

coresp

SATU MARE .- CURS 
PENTRU INSTRUCTORI 

SPORTIVI SI ARBITRI
După cum ne informează pre

ședintele C.J.E.F.S. Satu Mare, 
VIOREL MANCHIS. timp de 5

tn 18 centre de comune, dintre 
care notăm : Străoane, Tătăranu, 
Videle, precum și în orașele 
Adjud și Odobești, a avut loc o 
duminică sportivă școlară. La 
competițiile de ciclism, volei, oină, 
handbal, fotbal au fost prezenți 
peste 1 500 de copii.

In vederea stimulării preocupă
rilor pentru îmbunătățirea bazei 
materiale pe teritoriul județului, 
echipele de fotbal, handbal, volei 
au fost organizate după sistemul 
campionatelor naționale de ju
niori și școlari. Măsura s-a dove
dit eficientă. Nu numai că a per
mis desfășurarea unei activități 
dirijate, dar — spre exemplu — 
la Liceul din Odobești, Adjud, 
Liceul „A. I. Cuza" — Focsani 
conducerile școlilor au căutat să 
asigure condiții de antrenament 
și concurs optime, creînd baze 
sportive corespunzătoare. (EM. F.)

Ieri am primit la redacție 
vizita fostului internațional 
Ion Motroc, antrenor al e- 
chipei Sportul Studențesc, 
în legătură cu scrisoarea 
deschisă pe care i-a adre
sat-o, în ziarul nostru de 
marți, Dragoș Cojocaru, an
trenorul echipei Politehnica 
Galați.

Ion Motroc dezminte a- 
firmațiile cuprinse în scri
soare și le declară calomni
oase, susținînd că nu l-a 
lovit pe Dragoș Cojocaru, 
antrenorul echipei Politeh
nica Galați. Dimpotrivă, a- 
firmă antrenorul Motroc, 
Dragoș Cojocaru a fost acela 
care 
după 
Sportul Studențesc — 
tehnica Galați și a 
ferat injurii la adresa 
ducerii clubului gazdă.

Rubrica de fotbal a 
rului nostru nu are inten-

s-a dedat la scandal 
încheierea meciului 

Poli- 
pro- 
con-
zia-

(Conlinuare)

Categoria P (excursii CROA
ZIERA PE DUNÂRE). 21. 
Vasiliad Laura — Hunedoa
ra ; 22. Stan Aurel — Iași; 23. 
Pop Maria și 24. Dobra Vasi
le din Baia Mare ; 25. Lazăr 
Mihalache — Ploiești ; 26.
Sabău Cornelia — Cărei ; 27. 
Oltean Ion și 28. Metesan 
Gheorghe din Timișoara; 29. 
Perian loan Gheorghe — com. 
Biled jud. Timiș; 30. Bruma 
Mihai — com. Tătărani jud. 
Vaslui ; 31. Onețiu Petru — 
Pantelimon jud. Ilfov : 32
Georgescu Vîlcea Silviu; 33 
Boiangiu Dumitru și 34. Fe- 
yer Zoitan toți din București.

• Programul concursului 
special Pronosport nr. 17 de 
duminică 25 aprilie 1971, este 
următorul : I : Steaua — U.T. 
Arad; II. F.C. Argeș — Pro
gresul ; III : C.F.R. Timișoara 
— Jiul : IV : S.C. Bacău — 
C-F.R. Cluj ; V ; Farul — Di-

namo ; VI : Universitatea
Cluj — Petrolul ; VII : Stea
gul roșu — Universitatea Cra
iova ; VIII : Lazio — Juven
tus ; IX : Napoli — Roma ; 
X : Torino — Cagliari ; XI: 
Verona — Bologna ; XII : Ca
tania — Milan XIII : Inter- 
nazionale — Sampdoria.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL NR. 16 DIN 

21 APRILIE 1971

FOND GENERAL DE PRE- 
din careMII : 2.934.204 lei 

1.778.625 lei report
EXTRAGEREA I

30 44 27 23
FOND DE

: 16 33

PREMII :
1.808.883 lei din care 1 208.804 
lei report la cat. 1

EXTRAGEREA
24 43 21 28 

FOND DE

a II-a : 1

PREMII ;

către Ion Ionescu, 
perioadă cînd ab- 

școlii de antrenori 
s-a ocupat de pre- 

împreună

Remus BOGDAN

ția să se preocupe in con
tinuare 
și nici 
polemică 
Socotim 
tența și
lui central de antrenori al 
F. R. Fotbal să deschidă o 
anchetă și să stabilească 
culpabilitatea intr-un inci
dent petrecut public și care, 
prin puhlicarea în ziarul 
nostru, a devenit 
circulație.

