
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I
STRABATIND ZECI DE LOCALITĂȚI ALE ȚARII

„ȘTAFETA SEMICENTENARULUI
P.C.R. 1921-1971a

Sf ÎNDREAPTĂ SPRE CAPITALA ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
BĂILE 

toreasca 
granița cu județul Neamț 
a fost marți punctul de 
întîlnire a sportivilor 
care au predat mesajul 
reprezentanților județului 
Iași, în cadrul „Ștafetei 
Semicentenarului P.C.R. 

1921—1971“. La ora 14 
purtătorii Ștafetei celor 
două județe se aflau în 
Piața Unirii, unde a 
avut loc mitingul festiv.
Printre sportivii ieșeni, 

care vor preda 
reprezentanților 
Vaslui, se află 
banu, Stelian 
Ștefan Vlad și alții.

STRUNGA. Pi- 
localitate de la

ștafeta 
județului 

Olga Cio- 
Morcov,

CLUJ, dntîmpinată pe 
Dealul Topei, la granița 
dintre județele Sălaj și 
Cluj, Ștafeta care urmea
ză traseul nr. 3 a fost 
preluată șl condusă în 
Piața Libertății unde, 

într-un cadru festiv, re
prezentanții Sălajului au 
citit mesajul lor adresat 
conducerii Partidului.

Au sosit în piață so
lii sportivi ‘ — - -
Huedinului 
piului Cluj. Preluînd Șta
feta, cei zece reprezen
tanți ai Clujului s-au în
dreptat spre Bistrița, 
prindu-se în scurte 
păsuri la Gherla 
pentru a asculta 
le sportivilor din 
localități.

ai Turdei, 
și munici-

o-
po- 

și Dej 
mesaj e- 

acoste

TG. MUREȘ, 
din Bistrița, „.ț

Plecată
Ștafeta Se-

micentenarului P.C.R. 
1921—1971“ a sosit marți 
la ora 17 pe stadionul din 
Tg. Mureș. După cum ne 
informează tovarășul Io
nel Mihăescu, vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Mu
reș, reprezentanții sporti
vilor 
astăzi 
unde 
celor 
ta.

mureșeni vor pleca 
la Miercurea Ciuc, 
vor preda Ștafeta 

din județul Harghi-

TULCEA. 
stanța 
purtători 
județului. Pe tribuna a- 
menajată în Piața 
fața Casei de cultură a 
Sindicatelor a avut loc 
festivitatea de predare a 
Ștafetei. Vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Tuleea, tov. Gh. 
Stan, ne-a relatat că 
miercuri Ștafeta va porni 
spre Galați

ORȘOVA. In apropierea 
marelui șantier de Ia 
Porțile de Fier, reprezen
tanții județului Mehedinți 
au preluat, marți, Ștafeta 
de la sportivii, veniți din. 
județul Caraș-Severin La 
ora 13,30, pe stadionul 1 
Mai din orașul Tr. Se
verin (unde . sosiseră, cu 
puțin timp înainte, purtă
torii mesajelor din loca
litățile Strehaia, Baia de 
Aramă, Vînjul Mare) 
avut 
fața 
blic.
pleca

De Ia Con- 
au sosit sportivii 

ai mesajului

loc festivitatea 
unui numeros 
Astăzi, Ștafeta 
spre Tg. Jiu.

din

a 
în 

pu- 
va

*

f
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RUGBYȘTH ROMÂHl 
AU PLECAT IN MAROC

Aseară a părăsit Capita
la, Indreptindu-se spre Ca
sablanca, echipa de rugby 
a României care va intimi 
duminică formația repre
zentativă a Marocului in 
cadrul „Cupei națiunilor 
F.I.K.A.".

Lotul este însoțit de 
Jean Oncescu in calitate 
de conducător, prof. AI. 
Teofilovici și Petre Cos- 
mănescu, antrenori și dr. 
Mircea Constantinescu.

Rugbyștil români călăto
resc cu trenul pină la So
fia, iar de acolo cu avio
nul pină la Casablanca.

SEMICENTENARUL Meciul zilei In semifinale: Cuțov—lacob

<

NOILOR DESTINE
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te derutant în deplasări. Sey- 
dali a răspuns cu destul cu
raj presingului impus de ad
versar. In 
însă, 
vedit

w fag®» .

ir$

RADU 1ON1ȚA

ARTA"EXPOZIȚIE „SPORT ȘI

Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport a avut frumoasa iniția
tivă de a deschide, în cinstea 
Semicentenarului Partidului, o 
atractivă și interesantă expozi
ție. In Aula Bibliotecii Centra-

le Universitare sînt expuse tro
fee, diplome și medalii cuceri
te de cluburile sportive din 
Capitală, la diferitele competi
ții din țară și străinătate.

Expoziția — intitulată 
„Sport și Artă" — se bucură 
și de prezența unor lucrări

artistice. Pictorul liadu Dra- 
gomir oferă spre vizionare 40 
de tablouri. Așa cum mărtu
risește artistul, „călătorind șt 
pictind este modul cel mai 
convingător de a cunoaște 
frumusețile naturii românești".

$

[f

Ta pagina a 
doi cunoscuji 
fac o confesiune pe tema „Ce 
a însemnat partidul în viata 
mea .

Este vorba de atletul Radu 
lonițâ și șahistul Octav Troia- 
nescu. Viața și activitatea lor 
ș-au desfășurat în perioade 
istorice diferite, înainte și 
după 23 August 1944. Munci
torul Radu lonițâ și medicul 
Octav Troianescu au cunoscut

2-a a ziarului, 
sportivi români

Dr. OCTAV TROIANEȘCU
Foto : DRAGOȘ NEAGU 

din plin vicisitudinile vechii 
orînduiri, ceea ce le permite 
să evalueze /ntegrai marile 
progrese materiale și spirituale 
înregistrate de poporul nostru 
în anii luminoși ai socialis
mului, sub conducerea parti
dului.

Aceste decenii au coincis, 
de fapt, cu realizarea lor de
plină, ca oameni, cetățeni și 
sportivi. Să le ascultăm glo
durile.

— cat. semitnuscă — în ma
tineu) de ieri. au cîntărit 
mult în acordarea verdic
tului, dictat de judecători, 
în favoarea lui Remus Cos- 
raa (G.S.M. Cluj), campion 
de juniori pe anul 1971. Ca
nea a dominat autoritar în 
ultimul rund, dar nu i-a con
vins pe arbitri. Cosma b. p 
Ganea (5-0). Cu un upercut 
de dreapta, plasat în bărbie,’ 
în repriza secundă, 
boc (Dinamo) l-a 
pe M. Lumezeanu 
producînd o adevărată 
priză.
mezeanu. 
rie. Șt. Băiatu (C.P.M.B.), 
o. (5-0) 
Reșița). 
prize, A. 
reușit să 
Seydali 
dia), deși 
acesta din urmă a fost k. d. 
Boxer cu gardă inversă, foar-

Șt. Bo- 
pus k. o 

(Steaua), 
sur- 

Boboc b. k. o. 2 Lu
isa aceeași catego- 

~ b. 
(C.S M.

re
n-a 
K 

Medgi- 
repriză.

C. Buhara 
Timp de două 
Mihai (Farul) 
se detașeze de 
(Cimentul 
in prima

lupba de aproape 
constănțeanuJ s-a do
ri ecruțător, așa cum 

»-a arătat la începutul ulti
mei reprize cînd, cu un cro
șeu de stînga la carotidă, 
l-a trimis la podea pe Seyda
li. Mihai b. k.o. 3 Seydali.

Greu a cîștigat campionul 
european 
mitrescu 
lui N. 
C-lung), deși patru din 
cinci judecători i-au 
decizia, 
vertizat 
Anielo, 
capul 
abia în 
dresă cîteva upercuturi 
dreapta. Dumitrescu b. 
(4-1) Manea. La aceeași cate
gorie î 1. '
Cluj) b.p. (4-1) 
(Voința Cluj), 
(S.C. Bacău) 
Pîrvu (Metalul

al cocoșilor A. Du- 
(Steaua), în fața 
Manea (Muscelul 

cei 
acordat 

Stelistul a fost a- 
de arbitrul italian 
pentru atacuri 

(repriza secundă) 
ultima a plasat cu

cu 
ș» 
a- 
de
V-

Ciocoi
O.
V. (vanovici 

b. k. o. 2 P. 
Bocșa). Aver-

(A.S.A. 
Anderco

Romeo CALARAȘANU

(Continuare' tn vria, a 4-a)

Duminică dupâ-amiază

GRANDIOS
SPECTACOL SPORTIV

ÎNCHINAT sărbătorii 
PARTIDULUI

Marea adunare popufai? ca
re va avea loc. în ziua de 9 
Mai pe Stadionul Republicii 
din Capitală, cu prilejul celei 
de-a 50 aniversări a Parti
dului Comunist Român, va fi 
urmată de un spectacol spor
tiv de proporții.

In prima parte a spectaco
lului, la ora 16, la un sem
nal ai trompeților. un grup 
de tineri și tinere — mesageri 
ai sportivilor din patria noas
tră — vor aduce salutul lor

I

ÎN CINSTEA SEMICENTENARULUI
O INTERESANTA COMPE

TIȚIE VOLEIBALISTICA

Consiliul municipal Bucu
rești al sindicatelor organi
zează o atractivă competiție 
voieibalistică. închinată Semi
centenarului Partidului. Și-au 
anunțat participarea opt echi
pe divizionare A și B, împăr
țite în două serii : Dinamo, 
Rapid, Ceahlău) Piatra Neamț, 
I.T.B., Medicina, C.P.B., Spar- 
tac și Flacăra roșie. întrece
rile vor avea loc la baza spor
tivă Sănătatea (str. Buzești) 
și se vor desfășura sistem tur
neu. Se vor disputa cite două 
meciuri pe zi, de la ora ț6.30.

Programul : miercuri 5 mai 
Rapid — I.T.B. și Dinamo' — 
Ceahlăul (teren I). C.P.B. — 
Flacăra și Medicina — Spartak 
(teren II); Joi 6 mai Dinamo
— I.T.B. și Rapid — Ceahlăul 
(teren I) și Medicina — Fla
căra roșie, C.P.B. — Spartac 
(teren II); vineri 7 mai Cea
hlăul — I.T.B. șl Dinamo — 
Rapid (teren I), Flacăra roșie
— Spartac și C.P.B. — Medl-

cina (teren 11); sxmbâtâ 8 mai 
de la orele 16,30 se vor întîlni 
ocupantele locurilor II din 
serii, urmînd ca în vedetă să 
se întîlnească echipele clasate 
pe locul I. 
nefavorabil, 
avea loc la 
începere de 
Dinamo.

EXPOZIȚIA „50 DE AN! 
DE ACTIVITATE SPORTIVA 

LA TIMIȘOARA"

In caz de timp 
competiția va 

aceleași date, cu 
la ora 15. In sala

— ilustrează nu numai primele 
forme organizatorice șl dra
gostea pentru sport a tinere
tului de pe teritoriul județu
lui Timișoara, dar tnai ales 
avtntul mișcării sportive in 
anii de după Eliberare.

P. ARCAN

REPREZENTANȚI
DIN 9 ORAȘE

Alud
Kele- 

Reșița 
Niculae);

Oțelul

clasat : Grupul școlar 
(antrenor, prof. Carol 
men); Grupul școlar 
(antrenor, Ștefan 
Școala profesională 
Roșu (antrenor, Ioan Rites).

Ioan SOMOGHI 
coresp.

ÎNTÎLNIRE/1 CU CITITORII 
CĂRȚII SPORTIVE

TIMIȘOARA, 4 (Prin tele
fon de la corespondentul nos
tru). In holul sălii de sport 
Olimpia din Timișoara a avut 
loc inaugurarea expoziției „50 
de ani de activitate sportivă". 
La vernisaj au fost prezențl 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. 
După festivitatea de deschide
re, cei prezenți au trecut în 
revistă panourile eu documen
tele expuse, standurile eu 
trofee etc.

Expoziția — de un deosebit 
interes documentar — istoric

La startul unei interesante 
întreceri sportive de handbal 
masculin — care a avut loc 
la Aiud — jud. Alba, au fost 
prezente reprezentativele gru
purilor școlare și ale școlilor 
profesionale din cadrul Mi
nisterului Industriei Metalur
gice, existente în orașele Bucu
rești, Reșița, Galați, Hune
doara. Călan. Oțelul Roșu, 
Cimpla Turzii, Alba Iulia și 
Aiud. După terminarea între
cerilor — 
fața unui 
spectatori 
locuri t'.

disputate, în 
record de 

l 3
s-au

viu 
număr
— pe primele 

ale concursului i

La librăria ^Al. Vlahuță" din 
Bîrlad a avut loc o întîlnire 
a cititorilor cărții sportive. Cu 
acest prilej, un reprezentant 
al Editurii Stadion a expus 
planul editorial pe 1971 ; au 
fost prezentate cărți sportive 
pe diferite teme, tehnice șl be
letristice. t)n bun prilej pen
tru cel 
discuții 
teratură 
procura

Partidului nostru care Ie-a a- 
sigurat condiții minunate de 
practicare a tuturor discipli
nelor. Prin fața tribunei ofi
ciale vor defila sportivi de 
la cluburile Dinamo, Rapid, 
Constructorul și Voința, avînd 
în frunte stemele Partidului 
Comunist Român și Republicii 
Socialiste România, purtate 
de un grup de fete. Vor pă
trunde apoi 
grupuri de 
reprezentanți ai cluburilor O- 
limpia. 
Steaua.

După 
eași zi 
venind 
rii, 
feta Semicentenarului 
1921—1971”. - 
pătrunde pe stadion 20 
fete și 20 
vor așeza 
în ordinea 
țelor. Un 
lui va da 
dresat 
Prin 
ză realizările obținute și aduc 
mulțumirile lor călduroase 
pentru condițiile create spor
tului în România socialistă.

Se va desfășura apoi c șta
fetă aplicativă M.F.A.. cu 6 e- 
chipe a cite 30 de ostași. La 
ora 
de 
rii 
ga.

pe stadionul Republicii

pe stadion alte 
tineri și tinere.

Progresul, Metalul șr

cum se știe, in ace- 
vor sosi in Capitală, 

din toate județele ță- 
mesagerii purtind „Șta- 

~ • PiC.R.
La ora 16,10, vor 

de 
de băieți, care se 
în fața tribunei I, 
alfabetică a jude- 

maestru al sportu- 
citire mesajului a- 

conducerii Partidului, 
care sportivii raportea-

Aurel Dumitrescu (stingă) oprește cu o directă de stingă ata
cul lui N. Manea (Muscelul) Foto: VASILE BAGEAC

CU GINDUL
LA MECIUL DE FOTBAL

DE LA BRATISLAVA

prezențl de a purta 
Interesante despre 11- 

și sport, de a-șl 
noi cărți sportive.

E. SOLOMON 
coresp.

16,55 va avea loc cursă 
1.500 m din cadrul întilni- 
atletice București — Pra- 
după care va începe me

ciul de divizia A Steaua — 
Dinamo. Tn pauză se va face 
o demonstrație de gimnastică 
acrobatică șl modernă, execu
tată de studente și studenți de 
Ia Institutul de Educație Fi
zică și Sport.

Ghipu (Metalul București), primul în stingă, un au
tentic talent pentru alergările de semifond.

SCHIUL ALPIN TREBUIE 
SĂ FIE PREZENT

LA SAPPORO...
,• Avem elementul uman • Dacă nu medalii, 
primul 
printre

vizam 
eșalon international de valoare • Spre a fi 
cei mai buni nu trebuie să rămînem izolați • 

Ne putem pregăti mai bine...

alpin este a treia dis-

CAMPIONATUL PE ECHIPE - 
COMPETIȚIE VITALĂ PENTRU

ATLETISMUL NOSTRU
Chiar dacă desfășurarea 

campionatului republican pe 
echipe (diviziile A și B) n-a 
ajuns încă să reprezinte 
pentru atletismul nostru ceea 
ce, de fapt, s-a preconizat 
prin instituirea sa, prin su
mele însemnate care i-au 
fost alocate, constatîndu-se 
că mai există încă multe

direcții în care se poate ac
ționa și se pot aduce serioa
se îmbunătățiri, trebuie to
tuși să recunoaștem că el a 
devenit o competiție de ma-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Schiul 
ciplină a iernii care se gin- 
dește și se pregătește pentru 
Sapporo 1972. Cum doar 
luni au mai rămas pină 
acest eveniment — din 
majoritatea de pregătiri 
uscat, nespecifice — proble
mele schiului alpin, intrat în 
„anul olimpic", sînt fără în
doială de mare actualitate.

