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/ Tlespre 
născute în 
Argeș, au 
lui :
luat ființă cercul 
„România Muncitoare1 
iitanți revoluționari 
ieni șl argeșeni în luptele 
greviste dintre anii 
1921", „...o dovadă a forței 
muncitorimii argeșene: lup
tele dîrre ale țesătorilor de 
la fabrica Găvana — 1934 — 
pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și 
....greve de amploare 
muncitorilor din bazinul 
Schitu Golești în anii 1935— 
1936", „...Ia 1 Mal 
citoril din Pitești 
să intre Ia lucru 
frontul hitlerist..."

Dar cite nu se ..........
despre lupta eroică dusă în 
ilegalitate de comuniști sau 
despre politica clarvăzătoa
re a partidului servind inte
resele națiunii și c«re după

primele izvoare 
județele Mujdei și 

scris ziarele timpu- 
,...în 1908, la Pitești, a 

socialist 
„...mi- 

musce-

23 August 1944 a deschis fă-- 
gaș nou- yleții oamenilot' 
muncii dlri țara noastră. Ini 
realitatea dinamică a Româ
niei socialiste, județul Argeș 
constituie o prezență semni-

1918—

trai", 
ale

1943 mim
au refuzat 

sabotând

pot aminti

PMim la
CAMPIONAILLE

flcativă. Numai 
alocate județului 
cincinalul trecut, 
referim la un indice de prim 
ordin, (14,6 miliarde lei) sînt 
egale cu prevederile primu
lui plan cincinal pe întreaga 
țară. Cu mîndrie, cei de pe 
aici îți vorbesc despre roa
dele politicii de industriali
zare a țării, inspirată și con-

investițiile 
Argeș 
ca să

în 
ne

dusă de partid i Hidrocen
trala ț,Gh. Gheorghiu-Dej“,! 
hidrocentralele de pe Argeș 
(Oești, Albești, Cerbureni, 
Cumpănita, Vîlsan, Valea la
șului), Uzina da autoturisme, 
Combinatul petrochimic, Fa
brica de motoare electrice, 
Fabrica de stofe '„Argeșea- 
na“, Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc, fabrici* 
le de bere, pîine și drojdie 
furajeră, Combinatul de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului...

Viața nouă, liberă, a oa
menilor muncii din județ — 
lucrători în tînăra industrie 
sau membrii cooperatori — 
a născut un fluviu puternic: 
SPORTUL ARGEȘEAN. Ti
neri purtînd pe chipuri zîm- 
bet luminos, optimist, iar în 
trupuri sănătate șl forță s-au

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag. a 2-a)
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ANTRENORUL... 1 DUPĂ VICTORIA DE LA NOVI SAD

TIMP DE TREI ZILE
SPECTACOLE DE MĂIESTRIE

LA SALA FLOREASCA
De azi, timp da trei zile, sala 

Floreasca devine din nou gazda 
ospitalieră a tradiționalului con
curs internațional organizat 
anual de federația noastră de 
gimnastică. La această a XlV-a 
ediție întrecerea, care a primit 
numele lui Gheorghe Moceanu, 
reunește la start sportivi din 
șase țări.

lată loturile participante :
România : Olga Ștefan, Eli- 

sabeta Badea, Rodica Apăteanu, 
Elisabeta Turcu. Ileana Coman, 
Marcela Păunescu, Maria Con- 
stantinescu. Maria Antinie ; Pe
tre Mihaiuc, Gheorghe Păunes
cu. Li viu Mazilu. Mircea Gheor
ghiu, Nicolae Achim ;

Cehoslovacia : Kveta Veisova, 
Zdena Dorneakova ; Pavel Sta- 
XiQvsky, Jiry Netușii ;

surprins ieri, la
sportivul cehoslovac. Netusil

riticii muzicali, de 
pildă, nu proce
dează ca noi, cri

ticii sportivi. Ei carac
terizează întotdeauna 
pe soliști și orcheslranți 
fără să omită vreoda
tă pe dirijori. Noi ui
tăm aproape cu regu
laritate sa remarcăm 
meritele antrenorilor. 
Ne aducem mai curînd 
aminte de ei la insuc
cese. Cred că aces
ta este mai degrabă un 
obicei decît o pornire. 
Aduc în favoarea argu
mentării faptul că re
vista noastră ilustrată 
de sport care își face 
o frumoasa datorie fa
ță de fotbal în a rea
duce în coloanele sale 
palmaresul internațional 
al echipei de fotbal a 
României 
pînă în 
detaliază 
formații, 
Iuri etc., 
să pe antrenorii 
au condus echipele.

Reflecția ne-a prile- 
juif-o meciul amical cu 
Iugoslavia, victoria fru
moasă de la Novi Sad 
și, repetăm, acele a- 
plauze de la sfîrșit au
zite la radio pe calea 
undelor. N-am fost la

de la debut 
zilele noastre, 

jocurile cu 
autori de go- 
ignoreazâ în- 

care

Escho,
Klotz,

Fotoreporterul nostru Thec Macarschi l-a 
antrenamentul de sărituri, pe

R.D. Germană : Gitta 
Irene Abel ; Wolfgang 
Lothar Miissig ;

B.S.F. Iugoslavia : 
Sljpica, Erna Havelka ;

B.P. Ungară : Judith 
Katalin Tasi ; Antal Kisteleki, 
Gyula Kovacs, Bela Herczeg ;

U.B.S.S.: Tatiana Perskaia, 
Tatiana Lizunova ; Efim Fur
man, Iuri Tarasiuk.

Indisponibile de pe urma unor 
accidente, la această importantă 
întrecere nu vor putea lua par
te multipla campioană a Ceho
slovaciei, Bohumila Rimnakova, 
precum 
a țării 
lea.

După 
concursul -prevede numai exer
ciții liber alese și se va des
fășura după următorul program: 
vineri (de la ora 17) — băieții, 
sîmbătă (de la ora 17) — fetele, 
iar duminică dimineața de la

și campioana 
noastre, Elena

cum s-a mal

Natalia
Weber,

absolută 
Ceampe-

anunțat,

MATURITATEA FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
UN CÎSTIG PREȚIOS PENTRU VIITOR

b .>

fngenunchiat. portarul 
torii noștri in tricouri albe (nr.

iugoslav Dujkovici trăiește drama golului primit, in timp ce jucă.
3 Dembrovschi, autorul golului) jubilează de bucurie 

nostru special Dragoș NEAGUFotografie de la trimisul

ora 10 evoluează primii sase 
clasați pe aparate.

Sîmbătă, de la ora 9,30, In 
sala Floreasca se va desfășura 
întilnirea internațională dintre 
selecționatele de juniori ale ora
șelor București și Budapesta.

Dan OLTEANU

(Continuare in pag. a
3-a)
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Azi și mline, pe' arena Voința

Dubla intîlnire internațională 
de popice: ROMÂNIA-IUGOSLAVIA

Azi la ora 14 se vor lansa 
primele bile din cadrul partidei 
care opune cele mai bune echi
pe feminine din Europa '. Ro
mânia și Iugoslavia, Din for-

Foto 1 T. MACARSCHILa sosirea pe aeroport, d amintire plăcută

0 FINALISTA OLIMPICA
PARTICIPA

DE SĂRITURI ÎN APĂ

mația română, triplă campioană 
mondială, vor face parte Elena 
Trandafir, Crista Sz6es, Elena 
Cemat, Florie* Neguțoiu, Mar- 

— maestre 
Dumitrescu, 
rezervă. In 
ora 16, vor 

sexteturile

cumai, i iiHica _ 
gareta Szemanyl 
emerite, Valeria 
lise Schmidt — 
continuare, de la 
intra in concurs 
masculine ale celor două țări, 
și ele bine cotate pe plan inter
național. Culorile țării noastre 
vor fi apărate de P. Furje, I. 
Micorolu — maeștri emeriți I. 
Băiaș, I. Tismănarit, Gh. Silves
tru, L. Martina (O. Vînătoru — 
rezervă).

Confruntarea de azi este cea 
de a șasea dintre cele două re
prezentative, feminine și mascu
line. Pînă acum scorul este fa
vorabil popicarilor iugoslavi 
care, 
bați, 
este 
cinci 
Iugoslavia.

Programul complet al Intilni- 
rii de pe arena Voința din 
București : azi, de la ora 14, 
meciurile pe echipe, iar mîine, 
de la ora 13, turneul individual. 
Arbitru principal : Fr. Watzin- 
ger (Austria).

popicarilor
atit la femei cit și la bar
au cîștigat de trei ori. Dar, 
adevărat că trei din cele 
partide au avut loc în

NOVI SAD, 22 
fon, de la trimisul 
cial).

Deși întîmpinau 
■fieultăți In alcătuirea 
mației, gazdele 
manifestat un 
bust înaintea 
miercuri seară, 
căpitanului echipei, 
oara s-a păstrat Intr-o re-

(prin tele- 
nostru spe-

di- 
for- 

noastre au 
optimism ro- 

partidei de 
Cu excepția 

Geaici,

unele

zervă totală, explicabilă 
cum, după ce conturile au 
fost încheiate, toți compo- 
nenții reprezentativei 
slave s-au lansat In 
sticuri defavorabile 
ției oaspe, anticipînd 
gerea ei de la două 
în sus.

Fără a împărtăși integral 
Opinia elevilor Lui Boșkoys

a-

iugo- 
prono- 
forma- 
înfrîn- 
goluri

aveam Ia rlndul nostru li
nele temeri,
primul rînd de recunoaște
rea valorii echipei iugosla
ve, confirmată recent prin 
succesul obținut în meciul 
cu Olanda, din campionatul

Constantin FIRANESCU

determinate

(Continuare In pag. a 3-a)

CUM S-A PRODUS SURPRIZA DE LA SWANSEA
Micro-interviu cu martorul ocular C.

!n fotbalul internațional, săptămtna aceasta este marcată 
de meciurile din campionatul european. Miercuri au avut loc 
cinci jocuri, urmtnd ca sîmbătă și duminică să se desfășoare 
alte trei. Din punctul nostru de vedere, cel mai important 
meci a fost cel programat la Swansea, unde adversarele noas
tre din grupă. Țara Galilor fi Cehoslovacia, s-au tntîlnit tn 
prima lor confruntare.

La Swansea, a fost prezent — In calitate de observator — 
și antrenorul federal Coloman Bi-aun—Bogdan, eăruia i-am 
solicitat prin intermediul telefonului un scurt interviu.

„înainte de a vă răspunde în
trebărilor — ne spunea, la ca
pătul eelălalt al firului, cel in
tervievat — vă voi face o 
scurtă descriere a meciului. La 
intîlnire au asistat 20 000 de 
spectatori. înainte de meci a 
plouat, dar gazonul s-a prezen
tat în excelente condiții. La 
fluierul arbitrului suedez Eimar 
Gostroem s-au aliniat echipele :

ȚARA GALILOR -. Millington 
— Bodriguez, Phillips, Jones, 
Walley, Thomas, Rees, Durban, 
Mahoney, Ron Davies, W. Da
vies.

CEHOSLOVACIA : Viktor — 
Dobias, Hrivniak, Taborsky, De- 
siatnik, Pollak, Kuna, F. Vesely, 
Stratil, Aclamec, J. Capkovici.

In prima repriză, jocul a fost 
echilibrat. Cehoslovacii au tem-

BRAUN-BOGDAN

In urma rezultatului me
ciului de la Swansea, cla
samentul grupei I se pre-

«zintă astfel ;
1. România ă
8. Cehoslovacia

I
S. Țara GaHlor

l
4. Finlanda t

X
1

» 
o

1
1

1
1

8

1
1

»—« l
L-t »

1—s >
1—4 1

porlzat jocul cu Intenția clară 
de a termina meciul la egalitate. 
După pauză, galezil și-au inten
sificat atacurile, supunînd poar
ta lui Viktor unui puternic a- 
salt. în min. 59 Viktor, ieșit din

Ion OCHSENFELD

(Continuarea tn pag. a 4-a)

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN „CUPA ROMÂNIEI
MIERCUREA CIUC, 22 (prin 

telefon, de la corespondentul 
nostru). Pe patinoarul artificial 
din localitate au continuat jocu-

cadrul ultimei
...... hocheistice a
,CUPA ROMÂNIEI".

AVINTULM. CIUC

mari 
sezonu-

rile din 
competiții 
lui, „cur

STEAUA
9_6 (3—0, 4—4, 2—2)

,,Cursa Munfilor" la ciclism

ALEX. SOFRONIE Șl DINAMO 1

un meci atractiv, cu o 
interesantă

au reușit
dar, de

după gol, s-au
‘ în apărare, fiind sur- 

contraatacurile rapide

<> HOCHEI
să cîștige o partidă dinamică, 
agitată. Au marcat : Fodorea 
Mircioiu 2, Ștefanov, Biro, Varga, 
Calamar, Gheorghiu, respectiv 
Baka 3, Osvath, Andrei și Ful- 
16p.

Ieri, în animația caracteristică 
aeroportului internațional Oto
peni, nu ne-a fost prea ușor 
să-i depistăm pe oaspeții Cam
pionatelor internaționale de să
rituri ale României. Totuși, 
citeva figuri cunoscute s-au 
făcut remarcate delegației ve
nită in mtimpinarea sportivilor 
din Polonia, Austria, Ungaria 
și R. F. a Germaniei (repre
zentanții R. D. Germane au 
sosit de abia seara).

Atenția ne.-a fost atrasă în 
primul rind de cunoscuta In- 
geborg Pertmaier, finalistă a 
Jocurilor Olimpice din Mexic și 
câștigătoare a ediției de la , Bol
zano- (1969) a prestigioasei com
petiții „Cupa Europei". Surîză- 
toare, talentata sportivă aus
triacă și-a manifestat plăcerea 
de a ne vizita țara șl și-a ex
primat speranța că va avea o 
evoluție bună. Celălalt membru 
al delegației austriece este tl- 
nărul Josef Kien, care la 19 ani 
deține titlu] de campion na
țional la trambulină (3 m). Un

alt nume cu rezonantă prezent 
ieri la Otopeni este cel al ma
ghiarei Gyorgyne Rozgonyi, 
clasată pe locul 7 la campio
natul Europei desfășurat anul 
trecut la Barcelona. Ea este 
însoțită de campionii de seniori 
și de tineret ai Ungariei, Janos 
Konkoly și, respectiv, Attila 
Hajnal. Polonia va îi reprezen
tată de Malgorzata Godlewska, 
Jerzy Suchecki și Waldemar 
Milik, iar R. F. a Germaniei 
de o singură concurentă, Mi- 
chaela Herweck.

De la aeroport, . . 
deplasat la hotel și în cursul 
serii au efectuat 
ment de acomodare, in bazinul... 
Floreasca. Da, din păcate în 
bazinul Floreasca, deși eleganta 
piscină „23 August", plină eu 
apă cristalină, aștepta să fie 
inaugurată cu acest prilej fes
tiv. Dar, disputa dintre con
structori și beneficiari nu s-a 
încheiat, din ea avind de suferit 
adevărații beneficiari, adică 
săritorii.

oaspeții s-au

un antrena-

ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI
Ieri la prînz, pe velodro

mul Dinamo, s-a încheiat a 
Xll-a ediție a tradiționa
lei competiții internaționale 
„Cursa Munților", desfășura
tă în organizarea — deplin 
reușită — a clubului Dinamo 
în colaborare cu A. S. Loto- 
Pronosport. Ultima etapă, a 
patra, s-a consumat pe ruta 
Sinaia — București într-o ca
dență destul de vie —• 41,700 
km/h.

Pe primul plan s-au aflat 
permanent dinamoviștii, în 
frunte cu purtătorul tricou
lui galben, Alex. Sofronie, 
care au controlat cu autori
tate cursa, anihilînd orice 
tentativă de evadare. Și, ast
fel, la sprintul final s-a pre-

zentat un pluton 
curenți. In acest 
prudent, pe undeva 
mijloc, liderul care a exultat 
de bucurie la trecerea liniei 
de sosire. Meritul lui, se 
poate spune, pe bună drep-

de 36 con- 
pluton rula 

pe la

vidual : 1. Alex. Sofronie 
(Din. 1) 9h48:23, 2. I. Cernea 
(Steaua 1) 91148:49, 3. C. Gri
gore (Din. 1) 9h45:5o, 4. Șt. 
Suciu (Dezrob. Bv.) 9h49:09, 
5. Fr. Gera I (Met. Plo
peni II) 9h49:21, 6. J. Prohal

A fOSt i 
evoluție 
Localnicii 
excelentă, 
In goană 
descoperiți 
prinși, de 
ale steliștilor.

Paradoxal, Avlntui a avut cele 
mai multe ocazii de a înscrie 
în prima repriză, cînd a fost 
condusă cu 3—0. A urmat un 
reviriment și în min. 32 scorul 
devenise egal (4—4). profilîndu-se 
o mare surpriză. Dar, unele In
exactități și neglijențe în apă
rare ale celor din Ciuc au per
mis Stelei să se desprindă șl

a scorului, 
o partidă 

multe ori, 
lăsat

DINAMO — 
DUNĂREA GALATI 

9-3 (3—0, 5—2, 1—1)

Campionii și-au depășit lejer 
partenerii de Întrecere nu nu
mai prin tehnica patinajului, ci 
și prin viteză și forță. Cele 12 
puncte ale partidei au fost rea
lizate de : Pană 3, Moiș șl Costea 
cite 2, Axinte și Florescu pen
tru dlnamovlști, Trăușan 2 șt Me- 
dișanu pentru gălățenl. Arbitri i 
Gh. Tașnadl șl F. Boda.