Clarificarea este 
mai necesară și

de acest incident 
să găzduiască o 
pe această temă, 

că este de compe- 
de datoria colegiu-

ziarul 
de largă

cu atit 
urgentă, 

cu cît incidentul s-a petre
cut între doi antrenori ti
neri, care au părăsit de 
curînd activitatea de per
formanță și au îndatorirea 
să fie exemplu pentru noile 
generații de fotbaliști.

Așteptăm răspunsul și 
concluziile Colegiului centrai 
de antrenori, pentru a le 
publica.

1.125.321 lei din care 569.821 
lei report la cat. A.

a 100.000 lei ; a 
43.019 lei ; a 3.-a- 
lei ; a 4-a 27,2 a 
5-a : 163,65 a 61S 
427.45 a 236 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 16 APRILIE 1971

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : 
1 variantă 
2-a : 2,35 a 
15,9 a 6.358 
3717 lei ; a 
lei ; a 6-a
REPORT CATEGORIA I : 

12.167 lei
EXTRAGEREA a II-a : 

Cat. A : 1 variantă 25% a 
71.845 lei și 1 variantă 10% 
a 28.738 lei ; B : 3,4 a 23.419 
lei ; C : 6,7 a 11.884 lei : D • 
14,65 a 5.435 lei ; E : 34,8 a 
2.288 lei ; F : 49,35 a 1.613 
lei.

AMBELE EXTRAGERI: Cat. 
Z : 1580,9 variante a 100 lei. 
Cîștigul de 100.000 lei a fost 
obținut de IVAN CONSTAN
TIN din București, iar cîști
gul de 71.845 lei de POPES
CU CONSTANTIN din Cra
iova.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



ROMĂNIfilUGOSLAVIA 1-0
(Urmare din pag. 1) 

nutele 32—40 un ușor ascen
dent. în partea a doua a me
ciului, fotbaliștii iugoslavi 
atacă cu multă ambiție și 
vigoare, dar primesc o replică 
lucidă și puternică din par
tea echipei române, care evo
luează cu mult aplomb, con
struind faze pe cît de spec
taculoase, pe atît de pericu
loase. Voi spune chiar că în 
această parte a jocului, re
prezentativa României ne-a 
depășit așteptările.

Ieșind cu calm și precizie 
din apărare, fotbaliștii ro
mâni au construit cu abilitate 
numeroase faze de atac, foar
te amenințătoare pentru poar
ta lui Dujkovici, golul Iui 
Dembrovschi fiind un simbol 
pentru o evoluție superioară.

TATONARE. NIVEL

TEHNIC MEDIU...

Lovitura de începere aparține 
românilor, dar primul atac mai 
periculos — inițiator, Antonie- 
vici — este notat de partea 
gazdelor, care se îndreaptă spre 
poarta lui Răducanu, mai ales 
pe aripa stingă, unde Geaici 
cîștigă multe dueluri directe cu 
Sătmăreanu. La un asemenea 
duel — min. 5 — fundașul ro
mân faultează, la 18—20 metri, 
lateral, Geaici „înalță“ mingea 
spre careu, dar Răducanu inter
vine cu succes.

Primul sfert de oră se con
sumă sub semnul ușoarei su
periorități a echipei iugoslave, 
care atacă mai mult. Jocul este 
de nivel tehnic mediu, ambele 
echipe fiind parcă dominate de 
teama de a nu primi gol, „în- 
chizînd" cu prudență orice, 
drum de acces spre poartă...

în min. 20, „tricolorii1* inițiază 
un atac amenințător Neagu pă
trunde pe dreapta, îl driblează 
pe Raicovlcl, centrează și 
Dumitrache reia din vol6, de 
la 8 m, direct în... Vukcevici ! 
Trei minute mai tîrziu, este rîn- 
dul lui Răducanu să se remarce, 
prinzînd cu siguranță mingea 
expediată de Bukal, prin „zid“, 
la o lovitură liberă de la 
25 m.

Se joacă în continuare mal 
mult în zona centrală a tere
nului, cea mai bună dovadă 
fiind faptul că prima lovitură 
de colț a meciului este notată 
în min. 32. la poarta iugoslavă !

Finalul reprizei aparține gaz- ' 
delor, care forțează deschiderea 
scorului. Trecem prin mari emo
ții în min. 31, cînd Antonievici, 
oprind o degajare imprecisă a 
lui Dan, șutează violent, de la 
15 m, peste poarta lui Rădu
canu. și în min. 34 — cea mal 
mare ocazie de gol a repri
zei —, cînd Geaici „îl păcăle
ște" pe Sătmăreanu, pătrunde 
singur și, de la 8 m, trimite 
mingea pe lingă bară...