Ca și în celelalte discuții, 
dezbaterea pe care ziarul nos
tru a organizat-o cu frunta
șii acestei discipline și antre
norii lor nu se ocupă exclusiv 
de condițiile și modalitățile 
de pregătire, ci — analizînd 
lucid și constructiv toate as
pectele — nu omite nici apre
cieri de valoare, critice și au
tocritice. încercînd o situare 
a reprezentanților noștri în 
ierarhia valorică actuală.

Dacă bobul și biatlonul as
piră la medalii olimpice, schi
ul alpin, deși animat de a- 
ceeași dorință de afirmare, nu 
poate (deocamdată) să facă a- 
celașl lucru. Contextul condi
țiilor materiale, aflate In faza 
de construcție desfășurată, dis-

10 
Ia 

care 
pe

tanțele pe care schiorii româ
ni le-au avut de recuperat ca 
urmare a unei izolări de pre
gătire și competiționale, ca 
și excepționala valoare a unor 
schiori din țări cu tradiție al
pină cum sînt Franța. Aus
tria. Elveția, Italia. R.F.G., 
S.U.A., Canada, obligă pe schi
orii noștri să pretindă și să 
poată obține în prezent doar 
poziții în primul eșalon al 
valorilor internaționale care — 
Ia marile întreceri — se în
tinde pînă la locul 20.

Iată de ce îndemnul adre
sat de redacție de a discuta 
deschis și tranșant, a fost ur
mat cu plăcere și răspundere 
de câțiva dintre cei mai buni 
schiori români ai acestor ani, 
DAN CRISTEA. VIRGIL 
BRENCI. DORIN MUNTEA- 
NU, de antrenorii 
SCÎRNECI, CORNEL 
RAȘ. KURT GOHN. 
ION MATEI, prof. ION

Mihai BTRA 
Gheorghe EPURAN

RADU 
TAbA- 

prof. 
BE-

(tontînunra tn pag. • 3-a)

Reducînd obișnuita intra
re în temă — l-am abordat 
pe Angelo Niculescu direct, 
angajînd — printr-o „pasă 
lungă, în careu" — discuția 
chiar în miezul... gîndurilor 
sale și ăle multor iubitori 
ai fotbalului din țara noas
tră.

— Cum așteptați meciul cu 
Cehoslovacia ?

— Calm, cu încredere, dar 
și cu un spor de curiozitate, 
de interes, explicabil după 
victoria Cehoslovaciei la 
Swansea, cu Țara Galilor.

— Acest ultim unghi de 
vedere, explicabil pentru

orice alt iubitor al fotbalu
lui, în afara... antrenorului 
echipei României, șochează, 
înțelegem că după victoria 
memorabilă — trei goluri 
marcate in 5 minute — a 
cehilor, curiozitatea amatoru
lui de fotbal român sau ceh

Marius POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

în ședința de asearăI. G.

Aliniere... aeriană în meciul de la Ploiești, Petrolul — Faru 
1—1. De la stingă la dreapta: Dridea, Pleșa, N. Constantinescu ș 
portarul Popa în urmărirea unei mingi pe care apărători 

constănțeni o vor respinge.

IMPORTANTE HOTARiRI
ALE BIROULUI F.R.F
• Meciurile de duminică vor 
începe la ora 14,30 (cu ex
cepția partidei Steaua—Dina
mo) • Dinu și Dumitrache au 

primit drept de joc

în. ședința de aseară. Biroul 
federal a luat în discuție unele 
probleme legate de desfășurarea 
campionatului diviziei A la fot
bal și de pregătirile pentru a- 
propiatul meci cu Cehoslovacia, 
din Campionatul Europei.

Intrucît partida Dinamo — 
Steaua, ce se dispută duminică, 
la ora 17, în cadrul unui pro
gram cultural — sportiv închi
nat Semicentenarului Partidu
lui, va fi televizată. Biroul fe
deral a hotărlt ca celelalte me
ciuri din programul diviziei A, 
ce se vor disputa duminică, să 
înceapă la ora 14,30, dîndu-se 
astfel posibilitatea de a se ur
mări programul de 
Republicii.

S-a apreciat că 
tărîri ale Comisiei 
au fost 
chiar că 
au dat 
față de 
o serie ____  ___ .

Ative. Comisia de disciplină _ 
primit indicații să analizeze în
tr-un spirit sporit de exigență 
abaterile ce vor veni spre ju- 
" . o ati
tudine fermă față de jucătorii 
vinovați de brutalități repetate. 
La meciurile din ultima parte a 
campionatului vor fi delegați cri 
mai buni observatori federali, 
pentru a se obține o observare 
competentă, plină de răspundere. 

Discutindu-se problema arbl- 
'rajelor, s-a ajuns la concluzia 
■ă arbitrii nu reprimă cu des- 
ulă hotărîre brutalitățile și a- 

baterile. mărglr.lndu-se să agita

pe Stadionul

ultimele ho- 
_______ de disciplină 

juste, considerîndu-se 
membrii acestei comisii 
dovadă de indulgență 
actele de brutalitate și 
de manifestări nespor- 

a

decare, manifestîndu-se

Foto; ION POPESCU (Continuare tn pag. • 4-ă)
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SEMICENTENARUL NOILOR DESTINE
Un mare campion

„ABIA ÎN
M-AM SIMȚIT

al atletismului de altădatâ, RADU IONIȚÂ:

ROMÂNIA DEMOCRATĂ
SPORTIV CU ADEVĂRAT"...

NĂZUINȚE ÎMPLINITE ÎN SPORT Șl ÎN PROFESIE

PARTIDULUI - RECUNOȘTINȚA Șl DRAGOSTE

:• 25 de ani de ciclism și atletism • Primul titlu na
țional în 1934 • „Alergam pe „federație" de capul 
meu, treceam pe arătură, desculț sau în tîrKci..• 

De două ori recordman în 1949
Pe strada Berzei, Ia numă

rul 35, tntr-o rasă bătrtneas- 
că avînd un singur cat și saărl 
de lemn, întortocheate ea In
tr-un castel medieval, l-am 
găsit deunăzi pe unul din marii 
campioni ai sportului românesa 
de altădată, pe Radu loniță, 
om drept și viguros în ciuda 
celor șase decenii de viață, 
cumpătat la vorbă și modest, 
reconstituindu-și cariera spor
tivă — „25 de ani de ciclism 
și atletism" — cu ajutorul pla
chetelor și medaliilor, a filelor 
îngălbenite de ziar.

Mă privește surprins cînd 
oflă de ce am venit. Iși roagă 
fiicele — Veronica și Victori- 
ța, ambele eleve și înotătoare 
cu succese și promisiuni — să 
treacă la lecții și cere două 
cafele.

— De unde să încep?
— începe cu... începutul, 

nene loniță. Eu nu știu des
pre dumneata decît că ai fost 
de mai multe ori campion na
țional de ciclocros și fond, că 
ai deținut două recorduri atle
tice, pe 5 000 și 10 000 de me
tri, ambele stabilite în 1949. 
Asta e tot ce știu, nene Ionî- 
lă...

S-a născut la Tărtășești, tn 
Ilfov, fiu de țăran, eu șase 
frați. Devreme a luat «alea 
Bucureștilor, la meserie — „am 
făcut mai multe, dar m-am 
oprit la tapițerie" —. a intrat 
ucenia pe Popa Tatu, la un 
neam...

— Cînd era asta ?
— l’rin ’27—'28. în toamna 

lui '29 am vrut să mă tnseriu 
la club, la G.F.R. Nu m-au 
primit, eram o fire slabă, pir
piriu.

Ti arăt „Gazeta sporturilor1! 
din 15 aprilie 1930, aflată pe 
masă : ..Radu loniță a cîștigat 
cursa de 50 km, dovedind ex
cepționale calități pentru o 
cursă de debut".

— Știi, acasă, la Tărtășești, 
aveam o rablă de bicicletă, cu 
care făceam zilnic, eu chiu 
cu vai. cei 20 de kilometri 
pînă la atelier. De ce nu stă
team la București ? Unde să 
stau ? T N-aveam un chior, iar 
părinții erau țărani săraci, 
trăind de pe o zi pe alta...

După o olipă :
— Cei 20 de kilometri au 

fost decisivi. Cînd m-am bă
gat In concurs, l-am întrecut 
pe toți și în '34 am «userit 
primul titlu de «ampion națio
nal, la eisloaros, tnaintea Iul 
Gh. Negoescu si Constantin 
Tudose.

— Și atletismul?
Caută alte htrtil, scormo

nește, deschide dulapul cu tro
fee.

Nu știe etnd a început atle
tismul. Alerga așa, de plăcere, 
s-a înscris Intr-un concurs de 
cros, a cîștigat și a... devenit 
atlet. Pînă la Eliberare a fost 
primul In zeci de curse, ta 
concurență cu marii fondiști 

ai epocii, cu Dinu Cristea și 
Dumitru Tâlmasiu.

— Cum te antrenai, nene 
Icniță ?

— Fugeam de-aeasă pînă la 
gară, preț de trei kilometri. 
Vecinii sa minunau : eu ie
șeam pe poartă cînd trenul 
fluiera de plecare din Bîldana 
șl ajungeam în stație o dată 
cu el...

— Asta era tot antrena
mentul ?

— Absolut. Habar n-aveam 
de încălzire, de antrenori au
zisem doar din... ziare. Aler
gam pe „Federație" de capul 
meu, treceam pe arătură, des
culț sau în ttrliei, apoi o luam 
razna prin pădure, la Bănea- 
sa. Cînd oboseam — gata cu 
antrenamentul I

— Și totuși, în 1949 ai bă
tut două recorduri de fond — 
15:10,8 la 5 000 și 31:18,8 la 
10 000 —, recordul orei, cele 
de pe 15 și 20 de kilometri 1 
Toate astea cu tirlicl și pe a- 
rătură ? I

Cada pe gînduri. Soarbe din 
cafea.

— Ehe, tinere, te grăbești... 
Tn '45, treburile s-au schimbat. 
Atletismul nu mal era privit 
eu Indiferență, clubul nostru, 
al ceferiștilor — să nu uit, 
din 1940 lucrez la C.F.R. — a 
căpătat fonduri și echipament. 
Primii mei pantofi cu cuie a- 
devărate. Tn anii '46—'49 au 
apărut și primii antre
nor) ' care făceau atle
tism metodic, după carte... 
Sportul avea acum noi con
diții, toată lumea dorea să în
vingem. Polonia, la Varșovia, 
să cîștigăm Balcaniada, să-1 
întrecem pe Zatopek...

— Bine, bine. nea loniță, 

dar dumneata te apropia! de 
35 de ani.

— Și ce dacă ? 1 Abia în 
România democrată m-am 
simțit sportiv cu adevărat, co
muniștii știau să prețuiască 
altfel oamenii de tot felul, îi 
vedeau cu alți ochi pe atleții 
care apărau culorile țării. La 
37 de ani, am avut cel mai 
fericit sezon, o grămadă de 
curse cîștigate, cîteva noi re
corduri. De altfel, ultima oară 
am alergat în 1956, la Sofia...

— Care e cea mai frumoasă 
amintire din toți anii ăștia?

— Un 5 000, la Ostrava, în 
49. cînd n-au lipsit decît cî- 
teva „zecimi" ca să bat pro
priul meu record. A doua zi, 
arc cîștigat proba de 10 000, 
dar timpul a fost mult mai 
prost...

Maestrul sportului Radu To- 
niță și-a terminat cafeaua. îmi 
arată alte medalii, alte cupe, 
cu multă mindrie — Ordinul 
Muncii, și diploma de baca
laureat, obținută tîrziu, la 
vîrsta „ultimei tinereți".

TI întreb ce-ar vrea să trans
mită tineretului de astăzi, a- 
tleților de astăzi, copiilor și 
nepoților Iul...

— Să fie tari 1 Să lupte au 
ardoare, cu gîndul la victorii, 
pentru că au condiții la care 
cei din generația mea nici 
n-au visat... Nu, astea nu sînt 
vorbe aruncate tn vînt : dru
mul de la tîrlicii lui Radu 
loniță la treningurile din fi
bre sintetice e drum de cîte
va generații. Grație partidu
lui comuniștilor, sportul româ
nesc l-a parcurs cu multă re
peziciune...

Mulțumesc. loniță Radu.
Ovidiu IOANIȚOAIA

a întrebarea „Ce a în
semnat partidul in via
ța mea ?“, răspunsul ar 

fi și ușor și greu, in același 
timp.

Ușor, pentru că aș putea 
spune simplu că partidul a 
determinat tot cursul existen
tei mele, îngăduindu-ml să 
mă realizez în mod deplin ; 
greu, fiindcă este vorba de 
un proces amplu și complex, 
iar exemplul meu nu este 
singular ci unul tipic. înscri- 
indu-se alături de foarte mul
te altele, din cele mai diferi
te domenii de activitate, în 
marea arie a grijii față de 
om care reprezintă piatra un
ghiulară a politicii partidului 
nostru.

Mi-am trăit copilăria și a- 
dolescența sub o altă orîn- 
duire. prima tinerețe a coin
cis cu anii de zbucium ai 
războiului, maturitatea, Insă, 
s-a împletit cu aceste vre
muri noi. Am posibilitatea să 
pun în balanță trecutul și 
prezentul, să cîntăresc, să ju
dec.

îmi amintesc de studenția 
grea, cînd urmam la Iași fa
cultatea de medicină, și-i văd 
astăzi pe elevii mei avînd 
create toate condițiile de stu
diu. eliberați de povara asi
gurării existentei, apți să-și 
concentreze eforturile numai 
către învățătură

Am învățat șah pe table 
închiriate, din cărți luate cu 
împrumut, și nu o dată ne 
plăteam, din puținii bani de 
buzunar, lumina și căldura să
lilor de concurs. Astăzi, șa
hiștii români joacă în săli 
somptuoase, dispun de cluburi 
și biblioteci, de antrenori și 
instructori, avînd deschise toa
te căile pentru a-și valorifi
ca talentul.

Am prezentat două exem
ple. din învâțămînt șl din 
sport, pentru că socotesc am
bele domenii strlns legate și 
făcînd parte din aceeași sfe
ră a instrucțiunii și educației. 
Transformările revoluționare 
care s-au petrecut In țara noas
tră au modificat structural 
concepția despre învățătură 
și sport, au împletit aceste 
activități. în numele Ideii o- 
mului complet, reclamat de 
societatea socialistă și comu
nistă. Un asemenea om com
plet poate fl făurit și pentru 
aceasta nici un efort nu 1 s-a 
părut a fi prea marc parti
dului.

Dacă ar fi să mă refer doar 
la disciplina în care m-am 
consacrat, șahul, aș putea da 
exemple elocvente. Marele 
maestru internațional Florin 
Gheorghiu este un apreciat 
publicist, ca și antrenorul e- 
merit Sergiu Samarian: ma
eștri internaționali Theodor 
Ghițescu și Dolfi Drimer — 
ingineri, ultimul autor de lu
crări științifice cu rezonantă; 
Mircea Pavlov și-a luat re
cent diploma de inginer, iar 
problemistul Virgil Nestorescu 
lucrează ca cercetător știin
țific la un institut al Acade
miei Republicii Socialiste Ro
mânia.

Se va spune, poate, că șa
hul este o activitate Intelec
tuală care facilitează calea 
spre studiu. Nu, el nu repre
zintă o excepție. Ascanio Da
mian, rectorul Facultății de 
arhitectură a fost un strălu
cit jucător de rugby, Mircca 
Luca — excelentul chirurg 
O.R.L. de la Cluj — un fot
balist de mare renume, maes

trul emerit al sportului la 
volei. Dumitru Medianu, este 
radiolog la spitalul Fundeni, 
iar colegul său de echipă na
țională. Dan Drăgulescu, lu
crează în clinica noastră de 
ortopedie. Ion Moina, acest 
sprinter de legendă, este, da
că nu mă înșel, șef de lucrări, 
baschetbalistul Leon Teodo- 
resen — profesor universitar 
și rector al I.E.F.S.. handba
listul loan Kunst-Ghcrmănes- 
cu — secretar al C.N.E.F.S.,’ 
în sfîrșit, campioana olimpi
că Lia Manoliu — un apreci
at inginer.