Astăzi este zi de odihnă.

P. NAFTALI

ABSENTE NEMOTIVATE!
In județele BISTRIȚA, HUNEDOARA, SĂLAJ, ILFOV, VASLUI, GORJ și OLT nu se face atletism?

Sezonul competițiilor atletice 
de pistă a fost inaugurat la sfir- 
șitul săptăminii. trecute, Ia Cra
iova, prin concursul republican 
de primăvară al juniorilor II. 

primăvara acestui 
și se lasă încă aș- 
datorită condițiilor 

nefavorabile in

Faptul că 
an s-a lăsat 
teptată, că 
atmosferice 
multe părți ale țării condițiile 
de antrenament n-au fost dintre 
cele mai bune, au creat desigur 
motive de îngrijorare reală pen
tru ceea ce aveau să reușească 
la Craiova cei mai mulți din
tre. cor.curenții veniti acolo din 
toate colțurile tării- Dar iată 
că simbătâ și duminică vremea 
a fost, măcar o dată, un aliat 
al atleților, și, cînd au dat 
de puțin soare, de ceva căldură, 
aceștia au uitat, dintr-o dată, 
de zilele cu. frig și ploaie, și 
s-au avintat in întreceri cu am
biția și dîrzenia caracteristică 
vîrstei lor,'»

Concursul inaugural a fost 
un succes, dar nu unul total 
cum ar ii putut să fie. Au lip
sit de Ia start — și faptul a fost 
sesizat — atleți și atlete din ju
dețele Bistrița, Hunedoara, Să
laj. Ilfov, Vaslui și din cele li
mitrofe Doljului, Gorj și Olt. 
în fond, poate că această absen
ță n-ar merita să fie subliniată, 
căci n-a fost acesta primul con
curs la care să se fi înregistrat 
asemenea lipsuri. Totuși insis
tăm asupra acestui aspect, pe 
care nu știm cum să-l interpre
tăm. Și iată de ce : se poate 
admite — deocamdată — că la 
marile concursuri republicane 
ale seniorilor nu toate județele 
pot prezenta atleți de valoare, 
care să fi Înregistrat, in preala
bil. performanțe echivalente 
normelor de participare fixate 
de F.R.A. pentru fiecare com- 
pețjțiș în pațțe 3 dar uu este

admisibil ca im Județ să nu fie 
in stare să 
atlet intr-un 
ber, rezervat 
situație pune 
bării întreaga activitate de atle
tism desfășurată la nivelul șco
lilor și liceelor din județul res
pectiv și nu reflectă, decît in
tr-un singur sens — cel negativ 
— munca profesorilor de educa
ție fizică, dintre care nu puțini 
au chiar specializare în atletism!

Situația surprinde cu atit mai 
mult, cu cit de mai nmlți ani 
există hotărîri ale Ministerului 
Invățămîntului care prevăd atle
tismului o anumită pondere în
tre ramurile de sport Ia care se 
face instruirea elevilor. Dacă

înscrie măcar un 
concurs, în aer II- 
juniorilor. O atare 
sub semnul între-

Romeo VILARA

(G.onHnMCJra In pag. a a-a)

multSprintul final a început, și acum pluto- 
Dinamo
V. BAGE AC

ele fapt, 
nul pătrunde in trombă

mai de
pe velodromul 

Foto i

late, este dublu a cîștigat 
o importantă competiție in
ternațională și, totodată, a 
stopat seria de victorii ale 
cicliștilor cehoslovaci. învin
gători în trei ediții consecu
tive (1968, 1969 și 1970).

Clasamentul etapei : 1. C. 
Grigore (Dinamo 1) 3h04:00, 
2. V. Teodor (Din. 1), 3. J. 
Prohal (Ruda Hvezda Plsen),
4. N. David (Mureșul Tg. M.),
5. N. .Gavrilă (Steaua 1), 6. 
C. Ciocan (Din. 2), 7. V. Se- 
lejean (Din. 2) toți același 
timp. (Au absolvit întrece
rea 55 de sportivi).

QlmmsAtuJ gcnwâi india

Plsen) 9h55:17,(Ruda Hvezda
7. V. Teodor (Din. 1) 9h55:23.

Clasamentul general pe e- 
chipe : 1. Dinamo 1 29h32:05, 
2. Steaua 1 29h40:45, 3. Voin
ța Buc. 29h44:06, 4. Dezrobi
rea Brașov 29h44:34, 5. Me
talul Plopeni 29h46:56, 6.
Ruda Hvezda Plsen 29h47:03,
7. Dynamo Berlin 29h48:09,
8. C. S. Brăila 291148:09 
echipe clasate).

Clasament cățăra re : 
fronie, 2. Șt. Suciu, 
Drăgan (Voința Buc.), 
Ciumeti (Din. 1), 5. J. 
(Ruda Hvezda Plsen).

Emil IENCEC

(14

So-
T.
N.

1.
3.
4.
Ha va

SELECȚIONATA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
S-A REÎNTORS DIN UNIUNEA SOVIETICĂ

Ieri s-au reîntors, pe calea aerului, din Uniunea Sovietică, 
jucătoarele de handbal din echipa reprezentativă a țării. După 
un scurt popas in aeroportul internațional Otopeni, handbalistele 
noastre și-au continuat imediat drumul cu trenul spre Cluj, oraș 
In care marți 27 aprilie va avea loc meciul retur pentru califi
carea în turneul final al C.M. dintre echipele României și Uniunii 
Sovietice. Reamintim cititorilor că în prima partidă, disputată 
marți 20 aprilie Ia Tbilisi, victoria a revenit echipei U.R.S.S. cu 
scorul de 14—11 (8--7).

Campionatele individuale de box pentru juniori

MECIURI DE BUNĂ FACTURĂ TEHNICĂ
IN SEMIFINALELE JUNIORILOR MARI

CLUJ, 22 (Prin telefon; de la 
trimisul nostru). — Cea de a 
doua semifinală a campionatelor 
naționale de Juniori,- rezervată 
juniorilor mari, a reunit In ring 
pugiliștl cu mai multă experiență 
competițională și, firește, eu mal 
multe cunoștințe tehnlco-tactice. 
Așa sllnd lucrurile meciurile 
disputate aseară (în special la 
categoriile mici) au fost de un 
nivel superior față de cele din 
ziua anterioară. Iată rezultatele : 
cat. 45 kg : Șt. Ilina (Olimpia 
Buc.) b.p. I. Coman (Progresul 
Brăila). Alex. Turei (Voința Cluj) 
înv. ab. II Tr. Boșcu (Voința 
Galați) ; cat. 48 kg : șt. Cocioc 
(Oțelul Galați) b.p. T. Dinu (Vo
ința Buc.), R. Cosma (C. S. M. 
Cluj) b.p. Tr. Toma (Voința Plo
iești) ; cat. 51 kg : M. Peia (Di
namo) b.p. I. Cicea I (Chimia 
Craiova), D. Condtirat (S. c. 
Bacău) b.p. M. Lazăr (Cimentul 
Medgidia) : cat. 54 kg : C. Ștefa- 
Jnovici (Electroputere Craiova) 
b.p. R. Magirescu (S. C. Bacău), 
S. Cuțov (P. A. L. Brăila) înv. 
dese. III D. Gorea (Voința Re- 
âhhi) j cat, (7 kg i C. Dumhres-

cu (Voința Buzău) înv. ab. I Dl 
Livezeanu (Electroputero Craiovat, 
I. Aflam (Progresul Buc.) înv.
k. o. U Gh. Berky (Tehnofrig 
Cluj) i) cat. 60 kg : A. Guțlu (Du
nărea ~
(C. S. M. Cluj); N.
greșul Brăila) b.p. M. Gîtan (Chi
mia Craiova) ; cat. 63,500 kg : 
S. Mihalcea (Dinamo) înv. ab. -I 
N. Bogdan (Constructorul Galați), 
Gh. Rădulescu (Portul C-ța) b.p.
l. Cicea II (U. R. ' “ '
cat. 67 I 
Măcin) 
(U. R.
(C. S. : 
(Dinamo 
Bădescu (Letea Bacău) Înv.
II S. Ban (C. S. M. Cluj), 
Florea (Progresul Buc.) Înv. 
f V. Zeler (Metalul Tr. Severin) : 
cat. 75 kg : V. Balotă (Crlșul 
Oradea) b.p. A. Sakacs (Dlnamo 
Bv.); V. croltoru (Met. Buc,) 
înv. ab. I I. Mariuțac (Voința 
Cluj. La ora cînd are loc con
vorbirea se dispută semifinalele 
la categoriile semigrea »1 grea.

Galați) b.p.

(Tehnofrig

I. I-Iertz 
Pîrvu. (Pro-

A. Craiova) : 
kg : M. Lupu (Automobil 
înv. ab. II I. Popescu 
A. Craiova), D. Bogdan 
M. Cluj) b.p. V. Bertlef 

■ Bv.) ; cat. 71 kg : N. 
ab. 
Șt. 
ab.

IUHCA
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DRÎMBĂ

Un vast program pentru vacanța de vară 1971

ILEANA
STUDENȚI PE MELEAGURILE PATRIEI 4 NU MAI PL1NGE, BEB1!

Născută 
proape un 
veac Ia 
orașul care ; 
scrimei noastre 
nine cele mâi 
taîentj,. Ileana 
(înălțime 1,64 
greutate 54 kg) 
început ucenicia 
planșă cu 
emerit AL 
tivează, 
secția 
Școlii 
Satu 
apoi 
Satu 
1964). 
f.ave

acum 
sfert

Satu Marc, 
a dat 

i £țmi- 
mari 

DrimbA 
m ; 

, și-a 
pe 

antrenorul 
Csipler. Ac- 

mai întîi, 
de scrimă 
sportive

Mare 
trece

Mare 
Din 

parte din

în 
a 

din 
(1959—1961), 

la Unio 
(1961— 

1964, ca 
_ v clubul 

steaua (antrenori ,A. 
Vilcea și ...........
E u action ară, 
mcază 
fără 
I.E.F.S.. 
in anul

I. Zilahi). 
___  ca ur- 
toiodaiâ cursul 

frecvență 
fiind

IV.

la 
acum

pe 
cu- 
ac- 
re-

am

Ileana Drîmtă 
în scrimă 
„poartă de. aur' 
fost (și care sperăm

a intrat 
această 

a 
. . sa 

mâi fie) orașul dm nordul 
țării, Satu Mare. Firește, 
nu ește vorba d" un „de
terminism geografic", ci 
de o vocație bine canali
zată de un antrenor exi
gent și priceput . Al. 
Csipler.

Talentul Ilenei Drîmbă 
s-a dezvoltat, apoi, in cli
matul favorabil găsjt în 
secția de scrimă a clubu-

pe.<< care

ră, accesul la marile suc
cese internaționale și care 
a situat-o, implicit, înrîn- 
dul trăgătoarelor de elită 
ale lumii, este luciditatea 
ei pe planșă.

In acest sport în care 
gîndirea, joacă un rol atît 
de important nu numai 
pentru a găsi cele mai 
potrivite mijloace tehnice 
și tactice de a ajunge cu 
vîrftil lamei la plastronul 
adversarului, dar pentru a 
ajunge la timpul oportun, 
luciditatea (dublată, de

Sâplâmîna a început cu 
o imagine nemaivăzută : 
|oi- noaptea, am văzut cu 
ochii mei cum primește o 
sticlă î.n cap ș’r cym ră- 
mîne leșinat, pe gazon, un 
arbitru de tușă. Imaginea 
venea din Olanda. Arbi
trul acela nu s-a mai ridi
cat, am văzut cum un al 
om 
tru — chestia era de-ade- 
văratelea, nu era olteneas
că, cum zic unii că a fost 
la Craiova cu un alt ar
bitru care, după ce a luat 
o piatră la „gînditor", ar 
fi început să joace samba, 
dovadă — zic aceiași oa
meni tari de înger — că 
n-a fost nimic grav. Ideea 
e, probabil, că nu contea
ză dacă dai sau cu ce dai, 
ci dacă vine targa șă te 
ia, după ce ai încasat-o. 
Vine targa, vine televiziu
nea, te filmează 
așa ca în Olan
da — atunci, da, 
ăxistă 
bile 
să-mi 
renul, 
vine 
dacă 
ginea 
„mortului 
țun.ci totul, totul e 

moriul e în 
și am 

strig

pescu — a marcat „fiindcă 
nu avea alia soluție"... Eu 
personal n-aș vrea să fiu 
în pantofii lui Valentin Stă- 
nescu și nici în bocancii 
lui Vigu, deși cred înVigu. 
Norocul duminicii a fost 
Bacalu cu mașinile lui zbu
rătoare, în premieră pe 
țară. Am văzut și noi cum 
vine ceea ce se numește 
un „mare premiu automo
bilistic" și chiar daca nu 
am văzut la față ceea ce 
se cheamă Jacky Ickx, Bel- 
toise sau Amon, am pri
ceput cîte ceva din nebu
nia unei Matra care fuge 
după o Ferrari, sau _ așa 
ceva. N-a murit nimeni, n-a 
luat foc nimeni — ceea ce 
iar a fosț frumos. Cum îmi 
explica marți un șofer de 
pe o Volgă-getax, om în 
vîrstă, dar care a făcut In 
tinerele auto și moto : „ce 
știți d-voastră ce-i aia o 

mașină de curse?" 
E adevărat : noi 
știm numai ce-i 
ăia Dembrovschi, 
șut de la 25 de 
metri, fantastic, 
gool, și după a- 
cee.a apărare fer
ma,, „în genul 
nosfru*... Noi a- 
vem „genul nos
tru", pînă la „ge
niul nostru" e 
mal mult decit o 
diferență de <? li- 

---- , .. mai avem un neno
roc care ne ține de noroc : 
de cîte ori jucăm afară și 
televiziunile străine nu vor 
să ne dea meciul în irans- 
misie directă — cîștigăm 
sau scoatem rezultatul bun! 
Faceți socpteala — și veți 
vedea că pe radio ne mer
ge mai bine decit petele... 
Acum, dupd acest straniu 
1—0 cu Geaici, despre care 
ca telespectatori nu putem 
spune nimic, plîngetn că 
n-am văzut șutul lui Dem
brovschi, și hit-paradd lui 
Răa'ucanu. Nu mai plîngeți, 
bebișorilor I

Dacă ăste-i prețul victo
riilor în deplasare — și 
așa se zice, că azi echipe
le bune se cunosc după 
cum joacă afară I — a- 
tunci să-l plătim : sînt gata 
să stau miercuri noaptea să 
văd un film polițist, sâ-mi 
pun _ în ureche, la mare 
surdină, tranzistorul, să aud 
doar ce fac Dinu și Ța- 
mango în Cosmos, în timp 
ce caut criminalul pe mi
cul ecran. Cu ochii la cre- 
menal și cu urechea după 
Mocanu — sînt gata să mă 
transform într-un animal 
ciudat. Iar dacă ne califi
căm, din 1—0 afară și 0—0 
acasă, în finala „Cupei Eu
ropei", sînt pregătit să văd 
tn timpul focului tranzisto- 
rat „Agenda economică 
TV", urmată de „Viața căr
ților'..

tabere specializate cu o durată 
de 12—15 zile In mai multe serii, 
înotului îi vor fi puse la dispo
ziție, In această vară, localitățile 
Sullna, Toplița, Orașul Victoria 
și Oradea,, Pe lingă aceste tabere 
centralizate, Consiliile U.A.S. din 
București, Cluj, Iași. Timișoara, 
Galați, Tg. Mureș, Craiova, Con
stanță ți altele (unde există con
diții) vor organiza tabere locale.

Turismului nautic îl vor fi re
zervate Lacul St. Ana (Tușnădh 
Lacul de acumulare de la Blcaz, 
precum și rlul Mureș pe porțiu- 
nțle.: Tg. Mureș. — Deva și Devg- 
Argd. Ambarcațiunile și materia
lele vor fi puse la dispoziție de 
U.A.S.R. și B.T.T.

Canotajul și yachtîngul vor pu- 
Sea fi practicate pe lacul He
răstrău șl cel din vecinătatea Ba
căului,

Taberele de odihnă cu profil 
sportiv vor funcționa după cum 
urmează.: la Brașov — turism, 
orientare turistică, jocuri spor- 
tiye, culturism ; la Constan
ța — înot,, jocuri sportive, 
yachting, canotaj, culturism : la 
Oradea — atletism,- jocuri, spor
tive. gimnastică. Judo, înot, cul
turism, orientare turistică ; li 
Bacău — turism, jocuri sportive, 
canotaj. înot, atletism; gimnasti
că. culturism.

Cazarea și masa vor ft asi
gurate în complexele studențești 
din localitățile respective, iar 
conducerea va fi realizată de co
mandamente desemnate de Co
mitetul Executiv al U.A.S.R.

Deci, vacanța mare poate să 
sosească. Pentru studenții patriei 
pregătirile au fost făcute în a- 
mănunțime,- iar nouă nu ne ră- 
min decit, la timpul potrivit, 
să relatăm despre modul plăcut 
în care șt-o vor petrece în fru
moasele stațiuni și localități ale 
țării noastre.

narulul P.C.R. vor fi organi
zate de U.A.S.R. in colaborare 
cu B.T.T. Una dintre acestea 
va consta din fixarea unor 
plăci comemorative în 8 ma
sive 
ring, 
cei. 
seni.