Pînă la sfîrșitul primelor 45 
de minute, nimic deosebit de 
semnalat, cu excepția... aprinde
rii reflectoarelor.

UN SPLENDID GOL „SEM

mai matur, avansînd treptat ta 
terenul gazdelor.

Ca urmare a acestor calități, 
de care echipa iugoslavă — deze
chilibrată, parcă, astăzi — nu dă 
dovadă, românii deschid scorul, 
în minutul 57 : urcat în atac, Săt
măreanu pasează lui Dembrovschi, 
acesta face cîțiva pași și, de la 
25 de metri, trimite un șut su
perb, la păianjen, făcîndu-1 
„șah-mat" pe Dujkovici : 1—0 !

Jocul „se aprinde". Văzîndu-se 
condusă, formația iugoslavă se 
năpustește la atac, dar „tricolo
rii" răspund printr-un joc calm 
și sobru, Dan și Dinu resping 
totul, Dumitru și Dembrovschi a- 
coperă inspirat zona centrală, în 
timp ce Lucescu și Dumitrache 
conduc atacuri fulgerătoare, care 
surprind adeseori defensiva iu
goslavă.

Meciul este foarte alert, și — 
în min. 76 — sîntem la un pas 
de a majora scorul : Dumitrache 
pătrunde în careu cu mingea 
la picior, ajunge singur cu 
Dujkovici și, încercînd să-1 fen- 
teze. alunecă, irosind una din
tre cele mai mari ocazii de gol 
ale partidei...

Trei minute mai tîrziu, iugo
slavii sînt pe punctul de a egala, 
dar mingea expediată de Geaici
— Ia o lovitură liberă, acordată 
în urma unui fault comis de Dan
— lovește bara !

Finalul devine dramatic, con- 
semnînd două noi prilejuri ăe 
modificare a tabelei de marcaj : 
preluînd o centrare excelentă a 
lui Lucescu. Dumitrache șutează 
violent peste bară (min. 81). iar 
Dinu salvează din fața porții lui 
Răducanu, respingînd balonul 
trimis de Stepanovici (min. 88).

Urmează cîteva atacuri ale gaz
delor, o lovitură de colț obți
nută de Geaici, un șut al Iul 
Oblak din afara careului și... o 
frumoasă și meritată victorie a 
reprezentativei de fotbal a Ro
mâniei.

COMPORTAREA JUCĂ

TORILOR

NAT" DEMBROVSCHI...

Repriza secundă începe mult 
mal rapid, cu faze spectaculoa
se. purtate de la o poarta la 
cealaltă, la un nivel tehnic mult 
superior primelor 45 de minute. 
Notăm cîte două ocazii la fle
care poartă — Oblak (min. 47 și
53) , Dembrovschi (min. 50 și

54) — în timp ce echipa română 
Joacă din ce în ce mai bine,

încercînd o caracterizare a 
evoluției componenților re
prezentativei României, vom 
remarca faptul că, pe ansam
blu, întreaga echipă a avut 
o prestanță omogenă, de bu
nă valoare.

Cei mai buni jucători au 
fost, după părerea noastră, 
DEMBROVSCHI, DUMITRU, 
DINU, DAN și RĂDUCANU.

Puternic și decis în interven
ții ni s-a părut cuplul fun
dașilor centrali DINU-DAN, 
rapidistul făcîndu-și o rein
trare demnă de relevat. MO- 
CANU a evoluat sobru, cu 
destulă siguranță, iar SĂT
MĂREANU, depășit în pri
ma repriză de cîteva ori de 
Geaici, și-a revenit în par
tea a doua a meciului, evo- 
luînd la nivelul general bun 
al apărării. Demnă de apre
ciat este și evoluția clujea
nului ANCA, inepuizabil pe 
tot terenul. Dintr-o linie de 
atac în care DEMBROVSCHI 
ni s-a părut a fi cel mai 
bun. remarcăm finalul de 
meci al lui DUMITRACHE, 
care a fost Ia un pas de 
majorarea scorului, și apor
tul Iui LUCESCU atît în 
construirea atacurilor cît și 
în sprijinul activității apă
rării. Mai șters ni s-a părut 
NEAGU, înlocuit, de altfel, 
în min. 75, de către Radu 
Nunweillcr.