Desigur. în toate aceste e- 
xemple (și mai sînt nenu
mărate altele) un mare rol 
l-au jucat studiul, munca, per
severența. seriozitatea, aptitu
dinile. Dar, elementul hotă- 
rîtor de legătură dintre aces
te calități omenești a fost 
grija profundă a partidului 
pentru ceșterea și pregătirea 
generațiilor viitoare, uriașele 
eforturi materiale făcute In 
acest scop. Cîte mari talente 
nu s-au pierdut în trecut, 1n- 
groșînd oceanul mediocrității 
din cauza nepăsării și a lip
surilor 1

Voi fi. desigur. în asenti
mentul tuturor sportivilor ro
mâni să transmit partidului 
recunoștința și dragostea ce 
i-o purtăm, angajamentul fap
telor mai mari’ și mai fru
moase pe care vrem să le În
făptuim chiar dacă avem' 
mai mulți ani pe umeri.

conf. univ. dr. 
Octav TROIANESCU

maestru emerit al sportului; 
maestru internațional 

de șah

SUCCESUL „CUPEI U. A. S. R.“
Vremea bună și o organizare 

bine pusă la punct au asigu
rat celei de a 6-a ediții a 
Cupei U.A.S.R. desfășurată la 
Bușteni un succes deplin. Nu 
mai puțin de 17 centre univer
sitare au fost reprezentate în 
această întrecere încheiată cu 
următoarele rezultate :

FEMININ — individual : 1. 
Clara Szabo (Politehnica Cluj) 
65:30,2 | 2. Gabriela losub (Fas. 
Chimie Iași) 72:001 3. Elena 
Popeseu (I.E.F.S.-Bua.) 79:20.
Ștafetă: 1. Centrul universitar 
Cluj (Eva Szantay, Ildi«o Ho-

MASCULIN FEMININ
SERIA I SERIA I

1. Progresut Buc. 21 19 2 60:23 40
2 Univ. Tim. 21 16 5 51:2S 37 1. Sănătatea Arad 21 18 3 59:15 39
3. A.S.A. Sibiu 21 15 6 49:32 36 2. Corvinul Deva 21 16 5 54:27 37
4. Alumina Od. 21 13 8 51:30 34 3. Spartae Buc. 21 15 6 53:28 36
5. Voința Aiad 21 12 9 48:39 33 4. Voința M. Ciuc 21 15 6 48:2.9 36
6. Sllvanla Șfmleu 21 10 11 39:43 31 5. l.T.B. Inf. Buc 21 13 8 47:31 34

7. Politehnica Bv. 21 9 12 43:49 30 6. Drapelul r. sb. 21 13 8 50:33 34
8. C.F.R. CJ. 21 9 12 39:44 30 7. Voința Bv. 21 11 10 42:37 32
9. Voința Buc 21 8 13 33:48 29 8. Medicina Tg. M. 21 6 15 28:49 27

10. I.S.C. Turzii 21 7 14 25:45 28 9. Voința Zalău 21 6 15 24:47 27
H. Corvinul Hd. 21 5 16 30:54 26 io. Viitorul Bistrița 21 6 15 25:52 27
12. C.F.R. Tim 21 3 18 23:56 24 11. Voința Od 21 5 16 19:53 26

12. Medicina CI. 21 2 19 12:60 23
SERIA 1X II-.A

SERIA A II-A
1. Univ. Cv. 21 20 1 61:20 41
2. Elcctra Buc. 21 18 3 59:24 39 1. Univ. Buc. 21 19 2 59:14 40
3. Relon Săvlnești 2. Construe. Buc. 21 18 3 55:19 39

21 17 5 4 56:28 38 3. Viitorul Buc. 21 16 5 56:25 37
4. Construct. Sv. 21 13 8 49:34 34 4. Progresul Buc. 21 16 5 55:28 37
5. Politeh. Iași 21 12 9 44:38 33 5. Flacăra r. Bue. 21 13 8 45:34 34
fi. Aurora Buc. 21 9 12 35:41 30 6. Voința Const. 21 10 11 38:40 31
7. Electrop. Cv. 21 9 12 36:43 30 7. Politehnica Gl. 21 10 11 39:42 31
fi. Medicina Buc. 21 8 13 37:49 29 8 Sănătatea Tgv. 21 8 13 31:46 29
9. Farul 21 8 13 33:46 29 9. Univ. Iași 21 7 14 27:49 28

10. Vagonul PI 21 6 15 32:50 27 10. ASE. Buc. 21 4 17 35:53 25
11. Oțelul Gl. 21 4 17 25:57 25 11. Sănătatea PI. 21 4 17 22:57 24
12. Univ. Buo. 21 2 19 21:58 23 12. Electr. Pitești 21 1 20 7:62 20

Arad, 4 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). In 
sala de sport din localitate 
au început azi întrecerile 
finale ale campionatului na
țional de juniori (mici și 
mari) la lupte libere. La a- 
ceastă importantă confrun
tare a tinerei generații de 
luptători sînt prezenți 174 
de concurenți din 24 de ju
dețe. Chiar din primele con
cursuri, care se dispută pe

„Cupa

latine șl Grecia"
Aseară a plecat In Italia un 

lot de trăgători români. Sporti
vii noștri vor concura la compe
tiția „Cupa țărilor latine șl Gre
cia" care se va desfășura la To
rino între 7 și 9 mai. Au tăcut 
deplasarea țintașii Șandor, Fere5 
catu, Tamaș, Vasilescu, Caban, 
Tripșa, Roșea, Iuga, Atanasiu, 
Pieptea și Giușcă. Ștefan IACOB

MODIFICĂRI INTERESANTE

ÎN REGULAMENTUL
De mal multi ani „Cupa Ora

șelor'1 — organizată de F.R.C. 
— este un bun prilej de afir
mare a not elemente valoroase 
din diferite centre cicliste.

Anul acesta competiția se 
desfășoară intr-o nouă formulă, 
pe care o găsim interesantă. 
Și anume : echipele reprezenta
tive ale celor opt centre cicliste 
(Cluj, Brașov, Ploiești, Br ila, 
Constanta. Timișoara, Tg. Mu
reș și București) participante 
la „Cupa Orașelor", vor prezenta 
patru concurenți la probele 
pentru seniori (peste 18 ani îm
pliniți) Și Datru la probele pen
tru juniori (născuțl în 1953 ți 
mai tîrziu). In felul acesta, ti
nerii de 18 și 19 ani, vor putea 
concura alături de o serie de 
cicliști mai avansați, ceea ce, 
firește, va constitui un bun pas 
înainte pe calea expjgenței. 

rati, Clara Szabo) 218:00 j 2, 
Centrul univ, București (Maria 
Capri, Eufrosina Para'Chiv, 
Elena Popcscu) 236:60 i MAS
CULIN — Individual : 1. loan 
Gheucă (I.P.G.G.-București) 
85:39 i 2. Paul Constantin (id.) 
87:03 1 3. Mircea Țicleanu (id.) 
89 :44. Ștafetă : 1 Centrul Uni
versitar București (P. Con
stantin. I. Gheucă. T. Kor- 
neich) 150:55, i 2. Centrul univ. 
Iași (G. Marchiss, R. Budei. 
I Sldo) 158:35 ( ». Centrul 
univ București îl (S. Rosetti, 
Gh. Mariș, D. Roșoa) 182:55.

trei saltele în sala de sport 
din Arad, am asistat la cîte
va meciuri viu disputate și 
— păstrînd proporția — de 
bun nivel tehnic.

Tată șl cîteva dintre rezul
tatele turului I — juniori 
mici t 48 kg — V. Pavel 
(Iași) b. p. I. Dragoman 
(Buc), A. Szekely (Deva) b. 
p. I. Dobri.șan (Brașov), D. 
Vasilescu (Ploiești) b. ab. 
D. Guberdeanu (Buzău), P. 
Cociș (Hunedoara) b. p. I. 
Cinteză (Arad); 52 kg — N. 
Eremia (Buc.) b. p. V. Co- 
jocaru (Buzău), P. Ploscaru 
(Buc.) b. tuș V. Vasile (Buc.), 
I. Erdely (Tg. Mureș) b. tuș 
T. Vornic (Arad). Juniori 
mari t 48 kg — St. Gheorghe 
(Buc.) b. tuș A. Neagu (Ga
lați), I. Breazu (Brașov) b. 
tuș V. Ignat (Galați), Gh. 
Olteanu (Buc.) b. tuș I. Ilie 
(Călărași), A. Kalapacs (O- 
dorhei) b. tuș P. Brîndușanu 
(Timișoara).

întrecerile continuă în 
ziua de mierturi, Iar |oi vor 
fi desemnați campionii.

„CUPEI ORAȘELOR”
Un alt punct nou In regula

mentul competiției : In flecare 
etapă oiganlzatorll vor putea să 
înscrie in concurs, tn afara 
echipei reprezentative, un număr 
sporit de concurenți localnici la 
categorii respectivă, care nu 
vor conta însă tn clasamentele 
generale. Se dă astfel posibili
tatea ca întregul (sau aproape 
întregul) efectiv de cicllișU din 
orașele gazdă să evolueze In 
această importantă competiție al 
cărui scop este popularizarea 
sportului eu pedale In Județe, 
ridicare* M afirmarea tineretu
lui.

Prima etapă din «Cupa Ora
șelor» ediția 1071 se va desfă
șura ia Constanta In zilele de 
3 și t mal.

Emil IENCEC

DE PARTICIPANT IRECORD

CAMP,0NATlJL INTERJUDEȚEAN PE ECHIPE

• Valentina Cioltan —15,48 m la greutate • Victor Ilie(14 ani)—6,56 ni la lungime!
Pe pistele balizale ale la

cului Herăstrău s-a desfășu
rat o nouă competiție nauti
că ! „Cupa Semicentenarului" 
la caiac-canoe. întrecerea a 
reunit la start un număr re
cord de participanți (peste 
200), seniori și ji.wiiorl apar- 
ținînd asociațiilor și cluburi
lor sportive bucureștene Di
namo, Olimpia, Școala spor
tivă nr. 2, Rapid, C.N.U., Clu
bul sportiv școlar. S-a evo
luat pe un traseu care a mă
surat 500 de metri, cei mai 
buni dovedindu-se a fi caia- 
ciștii și canoiștii de la clubul 
sportiv Olimpia, cîștigătorii 
trofeului pus în joc.

Rezultate (primii clasați) : 
juniori II : K 1 Radu Șofron 
(C.S.Ș.) ; K 2 C.S.Ș. (G. Ior- 
ga, P. Hrițchi) ; K 4 Șc. sp. 
nr. 2 (D. Constantin, D. Cîr- 
jan, C. Cîrjan. I. Bobleagă) ; 
C1 I. Finanțu (Șc. sp. nr. 2) ; 
junioare II : K1 Stela Mol-

-
1 CONCURS DE SELECȚIE

Zilele trecute s-a desfășurat, 
în sala de la Liceul 35 din 
Capitală, un concurs de selec
ție pentru alcătuirea lotului 
reprezentativ de gimnastică 
modernă. La startul acestei 
selecții au fost invitate să 
participe următoarele gim
naste i Maria Preda, Sabina 
Șerbănescu, Garmen Bucaciuc, 
Victoria Vîlcu, Mihaela Ni- 
colaescu, Mariana Jinga, lo- 
zefina Moldovan, Luminița 
Cizer, Cristina Jipa și Rodica 
Pintea. In urma concursului, 
la care gimnastele au prezen

UNtl „PREMIERt"

POST-CRONICA

APLAUDATE
E curios, cum se pot u- 

neori inversa rolurile, odată 
cu trecerea vremii. Cu mai 
mulți ani în urmă, hocheiul 
cerșea un loc pe patinoare, 
la Cișmigiu sau Oteteleșanu, 
umil nou venit în lumea pa
tinajului. Ca astăzi, să ve
dem cum se fac intense e- 
forturi, sufletești și materia
le, pentru a repune în drep
turi autenticul sport pe pa
tine, adesea neprietenește 
tratat de stăpînul absolut al 
ghetii artificiale, același ho
chei.

Zilele trecute, am asistat 
la „premiera" patinajului ar
tistic tn plin fief al hocheiu
lui pe gheață, la Miercurea 
Ciuc. Cetatea crosei și a pu
cului, înzestrată acum cu un 
patinoar acoperit, care face 
să-ți crească inima privin- 
du-1, a primit vizita patina
torilor. Am așteptat cu in
teres reacția publicului la a- 
cest spectacol cvasi-inedit. 
Surpriza a fost totală. Oame
nii din Ciuc, pasionați ai ho
cheiului, au dovedit că știu 
să aprecieze și patinajul de 
calitate. Pentru prima oară 
am auzit aplauze la figurile 
obligatorii, răsplătind o „bu
clă" desenată pe gheață cu 
iscusință de acea viitoare 
mare campioană care este 
Marina Titova. Tn ziua fi
gurilor libere, tribunele sălii 
s-au umplut văzînd cu ochii, 
iar la demonstrația ce a ur
mat nu mai găseai un loc în 
picioare. Succes categorici

A fost o reușită Inițiativă, 
aceea a forului nostru de 
• pecialitate, de a organiza la 
Miercurea Ciuc a V-a ediție 
a concursului internațional 
de patinaj.^rti511e..CBntfl> se

doveanu (C.S.Ș.) ; juniori I : 
KI Gh. Ivan (Dinamo); KJ 
Șc. sp. nr. 2 (N. Coman, D. 
Mihalcea) ; K 4 Dinarno (Ma
rin, Piron, Tudor, Ristea) ; 
Cl N. Popeseu (Dinamo) ; 
C 2 Dinamo (Pătrașcu, Năsta- 
se) ; junioare I : K 1 Didina 
Vasile (Olimpia) : K 2 Șc. sp. 
nr. 2 (Patru, Iancu) ; K 4 
C.N.U. (V. Pătru, I. Bodea, 
C. Gheorghiță, E. Duță) ; ti
neret (băieți) : K 1 Dan Pău- 
nescu (Șc. sp. 2) ; K 2 Șc. sp. 
2 (Zabet, Predoni) ; C 1 loan 
Florea (Olimpia) ; tineret 
(fete) : K 1 Stela Ivan (Șc. 
sp. 2) ; seniori : C1 Andrei 
Nichiforov (Dinamo) ; Kl D. 
Diaconescu (Dinamo) • K 2 
Dinamo (V. Ștefan, I. Sebas
tian) ; K 4 Dinamo (Smasnoi, 
Schimbinschi, Sima, Radnev) ; 
senioare : K1 Elena Fodor 
(Olimpia) ; K 2 Dinamo (Iu- 
liana Neagu, Adriana Viner- 
san).

tat exerciții liber alese cu 
mingea, cerc și coardă, pre
cum și exercițiul impus cu 
panglică, pe primele trei lo
curi s-au clăsat îrt ordine 
sportivele Sabina Șerbănescu, 
Victoria Vîlcu și Maria Preda.

Menționăm faptul că selec
ția s-a făcut în vederea par
ticipării la concursul inter
național de la Sofia (9 mai) 
precum și pentru întîlnirea 
revanșă cu reprezentativa 
Iugoslaviei, care se va disputa 
pe 15 mai în orașul Cluj.

niori. Interesul și solicitudi
nea gazdelor celei mai im
portante dintre întrecerile 
noastre s-a vădit și în grija 
deosebită pe care au arătat-o 
în asigurarea unor condiții 
optime de concurs. Astfel, 
deși încă lipsiți de mijloace 
mecanice de pregătire a ghe- 
ții, amenajatorii patinoarului 
nu și-au precupețit strădania 
pentru ca suprafața de lune
care să se prezinte la nivelul

Rezultatele finale ale 
probei feminine :

1. Marina Titova (URSS) 
5—1172,5 p; 2. Helena Sed- 
lackova (Cehoslovacia) 11— 
1128,0 p; 3. Vera Varga 
(Ungaria) 15—1078,7 p; 4. 
Halina szezyrba (Polonia) 
19—1064,5 p; 5. Doina Ml- 
tricică (România) 25—1035,6 
p; 6. Constanța loneseu 
(România) 34—965,5 p.

cerut. Ceea ce nu e puțin lu
cru în reușita unei competi
ții de patinaj.