Consiliile U.A.S. din . 
resti. Timisoara si Petroșani. 
Craiova si Brașov. Iași si Cluj 
vor organiza 3 drumeții în ma
sivele muntoase Paring. Făgăraș și Rodna, cu plecarea de pe 
mai multi versanti ai munților 
amintiți si întiinire simultană 
ne vîrfurile : Parîncul Marc, 
Moldovanul si Ineuj Rodnei. 
CARAVANE CICLOTURISTICE
Amatorii de ciclism vor avea 

în această vară posibilitatea de a 
participa la mai multe acțiuni ci
cloturistice de anvergură, dintre 
care ^mințim cele trei caravane 
studențești care vor porni pe ltl- 
nerariile: București — Costinești — 
Varna — București: Brasov — 
Sibiu — Brașov și cluj — Oradea. 
La aceste excursii . vor. participa 
grupe de cîte 25-^30 de studenți 
și studente din mâl multe centre 
universitare.

TABERELE SPECIALIZATE
Tot în această vară, studenții 

vor putea, să-și .continue .activita
tea didactică sub forma organiză
rii de tabere.pe specialități .cu o 
durață de. 10—15 .zile. Viitorilor 
speotogi si arheologi Consiliile 

tt.a.S. și B.T.T. le vor asigura e- 
cbipamentul și materialele nece- 
Sare- r „ , , . |

TABERELE SPORTIVE
Desigur, vacanta mare presupu

ne o mare parte din timp pe
trecut pe terenul de. sport. Vd- 
nind și în întimpinarea acestui 
deziderat, U.A.S.R. va organiza

muntoase : Retezat. 
Făgăraș. Bucegi. 

Ceahlăul. Rodnei si
. Pa- 
Vran- 
Apu-

Bucu- ix
s-a îmbrăcat în orbi numește

Tn baza documentelor prezen
tate la Congresul al IX-lea al 
U.T.C, și la Conferința a VIII-a 
a U.A.S.R. cu privire la dezvol
tarea activității turistice de masă, 
diversificarea și specializarea tu
rismului universitar, în completa
rea programului excursiilor orga
nizate de B.T.T., care Includ in 
vacanța de vară peste 5.000 de 
studenți, se propune șl înființa
rea ciclului turistic „Studenți 
meleagurile patriei**, care va 
prinde o mare varietate de 
țîuni turistico-profesionale și 
creativ-sportive.

Din vastul program alcătuit,
desprins punctele cele mai repre
zentative : expediții, caravane, 
concursuri,- întîlniri montane la 
punct fix, tabere specializate etc. 
Evident, toate acestea sînt acțiuni 
inițiate de la centru, ceea ce nu 

înseamnă că pe plan local nu se 
pot lua diferite .inițiative care să 
stimuleze această activitate. în a- 
cest scop. în funcție de condiți
ile tehnico-materiale și preferin
țele manifestate, asociațiile stu
dențești vor urmări înființarea —■ 
la nivelul institutelor și centrelor 
universitare — a unor cercuri 
specializate de turism (arheologie, 
speologie, turism nautic, alpinism, 
orientare turistică, drumeții), 
toate, acestea cu prafțl sportiv.

BRIGĂZILE COMPLEXE
în scopul strîngerii legăturii înT 

tre studenți și alte categorii de 
tineri, Consiliile U.A.S. din cen
trele universitare București, Cluj, 
Timișoara. Iași ș.a. vor organiza 
1—3 brigăzi turistice complexe, 
formate din studenți de profile 
diferite, cadre didactice, cadre de 
asociație, care vor prezenta 
formații de dansuri, de muzică 
populară și ușoară, sportivi frun
tași. reprezentanți ai revistelor 
studențești etc. Aceste brigăzi, 
compuse din 20—40 de studenți, 
vor parcurge itinerarii urbane și 
rurale încheiate în puncte turis
tice, tabere studențești, vor vizita 
obiective economice, culturale și 
Istorice, vor realiza întîlniri cu 
tinerii muncitori, țărani, elevi, mi-: 
lițari, cu ..............
stat, vor 
tiuni de 
grame 
sportive. , M .
EXPEDIȚII DE DOCUMENTARE 

Șl STUDIU
Consiliile U.A.S. din centrele 

universitare vor 
meroase 
Culegerii 
rice, .
folclorice, 
cale etc. 
realizate . . .
lucrări elastice ce vor fi va
lorificate în centrele univer
sitare crin referate științifice, 
expoziții, conferințe sau în ac
tivitatea cercurilor studentesti 
de, .cercetare. v

DRUMEȚII MONTANE CU 
INTÎLNIRE LA PUtMCT FIX 
Tpâte actiunije turistic? de

dicate aniversării Șemiccnte-

probe va la
și admit 
suspenzi te- 
Daca ni 

ambulanta 
nu ai ima 

filmată a
" — a-

leșinat,

banc, 
păpușoi 
dreptul să

. că mă persecuji,
Ținînd-o pe drumul acesta 
— criteriul vieții pe _ sta
dion, adică al luptei pe 
viață și pe moarfe, va de
veni morga.

Acum, ca să fim sinceri, 
nici imaginea asta filma
tă nu e atît născătoare do 
adevăr. Eu, de pildă, am 
văzut ca și Țopescu, poate 
și ca alții, ofsaid la Săl- 
ceanu, duminică... Dată de 
patru ori, faza fot ofsaid 
spunea. Vin oameni înțe
lepți, care merg la fclbal 
cam de pe vremea cînd eu 
eram în scutece, și îmi spun 
că n-a fost ofsaid. Ei ar
gumentează că au fost a- 
colo, la lecui crimei, chiar 
pe fază, chiar pe linie cu 
tușierul și n-a fost I Ei îmi 
spun acest adevăr zgudui
tor
mea :
venla aparate care vor a- 
lerga o dată cu tușierul și 
vor fi permanent pe linie 
cu el, numai atunci ofsaid
urile vor fi clare ca lumi
na zilei ! Pînă atunci... E 
adevărat că golul lui Sdl- 
ceanu a fost filmat de de
parte și din spate. Dar e 
și mai adevărat că meci 
mai de divizia B spre C la 
nivel olimpic, ca acela de 
duminică, n-am mai urmă
rit de mult, de pe vremea 
cînd în scutece fiind, nu 
știam ce-i acela spirit o- 
limpic și nici fotbal. Bu
buia mingea ca o dispera
tă. Pasele erau absolut ca
raghioase. Golurile erau ca 
la fotbalul cu nasturi, lor- 
dănescu — vorba lui Țo-

la... C.M, Tineret (Budapesta) ; 
IU (echipe) la .1.0. (Mexico) : 

____ II (indiv.) la C.M. (Havana) ; 
I in Cupa Martini (Torino) și Trofeul Jcanty

- ;; . I.:,..', C."I. (Ankara) ; 4971 —
— echipe (Torino), in Trofeul Jeanty (Paris).

Jocul n 
— loc 
și loc

Palmares : 4964
1967 — loc I C.N. :. J968 
1969 — loc I (echipe) 
1969 — ioc 1 ------
(Paris) : 1970 — loc H (ccliipe) la CAI. 
loc I in C.C.E. ■ —Li. :

a.b.c.-ul 
această 

comple- 
printr-o 
și plină

lui Steaua, unde 
bine stăpînit de 
trăgătoare a fost 
tat și cizelat 
muncă stăruitoare .
de migală care face cinste 
si sportivei si îndrumăto
rilor Ci (antrenorii Andrei 
Vilcea si, mai recent, Ic- 
sif Zilahi).

Bucurîndu-șe ele un fi; ic 
excelent prppqrționat, de 
segmente lungi și, de o 
mobilitate remarcabila, ea 
a pornit cu o zestre pre
țioasă pe drumul lung și 
greu âl măiestriei sporti
ve. Calitatea care i-a în
lesnit, înti-o bună măsu-

o excepțională 
a ferit-o pe 

mari fluctuații.

altfel, de 
tenacitate) 
Drîmbă de 
în 1969, ea s-a menținut 
cu o uimitoare constanță, 
numai în zonă locurilor 
„cu medalii-', iar după a- 
ceea. fără prea multe re
zultate mari — tot con
stanța a ajutat-o să fie 
prima nbâștră fldretistă a 
anului 1970. în puținele 
luni ale ăefestui ari, Ilea
na Drîmbă ne-a adus o 
serie de mari succese, ceea 
ce i-a atras meritate elo
gii din partea specialiști
lor de pretutindeni.

Sebastian BONlFAClU

activiști de partid și de 
organiza împreună ac- 
muncă patriotică, pro- 
cultural-artistice Si

_ .... organiza
expediții în 

unor 
geografice, 

etnografice, 
Totodată 
filme,

_ nu- 
SCQpUl 

date isto- 
geologice, 

medi- 
vo.r fi 

fotografii,

ESTE FORMATĂECHIPA UNGARIEI
DIN JUCĂTORI CU EXPERIENȚĂ

De vorbă
După cum am mai anun- 

jt, la primul meci de bas- 
het dintre reprezentativele 
e seniări ale României și 
'ehoslovaciei, desfășurat la 
l'îrșitul săptăminii trecute, a 
sistat și Eszeky fcezso. an-_ 
•enorul principal al echipei 
'ngariei, pentru a urmări 
voluția formației noastre cu 
are sportivii maghiari se vor 
itîlni la Katowice, în ca
rul turneului de calificare 
I campionatului european, 
iteresu] antrenorului oașpe- 

pentru evoluția baschbtba- 
stilor români este pe de
liu justificat, deoarece 
resupune că

• se 
resupune că la Katowice 
rimul loc se află ..arvunit 
e puternica selecționată a 
irii gâzdă, iar pentru 
pilea, care ad— ț 
ficarea.

■ i al 
duce și el ca- 

princ’paie preten-

DIVIZIA
feminin

I
II
11

8
7
7

B
4

Paul IOVAN

CONCURS POPULAR LA BANEASA
Comisia de turism-alpinism 

municipiului București 
zează durnipica -- ____ , __
8.30, .un concurs popular de ori
entare dotat cu ,,Cupa Semicen
tenarul ui“.

Conctțrsul se va desfășura în 
pădurea Băneasâ și este deschis

a 
orgqni- 

25 aprilie, ora
dn 
șl 

in- 
Orga- 
mare

SERIA
12
12
12
12
12

. voința Tg. M.
Univ. Tim.

. Univ.. Cv.
Met. Salonla

. „U“ Cluj

. Voința Oradea
12

655-45?
780-514
595-570
560-500
529-466

583-6247
Știința St. Gheorghe? 

. Medicina Timișoara
-- 3 9 438—645

2 10
1 11

II-A

12
Record Cluj 12
Foresta Arad 12

SEftlA A

MASCULIN 
SERIA I 

Comerțul Tg. Mureș
12 12 0 

9

Arhitectura B uc.
12 11 1

Univ. Iași 12 11 1
Prog. Buc. 12 10 2
Poli. Bv. 12 8 4
I.E.F.S. 2 BUC. 12 6 6
Voința C-ța 12 6 6
Rapid II Buc. 12 4 8
Medicina Buc. 12 2 10
Pedagogic Gl. 12 1 11
Univ. Buc. 12 1 11

știința Mediaș 12 
Steagul roșu Bv.

12
Crișul Oradea 12 
Voința Tg. Mureș

Ș-ța Petroșani 
Constr. Arad 
Univ. Cv.
Voința Zalău 
Utilajul Tim.

SERIA

12
12
12
12
42
12

17

3

5G2-655

505-639
434-566

835-651
810-747

17

15
14
13

24
21

7
6

5
6

6
7
7
8
9
9

760-714
753-680

19
18

6
5
5
4
3
3

A II-A

675-695
693-731
734-787
674-750
661-811
653-722

18
17
17
16
15
15

687-G73

Voința Buc. 12 11 1 857-701
Univ. Buc, 12 10 2 689-625
Prog1. Buc. 12 10 2 809-653
Academia Mii:itară Buc.

12 8 4 8QS-G99
Constr. Ta și 12 7 5 757-733
A.S.A. Bc. 12 5 7 806-802

5 712

705-923

688-849

20
19
17
17

23
22
22

„Poli" Iași
Comerțul Tirgoviște

12 2 10
Rapid C.F.R. Calați

12 2 10
Știința Sf. Ghcorghe

12 0 12

14

14

470-665

concurențllor începători și 
categoria a Ul-a. înscrierile 
startul vor avea loc în fața 
trării Grădinii Zoologice, 
nizatorii scontează pe o 
participare a asociațiilor din Ca
pitală cu secții de orientare tu
ristică.

Tinerele talente de la Cluj și Buzău se afirmă

cu Eszeky Rezsd, antrenorul reprezentativei maghiare
dente sînt teamurile Româ
niei și Ungariei, Mai modeste 
ca valoare, reprezentativele 
Țării Galilor și Danemarcei 
nu poț emite pretenții. N-am 
piprdut, de. aceea, prilejul și 
ne-am adresat 
Eszeky Rezso, 
unele amănunte în legătură 
cu pregătirile elevilor săi :

— Lotul nostru, ne-a răs
puns interlocutorul, este al
cătuit din jucători maturi, 
încercați în confruntări in
ternaționale, capabili să facă 
fața unui cxainen atît de di
ficil cum este cel de la Ka
towice. Baza echipei esie al
cătuită din baschctbaliști de 
Ia Honvea (Bahna, Lchvay, 
Hody, Geller) și de la Csc- 
pel (Păiffy, Iiajmos și Nâgyî 
și mai cuprinde jucători de 

S.M.A.F.C. (Orbay. și
M.A.F.C. 

Gabânyi). 
a avut Ioc 
în cadrul 

componen-

ântrenoru'lui 
solicitîndu-i

la
Tvordy) și de Ia 
(cunoscutul pivot 
Pregătirea de bază 
în luna februarie, 
unei tabere, apoi 
ții iotului s-atl antrenat la clu
buri, dar an participat și la 
antrenamente comune, o data 
pe săptămînă. Din 
n-am putut susține 
două întîlniri 2..1___ ,_____
de yei-ifieare. cu selecționata 
Austriei. Ia Graz.

— V-am fi recunoscători 
dacă v-ați exprima părerea 
în legătură cu comportarea

păcate, 
decit 

internaționale

PROGRAMUL TURNEULUI 
DE CALIFICARE 

DE LA KATOWICE

După cum am mai anunțat, 
între 19 și 23 mai se va dis
puta, la Katowice, unul din 
turneele de calificare pentru 
campionatul european de 
baschet masculin. Meciurile 
acestui turneu, Ia care ia par
te și reprezentativa Româ
niei, se vor . desfășura după 
următorul program : 19 MAI : 
România — Danemarca, Po
lonia — Țara Galilor ; 20
MAI : Ungaria — Țara Ga
lilor, Polonia — România, 21 
MAI : Polonia — Danemar
ca, Ungaria — România, 22 
MAI : România — Țara Ga
lilor, Ungaria — Danemarca, 
23 MAI : Danemarca — Țara 
Galilor, Polohia — Ungaria. 
Echipei Rorriâhiei i s-a fixat 
ziua de odihnă la încheierea 
competiției... 
formații se 
C.E. (Essen, 
brie).

Primele două 
califică pentru 
16—20 septem-

joc

BRAȘOV, 22 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — Cu 
aceeași intensitate, ca și în ziua 
de debut, ău continuat, în sala 
Armatei din localitate, întîlniri- 
le primei părți a campionatului 
republican rezervat echipelor de 
seniori și senioare. întrecerile, 
deosebit de disputate, au creat 
un spectacoL atractiv, multe 
dintre partide ridicîndu-se la o 
valoare tehnică bună. Este de 
semnalat evoluția . unor tinere 
palete al căror aport trebuie a- 
preciat. Ne. gîncțim în special la 
unele tinere jucătoare a căror 
dorință de afirmare a fost evi
dentă. Astfel, subliniem din nou

„3 SECUNDE"
* La propunerea Colegiului cen-
I de ântr.enor.i, Biroul F. ~ 
schet a aprobat includerea 
tei RuhHng (..(J** Cluj) in

național de seniori.
* Ffederâtiâ de Specialitate
II a solicitat uh antrenor 
n, Problema este studiată 
orația noastră.

> în drum spre campionatul 
'opean din Iugoslavia, repre- 
ntativa de junioare a Israelului 

susține. în luna iulie, două- 
i meciuri de verificare la Satu 
re. cu selecționata noastră si- 
lară.
» Fetele de la Politehnica Bucu- 
tt vor lua parte, între 22—26

R. 
lui 
16-
din 
ro
de

.un mare turneu,«eptembrie, la .. ...__ _
la Plovdiv, alături de echipele 
Spârtak Moscovă. Clfermonț Fer
rand, Slăvii Pragă și Akâdemik 
Soția.
• I.C.H.F.. revelația diviziei 

masculine A. a luat inițiativă de 
a organiza in luna septembrie, la 
București, un turneu cu partici
parea formației Banik Ostrava, 
selecționate! Lodz și a trei echi
pe din Capitală.
• Reprezentanții României la 

Stagiul european ăl arbitrilor in
ternaționali și antrenorilor națio
nali, găzduit de Edinburgh în lu
na lulife, vor fi dr. Dan Chiriac 
și antrenorul emerit Al. Popescu.