ANTRENORII ECHIPELOR DECLARĂ:
VUJADIN BOȘK.OV: M-a surprins jocul combinația și 

eficace practicat de către echipa României. Mi-au plăcut 
mult Dumitrache, Dembrovschi, Sătmăreanu și Răducanu. 
Voi avea mai mult de lucru decît colegul meu Angelo Ni- 
culescu pentru dificilele confruntări care ne așteaptă în cam
pionatul european.

ANGELO NICULESCU: Așa cum am anticipat, echipa 
noastră a marcat un progres general față de pregătirea an
terioară. Azi a avut o evoluție bună. Victoria obținută ne 
stimulează pentru meciul de la 16 mai cu puternica echipă 
a Cehoslovaciei. In partida cu Iugoslavia nu am avut jucă
tori slabi. Toți au dorit să fie la înălțime și au reușit. De 
aceea mi-e greu să remarc pe vreunul dintre ei.

BOXERII ANTICI

La muzeul de antichități 
din Atena au fost expuse, 
recent, trei fresce antice re- 
prezentînd copii făeînd pugi
lat. Aceste scene cu temă 
sportivă au o vechime de 
3500 de ani și sînt foarte bine 
conservate. Ele au fost desco-

perite, anul trecut, într-o in
sulă din Marea Egee și se 
află, acum, la prima lor con
fruntare cu publicul.

Starea lor excelentă se da- 
torește faptului că au fost fe
rite de intemperii de un strat 
de cenușă vulcanică în tim
pul unei erupții ce a avut loc 
cu cea 1500 de ani înainte de 
era noastră.

LA FOTBAL - ECHIPE DE .TINERET

R. D. Germană-România 0-0
SCHWERIN, 21 (prin tele

fon). Stadionul Paul-tz Hoe 
din localitate a găzduit azi 
meciul amical dintre selec
ționatele de tineret ale R.D. 
Germane și României. La ca
pătul celor 90 de minute de 
joc, tabela de marcaj a ră
mas neschimbată. Partida a 
plăcut celor aproximativ 
7000 de spectatori. în prima 
repriză, gazdele au avut mai 
mult timp inițiativa, au creat 
cîteva acțiuni periculoase, 
dar Iordache a fost la post, 
în finalul reprizei, tinerii ro
mâni au acționat mai deciși 
și, la rîndul lor, au irosit 
două posibilități de a deschi
de scorul, prin Moldovan 
(min. 40) și Bojin (min. 44). 
După pauză, după o scurtă

perioadă de joc echilibrat, 
compon^nții lotului României 
au preluat inițiativa, dar, ca 
și în prima parte, au ratat, 
în min. 75, fundașul Fritzche 
a șutat în bară.

Arbitrul polonez Karolak 
Wlodzimierz a condus urmă
toarele formații :

ROMANIA: Iordache —
Ciugarin, Olteanu, Stoicescu, 
Cristache, Sătmăreanu II, 
Simionaș, Petreanu, Moldo
van, Bojin, Florea (min. 55, 
Dudu Georgescu).

R. D. GERMANĂ: Ebert 
— Fritzche, Zapf, Lenz, An
dresen, Hofner, Mosert, No
votny, Oelse, Rohde, Streich.

Lotul de tineret al Româ
niei se înapoiază în Capitală 
azi după-amiază.

CROSUL -
0 PROBLEMĂ?

Alergarea pe teren variat in căutarea unor
formule noi. Va continua sâ triumfe concepța

britanică ?
Crosul pe care multă vre

me l-am socotit o alergare 
fără pretenții deosebite a de
venit — iată ! — o problemă. 
O problemă care a luat pro
porții după Crosul Națiuni
lor, tradiționala întrecere de 
primăvară a alergătorilor din 
Insulele Britanice, învestită 
de mai mulți ani ca întrecere 
internațională, s-ar putea spu
ne chiar cu veleități de mic 
campionat mondial deși la 
startul său nu se prezintă 
decît atleți din apusul Euro
pei și Africa de nord. De ce 
această participare limitată ? 
Din vina regulamentului com7 
petiției pe care o organizează 
un for de specialitate inter
național, dar de origine bri
tanică (I.C.C.U.) și care ma
nifestă un conservatorism 
contestat, de exemplu, de ita
lieni dar mai ales de fran
cezi.

La ediția din acest an a 
crosului, au intenționat să 
participe și alergători din Ke
nya. S-a vorbit chiar de, nu
me ilustre ca Temu și Keino. 
Organizatorii au răspuns 
însă categoric federației din 
Kenya că regulamentul nu 
admite decît participarea cu 
echipe complete de 9 alergă
tori (iar atleții africani erau 
doar trei !).