întrecerile de la Miercurea 
Ciuc au fost o premieră și 
pe un alt plan, acela al ca
lității sportive. A fost, fără 
îndoială, primul concurs or
ganizat la noi cu patinatori 
din elita europeană. Deși in
disponibilități de ultim mo
ment au reținut de la start pe 
excelentul patinator sovietic 
Serghei Volkov, ca și pe ce
hoslovacul Zdenek Pazdirek, 
deși — în sfîrșit — n-au pu
tut concura nici campionii 
țării noastre, Elena Moiș și 
Gheorghe Fazekaș, acciden
tați, concurența s-a dovedit 
la înălțime. Cu atît mai va
loros locul III obținut de al 
doilea nostru patinator, tînă-

A
în meciurile etapei a H-a 

a campionatului interjude- 
țean pe echipe (divizia B) au 
fost notate următoarele re
zultate i

BAIA MARE. Maramureș- 
Caraș Severin 104—95, Sibiu- 
Caraș Severin 158—92, Sibiu- 
Maramureș 152—85. Cîteva 
performanțe i 200 m F i IL 
Sălăjan (M) 26,8, 400 m Ft 
Sălăjan 60,3 ; 110 mg t H. 
Cernescu (S) 15,2, 200 m i 
Fr. Mostiș (M) 1 t 57,0, triplu l 
S. Bokor (S) 14,42. (T. Tohă- 
tan).

PITEȘTI. Argeș-Arad. 176— 
71, Argeș-Hunedoara 175—63, 
Arad-Hunedoara 108,5—98,5. 
Tn afara recordului de 60,50 
m al Olimpiei Cataramă la 
disc, un nou record a înre
gistrat și Mihai Filip (2 l 50,1 
la 1000 m obst. juniori 11). 
10 km marș : S. Pescaru 
(Ag) 47 :48,4, înălțime 1 M. 
Negomireanu (Ar) 2,00 m, 
100 mi E. Răducu (Ag) 11,2, 
2000 m obst. t A. Nicolaescu 
(Ag) 5 i 53,2 ; greutate F i Va
lentina Cioltan (Ag.) 15,48 (un 
rezultat remarcabil), lungim» 
F: Lucia Frețea (Ag) 5,25. 
(Al. Momete).

IAȘI. lași-Galați 147—34, 
Iași-Brăila 136—74, Brăila- 
Galați 94—47. De consemnat 
faptul că gălățenii au ac
ceptat participarea la compe
tiție, după ce în prima etapă 
nu se ’ prezentaseră. 800 m t 
A. Placinschi (I) 1 158,3 ; 
110 mg : R. Gavrilaș (I) 15,1; 
fete t 100 m i A'. Surdu (1)
12.5, 400 m t R. Fița (G)
58.6, 800 m R. Fița 2:15,3, 
100 mg : Ol. Ciobanu (I) 16,2, 
lungime: Ciobanu 5,49. (D. 
Diaconescu)

ORADEA. Bihor-Dolj 121— 
126, Bihor-Mureș 127—96, 
Dolj-Mureș 119—98. Rezulta
tele cele mai bune i 400 mgt 
I. Burcă (M) 54,4, Gh. Hidi 
(M) 54,6 ; înălțime: C. Dosa 

rul școlar bucureștean Mir
cea Ion, care lasă în urmă 
pe campionul pclonez M. 
Szmuchert după o frumoasă 
evoluție în proba liberelor. 
Din păcate, nu aceleași lu
cruri bune s-au putut spune 
și despre fetele noastre. E- 
voluînd sub posibilitățile lor 
cunoscute, în special talen
tata Doina Mitricică, ele n-au 
intrat practic în lupta pen
tru locurile pe podium.

în contingență directă cu 
aceste rezultate, dar și cu 
alte aspecte legate de acti
vitatea în patinaj, este d« 
discutat prelungirea sezonu
lui competițional, în noile 
condiții oferite dr- patinoarul 
acoperit de la Ciuc. Evident, 
pentru un concurs progranțat 
la o dată atît de înaintată, 
trebuie prevăzută o pregă
tire specială, menită să gă
sească pe reprezentanții noș
tri într-un maximum de for
mă, după ce au fost obligați 
să facă față celorlalte date 
din calendarul marilor com
petiții.

Poate cel mai important as
pect de luat în considerație 
este însă acela al unei acti
vități de pregătire a sezonu
lui viitor, pe gheața acestui 
patinoar unde se va putea 
lucra și în toiul verii. Un 
program studiat cu minuțio
zitate ar avea darul să valo
rifice potențialul acelora din
tre patinatorii tineri care se 
află în plină ascensiune, al 
autenticelor noastre „speran
țe". Pentru promovarea aces
tora nu trebuie precupețit 
nici un efort

Radu VOIA 

(M) 2,05; fete i 100 mi M. 
Szatmari (M) 12,4, 200 m i 
A. Sovari (B) 26,7, 800 m i 
N. Andrei (D) 2 114,9, Fel. 
Rulzon (B) 2 116,4 — record 
de junioare II, 100 mg i Szat
mari 15,3, disci Iolanda Me
nis (D) — sora Argentinei, 
fosta recordmană a țării — 
37,98. (P. LOrinczi)

CONSTANȚA. Constanța- 
Bacău 111—116, Constanța- 
Ilfov 147—46, Bacău-llfov 
143,5—42,5. Bărbați I 800 m I

Campionatul
(Urmare din pag. 1)

xiină Irhportanță, i-am zice 
chiar vital,ă pentru acest 
sport. Faptul că principale
le cluburi, și toate județele 
țării sînt angrenate în între
cerile celor două divizii, im
pune acestora o mai mare 
preocupare pentru atletism, 
mai mult discernămînt po 
plan organizatoric, cit și în 
ceea ce privește selecția și 
pregătirea corespunzătoare a 
atleților și oferă posibilități 
de întrecere pentru un mare, 
foarte mare număr de concu
renți. Acestea sînt, după pă
rerea noastră, principalele 
aspecte pozitive ale activi
tății prilejuite de campiona
tul pe echipe care, dacă ar 
fi rezolvate în totalitate și 
pretutindeni în țară, ar pri
lejui disputelor un succes cu 
mult mai marcant, ar genera, 
sîntem siguri, și mai mult 
interes în jurul ei, în afara 
celuia impus, evident, de 
situații specifice.

Oricum, după desfășurarea 
primelor două etape, care 
constituie jumătatea compe
tiției, în divizia A și în pri
mele două zone ale concur
sului inter județean, trebuie 
să subliniem faptul că actu
ala ediție a întrecerilor a 
depășit cu mult și în multe 
privințe, valoarea celor pre
cedente, că așa cum au apă
rut faptele în această primă
vară, trădează limpede că 
nu va mai trece multă vre
me pînă ce acest campionat 
să fie, așa cum spuneam, 
ceea ce s-a dorit și ceea ce 
se așteaptă de la el.

Dacă în anul 1970 în cele 
patru etape ale campionatu-

DRON ARE ȘANSE DE
Meciurile disputate marți pe 

arena Progresul au simplificat 
destul de mult drumul către o- 
cuparea locului al patrulea In 
echipa reprezentativă a țării, pen
tru turul al II-lea *1 Cupel Da
vis. Cîștigînd, Rină acum, două 
meciuri. Sever Dron are mari 
șanse de a deveni titular al e- 
chipei.

Dron—Mureșan 7—5, 8—6. Dron, 
după cum se vede și din evolu
ția scorului In cele două seturi, 
șl-a adjudecat destul de greu 
meciul, tn setul tntli, mal ales, 
Mureșan a venit permanent in 
atac, reușind multe voleurl șl 
smeciurl. Șl In cei de al doilea 
el a punctat deseori decisiv pînă 
la scorul de 6—6, dar, Dron, ca 
și în primul set, a reușit să se 
detașeze In final.

Mareu—Hărădău 6—8, 7—5, 6—0. 
A fost meciul cel mal disputat.

A început campionatul
A început turul campio

natului divizionar pe echipe 
mixte (seria a II-a). în pri
ma etapă s-au înregistrat 
următoarele rezultate i Du
nărea Galați—Mureș Tg. Mu
reș 11—13, Școala sportivă 
2 București—Tnd. sîrmei 
Cîmpia Turzii 6—18, Con- 
structorud Hunedoara—U. T. 
Arad 12—12, Electrica Ti
mișoara—Sănătatea Oradea 
14—10; etapa a Il-a Dună
rea—Ind. sîrmei 8—10, Școa
la sportivă 2 București—Mu
reșul 8—16, Constructorul 
Hunedoara—Sănătatea Ora

A. Dinescu (C) 1 155,7, 400 
mg i Gh. Avram (G) 55,5, tri
plu i D. Iordache (C) 14,491 
fete i 100 m I G. Măgî reșca 
(B) 12,8, 400 m i D. Rusa 
(B) 60,6, 800 m i D. Rusa 
2 123,9, greutate I M. Gogoț 
(B) 14,38. Un rezultat excep
țional a fost înregistrat la 
săritura în lungime de către 
foarte tînărul atlet Victor 
Ilie (Școala sportivă G-ța), 
în vîrstă de 14 ani I 6,56 
m — nou record republican 
pentra juniorii III (G. Popa)

pe echipe
lui A nu s-a reușit de pil* 
dă înregistrarea nici until 

record național, iată că tn 
acest sezon, pînă la ora ac
tuală, âu fost obținute cîte
va. Intre acestea cele două 
excelente performanțe la 
aruncarea discului, prin 0- 
limpia Cataramă 60,50 m șl 
Argentina Menis 60,04 m 
(ulterior 60,12 m). Lor Ii se 
adaugă sumedenie de perfor
manțe remarcabile, multe, 
foarte multe recorduri per
sonale, fapt foarte îmbucu
rător ele fiind reușita nnor 
atleți tineri, cu perspectivă, 
ceea ce lasă să se întrevadă 
posibilitatea imediată a unul 
salt de calitate și mai însemnat, 
în afara acestora se mai cer 
a fi consemnate recordurile 
de juniori la greutate (Marin 
Iordan), 800 m (Gh Ghipu), 
1000 m obst. (Mihai Filipj 
etc.

Este indiscutabil că fără 
existența acestui campionat, 
care a impus pregătiri mai 
atente decît poate le-ar fi 
pretins un alt concurs indi
vidual, o asemenea creștere a 
rezultatelor a numeroși at
leți n-ar fi fost posibilă. 
Iată de ce, o dată cu pauza 
de mai multe luni care in
tervine în desfășurarea cam
pionatului, va trebui ca pre
gătirea marilor concursuri 
ale sezonului 1971 să nu a- 
mîne _ preocupările pentra 
alcătuirea de echipe comple
te și selecționarea de tinere 
talente, astfel ca, la reluare, 
în toamnă, competiția echi
pelor să marcheze un salt 
și mai viguros sub raportul 
organizării generale, ca și al 
rezultatelor.

A DEVENI TITULAR!
Cu eforturi destul de mari, dar 
bine orientat tactic. Hărădău ciș- 
tigă primul set. în al doilea, la 
scorul de 5—3 și 49—39 în favoa
rea sa, el are o cădere Inexpli
cabilă. Marcu sesizează momen
tul de slăbiciune al adversarului 
său șl, în consecință, începe să-l 
„plimbe" pe tot terenul, tn a- 
ceste condiții, mal ales că Hără- 
dău acuza și o durere la piciorul 
sting, setul decisiv devine o sim
plă formalitate c Marcu și-l ad
judecă cu 6—0 I

Mărmureanu—Kerckeș 6—2, 6—4. 
Pentru Jucătorul nr. 3 al țării 
tn echipa de Cupa Davis, meciul 
a fost fără emoții șl el nu a scă
pat prilejul de a-și adăuga încă o 
victorie.

Astăzi sînt programate, de I» 
ora 16, meciurile : Mărmureanu— 
Marcu, Mureșan—Hărădău șl 
Dron—Kerekeș.

divizionar
dea 13—11, Electrica—
U.T.A. 12—12.

„CUPA 1 MAI“
S-au încheiat întrecerile 

dotate cu „Cupa 1 Mal".
Iată clasamentele pe gru

pe (băieți) t 1. Gh. Boaghe 3 
v 2. Toma Ovici 2 v. 3. D. 
Hărădău 1 v. grupa a 11-a 
1. Al. SiitS 2 v. 2. V. Setiriu
1 v. grupa I fete 1. ludith 
Dibar 3 v. 2. Agneta Kun
2 v. I. Rfariana Nnnweillev 
1 v. 4. Anca Floreșteanuj 
grupa a Il-a 1'. Florîca Bu
toi 2 v. 2, Adriana Călin»' 
1 v. 3. Elena^JPriftt^
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O T B
Antrenorul federal Gh. OLA ne declara

JOC COLECTIV,
DAR Șl RESPONSABILITATE PERSONALA

AVEM SANSE SA OCUPĂM LOCUL I IN GRUPA
J

se disputa meciul România— Cehoslovacia (tineret)

La 16 mai, în ziua în care, 
la Bratislava, echipa națio
nală a României va înfîlni 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
selecționatele de tineret ale 
celor două țări vor susține la 
Tg. Mureș, o nouă partidă în 
cadrul grupei preliminare a 
campionatului european pen
tru formațiile „sub 
în vederea acestei 
ri, antrenorii Gh 
Cosmoc s-au fixat 
tului de jucători, 
mit programul de pregătire, 
fac ultimele formalități.

— Mai întîi. care este ac
tuala componență a lotului 7

— lordache și Popa (Farul) 
— portari, Cristache, Hajnal, 
Ghirca, Olteanu (Steagul 
roșu), Sătmăreanu II și Ștoi- 
cescu — fundași, Beldeanu, 
Simionaș, Tănăsescu — mijlo
cași, Petreanu, Incze IV, Doru 
Popescu, Moldovan, Năsțase 
și Casai — înaintași.

23 de ani", 
confruntă- 
Ola și R. 
asupra lo- 
au intoc-

niori, care 
ția similară

— Probabil, 
o pregătire în 
lui.

— Luni, 10 mai, la ora 12, 
toți selecționații au. fost con- 
vocați la Tg. Mureș, orașul 
care va găzdui partida cu 
Cehoslovacia. Aici, vor avea 
loc antrenamente zilnice, iar 
miercuri 12 mai vom susține 
un meci de verificare și omo
genizare cu o echipă din ju
deț.

— V-ați stabilit asupra for
mației probabile 7

— Încă nu. Cam știm ce 
avem de făcut, dar mai aș-

intilni forma- 
Portugaliei.
ați preconizat 
comun a lotu- 

Cînd și unde va avea loc 7

va 
a

teptăm etapa de sîrnbătă și 
duminică și întilnirea de ve
rificare de care vă aminteam. 
După aceea, vom stabili cu 
cine începem

— De ce ați 
Mureș 7

— Contăm 
mai numeroasă. La Tg. Mu
reș, la meciurile de divizia 
B, vin cite 12 000 de specta
tori. Apoi, terenul de joc este 
foarte bun, in 
acela de la 
(care mai era

— Ce șanse 
pei noastre în seria respec
tivă 7

— După victoria obținută 
în Finlanda, avem perspecti-

meciul. 
ales orașul Tg.

ne o asistentă

comparable cu 
Iași, de pildă 
o soluție).
acordați eclti-

Față de lotul care a 
evoluat, nu de mult, în R.D.G., 
observăm cîteva schimbări. 
Cărui fapt se datoresc 7

— Pentru că portarul Ște
fan e bolnav, am apelat la con- 
stănțeanul Popa. A revenit 
în lot Doru Popescu. Dina- 
movistul nu se prezintă în 
cea mai bună formă, dar în 
timpul care a mai rămas se 
poate pregăti. Se simte nevoia 
unui jucător mai masiv, per
cutant, într-o linie de atac cu 
un gabarit nu tocmai impună
tor. Apoi, i-am chemat pe 
Incze și Casai, pentru că ei 
au arătat o bună formă. Pri
mul are 24 de ani, dar regu
lamentul ne permite să folo
sim doi fotbaliști sub 25 de 
ani. tn ceea ce-l privește pe 
Casai, acesta a jucat bine la 
Pitești, iar în meciul cu 
Sport Club a confirmat creș
terea de formă. Din lot lip
sește Dudu Georgescu, pentru 
că arn considerat că Beldea- 
nu, Simionaș și Tănăsescu sint 
mai buni la ora actuală. Cam 
așa stau lucrurile și cu cei 
doi băcăuani, Florea și Pană. 
Primul — care promitea foar
te mult — nu mai este ti
tular nici in echipa sa de club, 
iar al doilea se află departe 
de... .cel din. toamnă. Am fi 
vrut să chemăm la lot doi 
tineri de perspectivă, remar
cați in ultima vreme, Sandu 
Gabriel și Smarandache. 
Aceștia, însă, vor susține la 
19 mai ultimul lor joc în ca
drul echipei naționale de ju-

va ocupării primului loc. Cu 
condiția, însă, să cîștigăm 
acest meci cu Cehoslovacia, 
confruntare de mare impor
tanță pentru configurația cla
samentului.