Duminică, finalele „POLITEHNIADEI"
Tradiționala întrecere „Politehniada", organizată anul acesta 

țn cinstea Semicentenarului partidului, a întrunit la startul di
feritelor discipline sportive numeroși studenți și studente, care 
și-au disputat întîletatea timp de mai bine de o lună de zile. 
Duminică, el vor susține finalele, după urmăiorul program: sală 
Politehnica, de lâ ora 9, echipele feminine și masculine de volei ; 
de la ora 11, echipele masculine de baschet; stadionul Politeh
nică, dd lâ ora 9, atletism,

—«W- — .......■ni.

echipei române în primul 
cu Cehoslovacia.

— Elasciictbaliștii ceho
slovaci au fost surprinși cie 
vilalilațea șl agresivitatea 
formației dv.. care i-a scos 
din jocul poziționa] obișnuit 
și convenabil lor. Consider 
ca aspecte pozitive pentru Io
tul român recuperările în a- 
tac și faptul că și-a depășit 
deseori adversarii prin acți
uni supranumerice. Păcat că 
unele greșeli elementare, co
mise în ultimele secunde, au 
privat echipa de un succes 
pe care l-ar fi meritat, de
oarece a acționat mai orga
nizat, spre deosebire de oas
peții dv. căre s-ău bazat pe 
individualități.

— Un pronostic pentru Ka
towice ?

;— Ca și dțtmneavoastră, 
dorim să ne câlineam.

D. STÂMCULESCU

Premieră de sezon

la Snagov

SELECȚIONATA CAPITALEI 
PARTICIPA LA 

„MARELE PREMIU 
AL ORAȘULUI SOFIA"

Reprezentativa masculină 
de baschet a Capitalei plea
că, astă-seară, în Bulgaria, 
pentru a participa la tradi
ționalul turneu „Marele pre
miu al orașului Sofia", ală
turi de selecționatele Mosco
va, Roma, Ankara, Berlin, 
Varșovia și, bineînțeles, 
cea 
Fac

și,
a orașului gazdă, 
deplasarea jdcătorii 

Albu. Savu, Diaconescu, Po- 
Geor- 
Cîm-

pa, Oczelak, Tarău, 
gescu, Dragomirescu, 
peanu, Zdrenghea, Pîrșu, Chi- 
vulescu și antrenorul prin
cipal Dan Niculescu. Com
petiția se dispută între 25 și 
29 aprilie.

„CUPA DINAMO
Iat$ câ. tradițional, caiacul și 

cănoca își. iac reapariția pe a- 
genda competițională, de la o să.p- 
tămînă la alta mai aglomerată 
de cînd primăvara s-,a instalat, 
în șfîrșjt, ștatornic. Duminică di
mineața (de la ora 9.30), apele 
Snâgovului, brăzdate de culoa
rele marcâte cu balize multico
lore. vor găzdui concursul inau
gural al sezonului: CUPA D7- 
NARIO la probele de fond. Este, 
în fiecare an. .primul și unul 
dintre cele mal grele examene 
ale calaciștilor și canoiștilor 
noștri fruntași, puși chiar de, la 
început să facă față dificultăți
lor specifice curselor pe 10 kilo
metri.

Iată, de altfel, programul 
ției din acest an a CUPEI 
NAMO.

Ora 9,30: K
9,35: K 1—10 000 ~
2—10 000 m: ora 10.35: C 1-10 000 
m: ora 11,40: K

Așadar, numai _____
simplu si dublu, ceea ce ne face 
să credem că starturile vor fi 
extrem de populate și că vom 
asista la o interesantă dispută 
sportivă pentru întîictate. Fără 
îndoială, competiția, care preve
de și întocmirea unui clasament 
pe cluburi, ne va oferi prilejul 
unei prime întreceri directe în
tre echipajele fruntașe, dar — 
apreciind faptul că ne aflăm la 
început de sezon — considerăm 
necesar ca. înainte de toate, 
concluziile CUPEI DTNAMO șă 
fie raportate la planul general 
de pregătire pentru campionate
le mondiale ce se vor disputa în 
luna august la Belgrad.

edi- 
DI-

2—10 ooo m:
ni: ora 10,30: C

ora

1—5000 m (fete), 
cinci probe de

Așa cum se întimplâ nu da 
puține ori în sport, mai ales în 
acele confruntări decisive, cînd 
voința și forța morală prețuiesc 
mai mult 
din tehnic 
cele două 
ballstelor 
pentru calificarea in turneul fi
nal al C.M. nu s-a încheiat cu 
un avantaj substantial pentru 
reprezentativa gazdă. După cum 
se știe, meciul disputat la Tbilisi 
s-a încheiat cu victoria forma
ției UR.S.S.: 14—1.1 (8-7), deci 
ia o diferență destu) de miră, 
fapt căre face ca partida retur 
(marți 27 aprilie, lâ Clujj să fie 
hotâritoare.

Se spunea — și nu fără temâi 
— Înaintea acestor întîlniri, că 
prima șansă o au handbalistele 
Sovietice, care alcățuicșc o for
mație cu un impresionant pal
mares internațional și cu o for
ță de joc unanim recunoscută. 
Pe baza acestor date obiective, 
majoritatea tehnicienilor pronos
ticau in primul meci o victorie 
la 7—8 goluri diferență în fa
voarea gazdelor, fapt care le-ar 
fi pus la adăpost în meciul al 
doliea Și iată că lucrurile nu 
s-au petrecut așă. Din ce moti
ve ?

In primul rînd. pentru că se
lecționata sovietică, lipsită de 
aportul, jucătoarelor Bobrova si 
Turcina. s-a dovedit a fl mult 
mai puțin sigură pe ea decît se 
credea, cu o capacitate ofensi
vă destul de limitată (dacfi ju
cătoarele noastre reușeau s-o 
anihileze ce Șabanova, atunci 
putea obține chiar victoria !) si 
cu o țipărare nu prea mobilă, 
care lășa multe ș! largi culoare 
de pătrundere. La aceasta tre
buie să adăugăm că echipa ro- 
rnână a jucat excelent în depla
sare, practic'd o epă’-âre agre
siv» jl destM. Ae activa, diepu-

decîț valențele de or- 
și tactic, prima dintre 
confruntări ale hand- 
românce și sovietice

buna evoluție a echipelor femi
nine C.S.M. Clu) și Școala spor
tivă " " ț_. '
de Rapid Brașov și __ ,____
Voința Arad, au avut comportări 
meritorii, jucînd de la egal la 
egal cu valoroasele lor parte
nere.

Rezultate, echipe băieți: C.S.M. 
Cluj — Voința București 9—5, 
Voința Cluj — Politehnica Timi
șoara 9—7. Progresul București
— Locomotiva București 9—1, 
Voința Arad — Voința Brașov 
9—4, Politehnica București — Ro
vine Craiova 9—1, Politehnica Ti
mișoara — Rovine Craiova 9-6, 
Progresul București — C.S.M. 
Cluj 9—6, Politehnica București
— Locomotiva București 9—1. 
Echipe fete : Voința Arad -- Șc. 
sp. Buzău 5-3, Spartac Bucu
rești — Locomotiva București 
6—0, Progresul Bucurgstl - Voin
ța București 5—0, Rapid Brașov
— C.S.M. Cluj 5-4.

întrecerile continuă.

Buzău, care, deși învinse 
respectiv

C. GRUlA-e»re»>.

A
(Urmare tiin ?w. 1)

natația sau gimnastica, schiul 
sau oricare alt sport, pretind 
condiții materiale speciale, fără 
de care nu poț fi făcuțî pași 
importanți pe drumul spre per
formanță. condiții pe care nu 
toate. județefo le au, în schimb 
atletismul, dală fiind larga arie 
a probelor sale, poate fi practi
cat oriunde și oricînd, cu deplin 
succes. Refuzăm însă să credem 
că în aceste județe, de care 
am amintit mai înainte, nu 
există nici un tînăr cu calități 
care să poată face față exigen
țelor participării la o asemenea

. _ fără nici o
discuție, dar din comoditatea 
unor profesori sau activiști spor
tivi, ci n-au fost aduși să evo
lueze alături de alți tineri de 
vîrstă lor. Și dacă n-au făcut-o 
acum — concursul republican ar 
fi. însemnat pentru ei un puter
nic stimulent — cînd o vor mai 
face oare ? în felul acesta se 
pierd, cu bună știință, sumede
nie.de talente care zac ncdesco- 
perile în cine știe ce colt de 
tară, talente de care atletismul 
nostru are atita nevoie.

Dar noparticiparea la compe
tiția de la Craiova impune și o

competiție. Există,

SANSELE NU S-AU DIMINUAT PREA MULT!»
tîndu-și șansa 
pentru turneul ... ... ..... 
un aplomb lăudabil, și în unele 
momente, cu o voință demnă 
de toată lauda.

în funcție de aceste date a- 
vem curajul să spunem că sco
rul putea fi mult măi strîris la 
Tbilisi. Meciul a avut un anumit 
moment psihologic cînd. la 9—9. 
selecționata română a ratat un 
contraatac de z.iie mart. iar 
apoi, pe fondul unei scurte Pier
deri a ritmului de ioc. scorul 
a devenit 10—9 și Imediat 11—9, 
.prin repetarea unei aruncări 
de la 7 m (apărată prima dată 
de Climovschi). In continuare, 
âm beneficiat de o superioritate 
numerică, irosită, din păcate, 
prin greșeli de ordin, tehnic, 
pentru că imediat, cînd echipa 
sovietică a avut n situație simi
lară (era eliminată o jucătoare 
româncă)., scorul sS devină 12— 
9 (min. 41). Meritul jucătoarelor 
noastre constă si în faptul că 
și-au revenit repede Si au încer
cat să întoarcă soarta mecitiluî 
In favoarea lor. Dar, cronome- 
trele hu le-ău așteptat și în fi
nal scorul n-a mai putut fi 
„comprimat". Păcat...

Și așa șansele handbalistelor 
noastre nu s-au alterat prea 
mult. Dacă Irina Climovschi. 
acest exemplu de dăruire si 
atașament, va apăra la Cluj la 
fel de bine ca la Tbilisi, dacă 
In aiac Dumitru, Popa. Băicoia- 
mi si Arshir vor manifesta mai 
mult curaj, mai multă vigoare 
și dacă. în sfîrșit, contraatacurile 
sau situațiile de superioritate 
numerică vor fi prompt specula
te, atunci este clar că avansul 
de 3 goluri al reprezentativei 
sovietice constituie o zestre ex
trem de fragilă. Lăsînd la o 
parte însă pe ..dacă" — citvlnt 
care nu are loc pe foile de ar
bitraj, unde, se înscriu doar go
lurile — este, credem, necesar să 
precizăm că echipa noastră se 
află în . fata eventualității unui 
succes de prestigiu și că pentru 
obținerea iul trebuie ca glide, 
putinele zii" pi
ni lâ dlsputărta partidei retur

de a se califica 
final al C.M. cu

să fie intens și in mod Judicios 
folosite. Nu ar fi, de pildă, de 
loc rău dacă s-ar acorda o aten
ție specială refacerii forțelor fi
zice, mult diminuate de obosea
la unor călătorii lungi și repe
tate cu avionul șl de efortul 
depus in meciul de la Tbilisi. 
De asemenea, trebuie găsit mij
locul tactic defensiv necesar în
chiderii culoarului de pe partea 
interului drept al echipei noas
tre, adică pe acolo ne unde a 
pătruns eu regularitate Sabano
va, înscriind 6 goluri din acțiu
ne șl fiind, prin aceasta, autoa
rea principală a victoriei echipei 
sale, în prima manșă. Cheia 
succesului handbalistelor noas
tre numai aici trebuie găsită.

Călin ANTONESCU

(Urmare din pag. 1)

pentru țeleconștiința 
numai cînd vom ir.-

BELPHEGOR

ABSENȚE NE MOTIVATE!
întrebare 
direct pe 
voluntari, 
și pe cei din. comisiile județene 
de atlpțjșm. întrebarea se refe
ră la modul in care au acționat 
pentru realizarea calendarului 
conipetițional central al atletis
mului nostru. Și,. în subsidiar, 
o pită întrebare : pe ce se chel
tuiesc oare fondurile prevăzute 
pentru atletism în bugetele res
pective. dacă la un concurs, de 
o asemenea amploare, organizat 
pentru speranțele atletismului 
romanesc, județe ca cele de mai 
sus strălucesc prin absență ?

Peste citeva zile se va da 
startul într-o nouă ediție a 
campionatului republican pe e- 
chipe (divizia A) și în concursul

care îi vizează în mod 
activiștii salariati sau 
din C.J.E.F.S.-uri, ca

interjudețean, Ia care participă 
toate județele tării. Această a 
doua competiție, aflată la debu
tul său, are un regulament ast
fel întocmit de F.R.A. incit să 
permită echipelor să fie alcătui
te, chiar și în totalitate, cu ju
niori. în acest caz, Bistrița, Hu
nedoara, Sălaj, Ilfov și celelalte, 
cum își vor putea oare selecțio
na reprezentativa (circa 25 de 
atleți) dacă ele n-au avut în 
grijă să-și trimită pentru ..ro
daj” pe cei mai buni performeri 
la concursul republican de Ia 
Craiova ? Sau poate, ca și acum, 
vor absenta din nou !

O atare problemă ar putea 
face, după părerea noastră, o- 
bieetul unei analize temeinice, 
la nivelul birourilor C.J.E.F.S.

PRINTRE |
• Apropierea diviziei se fac<< 

din plin simțită. Ială citeva re-ț 
zultate interesante ale viitori-, 
lor competitori în campionatul 
pe echipe : Tg. Mureș — Iosif 
Naghî 59.10 m la disc ; Brașov : 
Vasile Sălăgean 52,92 m la disc ; 
Cimpulung : Olimpia Cataramă 
5G.10 m la disc. Valentina Ciol- 
tân (19 ani) 48,64 m la disc și 
15,35 m la greutate !, Elisabeta 
Prodan 48,50 m la suliță ; Pre
deal : Ad. Neagu (17 ani, din 
Craiova) 11.0 s pe 100 m. I. laru
57.42 m, Șt. Siscovici 56,40 m, 
Fl. Purghel 56,02 m și E. Pîrlea
50.43 m — toți la ciocan.

• După accidentul suferit la 
C.E. de sală de la Sofia, care 
i-a determinat pe medici să-i 
imobilizeze în ghips labă picio
rului sting, recordmanul țării la 
triplusălt, Carol Corbu, și-a re
luat de cîteva zile antrenamen
tele și nu este exclus să-I pu
tem urmări la sfîrșitul săptă- 
mînii în prima etapă a divi
ziei A.

• Alte cifre înscrise pe tabe
lele de recorduri — în continuă 
efervescență — ale celor mai 
mici atleți : copii I : înălțime F: 
Ad. Bucătarii (Șc. sp. Bacău) 
1,05 m ; lungime : Bucăthrd 3.73 
m ; mingea de oină F : Camelia 
Sascău (Șc. sp. Bacău) 31,40 m ; 
60 m : Șt. Șerban (Șc. sp. C-ța) 
8.0 ; copii II : 50 m : Fl. Benei 
(Șc. sp. Bacău) 7.3 ; lungime : 
Benei 4,03 ni ; înălțime : G. 
Munțeahu (Șc. sp. Bacău) 1.15 ; 
4 x 50 m : Șc, sportivă Bacău

CULOARE
31.0 ; 50 m F. : Maritena Găitan 
(Șc. sp. Bacău) 8.2 ; mingea de 
oină F : Găitan 26,58 m.

• Campionatele universitare 
faza pe centru — Ia Timi

șoara. Doina Cioflec 5,23 m la 
lungime și. 1.41 m , Ia înălțime; 
T. Szabo 10,9 pe 100 m si 22.0 
pe 200 m. C. Novac 48.9 pe 
400 m. L. Adrian 14:52.6 pe 
5 000 m. Șt. Văduva, (L6j. m la 
lungime. (Em. GitOZESCU — 
corespondent).

MIELU DOCULESCU

O boală necruțătoare a pus ca
păt vieții Ini Mieltt Doculescu, 
until dintre cel ntai apreciațl 
boxeri de-arum patru decenii. 
Campion național, înconjurat de 
simpatia spectatorilor pentru sti
lul său de luptă, deschis, curajos, 
Mieltt Doculescu a fost, ani de-a 
rindul, o figură populară a rin
gurilor noastre.

Măi tirziu, ca antrenor ei s-a 
străduit să transmită , elevilor s ti 
pasiuneg peițtru box, în adevărata 
ci accepțiune. în care tehnica șl 
știința apărării primează asupra 
forței de lovire.

Cei care l-au văzut boxînd, cei 
care l-au urmărit munca anoni
mă de antrenor, cei care l-an cu
noscut, fi vor păstra in amintire, 

înhumarea va avea loc simhătă 
21 aprilie, ora 16.39, la cimitirul 
Ghencea-clvil.

IN JUDEȚUL ARGEȘ

îndreptat spre sport cu pa
siune. Și astfel, pe măsura 
atenției acordată de organe
le de partid și de stat, miș
carea de educație fizică și 
sport s-a dezvoltat impetuos. 
Astăzi, în județul Argeș sînt 
249 asociații sportive (unele 
avînd între 1 000 și 6 000 de 
membri), 3 stadioane pentru 
atletism bine utilate, 10 te
renuri moderne de fotbal, 16 
microcomplexe sportive, 430 
bâze sportive simple, 10 săli 
de sport, 27 popicării de bi
tum ș.a. Nu este de mirare, 
în atari condiții, că la mani
festațiile snortului de masă 
în anul 1970 numărul parti-

cipanților a fost mai mare 
cu 400 000 decit în 1964, sau 
că sportivii argeșeni au ob
ținut în cincinalul tbecut 
realizări de prestigiu în spor
tul de performanță. Dovadă : 
cele aproape 300 de medaliii de 
aur, argint șl bronz cîștigate 
în concursuri naționale 
ternaționale. Dar nu 
atît. Sportul argeșean 
campioni naționali la 
atletism, gimnastică.