Nu este vorba, însă, numai 
de o revizuire a regulamen- 
lui la capitolul „partici
pare". Un vice-președinte al 
Federației franceze de atle
tism, Michel Marmion, a o- 
pinat să se organizeze două 
probe, pe distanțe diferite: 
una pe 8 km pentru alergă
torii de semifond și alta pe 
14—15 km pentru alergătorii 
de fond. Aceasta în intenția 
de a contribui la o pregătire

Interesul pen
tru alergările pe 
teren variat se 
menține la o co
tă ridicată in 
R.D. Germană. 
Dovadă: frecven
ța concursurilor 
și mulțimea par- 
ticipanților

In meciurile de Imite cu echipa €. S. Spojnia Gdansk

PROGRESUL Șl RAPID — ÎNVINGĂTOARE
în cadrul manifestărilor 

sportive organizate de Pro
gresul București în cinstea 
Semicentenarului Partidului a 
avut loc aseară, în sala mare 
din parcul sportiv de pe str. 
dr. Staicovici, o interesantă 
reuniune internațională de 
lupte greco-romane. La între
ceri au participat echipa C.S. 
Spojnia Gdansk (Polonia) și 
divizionarele A, Progresul și 
Rapid. Partida vedetă dintre 
Progresul și Spojnia a fost 
de un bun nivel tehnic și s-a 
încheiat cu victoria clară a 
bucureștenilor : 6,5—1,5. Cele
mai spectaculoase meciuri 
le-au susținut Gh. Ciomârtan 
(cat. 74 kg) și Șt. Olteanu 
(cat. 90 kg) în compania lui 
T. Kemitz, respectiv, B. Do- 
brpwski. Ciomârtan, după o

repriză în oare a avut un u- 
șor avantaj a intrat decis în 
rundul doi și printr-un salt 
spectaculos și-a fixat adver
sarul cu umerii pe saltea, 
cîștigînd prin tuș. Olteanu a 
avut în față un concurent 
foarte combativ care însă n-a 
putut face față superiorității 
tehnice a bucureșteanului, 
oare după nouă minute a în
vins detașat la puncte. Din 
echipa Progresul au mai cîș
tigat V. Rădulescu. E. Tofan, 
M. Butnaru și F. Chițu.

în cea de a doua întâlnire, 
Rapid a întrecut formația po
loneză cu scorul de 5—2. Bine 
s-au comportat de la ceferiști 
M. Ciutan și V. Rădulescu. 
iar de la oaspeți K. Prycz- 
kowski.

T. R.

TURNEUL RUGBYȘTILOR 
FRANCEZI IN R.S.A. 
iNTiMPINĂ OPOZIȚIE
YAOUNDE, 21 (Agerpres). — 

Secretarul general al Consiliului 
superior al sportului african 
(C.S.S.A.), Jean Claude Ganga, a 
cerut, printr-o telegramă adre
sată vicepreședintelui Comitetu- 

*Iui internațional olimpic, Jean de 
Beaumont, să intervină pe lin
gă federația franceză de rugby 
pentru ca aceasta să anuleze 
turneul proiectat în Republica 
Sud-Africană. Acest turneu, a 
declarat J» C. Ganga unul cores
pondent al agenției France 
Presse, ar constitui o încurajare 
cu caracter bficial față de o 
țară unde Se practică discrimi
narea rasială în sport. în acest 
sens, federația franceză de rug
by a primit o telegramă și din 
partea președintelui C.S.S.A., 
Abraham Ordia.

Bulgaria - 
Cehoslovacia 
la baschet

La Sofia, întâlnirea internai 
țională de baschet dintre selec
ționatele masculine ale Ceho
slovaciei și Bulgariei s-a în
cheiat cu victoria baschetbaliș- 
tilor bulgari cu 96—81 (57—42).’

Ș|-A ÎNTRECUT TATÂL

La Vilnius se desfășoară un 
mare concurs de călărie. In 
proba de dresaj, atenția spec
tatorilor se îndrepta, în deo
sebi, asupra fostului campion 
olimpic de la Roma (1960), 
Serghei Filatov.

Pe podiumul de premiere, 
cel ce a urcat primul ca să 

. primească trofeul decernat 
învingătorului, a fost Filatov, 
dar nu Serghei, ci fiul său, 
Valeri, care a reușit să-și în
treacă părintele în această 
probă, culegînd unanime a- 
precieri elogioase. Un amă
nunt interesant: calul pe care 
Filatov-junior a reușit o ase
menea performanță poartă 
numele „București".

o NOUĂ MEDALIE 
PENTRU BIKILA ABEBE

Fostul maratonist etiopian 
Bikila Abebe, care a cîștigat 
titlurile de campion olimpic 
în anii I960 și 1964 a obținut, 
săptămâna trecută, o a treia 
medalie de aur. Trofeul a 
fost primit cu o emoție deo
sebită de Abebe, care este în
că paralizat în urma unui ac
cident și se deplasează acum 
cu ajutorul unui scaun cu ro
tile. Succesul etiopianului a 
fost obținut de fapt de cei 
trei cîini de curse antrenați 
de el.