Constantin ALEXE

1 0 
0 1 
0 1
că

0 1—0 
0 1—1
1 1—2

meciul

2
1
1

Iată cum arată clasamen
tul grupei la ora actuală:
1. România 1
2. Cehoslovacia 1
3. Finlanda 2

De menționat
Finlanda — Cehoslovacia s-a 

, încheiat cu scorul de 1—1.
Tara Galilor nu participă în 
competiția echipelor de ti
neret.

CU GÎNDUL LA MECIUL DE LA BRATISLAVA
(Urmare din pag. 1)

să fie mai ațițată înaintea 
apropiatei partide Cehoslova
cia—România. De la antre
norul 
cehe 
poate, 
sporită, la...

— ... teamă în nici un caz.
Nu sint și n-am fost nici

odată omul bravadelor, dar 
vă mărturisesc că realmente 
nu încerc nici un sentiment 
de teamă înaintea acestui 
joc. Aveam o părere bună 
despre fotbalul cehoslovac, 
fruntaș în Europa, chiar și 
înaintea partidei de la Swan
sea, dar trebuie să vă spun 
că am aceeași părere bună 
și despre echipa noastră, care

adversarei
te-ai aștepta

la o circumspecție

echipei 
însă,

accidentările lui Dobrin și 
Tătaru, pe care sper să mi-i 
aducă medicii în stare 
joc în timp util.

— Ce formație preconizați 
pentru meciul de la Bratisla
va ?

— Evident, „ll“-le care a 
jucat la Novi Sad, impus 
(subliniez — impus) de jocu
rile din această primăvară.

— Față de alcătuirea lui, 
■iubitorul de fotbal ar putea 
avea, totuși, o nedumerire 
în privința utilizării lui Anca 
sau Radu Nunweiller...

— în privința acestor doi 
valoroși jucători, situația este 
foarte simplă. Anca este în
tr-o excepțională ascensiune, 
întrecîndu-1, la

RĂDUCANU, 
NICULESCU,

® Alcătuirea lotului român : 
ADAMACHE, SATMAREANU, 
DINU, DAN, LUPESCU, MOCANU, ANCA, 
DUMITRU, R. NUNWEILLER, NEAGU, 
DEMBROVSCHI, DUMITRĂCHE, LUCESCU, 
DOBRIN, TATARU.

• Echipa probabilă a Cehoslovaciei : 
VICTOR — DOBIAS, HRIVANIK, DESIAT- 
NIK, TABORSKI, POLAK, KUNA, VESELY, 
STRATIL, ADAMEC. CAPKOVICI-
• PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A LOTULUI 

ROMÂN
Jucătorii se vor aduna luni 

la Snagov, unde se vor pregăti 
timp de 4 zile.

dimineață, 
în comun

de

această oră,

de față, situația. Cel mai tn 
formă —

— Ce 
privința

— Nu 
învinși.

— Puteți să ne furnizați 
vreo noutate, vreun nume 
nou, în lot ?

— Pentru Bratislava, nu, 
Avem un lot omogen, su
dat, care a ajuns la un evi
dent ECHILIBRU care în
seamnă... tot secretul nostru.

Primul om la care mă gîn- 
desc însă, pentru viitor, este 
acest tînăr atacant Iordă- 

nescu, un autentic talent, de 
la care aștept să stea mai 
zdravăn pe picioare, fiindcă 
prea-i firav, deocamdată.

— Care vi se par cei mai

Anca — va juca. 
speranțe aveți în 
rezultatului 1
vom părăsi terenul

în cronicile meciurilor din etapa a 
XXII-a am găsit unele mențiuni ce merită 
a fi subliniate, spre a trage cîteva în
vățăminte extrem de utile. De o parte, 
două exemple negative, de alta unul 
pozitiv. Cele negative ne-au fost furni
zate în partidele Dinamo-F.C. Argeș și 
Petrolul- Farul: atacanții ajunși numai 
la cîțiva metri de poarta adversă au ezi
tat să șuteze, găsind de cuviință să facă 
încă o pasă care n-a dus la golul dorit. 
Au fost, astfel, irosite ocazii dintre cele 
mai favorabile, numai din teama de a nu 
greși la ultima execuție decisivă. Cu alte 
cuvinte, nici Haidu, nici Caraman n-au 
avut curajul de a șuta pe 
spațiul porții, preferind să 
facă un 
pundere 
echipieri, 
numele 
care, vezi 
permite să iei pe cont pro
priu, nici la 8—10 m de 
poartă, o acțiune, ca nu 
etichetat drept jucător individualist...

Riposta la o atare acuzație a dat-o, tot 
duminică, la Iași, extrema stingă a Poli
tehnicii — Moldoveanu — care a înțeles 
că e mai bine să pornească în slalom 
printre apărătorii Stelei, să-i dribleze pe 
toți cei care i-au ieșit în cale și să punc
teze această acțiune temerară printr-un 
șut imparabil mărind la două goluri avan
tajul echipei sale.

Iată un model de acțiune individuală 
din partea unui jucător care în acest 
meci, spre deosebire de altele nu s-a de
părtat de la principiile fundamentale ale 
sportului colectiv, ci i-a afirmat și mai 
puternic valențele. Putem spune că igno
rarea contribuției personale la eforturile

transfer de răs- 
asupra altor co- 

Și aceasta, în 
jocului colectiv 

Doamne, n-ar

cumva să fii

întregii formații nu poate duce decît la 
înlăturarea tipului de jucător complet, 
posesor al tuturor însușirilor, chemate să 
dea farmec și culoare, forță de percuție 
și, deci, eficiență, oricărui sport de echipă. 
Iar fuga de responsabilitate în anumita 
momente-cheie,subliniază, prin antiteză, 
golurile de neuitat ale lui Neagu, Dumitra- 
che și Dembrovschi. din echipa națională, 
ale lui Schnellinger, Seeler și Miiller, Do- 
menghini, Boninsegna și Riva, Pele, Jairzin- 
ho și Carlos Alberto din „Mundialul” mexi
can sau ale lui Peter Ducke din recentul

„olimpic" R.D.G.—Italia
Așadar, a lua acțiuni pe 

cont personal, a face un 
dribling oportun în zona de 
finalizare, pentru a ter
mina cu șuturi pe poartă 
din orice unghi și din orice 
poziție, iată deziderate / 
care, departe de a contra-/

veni jocului colectiv, pot fi oricînd gene-* 
ratoare de mari surprize.

Acțiunile colective sint obligatorii în 
fazele preparatorii ale atacurilor, ca și,în 
susținerea lor cu un număr maxim de 
coechipieri. Dar îndată ce s-a ajuns la 
o oarecare distanță de poarta adversă se 
impune ca unul dintre jucători să-și ‘ia 
răspunderea supremă a atacului și să 
încheie, printr-o ultimă zvîcnire perso
nală, ampla desfășurare de forțe a colegi
lor săi.

Cine nu îndrăznește să ia o inițiativă 
hotărîtoare în clipe de cumpănă pentru 
echipa sa este un simplu fotbalist-robot 
care nu poate să realizeze o acțiune de 
mare răspundere, nici să creeze o fază 
culminantă, singurele care justifică men
ținerea interesului pentru fotbal al marilor 
mase de spectatori de pe întregul glob.

VIRGIL ECONOMU

PE
CARE ONOREAZĂ

UN SPORTIV

a ajuns o ADEVARATA 
ECHIPA, în accepția supe
rioară a , cuvîntului. De ace
ea sint calm, de aceea aș
tept meciul cu încredere, sin
gura grijă mspirindu-mi-o

un „cap*,

Marți: control medical, ședință tehnică 
(dimineața), dugă-amiază: antrenament in
dividualizat (de la ora 17);

Miercuri: ora 10,30 — antrenament, ora 
17,00 — joc de pregătire cu Petrolul tineret 
(două reprize a 30 minute);

Joi: ora 10,30 — ședință tehnică, ora 17,00 
— joc de pregătire cu Metalul Plopeni, la 
Plopeni;

Vineri: ora 9,00 — deplasare cu avionul 
la Bratislava.

• Partida Cehoslovacia — România se va 
juca pe stadionul Slovan Bratislava Chzjd 
și va începe la orele 17.

• Arbitrul meciului: Leite (Portugalia).

pe Nunweiller.cu
Deși țin mult" la Radu, 
prefer, ca titular, pe Anca, 
eu neavînd dreptul să fiu 
subiectiv.

Aceasta este, în momentul

periculoși jucători 
slovaci și cum vă 

să-i neutralizați ?
— Marea vedetă a

ceho- 
gindiți

La Slatina, urmărit de ochii îngrijorați ai rapidiștilor Dinu, Pop și Dumitru, craioveanul 
Bălan pătrunde hotărit spre poarta lui Răducanu... Foto: S. BAKSI

echipei 
cehe este Adamec, dar pe
riculoși pentru orice apărare 
mi se par și aripile Capko- 
vici și Vesely, precum și 
mijlocașul Huna. Ce antidot 
le pregătesc 7 Am să vi-1 
spun la Bratislava, înaintea 
începerii partidei...

METALUL TIRGOVIȘTE- 
FARUL 2-2 (1-2)

TIRGOVIȘTE, 4 (prin telefon).
Marți s-a desfășurat în locali

tate partida amicală dintre Me
talul și Farul Constanța. întîlni- 
rea, urmărită de 4 000 de spec
tatori, s-a încheiat cu un scor 
egal : 2—2 (1—2), prin golurile
înscrise de Pîrvu (min. 32 și 51) 
pentru Metalul, respectiv I. Con- 
stantinescu (min. 15) și Turcu 
(min. 25).

M. AVANU — coresp.

I

Pasionantă prin prisma re
zultatelor, care au dus la de
tronarea liderului, etapa de 
duminica trecută, din campio
natul diviziei A, a fost, în 
general, lipsită de „evenimen
te”, atît sub raport discipli
nar, cit și al problemelor de 
arbitraj. Cu atît mai bine! Am 
avut prilejul, în schimb, să 
ne oprim asupra unei con
semnări pozitive, și anume 
aceea în care observatorul fe
deral Mihai Tănăsescu re
marcă gestul lui Lupescu, că
pitanul echipei Rapid, care, 
după meciul de mare luptă 
pierdut la Slatina, în fața 
Universității Craiova, a venit 
în cabina arbitrilor, unde l-a 
felicitat pe conducătorul jo
cului, Cornel Nițescu, pentru 
arbitrajul prestat. Amărăciu
nea înfrîngerii. starea nervoa
să care intervine adesea după 
un rezultat nefavorabil n-au 
avut nici o înrfurire asupra 
spiritului de sportivitate al 
rapidistului. Și, hotărit lucru, 
gesturi de genul celui făcut 
de Lupescu. la Slatina, după 
meci, onorează pe Un sportiv 
adevărat.

Dintr-un alt raport, al lui 
Gheorghe Constantinescu-Gre- 
cu, am reținut aprecierea fă
cută la adresa arbitrului 
Mircea Bică, pe care l-a ur
mărit la Cluj, în meciul din
tre formația feroviară din lo
calitate, și cea din Timișoara: 
„a condus competent și auto
ritar". Fiind vorba de un ar
bitru cu vechi state de ser
viciu. dar care e mai puțin 
cunoscut de marele public, 
am considerat că merită re
levată această reușită.

Dar. să luăm în discuție și 
alte aspecte, reieșite din foile 
de arbitraj sau din rapoar
tele observatorilor. Referitor

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A XXIII-a

Sport Club Bacău — 
rul : A. PÎRVU, ajutat 
M. Niță și I. Puia (toți 
București ;

Steaua — Dlnaino :
BENTU, ajutat de Gh. Rele- 
zan și M. Bică (toți din 
București) ;

C.F.R. Timișoara — U.T.A.:

A
Fa
de 

din

A.

SCHIUL ALPIN TREBUIE SA FIE PREZENT LA SAPPORO...
(Urmare din pag. 1)

RINDEI și de secretarul ge
neral al F.R.S.B., prof. PE
TRE FOCȘENEANU.

REDACȚIA : Care sint ar
gumentele PENTRU participa
rea schiului alpin la Jocu
rile Olimpice de iarnă ?1 care 
sint șansele ?

PETRE FOCȘENEANU : în 
primul rînd. pentru că avem 
la ora aceasta o „echipă” for
mată din valori individuale 
care ne dau dreptul să ne 
gindim la intrarea in primul 
eșalon al valorilor internațio
nale. Rezultatele obținute in 
acest an de schiorii români 
— foarte apropiate și uneori 
chiar depășind valori consa
crate cum ar fi Bachleda (Po
lonia). Pechtl și Wender (Aus
tria), Pazout (Cehoslovacia), 
Janda (Cehoslovacia), Plank 
Herbert (Italia). Kaim (Polo
nia). Tomasin (U.R.S.S.). pen- 
te'u a nu cita decît cîțiva — 
ar fi primul argument. A- 
poi schiul alpin este proba 

.cea mai populară a olimpia
delor albe, el este „atletismul” 
J.O. de iarnă, aflat și la noi 
intr-un marș spre afirmare 
și este greu de conceput o 
participare la J.O.. fără una 
(chiar simbolică) la schiul al
pin. Este drept că de aici de
curge obligația unei prezen
tări cel puțin onorabile

RADU SCÎRNECI : Avem
elementul uman care în con
dițiile unei pregătiri bune să 
poată ocupa la una. două sau 
chiar trei probe (slalom, sla
lom uriaș și combinată) pozi
ții în jurul cifrei 15.

DAN CRISTEA: în slalom 
cred că pot ocupa o aseme
nea poziție, cu condiția unei 
pregătiri complexe, ceea ce 
în acest sezon și din cauze 
obiective (lipsa .de zăpadă) și 
subiective* prgșpK

zări optime a antrenamente
lor) n-am avut.

ION BERINDEI : Partici
parea la J.O. este mai mult 
decit necesară. Sîntem in 
progres față de Grenoble și 
celelalte olimpiade. Putem re
aliza rezultate ameliorate, in- 
trind in primul eșalon inter
național, al consacrării. Locuri 
în jurul cifrei 15 sint perfect 
realizabile. Este drept că sub 
aspectul pregătirii noi mai 
sîntem deficitari la slalom u- 
riaș și la coborîre ; că ne-am 
pregătit mai mult pentru sla
lom, dar vom obiectiviza mai 
mult antrenamentele, folosind 
mai mult cronometrul, insis- 
tînd pe eficacitate și pe o 
tehnică modernă, activă. Spu- 
nînd toate acestea, înseamnă 
că de fapt aruncăm și o pri
vire critică asupra felului cure, 
am acționat în trecut, ceea 
ce pe undeva a întîrziat afir
marea sau afirmarea depli
nă a adevăratului potențial 
de care dispune schiul alpin 
românesc

KURT GOHN : Lipsa de 
continuitate competițională, 
lipsa contactelor permanente 
își are partea sa de contri
buție la această întirziere și 
trebuie evitată în viilor. Teste 
periodice, sondaje de valoa
re ocazională nu pot comple
ta de fel necesitatea încorpo
rării sistematice în concursuri 
de dificultate gradată.

RED. : înseamnă că compe
tiția este cea mai bună pre
gătire, că antrenamentele nu 
au avut și părți deficitare ?

I. B. : Nicidecum ! Valoarea 
performantei este condiționa
tă de pregătire, de antrena
mente Și este valorificată de 
concurs. Noi credem că am 
analizat și părțile negative ale 
pregătirii la cluburi și chiar 
la lot și sperăm că, cunoscin- 
du-le. și {folosind maj bine 

pujțejn* «Va

lorificăm mai bine posibilită
țile mereu în creștere care ni 
se oferă.

VIRGIL BRENCI : Este
drept că trebuie să ne mobi
lizăm mai mult in slujba u- 
nui scop, a unui obiectiv pre
cis.

RED. : Ce vă propuneți ca 
pregătire imediată, in pers
pectiva olimpică ?

— P. F. : Apreciind că a- 
vem un lot conturat vom al
cătui o tabără de pregătire 
în Bucegi (pe Carp, pe Valea 
Scîndurari, pe Valea Albă), 
care, cu pauze alternative, să 
continue antrenamentele spe
cifice pe zăpadă pînă la 15 
iunie. In continuare, pregăti
re fizică de vară pentru dez
voltarea calităților de bază 
și stimularea celor deficitare.