și in- 
numai 

are 
lupte, 

, aeromo- 
delism, box, baschet, haltere, 
radioarriatorism (66 titluri în 
ultimii cinci ani) ; 3 maeștri 
ai sportului (N. Dobrin — 
fotbal ; Ion Gibu — lupte 
greco-romane, ing. Gh. Stăn- 
H’"’’răd’onmatnrîrm'; 
3 campioni europeni si bal-

canici (Mihai Boțilă — lup
te greco-romane juniori C E ; 
Olimpia Cataramă — arun
carea discului J.B. ; Ion Păun 
— lupte greco-romane J.B.) ; 
și 9 sportivi din județ în lo
tul olimpic ; Olimpia Catara
mă, Constantin Stan (atle
tism), Aurel Simion (box)' 
Mihai Boțilă, Ion Gibu, Ion 
Păun, Nic. Lăcrețeanu (lup
te), Remus Vlad, Constantin 
Olteanu (fotbal).

_ Pe meleagurile argeșene, 
civilizația socialistă are acum 
edificii trainice, durate prin 
munca entuziastă a maseloif 
conddse de Partidul Comu
nist Român. Si printre aceste 
edificii se află șl sportul.

sumedenie.de
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PRESA IUGOSLAVĂ APRECIAZĂ FAVORABIL
VICTORIA ECHIPEI ROMÂNEȘTI

ÎNTÎLNIRILE INTERNAȚIONALE ÎN LUMINA 
BENEFICIILOR Șl A PERSPECTIVEI

/. Tn decurg de patru zile, .cei 
rțiai buni fotbaliști ai noștri îm- 
f>ărti(i in trei fechipe : națională, 
olitripica și de tinerei, au obți
nut rezultate care i se pot inte
gra. Victorii împotriva primelor 
echipe ale Iugoslaviei și Alba
niei și o egalitate cu reprezen
tativa de tineret a R.D. Germa
no. Jocul de la București a fost 
oficial, cele de la Novi Saci și 
Schwerin, amicale. Tot buchetul 
creează un tonus și o stare de 
optimism rezonabile. Sigur că în 
Jnrepiul cu Albania, jocul echipei 
'ollthpiee a fost mediocru, iar 
■avantajul obținut pare 6 foiță 
'de țigară așezată in fața unei 
eâfeeți cu vîrf de fier. în schimb, 
[eșecul iugoslavilor pe teren pro- 
țpriu în fața echipei României, 
'e un dcznodămînt dintre cele 
«■e fac ocolul lumii fotbalistice, 
jiâr prietenii nbștri încep se 
țpai-6, să aibă un complex care 
ine favorizează atunci cind ne 
Sntiinim cu ei la nivelul primelor 
reprezentative. Din relatări re- 
lesd că șl Ia Schwerin, am fi 
putut ciștiga, cu to.ată forța u- 
nui adversar pregătit în canto-

ANTRENORUL
(Urmare din pag. 1) 

luneci,, dqr parca , vad zîmbe- 
lul discret . de.satisfacție al lui 
'Angelo Slițulescu, omul care 
rîde atît de rar, cind este 
vorba despre fotbal. Zimbet 
de. mulțumire pentru câ alter
nativele dificile din sâptămî- 
na de pregătire le-a rezolvat 
în mod inspirat, util și efica
ce. Angelo Niculescu a fost 
acuzat de schematism în pri- 
yi.'Ța formației și a jocului, 

f'de perseverență în idei fixe. 
IjTn fapt, el nă-a arătat acumf 
o dată cu trecerea anilor, la 
cîrma naționalei, că n-a fost 
vorba de așa, ceva, ci mai 

[degrabă de șlefuirea unor i- 
dei, de maturizarea echipei 
și, de»ce nU, a propriei lui ex
periențe, pentru că Angelo 
Niculescu nu are încă, 50 de 
ani și împlinește obia trei ani 
la conducerea reprezentativei.

Păstrarea calmului față de 
linele slăbiciuni ale echipei în 
acest început de sezon, hotă- 
rîrea lui de a înlocui pe Ra
du Nunweiller și pe Lupes- 
cu, de a verifica o apărare 
consacrată, de a nu se ruga 
de Dobrin (în bună formă), 
de a aduce în ultimul mo
ment la lot pe Tătaru pentru 
a da de gîndit unor „sena
tori" din atac, reușita totală 
a acestor schimbări, iată e- 
lasticitdte, gîndire matură, re
alizări care impun pe antre

uri or in fața tuturor, de la 
jucătorul cel mai adulat pînă 
la amatorul de fotbal cel mai 
neavizat.

L-am văzut pe Angelo Ni
culescu la sosire, pe aeroport. 
Calm, de fel exuberant, cu o 
voce care ascundea o mulțu
mire interioară și cu ochi 
căutători ce trădau gînduri 
îndreptate departe, spre Bra
tislava, spre derbyul grupei 
1 a campionatului european 
care va decide în cea mai 
mare măsură calificarea, l-am 
văzut, acolo, la Otopeni, pe 
jucători privindu-l cu încre
dere, pe ziariști stimîndu-l 
pentru Novi Sad, dîndu-i par
că votul pentru Bratislava. 
Este ceea ce dorim pentru 
1971, pentru progresul echi
pei naționale, pentru antreno
rii tineri care vin în Urma lui 
Angelo, Ozon, cel mai apro
piat, Constantin și alții. 

nament prelungit ca o echipă 
de club și care in ultima vreme 
a cîștigat fără întrerupere. Dar 
elementul cel mai pregnant, 
după aceste zile de multiple 
confruntări internaționale, ni se 
pare a fi sporirea numărului de 
jucători pe care putem conta 
în clipe grele. Nu cu mulți ani 
în urmă, abia de se putea încro
pi o națională. Cu ea se juca și 
în preliminariile campionatului 
mondial ți în competiția pre- 
olimpică sau olimpică, iar cind 
se angaja vreun meci cu for
mații sub 23 de ani, introduceam 
ca să nc cîrpim și 3—4 jucă
tori depășiți de virstă, titulari 
în națională. Era o criză pro
fundă de oameni stăpini pe ca
pacitatea lor. Izolarea, puținele 
contacte internaționale la toate 
nivelele (seniori, tineri, juniori, 
cluburi etc.) făceau din fotba
listul român un timorat și un 
jucător cu evoluție neterminată.

Remedierea acestei siări de 
lucruri, acumulările realizate în 
cițiva ani, nc-au ajutat să cîș- 
iirrăni în plan cantitativ și ca
litativ cel puțin o echipă, jude
cind după criteriile și exigențele 
competițiilor, internaționale. As
tăzi avem și noi (precum alții 
au de multă .yreme), o echipă 
națională distinctă de cea olim
pică, înainte, opuneam primei 
echipe albaneze, cea mai puter
nică selecționată pe care o pu
team realiza. Acum, învingem 
Albania cu o formație de planul 
doi, iar la trei zile distantă ba
tem Iugoslavia la ea acasă, ali- 
niind cei mai buni jucători pe 
care se poate conta. E un semn 
că faza de mare criză a fotbalu
lui nostru a trecut. E un semn 
că am ajuns să avem un număr 

MATURITATEA FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

european, ca și de impresia 
nu atît de favorabilă pe care 
tricolorii o lăsaseră în par
tida susținută, puțin înainte 
în compania formației vest- 
berlineze Hertha. Apoi, nu 
era de neglijat nici - avanta
jul terenului propriu, știut 
fiind faptul că iugoslavii nu 
mai pierduseră acasă de 
cîțiva ani buni.

Pretențiile noastre, în a- 
cește condiții, nu puteau fi 
prea mari și ne gîndeam — 
în consecință — înainte de 
joc că un scor egal — deși 
rezultatul nu prima în par
tida de miercuri — ar con
stitui un bun stimulent în 
perspectiva dificilei confrun
tări de la 16 mai, cu Ceho
slovacia.

Spre marea noastră satis
facție, echipa națională a de
pășit așteptările, adăiigîn- 
du-și în palmares o victorie 
poate nesperată, dar cu atît 
mai valoroasă, obținută pe 
deplin meritat și care a pro
dus aici o puternică impre
sie, fiindcă reprezentativa 
Iugoslaviei •— rămasă în 
continuare, în ciuda necali- 
ficării la turneul fina] al 
campionatului mondial din 
Mexic, o forță recunoscută 
în soccerul european — n-a 
mai fost, cum spuneam, de 
mult îngenuncheată în pro- 
priu-i fief.

Tn aceeași măsură ca a- 
cest prestigios 1—0 realizat 
în deplasare ne-a bucurat, 
însă, jocul echipei române, 
remdrcabil prin nivelul său 
calitativ, care ne-a adus a- 
niinte de evoluțiile tricolori
lor în turneul final din Me
xic. A contat, desigur, foar
te mult în primul rînd cu
rajul, dezinvoltura cu care 
echipa, aproape în întregul

dublu de fotbaliști care se pot 
înscrie intre marginile aproxi
mative ale valorilor internațio
nale. Faptul că la Novi Sad q- 
chipa merge și ciștigă cu Lu- 
pescu și Radu Nunweiller re
zerve. oameni fără de care n-ai 
fi putut gîndi naționala după 
Mțxic iată un alt atestat că 
perioada de sărăcie lucie s-a în
cheiat. ,

Desigur, nu vom putea spune, 
chiar dacă ne vom califica pen
tru turneul olimpic și vom ciș
tiga seria din campionatul euro
pean (două prezumții încă foar
te îndepărtate de stadiul împli
nirii), că fotbalul nostru plutește 
undeva prin raiul fotbalului in
ternațional. Deoarece acest fe
nomen de fortificare a unui mic 
detașament de elite, vizibil prin 
intermediul diverselor selecțio
nate, nu e prezent și la nivelul 
cluburilor. Competițiile inter
naționale ale acestora ne arată 
încă zone de mare slăbiciune. 
Dacă fotbalul iugoslav, sau olan
dez. de nildă. are mari satisfac
ții în dreptul echipelor de club 
și eșecuri cu naționala, nu se 
poate decreta că fotbalul acestor 
țări nu este bun ci mai degra
bă că forța cluburilor de acolo 
stimulează cu precădere randa
mentul unilateral al jucătorilor

SELECȚIONATA DE TINERET A ROMÂNIEI>

S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ
Lotul de tineret al Româ

niei, care a întîlnit miercuri 
la Schwerin selecționata simi-

ei, a abordat partidă, avînâ 
în față urț adversar ce im
pune oricui reșpect, ca sa 
nu spunem că este chiar de 
temut cînd evoluează pe te
ren propriu. Calmi și siguri 
pe ei, oaspeții, n-au dat po
sibilitatea gazdelor să preia 
inițiativa, stopîndu-le de re
gulă acțiunile ofensive în 
fața careului 'de 16 metri, 
ieșind, la rîndul lpr„ foarte 
frumos din apărare în atac 
prin pase precise și — ceea 
ce hi s-ă părut foarte pozi
tiv — in viteză, alertînd 
frecvent poarta lui Vukce- 
vici, dar lipsindu-le rafina
mentul necesar în fazele de 
finalizare. A rezultat de aici 
un evident echilibru în joc, 
care s-a menținut pe întrea
ga -durată a primei reprize, 
cu excepția cîtorva minute 
din finalul ei, cînd Geaici, 
luînd vreo două acțiuni pe 
cont propriu, și-a arătat ma
rea sa clasă, fiind foarte a- 
proape de deschiderea sco
rului. ,

Tn partea secundă a me
ciului, cînd gazdele au în
ceput să forțeze realmente 
victoria, dominînd teritorial, 
a ieșit și mai clar în evi
dență maturitatea echipei 
noastre naționale. Fără a in
tra în panică, fundașii și 
mijlocașii, în ajutorul cărora 
au venit deseori și extremele 
(mai ales Lucescu), au făcut 
un adevărat zid protector în 
fața porții lui Răducanu, de 
care aproape că nu s-a putut 
trece. Dar și în momentele 
mai grele, rezolvarea situații
lor critice nu s-a făcut prin 
degajări la întîmplare, care ar 
fi dat din nou posibilitatea 
adversarilor să revină în atac, 
ci prin respingerea mingii cu 
adresă, Ia coechipierul cfcl mai 
demărcat, ceea ce ă oferit e- 
chipei oaspe posibilitatea să 

și că obligațiile competiționale 
ale cluburilor împiedică pregăti
rea migăloasă a unor selecționa
te. La noi, în schimb, s-a cău
tat cu asiduitate să se obțină, 
prin. toate mijloacele, maximum 
de randament în. cazul, echipelor 
reprezentative. Se poate spune 
că raționamentul a dat rezultate, 
dar decalajul între realizările 
echipelor de club și naționale 
este încă din ce în ce. mai fra
pant. De ațeea, credem că este 
cazul ca după această atitudine 
preferențială (a cărei rațiune a 
l'Ost tocmai capacitatea noastră 
competitivă redusă la un mo
ment dat) să ne îndreptăm aten
ția cu o grijă la fel de nuanța
tă și spre potențialul general 
și internațional al formațiilor de 
club. Numai cînd elita fotbalului 
românesc va țîșni și va fi anco
rată de niște cluburi puternice 
vom putea, spune că am ieșit 
din faza unei existențe întreți
nută oarecum artificial. Acumu
lările de pînă acum se cer con
tinuate în . sensul construirii 
treptate a unor cluburi forte, 
care să poată conferi fotbalului 
nostru o capacitate durabilă, fi
rească, în toate sensurile și oca
ziile.

Remus BOGDAN

Iară de fotbal a R. D. Ger
mane, s-a înapoiat joi seara, 
cu avionul, în Capitală.

întreprindă contraatacuri ra
pide și d.eosebit de periculoa
se. Astfel, deși iugoslavii au 
presat — în repriza secundă 
— minute în șir poarta lui 
Răducanu, românii au avut 
două excelente situații de gol, 
ratate însă de Dumitrache.

Este, de altfel, de remarcat 
că tocmai în partea a doua a 
meciului, cînd gazdele au de
pus măi-i eforturi pentru a-șî 
apropia victoria, aceasta a re
venit formației oaspe și nu 
întîmplător, c.i ca urmare a 
jocului ei bine conceput tac
tic. Componenții echipei au 
respectat indicațiile antreno
rilor, date în cursul ședinței 
tehnice, s-au adapțat rapid 
situațiilor ivite în desfășura
rea partidei, au colaborat a- 
proape perfect între ei, s-au 
ajutat reciproc, s-au dăruit în 
joc, au luptat cu o mare am
biție pentru un rezultat ono
rabil, pe care în cele din urmă 
l-au și obținut.

Nu putem să nu remarcăm 
faptul că atît fundașii de mar
gine, cît și înaintașii, consi
derați aprioric drept punctele 
mai slabe ale echipei, s-au în
cadrat bine de astă dată în 
joc, au avut — în general — 
o bună comportare, contri7 
buind astfel la creșterea ran
damentului global al națio
nalei noastre, care ne-a apă
rut ca un colectiv închegat și 
omogen.

Nu rămîne acum de făcut 
decît ca ceea ce s-a realizat să 
fie consolidat, prin eforturi 
din partea tuturor factorilor 
interesați, astfel câ peste trei 
săptămîni reprezentativa Ro
mâniei să fie capabilă să ofe
re echipei Cehoslovaciei o re
plică cel puțin la fel de va
loroasă ca aceea dată selec
ționatei Iugoslaviei la Novi 
Sad.

BELGRAD, 22 (prin telefon). 
Presa de specialitate și rubri
cile presei politice iugoslave se 
preocupă pe larg de meciul de 
fotbal disputat la Nov; Sad de 
reprezentativele Iugoslaviei și 
României. Iată cîteva spicuiri 
din cronici :

Titlul din VECERNJE NO. 
VOSTI,: „Partenerul de joc 
ne-a dat o lecție" ca, și sub
titlul : „Românii cu un joc mai 
rațional și mai rapid, cu excq- 
lenți apărători și înaintași de 
clasă, an dejucat pe tot par
cursul partidei planul tactic al 
iugoslavilor obținînd în final o 
victorie meritată", sintetizează 
aprecierile din cronică în care 
sînt relevate calitățile de echi
pă cu care românii s-au impus 
la Novi Sad. „Portarul Rădu
canu, căpitanul echipei Dinu, ca 
și Dembrovschi și Dumitrache" 
sînt, după părerea aceluiași 
cronicar de la Vecernje No- 
vosți, eroii principali ai victo
riei românești.