Bikila Abebe se află în 
prezent într-un centru pentru 
persoane handicapate fizic 
din Beitostoelem (Norvegia), 
unde medicii se străduiesc 
să-i redea posibilitatea de a 
umbla.

SUPER-MARATON 
PE GHEATĂ

Cu ocazia încheierii sezo
nului de patinaj, Universita
tea americană Habbard a or
ganizat un concurs de rezis
tență. Competiția a început 
într-o vineri la miezul nopții 
și urma să se termine dumi
nică, odată cu ultima secun
dă a zilei. In lipsa unor con- 
curenți mai bine antrenați, 
întrecerea s-a încheiat mai 
devreme cu victoria lui Mar
tin Koch care a reușit să par
curgă fără întrerupere 504,500 
km. Ceva mai mult decît dis
tanța dintre București și 
Cluj, străbătută pe patine !...

FOTBALIȘTII ITALIENI VOR

După cum transmite agenția 
France Presse, jucătorii de 
fotbal italieni, aparținînd

Măsuri profilactice
Sportowiec-Varșovia

adecvată fiecărei specialități 
de alergători. Acest punct de 
vedere, potrivit căruia crosul 
rămiîne un auxiliar al atle
tismului este împărtășit de 
mai mulți specialiști de pe 
continent dar nu și de cei de 
pe Insulele Britanice. Acolo, 
crosul (cel de competiție, fi
rește) a devenit o disciplină 
de sine stătătoare, cu propriii 
săi sportivi deși, cînd și cînd, 
au putut fi întîlniți unii din 
ei și pe pista stadioanelor (ca 
Bruce Tulloh, Mike Tagg .ș.a.). 
Antrenorul semifondiștilor din 
lotul național francez, Roger 
Thomas este unul din. partiza
nii înflăcărați ai crosului. 
„Pentru mine — spunea el, 
recent — crosul este însăși 
baza atletismului. Prin cros 
se nasc vocații și se pot face 
prospecțiuni. Prin cros tre
buie să se dezvolte semifon- 
dul și fondul".

Pe aceeași poziție se situ
ează și antrenorul italian Re
nato Fumicello. El a sugerat 
să se modifice și formula de 
disputare a Crosului Națiu
nilor prevăzîndu-se ca o echi-

pă să cuprindă 5. alergători 
și nu 9 cum este în prezent. 
Cu o asemenea formulă — 
afirmă Fumicello — ar putea 
fi tentate și alte țări să par
ticipe la Crosul Națiunilor.

Unul din alergătorii italieni, 
Giusseppe Cindolo, și-a expri
mat părerea că din crosul de 
competiție trebuie eliminat 
orice echivoc. Ori se organi
zează întreceri rezervate „spe
cialiștilor genului", ori se fac 
concursuri de factura celor 
de pînă acum, un fel de pre
ludii la sezonul atletic în aer.., 
liber.

După cum se vede, crosul 
se află în preajma unor mu
tații prin care pasionații săi 
vor să-i refacă prestigiul și, 
totodată, să-i dea un rost

precis în familia sporturilor. 
Se vor amplifica distanțele uti
lizate în prezent (distanțe net 
lăsate în urmă de ceea ce 
totalizează antrenamentul mo
dern al unui alergător î 12, 
20 sau chiar 35 km zilnic ? 
Se va ajunge la un campio
nat mondial de cros sau vom 
continua să urmărim Crosul 
Națiunilor într-o formulă 
nouă, mai elastică ? Sînt în
trebări la care vom primi răs
puns, foarte probabil, încă în 
cursul acestei, veri. Federația 
internațională, , de . , atletisr/i 
pare dispusă să acorde mai 
multă atenție, și acestei „spe
cialități”, lăsată, pînă acum, 
mai la periferia proecupări- 
lor sale.