I. B. : Intenționăm ca du
pă stagii mai scurte dar foar
te intensive, alternate cu pau
ze, să intrăm în sezonul de 
schi mai devreme decît de 
obicei, în țară (acolo unde va 
cădea prima zăpadă) și în 
străinătate (în special pentru 
coborîre).

CORNEL TĂBĂRAȘ: De
la începutul sezonului compe- 
tițional, trebuie să abordăm un 
calendar gradat de concursuri, 
variat și intensiv.

ION MATEI : într-adevăr, 
există și posibilități și nece
sitatea de restructurare a pre
gătirii. apreciind critic trecu
tul. Premisele materiale noi 
ne obligă, iar cele metodice 
se impun din necesitatea unei 
afirmări posibile. Antrenamen
te mai obiectivizate și indivi
dualizate, cu dozări stricte ale 
stagiilor de pregătire, mai 
scurte dar mai intensive, mai 
variate.

RED.: înzestrarea materia
lă este asigurată ?

P. F. t Parțial da, chiar la 
această oră, iar ț pentru rest 
he fcoin-Strâdui bă ^ygurăW

întregii echipe cele mai bune 
materiale pentru a elimina un 
handicap care de multe ori 
a contribuit hotărîtor la ne- 
afirmarea schiului alpin.

★
Din această discuție rezul

tă. deci, că în prezent dis
punem de o echipă și de in
dividualități care fac necesa
ră prezența noastră la Sap
poro. Analiza critică a cauze
lor și condițiilor actuale a 
evidențiat existența unor re
zerve pe plan material, orga
nizatoric și metodic care să 
valorifice și mai bine poten
țialul existent. Dar discuția, 
edificatoare în ceea ce pri
vește utilitatea prezenței schi
ului alpin la Sapporo prin va
lorile sale actuale, a redeschis 
probleme mai vechi și pentru 
o perspectivă mai largă și 
de durată care reclamă solu
ționări, gîndindu-ne la suc
cesiunea generațiilor, la suita 
olimpiadelor și campionatelor 
mondiale. Ne gindim la lăr
girea bazei de masă a schiu
lui de performanță, din care 
decurge logic ideea unor li
cee sportive profilate pe schi 
— la Predeal și Sinaia —; 
la înzestrarea masei mari a 
schiorilor cu materiale și e- 
chipament — indigen — de o 
calitate superioară și accesi
bile ca preț etc., etc.

Deocamdată, avînd o echi
pă — cu șansele amintite — 
nu trebuie (credem) să lăsăm 
să ne scape și această ocazie 
da a ne racorda la un eșalon 
de autentică valoare. Desigur 
nu este singura cale pe care 
trebuie mers. Vom avea mult 
de acționat și asupra irasei 
mari a schiorilor tineri, or
ganizatoric, metodic, material. 
Dar echipa națională repre
zintă modele necesare orică
rui sport și ea trebuie să fie 
la— înălțime’

DIVIZIEI A"
ajutat 
Buzea

de A. Mu-
(toți din

Politehni-

C. PETREA, 
nich și M. 
București) ;

Univ. Craiova —
ca : I. RITTER, ajutat de S.
Birăescu și V. Zbercea (toți 
din Timișoara) ;

F. C. Argeș — Jiul : G. LI- 
MONA, ajutat de C. Manu- 
saride și Gh. Olteanu (toți 
din București) ;

Progresul — Rapid: C. 
GHEMIGEAN, ajutat de C. 
Constantin și A. Grigorescu 
(toți din București) ;

„U“ Cluj — C.F.R. Cluj: 
C. GHIȚA. ajutat de T. Moar- 
căș și G. Pop (toți din Bra
șov) ;

Steagul roșu — Petrolul : 
N. PETRICEANU, ajutat de 
M. Popescu și S. Stăncescu 
(toți din București).

AZI, CUPLAJ
PE TERENUL T.M.B

Pe terenul T.M.B. în cadrul 
competiției amicale, cu handi
cap, T.M.B. întîlnește azi. de 
la ora 17, pe divizionara A, 
Progresul București, care se 
pregătește pentru importantul 
meci cu Rapid. In deschidere, 
de la ora 15,00, are loc me
ciul Metalul (div. B) — Pro
gresul (tineret-rezerve).

la accidentarea inimosului 
Nelu Nunweiller, în meciul 
Dinamo — F. C. Argeș. 
Gheorghe Ola precizează că 
Frățilă „n-are nici l»/0 vină 
la cele intimplate". Acest 
lucru nu poate decît să ne 
bucure, eliberîndu-1 de sub 
orice acuzație pe Frățilă, un 
jucător corect, care în nici 
un caz nu l-ar fi putut lovi 
intenționat pe fostul său coe
chipier de la Dinamo.

Revenind la meciul Univer
sitatea Craiova — Rapid, cu 
care am început aceste rîn- 
duri, reproducem opinia ob
servatorului federal Mihai Tă
năsescu asupra lui Răducanu: 
„mult prea încrezut, a abor
dat partida cu un aer de su
perioritate și a primit un gol 
pe care Oprea l-ar fi evitat 
cu ușurință, li reproșez, de 
asemenea, atitudinea grotesc^, .mograf special, care șă mă- 

r;„nitiț partidei" (Este Soare iăria cutremurelor din 
tribune, la Ploiești sau în al
te orașe. Poate că aprecierea 
lui C. Petrea nu este chiar 
exactă. Dar, evident că me
ciurile de fotbal supun pe 
spectatori unor examene gre
le, la care corigentele, din 
păcate, abundă...

Jack BERARIU

din finalul partidei" (Este 
vorba de obișnuitele ^hiitriere 
personale” ale portarului ra- 
pidist, care î.și face din cînd 
în cînd apariția pe la mijlo
cul terenului. îi este, oare, 
atît de greu lui Răducanu să 
renunțe la asemenea procedee 
de o eficacitate și un gust în
doielnice 7).

ACTUALITATEA
• întrucit cîțiva din jucăto

rii săi au fost solicitați la 
reprezentativa A și de tine
ret, lotul olimpic a fost com
pletat cu Pantea (Steaua), 
Moldoveanu (Politehnica), Co- 
dreanu (Rapid) și Pescaru (St. 
roșu).

• Săptămina viitoare, Stea
gul roșu va juca în R. D. 
Germană : la 11 mai la Leip
zig. la 13 mai la Gorlitz (eu 
selecționata de tineret a R.D 
Germane) și la 15 mai cu 
Chemie Halle.

• Selecționata Congo Kin
shasa, a fost solicitată 
joace la Constanța cu Farul 
la 12 mai și la Pitești. cu 
F.C. Argeș, la 15 sau 16 mai.

• Empor Rostok (R.D. Ger
mană) va întreprinde un tur
neu în țara noastră. Va juca, 
probabil, la Constanța, Pi
tești și eventual și cu selec
ționata olimpică.

• Săptămina trecută, o se
lecționată de juniori a mu
nicipiului București, alcătuită 
din jucători născuți în 1953 
și 1954 și care n-au făcut par
te din lotul U.E.F.A.. a sus-

să

văzut și foaia de ar- 
a lui C. Petrea (meciul

Acesta a

Am 
bitraj 
Petrolul — Farul), 
trebuit să avertizeze doi jucă
tori ai echipei gazdă i pe 
Mircea Dridea pentru pro
teste (specialitatea casei!) și 
pe Bădin pentru joc pericu
los. Și nu e multă vreme de 
cînd fundașul ploieștean a
venit în fața comisiei de dis
ciplină pentru aceeași cul
pă : joc periculos. Joc căru
ia. anul trecut, i-a căzut chiar 
el victimă, trebuind să-și în
trerupă activitatea cîteva luni.

Dar, ce) mai supărat pare 
a fi arbitrul C. Petrea, pe 
publicul ploieștean, care „c^re 
continuu favoruri pentru e- 
chipa locală". „Este cel mai 
pătimaș public din toată ța
ra", conchide arbitrul.

Nu dispunem de un... seis-

FOTBALISTICĂ
ținut în capitala Ungariei do
uă meciuri amicale cu se
lecționata similară a Budapes
tei. Sîrnbătă, 1 mai, jocul a 
avut loc pe „Nepstadion". în 

de 
Videoton, 

victoria 
1—0

dVUl JLUZU- £Jv.. LpbLctvllV/

deschidere la întilnirea 
campionat Vasas — 
și s-a terminat cu 
gazdelor la scorul de 
(1—0). Bucureștenii au aliniat 
formația : I’ichigiu 
che, Mierii, Ghețu, 
(Ivan) 
taru 
Ion)), 
(Decu), Minculescu.

Duminică, tot pe 
dion” in deschidere la un alt 
joc de campionat (Ferencva- 
ros — Salgotarjan, 40.000 spec
tatori) echipa noastră a ter
minat la egalitate, 
cu Budapesta, prin 
cat de Mihăiescu. 
meci, formația a 
toarea : 1‘ichigiu ■ 
Mierlă, Ghețu, Ivan 
dan (Costea), Chitaru 
du (Ion Jenică), 
Stoichiță, Minculescu
Juniorii bucureșteni au lăsat 
o frumoasă impresie.

— Ursa- 
Mierlă, Ghețu, Serafim 
— Costea (Prodan)L Chi- 

— Ion Jenică
Mihăiescu,

(Sandu 
Stoichiță

„Nepsta-

1-1 (0-1), 
golul mar
in acest 
fost urmă 

Ursache,
— Pro-
— San- 

Mihăiescu, 
(Decu).

PAHONȚU CONTRA LUI SFETCU
E duminică dimineața, soare 

din belșug, un timp splendid. 
Pe terenul din str. Latină se 
joacă un meci de handbal, 
contînd pentru divizia B. In 
sala Petrolul, un alt meci. 
Joacă volei echipele de fete 
tot din divizia B. Lume puți
nă. Doar pe stadion, acolo un
de de obicei, joacă Mișu Io- 
nescu, Bădin, Grozea și cei
lalți e zarvă mare. Oare ce 
se întîmplă 7 în tribuna intii, 
lume multă. în teren, pe ga
zonul verde, lupta e deose
bit de înverșunată. Fotbaliștii 
sînt niște ținci. Driblează, trag 
la poartă, deposedează. E o 
adevărată plăcere să-i urmă
rești. Echipele sînt conduse 
de arbitri echipați regulamen
tar. Undeva, pe mărginea te
renului. îi văd pe Pahonțu și 
Sfetcu agitindu-se. Ani de 
zile au jucat în aceeași echi
pă și acum sint adversari. 
Ambii dau indicații. Sint mul-

țumiți de evoluția puștilor: 
La un moment dat, echipa lui 
Pahonțu conduce cu 2—1. In
tru in vorbă

— Vă bateți serios azi...
— Nil contează rezultatul, 

spune Pahonțu, Creștem vii
torii fotbaliști ai — ■ -

— Avem multe
tervine Sfetcu.

Pînă la urmă
Sfetcu au învins cu 5—2. S-au 
înscris ..goluri de zile mari”, 
majoritatea marcate cu capul, 

învingătorii sint fericiți. Cei
lalți părăsesc terenul cam su- 
părați.

— Ați fost învinși 
ric...

Prichindelul se uită 
ne, necăjit. Apoi, ca 
de consolare :

— Ei au 13 ani. noi numai 
12 !

Petrolului, 
talente, in

puștii lui

catego-

la mi- 
un fel

V. ALBU — coresp.

EI AU CÎȘTIGAT LA LOZ ÎN PUC
în fiecare zi la sediul Cen

tralei Administrației de Stat 
Loto-Pronosport se prezintă 
pentru a-și primi cîștigurile. 
jucători la Loz în plic.

Iată cîțiva dintre numero
șii cîștigători de autoturisme 
apăruți în ultima vreme : 1. 
Caloeanu Vasile Dan — Baia 
Mare = Dacia 1100 ; 2. Ban 
Viorel — Lupeni a Skodn 
S.100 ; 3. Nicolae Constantin 
— com. Cașin, jud. Bacău 
» Skoda S.100 ; 4. Florescu 
Eugen — Craiova = Skoda 
S.100; 5. Cristea Gheorghe — 
București => Skoda S.100 ; 6. 
Bozga Livius — com, Tîrlîș- 
na} sat^Agrieș^ judri-Bistrița-

Năsăud = Fiat 850 ; 7. Popa 
Dumitrache — Cluj = Flat 
850 ; 8. Nițu Ion — Iași = 
Fiat 850 ; 9. Stoica Gheorghe 
— Giurgiu = Fiat 850 ; 10. 
Puchiu Constantin — Rm. 
Vîlcea = Fiat 850.

Jucînd cu perseverență la 
Loz în plic puteți cîștiga au
toturisme și bani.

Numai cine joacă poate cîș
tiga.

• Tragerea Pronoexpres de 
astăzi se va televiza direct 
din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19,10.

•i Două zile v-au mai ră
mas Ia dispoziție pentru a 
vă-putea procura bilețele la

tragerea Loto de vineri 7 mai 
1971.

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI NR. 18 DIN 2 MAI 1971

CATEGORIA I : (13 rezulta* 
te) 188,90 variante a 824 lei ;

CATEGORIA a II-a : (12 re
zultate) 2.330,55 variante a 128 
lei.

Valoarea cîștigurilor de ca
tegoria a III-a fiind sub plafo
nul minim prevăzut în regula
mentul concursului, nu se plă
tesc.

Rubrică redactată tie 
VOTO-PRONOSPORT



ECHIPA DE CICLISM A ROMÂNIEI
LA AL 24-lea START ÎN „CURSA PĂCII

împreună cu formațiile Ceho
slovaciei, Poloniei și Bulgariei, e- 
chipa reprezentativă a României 
deține recordul absolut de par
ticipări în „Cursa Păcii" : 23 1 La 
6 mal, team-ul țării noastre va 
fl prezent penfru a 24-a oară la 
startul marii curse cicliste inter
naționale închinate păcii și în
țelegerii între popoare, cursa Var
șovia — Berlin — Praga. De-a 
lungul anilor, cel aproape 100 de 
rutieri români care au evoluat 
în „Cursa Păcii" și-au adus con
tribuția la făurirea istoriei aces
tei întreceri, la dinamizarea ei. 
la creșterea continuă a nivelului 
performanțelor. Competiția cu cea 
mai mare tradiție în ciclismul 
internațional amator, cursa or
ganizată de ziarele Trybuna Ludu, 
Neiies Deutschland și Rude Bra
vo a lansat an de an în 'urnea 
sportului cu pedale vedete au
tentice, rutieri care, apoi, au de
venit campioni mondiali și olim
pici.

Pentru ciclismul românesc, 
sfursa Păcii0 înseamnă în fieca
re an „Marele examen de primă
vară”. De rutierii investiți cu 
onoranta misiune de a ne repre
zenta se leagă întotdeauna mari 
speranțe. Uneori ele sînt împli
nite, alteori nu. Memoria a păs
trat însă amintirile frumoase cînd 
echipa noastră a urcat pe podiu
mul de premiere (1948, 1950, 1961. 
1964) sau s-a clasat în rîndul pri
melor 6, cînd ași ai sportului 
nostru cu pedale (Marin Nicules- 
cu. Gabriel Moiceanu, Ipn Cosma. 
Ion Stoica) au reușit să ciștige 
tumultuoase etape ale marii în
treceri. Uneori reprezentanții noș
tri aii fost la un pas de victoria 
care, insă, nu le-a surîs nicio
dată...

Anul acesta, Nicolae Voicu — 
liderul tehnicienilor ciclismului 
românesc — a pregătit. ajutat 
fiind de antrenorul Ștefan Le- 
mândroiu, o echipă cu mulți aler
gători tineri, dar (fără a Ii un 
paradox) cu multă experiență 
Internațională. Toți cei 7 rutieri 
au mal concurat în „Cursa Păcii”, 
îl cunosc deci „secretele", au sim
țit duritățile traseului și, în con
secință. vor ști să se orienteze, 
să-și dozeze judicios eforturile.

Pregătirea lotului a decurs in 
condițiunl excelente. Avînd asigu
rate de către federație condiții op-

time și profitînd de o iarnă blin- 
dă. cicliștii noștri au parcurs, e- 
tapele de pregătire conform pla
nificării inițiale, punindu-se trep
tat în formă. Principalul atu l-a 
constituit însă participarea la un 
bogat și variat, program competi- 
țional. Fără exagerările din final 
(deplasarea în Italia și revenire» 
cu o zi înainte de plecarea 1» 
Varșovia) șansele echipei noastre 
pentru locul III ar fi rămas in
tacte. Așa însă...