Cunoșcutu] antrenor ,al echi
paj Steaua, Roșie, Miljan Milja- 
nici, .eqmetnegză pentru ziarul 
POLITIKA partida de la Noyi 
Sad și remarcă: „O victorie ob
ținută cu joc cinstit, cu spirit 
de echipă, demn de invidiat și 
cu un fair-play care-i caracte
rizează doar pe adevărații spor

Ce plăcut moment după efort și satisfacția victoriei meritate! Internaționalii noștri în 
min. 91, pe stadionul din Novi Sad Foto : Dragoș NEAGU

NIȘTE JUNIORI testați la Snagov se 
dovedesc mai rezistenfi la alergare decît 
jucătorii din divizia A. Nu trageți în 
juniori I AUGUSTIN BR'lNDUȘE, președin
tele C.J.E.-F.S. Dolj, acuză un arbitru lovit 
în cap cu piatra că simulează o comoție. 
După respectabilul A. B. ai dreptul la co
moție numai dacă te lovește o stîncă 
sau un tren. Ne amintim că astă toamnă, 
cu ocazia meciului „U" Craiova — „U" 
Cluj, tot Ă. B. era în stare să mănînce 
vrăbioare de arbitru tăvălite prin miro
denii și sos de Madera H. H. CAUTĂ prin 
Mica Publicitate „Club cu pieședinte se
rios". Parcă văd că ideea va prinde și 
la noi. PE UNII JUCĂTORI, comisia de 
disciplină îi mustră și-i avertizează de 
N ori fără să-i suspende (cazul Dumitra
che). Pentru un asemenea tratament fa- 
vorizant se pot încheia contracte între cei 
interesați si numita pomisie. Adresafi-vă 
cu încredere. DEMBROVSCHI, RĂDUCANU 
și LUPESCU maeștri ai sportului. Merită 
ciin plin băieții. ȘCHIOPU, dat Crișului de 
către U.T.A. ca monedă de schimb se 
comportă excelent in echipă orădeariă. De 
unde se poate deduce că valoarea oa
menilor se degradează si fiindcă nu-i iu
bim. DOAR 2—1. CU ALBANIA în preli
minariile turneului olimpic. MAJORITATEA 
ECHIPELOR românești încep să fie stă- 
pînife de ideea absolutizării jocului . la 
mijlocul terenului. Articolul „Fotbalul nos
tru are nevoie de o sporită orientare ofen
sivă" atrage atenția asupra primejdiei în 
curs de generalizare. LEEDS UNITED con
duce în clasament 30 de etape și pierde 
primul loc simbătă, învinsă pe teren pro
priu de West Bromwich Albion. Iubesc pe 
cei puternici și înfrînți. PREȘEDINTELE co
misiei de disciplină, Gh. Socaciu, ireve
rențios cu unii delegați ai echipelor. Trus

tul Civilizației și Bunelor. Maniere a ex
pediat pe adresa sus-numitului trei va
goane ae Foliiețe. Se așteaptă confirma
rea primirii. TRICOLORII joacă bine și în
ving Iugoslavia la Novi Sad. Bravo I Cred 
că recunoaștem prea puțin imensa va
loare a lui Dembrovschi. Nu văd ce echi
pe din lume n-ar avea nevoie de el la 
ora actuală. CEHOSLOVACIA zdrobește 
echipa Țării Galilor în ultimele 12 minute. 
E bine că a făcut acest lucru cu trei săp
tămîni înaintea meciului cu năi. FORMA
ȚIA DE TINERET a României nu poale în
vinge la Schwerin garnitura similară a 
R. D. Germane. Cum se poate una ca 
asta, ar zice un infatuat i ÎNIR-UN MECI 
disputat pe Marocana între echipele Sao 
Cristovao și Friburgo, arbitrul a eliminat 
de pe teren 21 de jucători. Un singur 
nesanefionat și acela, deoarece fiind ră
nit, n-a putut lua parte la încăierarea ge
nerală. DRAGOȘ COJOCARU acuză pe 
Motroc pentru lovituri la furloaie după 
meci. Din partea opusă, un ror de acu
zații și negare. Moment ultrapenibil pen
tru profesia de antrenor. Vinovatul să fie 
suspendat din funcție. ATMOSFERA TE- 
XANĂ la meciurile de la Oltenița și Bra
șov (divizia B). Sperăm că ochiul federa
ției n-a fost închis duminica trecută. RE
INTRA arbitrul Cursaru. Stelele sînt în 
alertă. ECHIPELE BUCUREȘTENE angaja
te în Cupă n-au răspuns încă la propu
nerile federației în legătură cu progra
marea partidelor. îmi place acest început 
de personalitate. BANCURI cu divizia C. 
La meciul C.F.R. Caransebeș — Vulturii 
Lugoj, 7 000 de spectatori, peste 40 000 
de lei încasări. Lg meciul Textila Buhuși — 
Minobrad Vatra Dornei se vină 10 bilete.

INCORUPTIBIL

tivi. Tot ce am știut despre ro
mâni, tot ce am citit sau vizio
nat la televizor în ultimii ani, 
s-a confirmat precis în fața 
ochilor noștri la Novi Sad. ,I?ra- 
vo pentru Raducpnu, Dinu, 
Dan,,. Dembrovschi, Anca și 
Dumitrache".

POLITIKA EXPRES, ziarul 
cu cel mai mare tiraj din Iu
goslavia,...țotîsideră că „favori- 
ții, lui Boșkqv au fost neputin- 
cjpși .în fața modului de a se 
organiza al românilor și aceas
ta a facilitat victoria oaspeți
lor, pe deplin meritată, urmă
rită de peste 20 000 de suporteri 
uluiți". Deși cronicarul consi
deră că șutul lui Dembrovschi 
l-a găsit puțin „adormit" pe 
portarul Dujkoyici, adaugă că 
aceasta nu scade cu nimic .din 
merjtuj românului care a intuit 
perfect culoarul liber din față, 
a șutat cu .sețe semnînd punctul 
victoriei pentru echipa română, 
evident mai bună.

Cotidianul de specialitate 
SPORT acordă foarte mult 
spațiu acestei partide, iar co- 
mejțtariui exprimă, în general, 
îngrijorarea pentru felul cum 
au evoluat gazdele cu nu
mai doua săptămîni înaintea 
meciului cu R. D- Germană în 
campionatul european. „Pe. ro- 
mârți ii așteaptă mai puține 
griji, pentru că așa cum s-au

prezentat , ieri nc-a,u impresio
nat"......,Dacă ani judecă șansele
din timpul partidei, putem re
greta că Geajci n-tț marcat in 
prima repriză. Nu trebuie omis 
însă că românii ar fi putut ciști
ga Cu 2—0,. întrucil Dumitrache 
a ratat incredibil în partea a 
doua a meciului".

In coloanele aceluiași ziar ni 
se pafe deosebit de semnifica
tivă declarația căpitanului echi
pei iugoslave DRAGAN GEA- 
IC.T : „Mă așteptam ca partida 
să fie foarte dificilă pentru noi 
și nu sînt de loc surprins de 
rezultat. Românii joacă bine, 
fiind foarte periculoși. Astăzi 
au confirmat in fața noastră a- 
cest lucru".

Trecînd la aprecieri individu
ale, presa iugoslavă, în genere, 
îi consideră pe DINU, DAN, 
DUMITRACHE și KADUCANU 
drept „factorii decisivi a,-. vic
toriei unui ansamblu bine pus 
la punct". De altfel ziarele 
apărute azi la. Belgrad oferă si 
antrenorilor ANGELO NICU
LESCU și" TITUS OZON, ca și 
aproape tuturor componenților 
echipei române, posibilitatea 
să-și spună părerea despre par
tida care înseamnă pentru re
prezentativa noasțră încă o 
victorie de prestigiu în fața 
unui adversar redutabil. „

Dușan BOGARIN

Citeva concluzii după două mari întrecerin i

r Zilele trecute, halterofilii noș
tri fruntași au fost angrenați 
In două competiții importante. 
(Reprezentativa României a evo
luat la Split în cadrul Cupei 
founării, în timp ce la Constan
ța. cei rriai buni juniori din țară 
și-au disputat întiietăteă pentru 
titlurile de campioni naționali.

După ce s-au înapoiat din 
Iugoslavia, am solicitat antreno
rilor Ștefan Peircscu și Gheor- 
ghe Mănăilescu citeva scurte^ a- 
precieri asupra comportării 
sportivilor noștri și a comneti- 
ției. în general.

— Cp rezultate au obținut re
prezentanții țării noastre *?

— Marian Grigoraș a ocupat 
locui 3 la cât. cocoș cii un re
zultat de 315 kg. Sintem con
vinși câ la următoarele con
cursuri el va asalta și recordul 
național. Ceilalți componenți ai 
echipei au obținut următoarele 
rezultate și locuri : cat. pană : 
V. Bădcscu 341.5 kg, locul 4 ; 
cat. ușoară : A. Miuț 350 kg, lo
cul 7 ; cat. semimijlocie : Iosif 
Palinkaș 100 kg (a realizat nor
ma de maestru al sportului), lo
cul 5 ; cat. mijlocie : Llviu O- 
preanu 380 kg. locul 7 ; cat. se
migrea : C. Popescu 407,5 kg- 
loeul 5 ;• cat. grea : Olimpiu Pop 
435 kg. locul 6. Actuala ediție 
n Cupei Dunării a înregistrat 
cele mai bune performanțe din 
istoria acestei competiții. Tre
buie să mai adăugăm că echipa 
României a fost, la Split, cea 
mai tinără dintre cele șapte se
lecționate participante. Pe echi
pe a cîștigat Ungaria cu 47 p. 
Formația Rottiâniei a ocupat 
locul 6 cu 19 p. în clasamentul 
general (al tuturor edițiilor) e- 
chipa României ocupă locul 5.

— Uhde Se va desfășura vi
itoarea ediție ?

— Anul acesta Cupa Dună
rii la juniori va fi organizată 
in Austria (16—18 iulie), iar 
ajiul viitor Cupa Dunării la 
seniori se va organiza Ia Buda
pesta.

» Secretarul general al Federa

ției rqthâne de haltere și cultu
rism, Lazăr Baroga, care a asis
tat la Constanța, la campionate
le naționale de juniori, ne-a 
transmis unele interesante apre
cieri asupra acestei compețiții.

„întrecerea juniorilor s-â bu
curat de un măre succes. Nici- 
cind la o asemenea competiție 
nu s-a înregistrat un număr atît 
de mare de participanți : 218 
rejirezentind 33 de județe. Tre
buie să mai adaug efortul reușit 
al organizatorilor care au acor
dat importanța cuvenită acestor 
dispute. S-au înregistrat patru 
recorduri naționale de juniori : 
cat. semimijlocie T. l’clrișor 
120 kg la smuls (juniori mari), 
cat. Ușoară D. Vasiie 105 kg la 
împins, cat. semigrea Ion Laslo 
130 kg la aruncat, cât. gteă Șt- 
Kreicik 140 kg la aruncat (la 
juniori mici). Cu acest prilej 
au fost depistate numeroase ta
lente printre care Ion Szatmari 
(Rabid Oradea), care la cat. 
ușoară (357,5 kg) și-a îndeplinit 
■norma de maestru, și Dragomir 
Cioroslun (Clujeana) la cat. 
muscă. Am remarcat, de aseme- 
neă, progffesele făcute de halte
rofilii orădeni care au cucerit 
3 titluri de campioni".

I. O.

călăriei
CONCURS 
ORGANIZAT

DE CLUBUL STEAUA
în continuarea unor frumoase 

inițiative menite să contribuia 
la dinamizarea activității de e- 
chltație, clubul sportiv Steaua 
organizează simbătă și duminică, 
pe baza hipică din Calea Plev- 
nel, un atractiv — și, sperăm, 
cît mai util — concurs de călă
rie. Programul competiției cu
prinde probe de obstacole șl 
dresa). întrecerile, organizate tn 
cinstea aniversării partidului - 
vor avea loc lntro orela 9,30 51 
12,30. fiind rezervate Satît seniori- 
for cît «1 Juniortlcr.V'’' '

RAPIDRAPID

Cu aproape șapte ani în ur
mă, profesorul Mircea Tabacu 
adună în Giulești o mică tru
pă de copii (11—12 ani) cu 
care începea inițierea în jocul 
de volei, utilizind drept fileu 
o bancă și o ladă de gim
nastică suprapuse. Puțini din
tre puștii de atunci au rămas 
credincioși voleiului, dar locul 
celor plecați a fost luat mai 
Urziți de alții, pînă ce s-a in- 
chegât o ccliipă redutabilă care, 
in 1968, a cîștigat fără nici o 
infringete campionatul Capitalei 
la copii și se clasa pe locul V 
la turneul final de la Sibiu. In

UN

Vă prezentăm campioanele de juniori

TITLU PREGĂTIT

1969, primele jocuri la plasa 
înălțată la 2,43, dar numai lo
cul IV în serie. Un an mai tîr- 
ziu băieții au mai crescut cu 
un... loc. Apoi titlul de cam
pioni naționali de juniori, lună 
aceasta, la. Bacău. O victorie 
care a răsplătit valoarea, mun
ca perseverentă, disciplina, în
crederea tinerilor rapidiști in 
forțele lor. Din puștii de odi
nioară s-au ridicat cițiva jucă
tori de perspectivă ca Țigăeru, 
Văgăună, Irimescu, Periciti, ..mi
cul Rapid" ocupînd deocamdată 
două locuri în lotul național de 
juniori prin Țigăeru și Penciu.

TIMP DE 7 ANI

Dar iată Iotul campionilor: 
Cornel Androne (18 ani — 
1,75 m), Dan Deliu (17 —■ 1,74), 
Dan Văgăună (17 — 1,85), So
rin Țigăeru (17 — 1,92), Sorin 
Bara (19 — 1,92), George Pctruc 
(19 — 1,86), Gheorghe Penciu 
(18 — 1,90). Adrian Irimescu 
(15 — 1.96), Marian Chiriță
(18 — 1,78), Mugurel Nedelescu 
(1'3 — 1,92), Bogdan Mirăncea 
(15 — 1,91). Dintre aceștia, pro
fesorul M. Tabacu speră să o- 
fcrc curind echipei de seniori 
și loturilor reprezentative mai 
multe elemente de nădejde.

(A. H.)

FEDERAȚIA NU CONTROLEAZĂ PREGĂTIREA LA CLUBURI!
în dorința de a contribui la gă

sirea unor soluții mai eficiente 
de intensificare a activității vo- 
leibalistice, ne propunem să ana
lizăm, cu concursul specialiștilor, 
eîtevă dintre piedicile ce stau 
în calea redresării voleiului 
nostru.

Un aspect apărut cu pregnanță 
în ultimii ahi a fost și rămîne 
insuficienta pregătite a echipelor 
de club, ilustrată și de comporta
rea din ce în ce mai modestă a 
campioanelor noastre în C.C.E., 
dar și a echipelor reprezentative 
la marile compețiții. De fiecare 
dată cînd au fost analizate cau
zele unor eșecuri, s-a constatat că 
printre acestea se află și cea pri
vind pregătirea necorespunzătoare 
la cluburi. S-a vorbit mereu des
pre necesitatea unor controale 
din partea federației (prin activul 
salariat, colegiul central al an
trenorilor și biroul federal) la 
antrenamentele echipelor (în spe
cial cele din prima divizie), des
pre informarea promptă a tehni
cienilor cu refeHre lă noutățile 
apărute pe plan internațional și 
despre unele îndrumări metodice 
prin cursuri și consfătuiri. Ce s-a 
realizat în acest sens în ultima 
vreme ? Pentru un răspuns con
cret, am adresat antrenorului fe
deral N. ' \RCHILA întrebarea :

Ș.CUM ESTE SPRIJINITA DE 
CATftfi FEDERAȚIE ACTIVITA
TEA la cluburi, care este

FRECVENȚA CONTROilLEEOR Si 
CE EFICIENȚA AU ?“

Iată și răspunsul : „Pentru îm
bunătățirea muncii la echipele de 
club, este necesar șă se facă con
troale și dip partea federației. 
Activul salariat al F.R.V., nu a 
reușit să cuprindă decît o mică 
parte dintre secții,. Asemenea con
troale s-au făcut Jă Dinamo. 
Steaua, Politehnica. Timișoara și 
alte echipe din diviziile 15 și șco
lară de către secretarul general, 
A. Dobincă, de mine sail de N. 
Soții*. La echipele controla
te, âm constatat unele defi-, 
ciențe în privința individualizării 
tehnico-tactice, și a pregătirii fi
zice, mai ales în aer liber. în 
urma discuțiilor pe care le-am 
avut cu antrenorii respectivi și 
cu jucătorii, aceștia s-au arătat 
receptivi și au pus in practică 
indicațiile primite. Trebuie însă ca 
asemenea controale să efectueze 
și conducerile cluburilor și sec
țiilor. în ce privește informarea 
antrenorilor, federația a început 
editarea unor buletine, care sînt 
expediate secțiilor de volei.

De asemenea, sînt de părere că 
este necesar să organizăm mai 
multe cursuri și consfătuiri me
todice cu antrenorii. Totodată, 
trebuie ca antrenorii să fie de
grevați de sarcinile administra
tive pentru a putea să se ocupe 
de echipe*.

La răspunsul primit ne vedem 
obUfați facem cîteva precUâtU

pe baza unor constatări din cam
pionatul diviziei A. de curind În
cheiat : nici 20% din echipele de 
A (măcar) nu au primit vizita 
trimișilor federației, in tot timpul 
campionatului. Și au fost antre
nori care ne-au declarat, că de 
cind exercită această meserie nu 
au fost controlați niciodată. Ni 
se pare anormal faptul că tocmai 
echipele care într-adevăr ar fi 
avut nevoie de control și sprijin 
aii fost ignorate. In legătură cu 
imposibilitatea cuprinderii tuturor 
secțiilor, amintim- faptul că. îm
preună cu activul salariat al fe
derației (a cărui activitate pe 
teren este nesatisfăcătoare), în 
biroul federal și în colegiul cen
tral al antrenorilor, activează 
vreo 18 oameni, toți specialiști 
cotați printre cei mai buni în 
țară, însă „activitatea" lor se pare 
că este mai mult formală.