LA BARCELONA, CATANIA Șl TEL AVIV

FIERCKX RtNlNțA

IA „ÎL (ilR0“
MILANO, 21 (Agerpres). — 

Cunoscutul ciclist belgian Eddy 
Merckx a obținut din partea 
clubului italian „Molteni" (in 
cadrul căruia activează) încu
viințarea de a renunța anul a- 
cesta la Turul Italiei. După 
cum Se știe, anul trecut, Eddy 
Merckx a realizat o dublă vic
torie. cîștigînd Turul Italiei și 
Turul Franței. De data aceasta, 
campionul belgian, resimțin- 
du-se după un sezon foarte în
cărcat, intenționează să se con
centreze numai asupra Turului 
Franței, în afară de Turul Fran
ței, Merckx dorește , să doboare 
recordul mondial al orei, deți
nut de danezul Ole Ritter.

Renunțînd la. Turul Italiei, 
Merckx va participa în schimb 
la două curse pregătitoare în 
Franța. Este vorba de „Criteriul 
Midi libre“ și „Cursa celor sase 
provincii” programate în lv ia 
mai și respectiv la începutul lu
nii iunie. înaintea acestor în
treceri, el va lua startul la două 
curse clasice în Belgia : Li 'ige 
— Bastogne — Liege și „Săgeata 
valonă”.

Ploile de primăvară nu par să-l descurajeze pe ex-campionul 
mondial de patinaj viteză, olandezul Kees Verkerk, care-și 
continuă cu sîrguință antrenamentele, protejat de o 
umbrelă. Fiecare minut este prețios pentru a-ți păstra neal-
terată forma sportivă. Iar pînă la viitoarele concursuri de 

patinaj, ne mai desparte doar o singură vară...

LA ADĂPOSTUL UNUI... BALON
Un nou sistem de protejare 

a terenului de fotbal de con
dițiile atmosferice nefavorabi
le a fost experimentat, re
cent, pe stadionul clubului

FACE GREVĂ LA 2 MAI

cluburilor de divizia A și B, 
nu vor juca în meciurile 
de campionat programate la 
2 mai, asociindu-se astfel 
mișcării greviste din Italia. 
Această hotărîre a fost luată 
la Bologna de către Comite
tul director al asociației ju
cătorilor profesioniști ita
lieni. Greva este motivată și 
prin refuzul organelor oficia
le de a accepta crearea unei 
Comisii mixte ce urma să 
reprezinte interesele jucăto
rilor pe lîngă liga italiană 
de fotbal.

englez Leicester City. Siste
mul constă dintr-o prelată 
din polietilenă, măsurînd 110 
m pe 75 m, care poate să fie 
umflată ca un balon, formînd 
astfel un acoperiș deasupra 
terenului. „Balonul", care are 
o suprafață de 8250 m.p., es
te umflat de patru ventilatoa
re electrice în mai puțin de 
20 de minute.

C. M. DE FOTBAL 
PENTRU... „PITICI"

După Jocurile Olimpice și 
turneul final al Cupei „Jules 
Rimet", Mexicul și-a asumat 
organizarea primului campio
nat mondial de fotbal pen'ru 
„pitici". La această competi
ție urmează să participe 8 e- 
chipe europene, 7 latino-ame- 
ricane și una japoneză, jucă
torii avînd vîrsta de 10 și 11 
ani. Turneul se va disputa în 
orașul Monterry între 11 și 
30 aprilie 1972.

La Barcelona a început un 
turneu triunghiular de tenis, 
la care participă 
fruntași din orașele 
rești, (Stockholm și Barce
lona. Meciurile din 
zi, disputate între tenismeni 
spanioli și șuedezi, s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate : GuerftTro — J. Johan
sson 6—1, 6—6Zahr — Bru- 
guera 6—3, 3—6, 6—2 ; Mun- 
tanola L. Johansson 3—6, 
8—6, 6—4 ; Nerell — Marto
rell 6—3, 5—7, 6—3; Arilla, 
Guerrero — Zahr, J. Johan
sson

în turneul internațional de 
tenis 
Dron 
slovacul Jan Hrebec, în fața 
căruia a pierdut în trei se
turi : 1—6, 6—2, 1—6. Fran
cezul Jauffret l-a învins cu 
6—3, 6—1 pe italianul Crotta, 
cehoslovacul Zednik l-a eli
minat cu 6—7, 7—6, 6—2 pe 
italianul Zucarelli, iar chi
lianul Pinto Bravo a dispus 
cu 6—1, 6—2 de italianul
Savoldelli. într-un alt meci, 
Kodes a dispus de Marcu 
cu 6—1, 6—0. Alte rezultate: 
Pala (Cehoslovacia) — Fran- 
chitti (Italia) 6—2, 7—6 ; Bar
toni (Italia) — Kukal (Ceho
slovacia) 6—3, 6—2.