Cite ceva despre cei 7. Vasile 
Teodor este vîrful de atac al 
chipei. Cu calitățile pe care le 
are (de ruleur și sprinter), el 
poate urca în clasamentul final 
printre primii 10, cu condiția 
să-și folosească cu curaj atuurlle. 
De Ia Constantin Grigore aștep
tăm performanța maturității spor
tive, în timp ce la Nicolae Ciu- 
meti contăm pe -------‘—*“

simț tactic, putere de discernă- 
mlnt. Frînindu-și stările de ex
cesivă nervozitate, Alex. Sofronie 
— deosebit de tenace și dotat cu 
o forță herculeană — poate de
veni chiar liderul echipei. Pro
pulsat de frumoasa performantă 
din „Turul Algeriei”. Vasile Selc- 
jan țintește noi orizonturi. El 
poate furniza o nouă surpriză pe 
care, firește, am aplaudat-o cu 
căldură. Nic. David este incon
stant, iar în ceea ce-1 privește pe 
ștefan Suciu, ne exprimăm unele 
rezerve.

Echipa României pornește în 
„Cursa Păcii” cu șansa de a juca 
rolul de protagonistă. Rămîne ca 
această părere să ne-o confirme 
evoluția ei în cele 14 etape ale 
cursei Varșovia — Berlin — Pra- 
ga.

experiență Și

CEI 7 CARE

LA STARTUL
Pe stadionul 

sare” din 
România 
garnitură :

,|A 
Varșovia* 

va alinia

SE

DE
X-a Aniver- 

joi 6 mai, 
următoarea

TEODOR
24 6* ani,

(Dinamo
173 cm

VASILE
București) : -- — ---- -
înălțime, 67 kg greutate ; a în
ceput ciclismul la Ploiești in 1963 
cu antrenorul Sima Zoslm ; mul
tiplu campion al României. în
vingător în „Cupa Voința” (1969) 
și „Cupa Steaua” (1968, 1969,
1971), locul II în „Turul Româ
niei” (1969), a fost declarat ci
clistul nr. 1 al țării noastre in 
anul 1970. A participat la nume
roase competiții internaționale în 
Algeria, Franța, Cehoslovacia. 
Italia, Austria ș.a.

NICOLAE CIUMETI (Dinamo 
București) : 28 de ani, 174 cm ; 
69 kg. a debutat în ciclism in 
București, în anul 1960, la Școala 
sportivă — antrenor Constantin 
Cîrjan ; de 4 ori campion al Ro
mâniei, el a cîștigat „Cupa Stea
ua” (1965), „Cupa F.R.C.” (1970)
șl s-a clasat pe locul IV în „Tu-

VEDETA SĂPTĂFSÎNII

SHANE GOULD
S-a născut la

Sydney în 23 no*
lembrie 1936. Are
1,71 m și 56 kg.
Este elevă și se
pregătește zilnic 
cite 6 ore cu For
bes Carlisle. A 
început să prac
tice acest sport la 
vîrsta de 5 ani. 
Primele starturi o- 
ficlale — la 9 ani. 
Cunoaște la perfec
ție toate cele 4 
cedee tehnice, 
cele mai buhe 
formanțe le-a 
nut la craul 
mixt : 4:42.6 la 400 
m în 1969 (13 ani); 
61,5 — 100 m, 2:11,4
— 200 m. 4:35.8 
400 m, 9:27,8 — 
m și 2:33,1 — 200 
mixt în 1970:
— 100 m, 2:03.5 
200 m, 4:24,8 — 
m. 2:29 2 — 200 m 
mixt și 5:17,7— 400 
m mixt în

• t,iacnis
...Piscina 

din Londra, 
de 30

Crystal Palace 
în seara zilei 

aprilie. Cei 
1500 de spectatori 
la cursa fantastică 
tinere australience 
tanța de 100 m. 
brațelor sale este 
dreptul infernal. După în
toarcerea de la 50 m, Ga
brielle Wetzko, campioana 
Europei, rămîne în urmă cu 
o lungime. Recordul lumii 
(58,9), cel mai vechi din ta
belă, deținut din 1964 de 
o altă celebră australiancă, 
Dawn Fraser, este în mare 
pericol. La sfirșitul între
cerii însă, cronometrele e- 

lectrice indicau doar 58,91, 
cifră egală cu cea 
lebrei campioane de 
Melbourne, Roma și 
kio.

90 de minute mai 
Gould se alinia și la star
tul probei de 400 m. Cu 
același stil viguros, bazat 
pe o neobișnuit de eficace 
tracțiune a brațelor, Shane 
a condus pe Karen Moras 
timp de 7 lungimi, dar for
țele au părăsit-o pe ultimii 
50 m și compatrioata sa, 

învingătoare în final. s-a

peste 
asistă 

a unei 
pe dis- 
Ritmul 

de-a

a ce
la 

To-

tîrziu,

trezit cu un nou record 
mondial. • Această nereuși
tă avea s-o ambiționeze la 
maximum pe înotătoarea 
din Sydney.

în ziua următoare, con- 
curînd și la 200 m alături 
de faimoasa Debbie Meyer, 
eleva lui Carlisle nu a 
mai ratat tentativa și. dis- 
tanțînd-o pe tripla învin
gătoare din Mexic cu a- 
proape 10 metri a stabilit 
un nou record mondial : 
2:06,5 au indicat crono

metrele pentru Shane Gould!
58,9 (100 ------

(200 m) 
(400 m). în 
concurs. Un 
formanțe unic în 
mondială. Aproape 
noscută cu un an 
mă tînăra înotătoare de la 
Antipozi a explodat spec
taculos în arena 
țională, devenind o 
primă mărime. Iar 
liștii, impresionați 
ța neobișnuită a 
sale, pentru vîrsta de 15 
ani. întrevăd în această 
„minune blondă” pe marea 
învingătoare a Olimpiadei 
muncheneze. (a. v.).

m)
două 

buchet

2:06,5
4:24,8 

zile de 
de per- 
natația 

necu- 
in ur-

interna- 
stea de 
specia- 

de for- 
brațelor

VOR ALINIA

Hrislache NAUM

Corespondență specială pentru SPORTUL

• Schiorul nr. 1 al lumii ar fi dispus să concureze pe 
pîrtiile din Carpafi • Tatăl său i-a fost primul antrenor
• „Nu-mi place să schiez mult" — spune deținătorul

Cupei Mondiale

LA VARȘOVIA
rul Greciei” (1968). A luat parte 
la numeroase competiții interna
ționale peste hotare.

CONSTANTIN GRIGORE 
namo București) : 24 de ani, 177 
cm, 67 kg ; practică sportul cu 
pedale din 1962 ; primul club : 
Voința București (antrenor Alex. 
Someșan) ; campion național de 
fond în 1969, el are în palmares 
încă 5 titluri republicane ; a luat 
parte la peste 30 de competiții 
internaționale peste hotare.

VASILE SELEJAN (Dinamo 
București) : 23 de ani, 165 cm.. 
68 kg ; după ce a practicat mai 
întîl schiul, a fost adus în arena 
ciclismului de antrenorul Vasile 
Chiș, în 1964 la C.S.M. Cluj; Se- 
lejan este primul performer ro
mân al anului 1971 : în Turul 
Algeriei”, competiție la care au 
luat parte peste 100 de rutieri 
din 15 țări, el s-a clasat pe lo-.ul 
VI. întreeîndu-i printre alții pe 
cîștlgătorii „Cursei Păcii” — po
lonezul R. Szurkowski (1970) și 
rutierul din R.D. Germană. Axei 
Peschel (1968).

ALEXANDRU SOFRONIE (Di
namo București) : 24 de ani, 172 
cm, 67 kg ; debutul : 1964. Școa
la sportivă nr. 1 București (an
trenor Mircea Mibăilescu) ; el 
este unul dintre puținii rutieri 
români care are în palmares o 
victorie într-o cursă internațio
nală pe etape peste hotare : „Tu
rul Macedoniei" (1970); de mal 
multe ori campion al României, 
Alexandru Sofronie a participat 
la un mare număr de întreceri 
internaționale de amploare.

ȘTEFAN SUCIU (Dezrobirea 
Brașov) : 24 de ani, 169 cm, 68 
kg; și-a început activitatea în 1964 
la clubul brașovean sub îndru
marea antrenorului Martie Ștefă- 
nescu ; a participat la numeroase 
competiții internaționale, printre 
care „Turul regiunii Bordeaux”, 
„Turul “Serbiei” șj „Turul Alge
riei".

NICOLAE DAVID (Mureșul î’g. 
Mureș) : 23 de ani, 182 cm, 72 kg. 
a devenit ciclist în anul 1964 la 
Tg. Mureș (antrenor Ion Dorgo); 
printre marile competiții la star
tul cărora a fost prezent se nu
mără „Turul Greciei”, „Turul Bel
giei”, „Turul Algeriei” șl „Turul 
Iugoslaviei”.

Toți cei 7 tricolori au mai par
ticipat la „Cursa Păcii”.

Rezervele echipei sînt : CON
STANTIN CIOCAN (Dinamo 
București); Vasile Burlacu (Stea
ua).

Antrenorul reprezentativei Ro
mâniei este prof. Nicolae VOICTJ.

(Di-

La Trafoi (n. r. așezarea în 
care s-a născut schiorul Gus
tavo Thoeni, cîștigătorul Cupei 
Mondiale ’71) toate casele sînt 
scunde și cu acoperișuri țugu
iate. Chiar și hotelurile au a- 
doptat același gen de acoperiș. 
Trebuie să faci cîțiva kilome
tri dincolo de pasul Stelvio ca 
să ajungi în acest sătuc din 
inima Alpilor, aflat în preajma 
unor localități mai cunoscute, 
ca Bolzano și Merano.

Intrucîtva seamănă cu 
dealul nostru ; are însă 
multă zăpadă și mai __
case de zid. Dar panorama ge
nerală seamănă mult cu cea 
pe care o oferă stațiunea din 
Valea Prahovei. De fapt am și 
vrut să vorbesc cu Gustavo 
Thoeni despre această pito
rească regiune a României. 
L-am găsit în ambianța senină 
a casei părintești, într-un de
cor plin de însemne sportive 
printre care și celebrul glob 
de cristal, Cupa Mondială — 
Trofeul Evian, pe care l-a do- 
bîndit, devenind, la 20 de ani, 
schiorul nr. 1 al lumii. Și cu 
toate aceste succese care l-au 
făcut o „vedetă", el și-a păs
trat modestia oamenilor sim
pli, născuți între munți și în ■ 
drăgostiți de priveliștile alpine

In această ambianță, caldă.

Pre- 
mai 

puține

familiară, cu adevărat italiană 
Gustavo ne-a vorbit deschis 
pe-ndelete, dovedindu-se re
ceptiv la ceea ce îi sugeram în 
acest dialog.

— Știi că există, în Româ
nia, priveliști la fel de frumo» 
se ca acestea, de aci ? Tn unele 
locuri am întîlnit așezări care 
mi-au amintit mult de cele din 
Val Gardena, unde zăpada în
văluiește totul și unde oamenii 
fac schi cu o voie bună de-a 
dreptul îneîntătoare. Nu ți-ar 
surîde să vizitezi această țară ?

— De ce nu ! Dacă locurile 
sînt interesante mi-ar place să 
fac schi și acolo. Mă gîndesc 
de exemplu, ca în loc să se 
programeze marj concursuri de 
schi alpin 
predomină 
cursele de fond, să se prevadă 
măcar un asemenea concurs în 
România. Cred că ar stîrni. 
acolo, curiozitatea multor pa
sionați ai acestui sport.

Ar fi, într-adevăr, interesant 
ca marele schior să devină 
promotorul acestei idei, bine
înțeles, după ce ar cunoaște 
și el zonele „albe" ale Româ
niei și ospitalitatea de neuitat 
a oamenilor din Carpați. îm
brățișată de un campion de ta
lia Iu; Thoeni, o asemenea idee 
de a introduce România în

în Suedia, unde 
interesul pentru

PREGÂTIRI PENTRU MECIUL
MONZON BENVENUTI

MONTE CARLO, 4 (Ager- 
pres). — Boxerul argentinian 
Carlos Monzon, campion al

Începe turneul

INTERZONAL
FEMININ DE ȘAH
în localitatea Ohrid (Iugo- 

. slavia) începe la 7 mai tur
neul interzonal al candidate
lor la titlul mondial feminin 
de șah. La acest turneu vor 
participa 18 jucătoare din 
U.R.S.S., ROMÂNIA, Ungaria, 
Polonia, Olanda, S.U.A., Bra
zilia și Iugoslavia. Ultima run
dă este programată la 31 mai.

Primele trei clasate la acest 
turneu, la care se va adăuga 
șahista sovietică Ala Kușnir, 
fosta șalangeră la titlu, vor 
participa apoj la o nouă com
petiție. Aceasta are ca scop 
desemnarea viitoarei adversare 
a actuale; campioane mondi
ale, Nona Gaprindașvili.

lumii la categoria mijlocie, se 
pregătește intens în vederea 
meciulu; pe care-1 va susține 
la 8 mai, pe ringul unei arene 
descoperite din Monte Carlo, 
în compania fostului deținător 
al centurii, italianul Nino 
Benvenuti. In mai multe de
clarații, făcute reprezentanți
lor presei internaționale, Mon
zon a arătat că-și va reînnoi 
victoria în fața lui Benvenuti, 
tot printr-o decizie de k.o.

La rîndul său, Nino Benve
nuti a declarat că ....se află
într-o formă excepțională, ca- 
re-i amintește de zilele de glo
rie cînd l-a învins la New York 
pe celebrul boxer american de 
culoare Emile Griffith". Ben
venuti a mai precizat : „Mon
zon este un boxer dur, puter
nic. Mă aflu însă în condiție 
fizică remarcabilă și cred că 
nu am să ratez ocazia de a 
readuce suporterilor mei titlul 
mondial".

Primii oaspeți ai turneului internațional de polo

ERALDO PIZZO
Șl LA BUCUREȘTI
Ieri la amiază, cursa 

TAROM Roma — București 
a adus în Capitală echipa de 
polo a Italiei, prima forma
ție oaspete la turneul inter
național, ce va avea loc de 
vineri și pînă duminică la 
bazinul Dinamo.

Nelipsit de la conducerea 
tehnică a selecționatei penin
sulare de aproape un dece
niu, G. Majoni, unul dintre 
cei mai mari specialiști din 
lume ai acestui joc, ne-a pre
zentat imediat după sosire 
pe cei 11 jucători care vor 
reprezenta „Squadra azzurra" 
în „Cupa orașului București". 
In rîndul lor am recunoscut 
figura nu mai puțin celebră 
a lui Eraldo Pizzo, cunoscut 
spectatorilor bucureșteni din 
meciurile naționalei italiene 
din 1967 și cele ale formației

ANTONIU VASILE elimină pe campionul național!
(Urmare din pag. I)

tizat în rundul 2 (după repe
tate „atenții") de către arbi
trul polonez Idziok, boxînd 
în continuare confuz, I. 
Lungu (Metalul) a fost în- 
yins de fostul său coleg de 
club, A Moraru (Dinamo). 
Moraru b. p. Lungu (5-0).

Disputele de la semiușoară 
au început cu meciul dintre 
Aurel Iliescu (Farul) și 
Antoniu Vasile (Dinamo). Re
venind la categoria sa din... 
tinerețe, di namovistul a bo
xat ca un mare campion. Do
uă croșee de stînga, în băr
bie, îl clatină pe constănțean 
încă din prima repriză, a- 
nunțînd uraganul care avea 
să se abată, în continuare, 
asupra sa. Iliescu a fost la un 
pas de k.o. în repriza a treia 
și a terminat partida epuizat. 
Antoniu Vasile b. p. (5-0) 
Aurel Iliescu. O veritabilă 
surpriză a furnizat C. Bumb 
(Tractorul Brașov), învingîn- 
du-1 pe fostul campion A. 
Simion (Muscelul C-lung). 
Bumb b. p. Simion (4-1). 
Gh.
M.
Mureș) 
(Steaua) b. p. C. Hoduț (O- 
limpia) (5-0).

(Muscelul
b. p. Simion

Pușcaș (Steaua) b._p. 
Păuniță

(5-0).
(A.S.A. (Tg.