Referitor la buletinele federației, 
ele nu conțin . încă material de 
orientare metodică, iar cursurile 
cu antrenorii sînt foarte rare.

Prin urmare, așa stînd lucru
rile, nu avem decît să conchidem 
că îmbunătățirea muncii la clu
buri rămîne o chestiune asupra 
căreia trebuie îndreptată atenția 
în viitor. Un .control mai riguros 
în eșaloanele voleiului (în primul 
rînd din partea federației) pre
cum șl un sprijin metodic REAL 
dat antrenorilor ar avea. efecte 
pozitive.

Aurelian BREBEANU

ȘCOALA SPORTIVĂ 1 : 
SUCCES REEDITAT

Și anul acesta, titlul de cam
pioană școlară și de junioare 
a revenit voleibalistelor de la 
Școala spoiTivă 1. echipa antrena
tă de prof. SancLi Chiriță din anul 
1967. cind a selecționat douăspreze
ce J etc de la Școala generală nr. 26. 
Elevele s-au dovedit deosebit de 
talentate, reușind doi ani con
secutiv (1967 și 1968) să cuce
rească locul I în campionatul 
municipiului București, rezervat 
școlilor generale. Acesta a fost 
primul pas pe calea succesului. 
Un an mai tîrziu (1969)., echipa 
ocupă locul <3 în turneul final al 
diviziei școlare. în următorii doi 
ani, Șc. sp. nr. 1 învinge ob
stacolele mai dificile (Lie. N. 
Bălcescu Cluj, Șc. sp. nr. 2), 
cucerind titlul național. Iată un 
succes care a răsplătit munca 
antrenorului Sandi Chiriță și 
ilustrează încă o dată faptul că 
acolo unde există talent, pasiu
ne și strădanii, rezultatele nu 
întîrzie să apară. Remarcîndu-se 
în mod deosebit, jucătoarele 
Victoria Caranda, Paula Cazan
giu, Ileana Tcodorescu, Carmen 
Puiu și Doina Stoian au fost 
promovate în Iotul național de 
tineret — junioare. Dar antre
norul Sandi Chiriță speră ca, în 
cel mai scurt timp, și alte eleve 
ale sale să urmeze drumul celor 
cinci.

Iată componentele echipei cam
pioane : Victoria caranda, (18 
ani — 1,77 m), Paula Cazangiu 
16—1,75), Ileana Teodorescu (16— 
1.74), Carmen Puiu, (181—1.81) 
Doina Stoian (16—1,76), Nina 
Comănescu (15—1,62); Viorica 
Diniilescu (17—1,70), Mihaela 
Marica (18—1,70), Mariana Slmi- 
lea (14—1,70); Elvira Alecsie (14— 
1,68), Jeana Barbu (17—1,76) și 
Elena Boantă (13—1,70).

Pavel PEANA

La începutul lunii mai
REPREZENTATIVELE 

ROMÂNE 
SUSȚIN PRIMELE 

JOCURI DE VERIFICARE
Echipele reprezentative ale ță

rii noastre, aflate în pregătire la 
P. Neamț și Bacău, vor susți
ne, după cum am mai anunțat, 
cîteva meciuri de verificare. Cea 
feminină va întîlnd în zilele de 
30 aprilie (Bacău), 2 mai (Iași) și 
3 mai (P. Neamț) selecționata 
Cubei, iar lotul masculin, împăr
țit in două echipe va evolua în
tr-un turneu, alături de formația 
poloneză 3kra Varșovia si Vii
torul Bacău în zilele de 3. 4 șl 
5 mal U Bacău și F* ...

PRONOSTICUL NO5TRU 
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 17
i. Steaua— U.T.A. 1

H. F.C. Argeș—Progresul l,x
lh. C.F.R. Tlm.—Jiul 1
IV. S C. Bc.-C.F.R. Cluj 1
V. Farul—Din. Buc. l,.x32

VI. „U“ Cluj—Petrolul 1
VIL Steagul r.—Univ. Cv. 1

VIII. Lazio—Juventus x
IX. Nasoli—Iloma l,x
X. Torino—Cagliari x

Xț. Verona—Bologna x,2
XII. Catania—Milan x,2

XIII. Internazionalc—Sampd. 1

AUTOTURISME
PRIN TRAGERE LA SORȚI 

LA CONCURSUL 
SPECIAL 

PRONOSPORT 
DIN 25 APRILIE 1971

La concursul special Pronosport 
de duminică 23 aprilie 1971, se 
atribuie cîștlgurl obișnuite in 
bani și suplimentare gratuite — 
din fond special — în valoare de 
330.000 iei.

în cadrul acestei sume se vor 
acorda două autoturisme prin 
tragere la sorți: 1 autoturism 
FIAT 1800 în valoare de 87.200 
lei și un autoturism FIAT 850 
— SPORT in valoare de 62.700 
Ici, diferența pînă la 350.000 lei 
fiind atribuită drept ciștiguri in 
bani.

Și acum citeva amănunte in 
legătură cu tragerea la sorti a 
autoturismelor :

Toate variantele care îndepli
nesc condițiile de obținere a 
cîștigurilor suplimentare, vor fi 
înscrise într-un tabel cu numere 
de ordine. Variantele 10’/n, vor 
primi cite 2 numere de ordine, 
cele 25o/„ cite 5 numere de or
dine, ceie 50% cite io numere 
de ordine, iar cele 1000/„ cite 20 
numere de ordine.

La tragerea la sorți, primul 
număr extras va primi autotu
rismul de valoarea cea mal ma
re (FIAT 1800), al doilea va pri
mi celălalt autoturism (FIAT 
850 SPORT).

Cu aceeași variantă se poate 
obține un singur autoturism in 

. afara cîștlgulul suplimentar in 
bani, și a eventualului ciștig 
obișnuit în bani.

Deci, cu o variantă aveți 3 
oanse de ciștig.

Amănunte primiți la agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

Rubrică redactată de 
LOTO-PROXOSl’ORI



IULIU PIEPTEA

LA PISTOL LIBER
CAMPION BALCANIC

CU 4 ARBITRI?

Sportivii români au mai clștlgat două medalii de argint șl una de bronz
SOFIA, 22 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). Joi a 
început aici a V-a ediție a Bal
caniadei de tir pentru probele 
cu glonț. Participă cei mal buni 
trăgători (senioare, seniori și 
juniori) din Bulgaria. Grecia,

IULIU PIEPTEA

Iugoslavia, Turcia și România, 
Competiția a fost inaugurată cu 
disputarea probei de pistol li
ber 60 f Confirmînri așteptările, 
concurentul român Iuliu Picp- 
tea a totalizat 557 p, ocupind

locul 1. EI a realizat și un nou 
record balcanic (v. r. 554 p). în 
clasament urinează Denev (Bul
garia) 554 p, Nicid (Iugoslavia) 
554 p, Pokopcici (Iugoslavia) 
553 p, Knev (Bulgaria) 551 p, 
locul 8 : Iuga 544 p, iar Giușcă 
și Teodor, prezentîndu-se mai 
slab, s-au clasat pe pozițiile 13 
eu 532 p și, respectiv, 15 cu 527 
p. Echipe : 1. Bulgaria 2183 p — 
campioană balcanică, 2. Iugosla
via 2182 p, 3. România 2160 p, 
4. Grecia 2079 p, 5. Turcia 2010 
p. La proba do armă liberă ca
libru redus 60 f culcat s-au ob
ținut următoarele rezultate ■ 1. 
Koen (Bulgaria) 593 p (ultima 
decadă : 100 p) — campion bal
canic, 2. Vasilescu (România) 
593 p (ultima decadă : 98 p), 3. 
Mantos (Grecia) 590 p, 4. Lon- 
car (Iugoslavia) 589 p, 5. Ta- 
niaș (România) 589 p, ... 7. Fe
recata (România) 588 p, ... 12. 
Sicorschi (România) 584 p. E« 
chlpe : 1. Bulgaria 2354 p (ul
tima decadă : 393 p) — campi
oană balcanică, 2. România 2354 
p (ultima decadă : 391 p), 3. Iu
goslavia 2341 p, 4. Grecia 2327 
p, 5. Turcia 2314 p.

Vineri au Ido probele de ar
mă liberă 3x40 f, armă stan
dard 60 f culcat' juniori și pis
tol viteză 60 f.

TOMA HRISTOV

STINDARDUL OLIMPIC ROMANESC

VA FI EXPUS LA MONTREAL

O convorbire cu celebrul antrenor Karl ADAM

MOTIVAȚIA
PERFORMANTEI SPORTIVE
(linia de mijloc dintre frică și speranță)
Cu prilejul recentei sale vi

zite în România, celebrul an
trenor vest-german de cano
taj academic Karl Adam, 
promotorul nu mai puțin ves
titului club de canotori de 
la Ratzeburg (care a dat o 
seamă de campioni olimpici 
și europeni), și-a împărtășit 
experiența specialiștilor ro
mâni. Vastele și temeinicele 
cunoștințe ale tehnicianului 
de la Ratzeburg au stîrrut 
mereu noi întrebări în cursul 
convorbirilor purtate.

— Care sint rlupă părerea 
dv. cerințele antrenamentului 
sportiv modern ?

Z Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară 
din 1976, care se vor desfă
șura la Montreal (Canada), a 
solicitat Comitetului Olimpic 
Român să-i trimită stindar-

dul olimpic românesc. Aces
ta va fi expus de pe acum 
la Casa olimpică 
Montreal, pînă la data des
chiderii Jocurilor.

din

— Dacă îmi îngăduiți o 
simplă înșirare, atunci : ta
lentul, tehnica și tactica (a- 
dică tot ceea ce se poate 
învăța), mediul (sau condiți
ile de antrenament), motiva
ția performanței (adică sti
mulul psihic) și condițiile 
materiale ale sportului res
pectiv.

Pentru că ați pomenit 
de motivația — acest termen

«tit de frecvent folosit tn ul
tima vreme — cînd o consi
derați avantajoasă?

— Ce elemente credeți că 
limitează performanta ?

Noului campion mondial de tenis de masă, ttnărul sportiv 
suedez Stellan Bengtsson, i s-a făcut o entuziastă primire la 

întoarcerea sa acasă, tn orășelul Falkenberg
Foto: PRESSENSBILD—Stockholm

— Atunci cînd sportivul 
este convins că poate rea
liza o mare performanță, dar 
nu ușor ! Motivația de acest 
gen aș nunii-o linia de mij
loc dintre frică șl speranță.

— O veche lege spune că 
un lanț este atît de puternic 
cit de puternică este veriga 
sa cea mai slabă. Dacă în
cercăm să depistăm în acest 
sens factorul limitativ, atunci 
vom constata că la începători 
acesta este tehnica, iar la a- 
vansați — capacitatea fizi
că, deși nici la ei nu trebuie 
excluse anumite imperfec
țiuni tehnice.

— Știm că «înteți unul 
dintre inițiatorii Meii parti
cipării nemijlocite a sporti
vilor la luarea hotărîrilor ea- 
re-i privesc.

Pe agenda activității fot
balistice internaționale reți
nem o dată importantă : 25 
mai — reuniunea anuală a 
Ligii engleze. Importantă și 
în materie de jurisprudents 
sportivă, deoarece cu acest 
prilej vor fl discutate uneia 
probleme litigioase adunate 
pe răbojul soccerulul insu
lar, In sezonul care ia sfîrșit, 
tradițional, o dată cu pri
măvara. Printre acestea, un 
voluminos memoriu prezen
tat de clubul Leeds United, 
..victima1' unor presupuse 
erori de arbitraj, In meciul- 
chele cu West Bromwich Al
bion, de sîmbăta trecută.

Cititorii rubricii noastre 
fotbalistice cunosc, tn linii 
mari, despre ce este vorba : 
Leeds, lider al campionatu
lui de mai multe etape, pier
de primul loc (șl șansele 
practice la titlu) In acest 
meci, considerat inițial ca 
ușor, printr-un gol Înscris 
de adversari din poliție re
clamată ca fiind „curat" of
said. Incidentele ce au urmat 
pe teren, printre care si ră
nirea arbitrului de tușă Co
lin CahtUcb, ca șl arestarea 
a 23 de spectatori, comple
tează aceste Imagini prea pu
țin trandafirii.

Dar — lăsînd la o parte 
golul buclucaș — mai Intere
sante ni se par anumite teze 
cu caracter general, prezen
te în memoriul conducători
lor Iul Leeds. Clubul, unul 
din cele mai Influente din 
ligă, reia n serie de propu
neri . pe căite le-am mai în- 
tilnit acum cîțiva ani, în 
cercurile de specialitate. A- 
nume, se preconizează ca ar
bitrajul în fotbal să fie asi
gurat — ca la hochei — de 
doi ârhitri în teren, In loc 
de unul singur. în plus, ar 
rămine în activitate șl cei 
doi tușierl. Deci, în total, 4 

' arbitri 1 Se mal spune în 
memoriul citat (conform da
telor furnizate presei brita
nice) că a sosit momentul 
reconsiderării totale a calită
ții de arbitru. Să conducă 
jocurile numai oameni de 
strictă specialitate. adică 
arbitri profesioniști. 7;

Nu este cazul să discutăm 
aci argumentele j.pro* sl 
„contra” la aceste propuneri, 
foarte radicale în esență. 
Vom menționa, totuși, că ar
bitrajul este discutat tot mal 
mult pretutindeni In lumea 
balonului rotund. Recent, fo
rurile fotbalistice italiene 
cereau televiziunii să nu rarii 
transmită faze de gol „în re
luare”. care ar avea darul 
să discrediteze deciziile ar
bitrilor. A fost nevoie de un 
colocviu bipartit, pentru a se 
ajunge la un acord în această 
problemă. Televiziunea, foto
grafiile, părerile presei — 
iată tot atltea motive de ne
liniște pentru eavalarli fluie
rului.

Revenind la insulă, să as
cultăm declarația-manifest a 
secretarului comisiei arbitri
lor englezi. R. Nicholson : 
„Sîntem atacați din toate 
Părțile. Antrenorii, jucătorii, 
ziariștii, toți se țin de capul 
nostru. Trebuie ca această 
situație să înceteze o dată 
fiindcă, altfel, vom depune 
fluierele. Să vedem cum «e 
vor descurca fără noi...".

Tocmai aci voia să ajungă 
ți Leeds United. La alțl ar
bitri, <sel profesioniști. Și 
patru la număr. Dar 
oare, aceștia ar putea asigu
ra acele arbitraje Imparțiale, 
perfecte, dorite de toată lu
mea I

Turneul de la Zagreb

GHIȚESCU REMIZEAZĂ

CRESTE NUMĂRUL SPORTIVILOR

Skeetlștll Sencflvlci șl Mare?
concurează

la Garmlsch Parteoilrchen

au 
intențiilor 
mai poate 
tinăr spor- 
de la ca-

DIN U.R.S.S.

CU MARANGUNICI

Ieri an plecat la Garmiseh 
PartenlUrclien (R.F. a Germa
niei), trăgătorii români Gheor- 
ghe, Sencovici șl Rdzvan Maree 
care vor participa la un Impor
tant concurs international de 
akeet, programat în allele Se M 
si 25 aprilie.

— Am formulat această 1- 
dee încă din 1967 și rezul
tatele pe care le-am obținut 
în rîndurile canotorilor 
confirmat justețea 
mele. Astăzi, nu se 
decide soarta unui 
tiv din birou sau
tedră, fără a-1 consulta, fără 
a-i cere părerea și mai ales 
asentimentul Ia cantitatea da 
efort pa care l-o impunem, 
(vib.)

BELGRAD 22 (Agerpres). 
— După disputarea a 9 run
de și a unor partide între
rupte, în turneul internațio
nal de șah de la Zagreb con
tinuă să conducă Marangu- 
nici (Iugoslavia) cu 6rZi punc
te, urmat de Marovicl (Iugo
slavia) — 6 puncte, Minicl 
(Iugoslavia), Tuikmakov.

(U.R.S.S.) — 5 (1) puncte.
GHIȚESCU (România), Ro- 
goff (S,U.A.) — 5 puncte etc.

Maestrul român (Teodor 
Ghifescu a remizat partida 
din runda a 9-a cu liderul 
fi a ciftigat partida întrerup
tă cu iugoslavul Bukal. Alta 
rezultate din runda a 9-ai 
Rogoff — Bertok 1—0; Bu
kal — Marovicl 0—1. Restul 

partidelor s-eu întrerupt.

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Moscova, tînâ- 
rul recordman sovietic Aleksandr 
Makarov a realizat la aruncarea 
suliței performanța ele B2.70 m. 
(nou record unional de juniori).

Rl
Proba de 120 yarzi garduri din 
cadrul concursului internațional 
de atletism de la Lawrence 
(S.U.A.) a revenit americanului 
Mike Bates, cronometrat în 13,'!. 
O performanță bună a fost înre
gistrată în proba de ștafetă 
4x110 yarzi masculin ciștigată de 
echipa Universității din Texas 
(Woods, Barre, M. Mills și C. 
Mills) cu timpul de 39,0. în proba 
de suliță, pe primul loc s-a cla
sat Ed. Morland cu o aruncare 
de 79,25 m.