Iată și cîteva rezultate din 
proba de simplu femei : Ga ii 
Chanfreau (Franța) — Molly

6—4, 6—4.

jucători 
Bucu-

Barman 
6—0 ;
(.S.U«A.) 
(Italia)

prima

(Australia) 6—1, 
Pamela Teeguarden 
— Daniela Porzio 
6—0, 6—1 ,

★
de simplu femei dinProba 

cadrul turneului internațional 
de tenis de la Tel Aviv a re
venit jucătoarei Alena Pal- 
meova, care a întrecut-o în 
finală, cu 6—1, 6—1, pe 
dree Martin (Canada), 
semifinale, Palmeova a 
minat-o cu 6—2, 6—2 pe 
leria Balaș (România).

An- 
în 

eli- 
Va-

EDDY MERCKX

de la Catania, Sever 
l-a întîlnit pe ceho- GIMNASTI DIN 

INVITAT!
A

MIAMI BEACH 21 (Ager
pres). — Federația de gim- 

a 
adresat forului similar din 

Chineză invitația de 
' a trimite o echipă la cam

pionatele internaționale 
gimnastică, ce urmează 
aibă loc la Miami Beach, în- 
cepînd de la 
mite agenția 
International, 
milară a fost 
tivilor din R. D. Germană, 
Elveția, Uniunea Sovietică,

nastică a Statelor Unite

R. P.

5 iunie, trans- 
United Press 
O invitație si- 
transmisă spor-

R. P. CHINEZA 
ÎN S.U.A.

Japonia și Iugoslavia, men
ționează agenția americană.

★
WASHINGTON 21 (Ager

pres). — Președintele Ri
chard Nixon l-a primit la 
Casa Albă pe Graham V. 
Steenhoven, președintele A- 
sociației americane de tenis 
de masă, cu care a discutat 
despre recenta vizită în R.P. 
Chineză a echipei americane 
și despre proiectata vizită de 
răspuns în S.U.A. din par
tea echipei chineze de tenis 
de masă, anunță agenția U- 
nited Press International.

^ultimele știri* ultimele rezultate ^ultimele știri*
TURNEUL DE ȘAH 

DE LA VRNJACKA BANJA
După 7 runde, în turneul de șah 

de la Vrnjacka Banja continuă 
să conducă maestrul iugoslav 
Liubojevid cu 5 (1) p, urmat de 
Ivkov (Iugoslavia) — 4Vj p (1), 
Stein (U.R.S.S.), Barczay (Unga
ria) — 41/? p etc. în runda a 7-a, 
Ivkov l-a învins pe Farago, Benkd 
pe Janosevici și Barczay pe Sa
ho viei.

IN CAMPIONATUL
DE FOTBAL AL U.R.S.S. 

Șl AL ANGLIEI
« în campionatul unional, Ara

rat Erevan a învins în deplasare 
cu scorul de 1—0 formația 
T.S.K.A. Moscova, iar Torpedo 
Moscova a terminat la egalitate: 
0—0 cu Neftci Baku.

e într-un meci restanță din 
campionatul engiez. Arsenal a în
vins pe teren propriu cu 1—0 pe 
Burnley. Acum, Arsenal (cu un 
meci în minus) are două puncte 
avans față de Leeds United.

ASEARĂ, ÎN CAMPIONATUL 
EUROPEAN DE FOTBAL

Mare surpriză la Swansea : condusă cu 1—0 în min. 78 Ceho
slovacia face apoi K.O. Țara Galilor în cinci minute : 3' 1 ! ! !

Gr. I. La Swansea : Țara Galilor — Cehoslovacia 1—3 (0—0)
Au marcat . Ron Davies (din penalty, min. 59) respectiv I 

Capkovici (min. 78 și 83), Taborsky (79).
Gr. III. La Lucerna : Elveția — Malta 5—0 (5—0)

La Londra : Anglia — Grecia 3—0 (1—0)
Gr. IV. La Belfast : Irlanda de Nord — Cipru 5—0 (2—0)

Gr-V. *-a Lisabona: Portugalia — Scoția 1—0 (Ia pauză) 
Citiți în numărul de mîine cronicile meciurilor si clasamentele 
grupelor.

ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE
Elveția — Danemarca 1—0 (0—0)

96 CONCURENȚI
Proba masculină de slalom spe

cial din cadrul concursului inter
național de schi de la Val 
d’Isere a fost cîștigată de austria
cul Edmund Kacer, în 65,67. In 
proba similară feminină, pe pri-

LA VAL D’ISERE
mul loo s-a clasat schloara aus
triacă Anne Schilllnger, cu timpul 
de 69,64.

La concurs au participat 96 de 
sportivi din 7 țări.
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