(S.U.A.) — Parun (Noua Zeelan- 
dă) G—4. 6—4.

A Început competiția dcllstă In
ternațională „Turul Bascilor-. 
Prima etapă disputată pe ruta 
Eibar — Bilbao (173 km) a re
venit spaniolului Maria Lașa In 
5h 09:45. El a dispus la sprintul 
final de francezul Raymond 
ăldor.

Andrea Gyarmaty, cea mai 
valoroasă înotătoare a sezo
nului continental ’71, a’ co
rectat zilele trecute, la 
Kecskemet, recordul euro
pean la 100 m spate (66,5). 
lat-o pe talentata sportivă 
maghiară (17 ani) I 
trenament, alături 
pionul sprinterilor 
francezul Michel 
De două ori nr. 1 !

Za tin an- 
de cam- 
europeni, 
Rousseau.

Pou- Foto : M.T.I.

Tn sferturile de finală ale 
petiției internaționale de_

com- 
,__ ,__ _____ . , tenis
de masă „Cupa europeană a tîr- 
gurilor", la Belgrad s-a dispu
tat meciul dintre echipa locală 
Partizan și formația cehoslovacă 
Vitkovice Ostrava. Jucătorii

■hoslovaci au obținut victoria 
scorul de S—2.

JUBILEUL

es
eu

FEDERAȚIEI OLANDEZE 
DE BOX

In meci retur pentru prelimina
riile campionatului mondial fe
minin de handbal la Sofia echipa 
Bulgariei a învins cu scorul de 
13—12 echipa Danemarcei. învin
gătoare tn primul ioc cu 11—8, 
handbalistele daneze s-au califi
cat pentru turneul final.

la

în turneul de tenis de la Houston 
(Texas), iugoslavul Zeliko" Fra- 
nulovici a fost eliminat cu 6—3, 
2—6, 3—6 de australianul Dick 
Crealy. Alte rezultate : Graebner 
(S.U.A.) — Gerkin (S.U.A.) 7—,5, 
6—3 ; Carmichael (Australia) — 
Stone (Australia) 4—6, 6—4, 6—1 ; 
Gorman (S.U.A.) — Holecek
(Cehoslovacia) 6—4. 6— 2 ; Richey

Campionul mondial do box 
cat. semimijlocie (clasa juniori), 
argentinianul Nicolino Locche, a 
fost operat de o rupere de li
gamente la un biceps. _w 
luni, medicii vor hotărî 
Locche va mal putea • să-și 
tinue activitatea sportivă.

în runda a 8-a a turneului 
șah de la Vrnjacka Banja, 
partida derby a rundei, 
maeștri Bora, Ivkov și 
Stein au remizat în 13 
în clasament continuă să 
ducă Llubojevlci (Iugoslavia) 
5’/2 (l) P> urmat de Ivkpv (iu
goslavia) — 5 (1) p, Stein
(U.R.S.S.) — S p, Benko (S.U.A.) 
și Barczay (Ungaria) — 4’/3 p etc.

După 3 
dacă 
con

de 
in 

marii 
Leonid 
mutări, 

con-
cu

HAGA 32 (Agerpres). - La 
Haga, cu prilejul împlinirii a 60 
de ani de la înființarea federa
ției olandeze de . box, s-a desfă
șurat un turneu Internațional la 
care au partit’ipat pugiliști din 
R.F. a Germaniei. Italia. Tara 
Galilor. Elveția și Olanda.

Iată clteva rezultate din această 
competiție, care a fost și un 
prilej de verificare înaintea 
campionatelor europene de la 
Madrid: cat. cocos: Hutter (Olan
da) învinge la puncte pe Vailati 
(Italia); cat. ușoară: Viser (Olan
da) dispune prin K.O. tehnic de 
Hasmann (R.F. a Germaniei): 
cat. semimijlocie: Van Schailc 
(Olanda) întrece la puncte pe 
Schwind (Elveția): cat. grea: 
Peek (R.F. a Germaniei) Învinge 
la puncte ne Thoonen (Olanda).

MODIFICAREA
DISCUTATA

REGULAMENTULUI DE RUGBY 
iN PRESA ENGLEZA

MOSCOVA 22 (Agerpres) 
— Ziarul „Sovietski Sport* a 
publicat planul da dezvoltare 
a sportului de masă în 
U.R.S.S. pe perioada 1971— 
1975 și planul de perspecti
vă pînă în anul 1980.

Din . datele publicate, re
iese că, în următorii 10 ani, 
în U.R.S.S. vor practica di-

ferite discipline sportive pes
te 60 de milioane de persoa
ne. în fiecare an, ia marile 
concursuri sportive de ma
să vor lua parte între 10 și 
11 milioane de sportivi și 
vor putea deveni maeștri ai 
sportului circa 1 500 de spor-

Comentînd recomandarea 
făcută de „International 
Board" (organismul care se 
ocupă cu problemele de re
gulament în rugby XV) ca 
pe viitor, cu titlu experimen
tal, o încercare (essai-ul) să 
fie cotată 4 puncte în loc de 
3, specialistul U. A. Ti f lev 
scrie în ziarul TIMES : „Im-

portanța acestei schimbări 
este esențială din punct de 
vedere psihologic și prâctic. 
A spori valoarea unei încer
cări înseamnă a încuraja e- 
chipele care practică un joc 
deschis, propunindu-și in pri
mul rind să marcheze essai- 
uri“. Dennis Busher, comen
tatorul ziarului SUN, este de

ultimele rezultate* ultimele știri
Ședința de asearâ a Comisiei 

de disciplină a F.R. Fotbal

ALTE DOUA TERENURI SUSPENDATE

părere că „dacă această ex
periență ar fi fost făcută încă 
din acest sezon, 
landei 
Dublin 
care la 
tigat la 
rea cu 
acestui experiment este încu
rajarea rugbyului ofensiv" — 
notează David Frost în
GUARDIAN — dar adaugă 

„să nu uităm, insă, că spo
rind valoarea essai-ului în 
același timp se reduce oare
cum importanța sancțiunii 
pentru abaterile de Ia spiri
tul jocului".

echipa Ir- 
ar fi învins-o la 
pe cea a Franței, 
rîndul său ar fi ciș- 
Twickenham intilni- 
Anglia". „Obiectivul

tn ședința pe care a țlnuk-o 
aseară, Comisia de disciplină a 
F.R.F. a luat In discuție o serie 
de abateri înregistrate in etapa 
de duminică a campionatului 
diviziilor B șl C. unele din ele 
deosebit de grave.

La Simeria, de pildă, conducă-

REINTRA CASSIUS CLAV !
i’1 ostul campion mondial de box 

la cat. grea Cassius Clay urmează 
să-și facă reintrarea la 26 iulie, 
într-un meci demonstrativ. ■ In 
prezent se duc. tratative ca pe 
ringul astrodomului din Houston, 
Clay sâ-1 intilnească pe Will 
Chamberlain, una din stelele bas
chetului profesionist din S.U.^. 
Acesta, care este în vîrstă de 35 
de ani, a declarat că deși susține 
primul meci de box al carierei 
sale profesioniste îl va învinge pe 
Clay... Chamberlain are o talie de 
2,16 m cu o greutate de 123,750 
kg.

torul partidei C.F.R., Simeria 
Victoria Călan a fost lovit 
către un grup de susținători 
echipei gazdă. Cazul avînd . 
unele implicații care n-au putut 
fi pe deplin clarificate, terenul 
din Simeria a fost suspendat 
pînă la terminarea anchetei pe 
care o vor întreprinde organele 
F.R.F.

O altă suspendare de teren : 
la Brașov. Ca o consecință a 
faptului că, duminică, la meciul 
Melrom — Metalul Tirgoviște s-a 
aruncat cu pietre, echipei Me- 
țrom i-a fost ridicat dreptul de 
organizare pe o etapă. în același 
timp, jucătorul Radu Popescu 
(Metrom) a l'ost suspendat pe 
trei etape, pentru injurii aduse 
arbitrilor (asupra acestui caz, 
vom reveni).

In divizia C, o suspendare pe 
6 luni : Zol.tan Gocman, porta
rul echipei Minerul Bălan, care 
l-a lovit pe arbitrul N. Petri- 
ceanu. Și un alt jucător al ace
leiași echipe, suspendat pe trei 
etape : Gyorffi.

al 
și

3
1
1
3

Radu VOIA

RETROSPECTIVE LA MECIURILE DE MIERCURI
ELVEȚIENII N-AU JUCAT
DECTT... 30 DE MINUTE I

repriză, — 
de minute 
au marcat 
goluri ale 
marcat!

Kiinzli

ciuri din grupa a IlI-a, cla
samentul se
1. Elveția
2. Anglia

Grecia
Malta

GEORGE

La Lucerna, meciul "dintre 
Elveția și Malta s-a. încheiat 
de fapt în prima 
mai exact în 30 
—■ cînd gazdele 
toate cele 5 
meciului. Au
Blaetner (min. 14), 
(min. 17), Quentin (min. 26), 
Stierli (min. 28) și Miiller 

. (min. 30). Arbitrul danez Mi- 
chaelsen a condus echipele i

ELVEȚIA : Prosperi—Bo- 
ffi, Stierli, Chapuisat, Ram- 
seier, Odermatt, Kuhn, Bla
etner, Miiller, Kiinzli, Quen
tin.

MALTA ' Mizzi—Clima, 
Michalet, Camilieri, Mallin, 
Darmanin, Vasalo, Cook, 
Ciuni, Bonnet, Horpa.
BANKS, TRANSFORMAT 

FN „FIGURANT"
întilnirea dintre reprezen

tativele Angliei și Greciei 
(Wembley, 60 000 spectatori), 
s-a desfășurat sub semnul 
superiorității formației bri
tanice, care a învins cu 3—0, 
prin golurile marcate de 
Chivers (min. 22), Hurst 
(min. 70) și Lee (min. 80). 
Oaspeții s-au apărat supra- 
numeric și nu s-au apropiat 
decît foarte rar de poarta lui 
Banks, care timp de 90 de 
minute nu a fost de loc soli
citat. De remarcat însă că 
în echipa Greciei nu a evo
luat nici un jucător de la 
Panațhjnaikos. Arbitrul fin
landez Hirvinen a condus 
formațiile :

ANGLIA ; Banks—Storey? 
Hughes, Mullery, McFarland, 
Moore, Lee, Ball, Chivers, 
Hurst, Peters.

'GRECIA : Christidis—Gai- 
tansis, Gatopoulos, Spiridon, 
Kostas, Kambas, Kondas, 
Sinetopoulos, Dedes, Papa- 
ioanu, Kritikopoulos.

în urma celor două me-

PE SCURT
• La Emmenbruecke (El

veția), 
țional 
pentru 
chipa 
scorul
Maltei. în urma acestei vic
torii, Elveția s-a calificat pen
tru turneul final, programat 
în Cehoslovacia. în primul 
joc rezultatul fusese egal 
(0-0).

intr-un msci interna- 
de juniori, contînd 
turneul U.E.F. A., e- 

Elveției a învins cu 
de 2—0 (0—0) echipa

• La Vigo (Spania), selec
ționatele de tineret ale Spa
niei 
nat

Și 
cu

Portugaliei au termi- 
un scor alb.

• în Berlinul Occidental, 
întilnirea internațională din-

tre echipele Hertha B.S.C. și 
Standard Ltoge s-a încheiat 
cu rezultatul 2—2 (1—0).

o Disputată la Kosice, în
tilnirea internațională amica
lă dintre reprezentativele de 
juniori ale Cehoslovaciei și 
Poloniei s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (1—1).

* tu campionatul U.R.S.S., 
Dinamo Tbilisi a terminat in 
deplasare la egalitate cu 
Spartak Moscova : 1—1. Tot 
cu un rezultat egal (0—0) s-a 
încheiat și partida Zenit Le
ningrad — Zaria Voroșilov- 
grad.

prezintă astfel • 
3 3 0 0 8—1
2 3 0 0 4—0
3 0 12 î—5
4 0 1 3 2—»

BEST 
3 GOLURI

Cei 20 000 de spectatori de 
la Belfast au avut satisfacția 
de a-1 vedea în naționala 
Irlandei de .nord pe compa
triotul lor George Best, care 
joacă la Manchester United. 
Best a fost vedeta meciului, 
înscriind trei goluri în poar
ta ciprioților. Celelalte două 
goluri au fost marcate de 
Dougan și Nicholson (Irlan
da de nord-Cipru 
samentul grupei a 

nord

3.
4.

5—0). Cla-
TV-a :

2 (i i s—s 
1 0 0 3—0
1 0 0 3—1 
003 1-11

SCOȚIA

1. Irlanda de
2. Spania
3. U.R.S.S.
4. Cipru

PORTUGALIA
2—0 (1—0)

35 000 de spectatori au a- 
sistot în „nocturna", de [ie 
stadionul Da Luz din Lisa
bona, Ia meciul dintre Por
tugalia și Scoția, încheiat cu 
victoria gazdelor: 2—0 (1—0). 
Au marcat Stanton (min. 22) 
— autogol — care a deviat 
șuiul lui Nene, și Eusebio 
(min. 80). Finlandezul Kiti- 
janen a condus echipele i

PORTUGALIA : Damas— 
Da Silva. Umberto, J. Car
los, Adolfo, Rodriguez, Fo
rez, Nene, Batista, Eusebio, 
Siinoes.

SCOȚIA: Clarke—Hay, Dro
gau, Stanton, McKinon, Mon
tour, Hendersson. McCallogh, 
Robb, Cormake, Gilzean.

Clasamentul
1. Belgia

2. Portugalia
3. Scoția
4. Danemarca

grupei a V-a i
3 3 0 0 8—0 0
3 2 0 1 3—3 4
3 10 2 1—5 2
3 0 0 3 0—4 0

Cehoslovacul Adamee te (naltă la o minge, tn careul galezilor 
Telefoto : AP—Agerpres

CUM S-A PRODUS SURPRIZA DE LA SWANSEA
(Urmare din pag. V

poartă, este învins, dar șutul lui 
Ron Davies este oprit cu mina 
de un fundaș. Lovitura de la 
11 m este transformată impeca
bil de Ron Davies. Treptat, ce
hoslovacii contraatacă cu tot mai 
mare forță pentru a egala, lu
cru pe care-1 reușesc in min. 
78, cînd J. Capkoviei înscrie. Un 
minut mai tîrizu, Taborsky ve
nit in atac înscrie un nou gol, 
iar in min. 82 același J. Capko- 
vici marchează al treilea punct, 
La 3—1 pentru oaspeți, meciul 
era jucat .

— Cum, se explică victoria c- 
ehipei Cehoslovaciei ? am în
trebat.

— Enumerind calitățile viito
rilor noștri adversari (n.n. tie 
Ia 16 mai, la Bratislava) arătate 
in acest joc, aș putea spune ur
mătoarele :

1. ECHIPA CEHOSLOVACIEI, 
ÎN CARE AU REINTRAT VE
CHII INTERNAȚIONALI, A 
DORIT (mă refer la efortul de-

pus) VICTORIA CU ORICE 
PREȚ, A AVUT UN MORAL 
FOARTE RIDICAT. BENEFT- 
CIIND ȘI DE O PREGĂTIRE 
FIZICA ȘI TACTICA FOARTE 
BUNA. .

2. OASPEȚII AU PRACTI
CAT CU SUCCES MARCAJUL 
FOARTE STRICT
FIECĂRUI ADVERSAR. 
MIZAT FOARTE 
CONTRAATACURI 
DOUĂ DIN CELE 
LURI AU FOST

ASUPRA 
AU 

MULT PE 
SIMPLE : 

TREI GO- 
MARCATE 

DIN NUMAI DOUĂ PASE. ÎN 
PLUS. ÎN ATAC SE INFIL
TREAZĂ ÎNTOTDEAUNA ȘI 
FUNDAȘII LATERALI, TAR 
ÎN APĂRARE ..MĂTURĂTO
RUL"’ HRIVNIAK RAMÎNE 
NECLINTIT.

3. CEI MAI BUNI JUCĂ
TORI AU FOST EXTREMA J. 
CAPKOVICI. FOARTE RAPID, 
CU ȘUTURI NĂPRAZNICE, 
ADAMEC CARE DOMINA TOT 
TERENUL. ȘT FUNDAȘII DO- 
BIAS ȘI TABORSKY. '

— Despre galezi ce ne puteți

spune. ? Ce formație au aliniat 
in comparație cu cea care a 
evoluat in noiembrie cu 
României ? Ar fi putut 
victoria ?

— Firește că gazdele 
putut cîștiga. La 1—0 
galezl arbitrul Ie-a anulat un 
gol perfect valabil înscris de 
Ron Davies ! Spre stupefacția 
tuturor, arbitrul a semnalat of
said.

Galezii au fost deficitari la 
două capitole. Nu și-au marcat 
adversarii (in special extreme
le) și nu au avut pregătirea fi
zică corespunzătoare la 
solicitat de adversari.

Țara Galilor a aliniat 
pă mai slabă decit cea 
mânia. Doar patru jucători care 
au evoluat în noiembrie in com
pania echipei noastre au fost 
folosiți cu acest prilej : Rodri- 
guez, Durban, W. Davies și 
Rees. Restul nu au primit con- 
simțăm,intui echipelor engleze 
(in special cei de la Leeds), an
grenate în campionat.

echipa 
obține

ar fi 
pentru

nivelul

o echi- 
cu Ro-
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