Gh. Ciochină

SQUADRA AZZUHRA

în cea de a doua reuniune 
de ieri s-au disputat meciu
rile din cadrul sferturilor de 
finală la categoriile semlmij- 
locie, mijlocie și grea. în pri
mul meci, Gh. Ene (Dinamo) 
a făcut apel la toate cunoș
tințele sale tehnice 
evita contactul cu 
dar rudimentarul 
(Farul). Tactica sa 
foarte bine în primele două 
reprize, cînd din permanentă 
mișcare a punctat frumos, a- 
cumulînd punctele necesare 
victoriei. Totuși, spre sur
prinderea cvasi-generală, ar
bitrii Rial (Spania), Aniello 
(Italia) și Voiculescu l-au 
preferat pe constănțean ! 
Filip b. p. Ene (3—2). în cel 
de al doilea meci al galei, 
C. Melinte (Nicolina Iași) a 
realizat un meci neașteptat 
de bun în compania fostului 
campion național, C. Ghiță 
(Dinamo) pe care l-a învins 
clar. Melinte b.p. Ghiță (5.—0). 
La aceeași categorie, I. Hodo-

pentru a 
tenacele 

V. Filip 
a reușit

PROGRAMUL ZILEI (semifinalele)
C. Gruiescu 

V. Ivan 
Tr. Cerchia (Fa- 
Ciucă (Steaua); 

G. Pometcu (Ra- 
Dumitrașcu (Fa-

Cat. muscă:
(Steaua)
(C.P.M.B.), 
rul) — C. 
cat. pană: 
pid) — M. 
rul), O. Amăzăroaie (Oțelul 
Galați) — P. Nedelcea 
(C.S.M. Reșița); cat. ușoară: 

C. Cuțov (Dinamo) — A. Ia- 
cob (Voința), N. Paraschiv

(Rapid) — P. Dobrescu (Di
namo) ; cat mijlocie mică: 
I. Covaci (Dinamo) — N. Tu
dor (Metalul), M. Deheleanu 
(Motorul Arad) — I. Gyorffi 
(Dinamo) ; cat. semigrea: I. 
Monea (Dinamo) — I. Siliște 
(Steaua), P. Pîrvu (Farul) — 
P. Cîmpeanu (Metalul). PRI
MUL GONG, LA ORA 19

șan (Metalul) b. p. (5—0) Șt 
Voicu (Oțelul Galați), iar V. 
Zilberman (Steaua) b. k.o. 2 
N. Ispas (UM Timișoara).

Meci dramatic de mare ten
siune la categoria mijlocie: 
A. Năstac (Steaua) — S. Tî- 
rîlă (Dinamo). După două mi
nute de studiu, prima dreap
tă a dinamovistului găsește 
descoperită bărbia lui Năstac, 
care este obligat să asculte 
numărătoarea arbitrului. în 
repriza secundă, Năstac își 
pune în valoare superioritatea 
tehnică și forța loviturilor, 
ia conducerea luptei și cu un 
croșeu de dreapta îl pune k.d. 
pe dinamovist. în ultimul 
rund s-au schimbat lovituri 
extrem de dure. Năstac b. p. 
(4—1) Tîrîlă. C. Cojocaru 
(Oțelul Galați) b. p. V. Deșliu 
(Voința Buzău (4—1). Tot la 
categoria mijlocie, Gh. Chivăr 
(Steaua), într-o evidentă re
venire în formă, l-a întrecut 
clar la puncte (5—0) pe I. 
Petrea (Dinamo Brașov), iar 
H. Stump (Metalul) b. p. I. 
Olteanu (Dinamo) : 5—0

La categoria grea, Al. Pro
hor (CSM Sibiu) b. ab. 1 Gh. 
Oprea (Minerul Moldova 
Nouă). în meciul cu D. Zelinca 
(Steaua), I. Sănătescu (Oțelul 
Galați) s-a calificat în semifi
nale datorită celor 4 lovituri 
directe care și-au atins precis 
ținta, în ultimele secunde ale 
meciului. Sănătescu b. p. 
(3—2) Zelinca. A. Iancu 
(Muscelul) b.ab.2 M. Văcariu 
(Din. Brașov).

Pro Recco, pe care o și an
trenează. Alături de el, por
tarii Lîgnano (Canottieri Na
poli) 23 ani — 16 meciuri in
ternaționale și Amprinio 
(Nervi) 23—6 și ceilalți 8 
componenți ai naționalei ita
liene : R. Simeoni (Civita
vecchia) 23—49, S. Marsili 
(Fiat) 21—6, Aversa (Fiat) 
27—32, De Magisiris (Floren
tina) 21—iy, G. Marsili (R.N. 
Napoli) 
(Recco) 
(Canot. 
miconi

Selecționata peninsulară — 
după cum ne-a declarat in
terlocutorul nostru —se află 
la al treilea turneu în acest an, 
și ultimul înaintea „Trofeului. 
Jadran" din septembrie. La 
Belgrad, „azzurri" s-au clasat 
pe locul II, învingînd forma
ția României cu 5—4, iar în 
Berlinul occidental ei au o- 
cupat primul loc înaintea re
prezentativelor Olandei, R. F. 
a Germaniei și echipei Par
tizan Belgrad. Față de 
tidele anterioare, Majoni 
perat cîteva modificări, 
precis, el a apelat la 
portari noi, Lignano și Am- 
primo și alți trei jucători de 
cîmp, De Crescenzio, Formi- 
coni și G. Marsili, ultimul 
făcîndu-și reintrarea în na
țională după o îndelungată 
absență

Pînă la începerea turneu
lui, poloiștii italieni vor sus
ține partide de verificare cu 
Dinamo și o selecționată de 
tineret, (a.v.)

25—34, Galbuserra 
23—8, De Crescenzîo 
Napoli) 21—3 și For- 
(Lazio) 23—17.

par- 
a o-
Mai
doi

IMPORTANTE HOTĂRlRI
(Urmare din pag. 1)

Mihai FRANCA

cartonașele, fără a lua șl mă
sura decisivă, a eliminării din 
joc. Biroul federal a recoman
dat Colegiului central al arbi
trilor ca, ia ultimele etape, să 
fie delegați cei mai buni arbi
tri, cu cel mai mare prestigiu.

Biroul federal a constatat c? o 
serie de antrenori și conducă
tori de echipe justifică lipsurile 
formației lor, rezultatele slabe 
pe care le obțin acestea, inim- 
clnd greșelile de arbitraj, șl 
cînd sînt și cînd nu sint. Lucru 
și mal grav, s-a înregistrat șl 
o încercare de falsificare a re
zultatelor (este vorba de tenta
tiva de corupere a unor jucă
tori de la Crișul, despre car* 
am scris săptămîna trecută). Re
prezentanți ai Federației române 
de fotbal împreună cu activiști 
ai C.J.E.F.S. Timiș, vor lămuri 
toate aspectele acestui caz.

In finalul ședinței, Biroul fe
deral a ascultat o Informare a 
antrenorului federal Angelo Ni- 
culescu, cu privire la pregătirile 
pentru meciul cu Cehoslovacia. 
Referindu-se la dificultățile pe 
care le întimplnă în alcătuirea 
formației. în urma accidentării 
lui Dobriri și Tătaru și avînd 
în vedere ....... ’.....I 2L-L1 
jocului de la Bratislava, el 
propus ' ‘ ’
aprobat, 
teri — 
pendare pe care o aveau de e- 
feetuat jucătorii Dinu și Dumi- 
trache ' “ 
ca, în 
val de 
lată cu viitoarea sancțiune

caracterul decisiv al 
a 

și Biroul federal a 
după îndelungi dezba- 

ca ultima etapă de sus-

să fie anulată. urmind. 
caz de recidivă in inter- 
un an, ea să fie cumu-

M țjflajinîstrați» | »t»« Va«U« Cuuta <»t |fț

circuitul marilor competiții da 
schi nu poate rărrîne fără ur
mări.

Și acum, să facerr.' cunoștință 
mai bine cu acest tînăr 
simpatic. Ne vorbește despre 
el chiar tatăl său, Giorgio 
Thoeni, un foarte bun schior 
la vremea lui, pe care numai 
cortegiul de evenimente nefe
ricite adus de ani; celui de-al 
doilea război mondial, l-au îm
piedicat să devină un mare
campion. „Din fericire — spu
ne el — Gustavo ne-a răzbu
nat toate nereușitele noastre. 
Și închipuiți-vă că n-a fost de 
Ioc ușor să-l fac schior. Nu 
din cauza lui. Din cauza mă
turilor care susțineau că dacă 
se apucă de schi s-a zis 
învățătura... Dar n-<ir fi 
păcat ca Gustavo, care, 
ani, schia fără greșeală și 
Ia 10 ani, îi întrecea pe se
niori in concursurile de la Bor- 
mio, să nu meargă mai de
parte pe drumul acesta ? La 
14 ani el a cîștigat Trofeul To- 
polino, cel mai important con
curs pentru tineret din Italia, 
iar peste do, ani, termina pe 
locul III în campionatele euro
pene de

„Papă 
dinafară 
său. în __ _ -.. .
Trafoi, el are un caiet în care 
notează cu grijă rezultatele ]ui 
Gustavo. în ce-1 privește pe 
campion, acesta este un mare 
pasionat de mecanisme. Repa
ră și „copiază" ceasuri, repară 
tot ce e de reparat acasă sau 
la pensiune, inclusiv schiliftul 
care urcă pînă la Payer.

Din nou intervine în discu
ție Gustavo : „Tata nu mi-a 
pretins să concurez mult. Cînd 
vărul meu Rolando cîștiga 
concursuri, eu mă duceam doar 
să-l văd, deși mi-ar fi plăcut 
să mă întrec și eu cu el. Tata 
spunea, însă, să nu fac efor
turi prea mari. Și poate că a 
avut dreptate. De fapt, nici mie 
nu-mi place să schiez mult. 
Cred că numai atunci faci cu 
entuziasm un lucru cînd nu 
te-ai plictisit de el.

— înțeleg că profesorul tău

Schiorul italian Gustavo 
(Thoeni purtat in triumf după 
ultima sa victorie in suita d« 
concursuri pentru „Gupa 
mondială".

cu 
fost 

la 5 
care, 

se-

în campionatele euro- 
juniori".
Giorgio" cunoaște pe 
tot palmaresul fiului 

mica sa pensiune din

de schi a fost chiar „papă Glor. 
gio“, nu ? — îl întreb.

— Da, cu tata am 
să 
mă 
îmi 
Pc 
bim !
„pasul Thoeni". Toți îl studia
ză, toți vor să-I copieze. Este 
o mișcare pe care eu am în
vățat-o pe la 7—8 ani. Tata îmi 
spunea că dacă vrei să alu
neci repede pe schiuri trebuie 
să faci mișcări puține, numai 
pe cele absolut necesare.

— Da, intervine tatăl lui 
Gustavo cu ton glumeț. El n-a 
făcut niciodată risipă de ener
gie. Nici chiar, acum, cînd 
vorbește cu mine la telefon, 
îmi spune, doar, pe ce loc a 
terminat concursul, că totul a 
mers bine și cu asta basta ! 
I)ar, nu mă supăr pentru asta. 
E un băiat modest și nu vrea 
să facă prea mult caz de suc
cesele lui. Nu e din cei care 
ridică nasul sus după cîteva 
victorii. Și cred că așa trebuie 
să se poarte".

Cu aceasta s-a sfîrșit con
vorbirea. Trebuie să respectăm 
odihna campionului. Ne face o 
mare plăcere cînd reluînd 
tema de la început ne spune i 
„La revedere... în România, în 
frumoasele stațiuni carpatine 1"

Învăța» 
schiez. îmi amintesc cum 
lua duminica pe pîrtie și 
explica de ce ei nu cade 

cînd eu... Ce să mai vor- 
Se vorbește acum de

GIULIANO ORLANDO
Milano, mai 1971.

Al 35-lea Congres A.I.P.S
MUNCHEN, 4 (Agerpres). — Cel de-al 35-lea Congres 

al Asociației internaționale a presei sportive (A.I.P.S.) 
s-a deschis la Munchen. La acest congres participă zia
riști sportivi din 49 de țări, printre care și Aurel Neagu, 
președintele Asociației presei sportive din România.

In cadrul lucrărilor se vor discuta, printre altele, or
ganizarea serviciilor de presă la Jocurile Olimpice de 
iarnă (Sapporo) și cele de vară (Munchen) din 1972.

peisajul orașului Kato- 
(Polonia), și-a făcut re
apariția o nouă con-

In 
vice 
cent 
strucție de o originală con
cepție arhitectonică. Este o 
frumoasă sală de sport cu 
acoperiș circular și puțin 
înclinat, care i-a determinat 
pe locuitorii orașului s-o nu
mească, sugestiv, „farfuria 
zburătoare". Noua construc
ție va fi completată cu o 
sală de gimnastică și un ba
zin de înot de dimensiuni 
olimpice.

Foto : C.A.F.

Tineri sportivi

buzoieni au evoluai

în Cehoslovacia
Echipele de tenis de masă 

(juniori) ale Școlii Sportive 
din Buzău, care întreprind în 
prezent un turneu în Ceho
slovacia, au evoluat la Bra
tislava în compania unor se
lecționate locale.

în competiția pe echipe, 
gazdele au cîștigat la mascu
lin cu 5—3, iar la feminin 
victoria a revenit junioarelor 
românce cu scorul de 5—3. 
Turneul individual feminin 
s-a încheiat cu victoria jucă
toarei românce Camelia Fili- 
mon, urmată de Czikova și 
Gaiova. Minodora Popescu a 
ocupat locul 5, iar Simona 
Petrescu s-a clasat pe locul 
11. în turneul masculin, pri
mul loc a fost ocupat de 
cehoslovacul Szmid, urmat de 
Constantin Dinu.

TELEX • TELEX • TELEX
Maratonul Internațional de la 
Karl Marx Stadt a fost cîștigat 
de Juergen Busch (R.D.G.), cro
nometrat pe 42,195 km în 2h 17:30. 
Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său Joachim Truppel — 
2h 17:34, urmat de finlandezul 
Kalle Hakkalrainen — 2h 18:01 și 
polonezul WArwrzuta — 2h 18:17. 
Au luat startul sportivi din 12 
țări.

Turneul de baschet de la Belgrad; 
organizat de televiziunea iugosla
vă, s-a încheiat cu victoria re
prezentativei U.R.S.S. In meciul 
decisiv, baschetbaliștil sovietici au 
învins cu scorul de 82—69 (41—35) 
echipa Iugoslaviei. Intr-un alt joc, 
o selecționată Iugoslavă a între
cut cu scorul de 73—60 (43—42) 
formația Italiei.

In orașul Le Mans (Franța) au 
continuat întrecerile turneului de 
calificare pentru C.E. de baschet 
(ml. Echipa Cehoslovaciei a În
vins formația Elveției cu 99—59, 
iar selecționata Franței a dispus 
cu 99—46 de reprezentativa Sco
ției.

A fost alcătuită echipa de ciclism 
a Franței pentru „Cursa Păcii” : 
Bodier, Arbes, Coroller, Edet, 
Quillon și Yon.

După disputarea a 4 etape, in 
Turul Spaniei conduce ciclistul 
spaniol Domingo Perurena, ur
mat de olandezul Rene Pijnen — 
la 5 sec., francezul Guimard — 
la 10 sec., spaniolii Lașa — la 14 
sec. și Linares — la 16 sec, bel
gianul Bracke — la 18 sec. Ru
tierul francez Raymond Poulidor 
se află pe locul 15, la 24 sec. de 
lider.

La Tokio au luat sfîrșit campio
natele mondiale de lupte libere 
pentru juniori. în ordinea cate
goriilor, titlurile au f(=kt cucerite 
de următorii : Matsuhashi (Japo
nia), Bak (Turcia), Onishi (Ja

ponia), Sokolov (U.R.S.S.). Kva- 
relașvili (U.R.S.S.), Mehdloun 
(Iran), Essmaieli (Iran), Pirah- 
madian (Iran), Kasimlkov (URSS) 
și Bittick (S.U.A.).■
Proba de simplu masculin a tur
neului internațional de tenis da 
la Dallas (Texas) a fost cîștigatâ 
de asul australian John Newcom
be, învingător în finală cu 7—6, 
6—4 în fața Iul Arthur Ashe 
(S.U.A.). In finală de dublu, Ok- 
ker (Olanda) — Riessen (S.U.A.) 
au dispus cu 6—3, 6—4 de Lutz 
(S.U.A.) — Pasarell (Porto Rico). 
în clasamentul campionatului 
mondial profesionist, după dispu
tarea a cinci turnee, pe primul 
loc se află Newcombe — 33 p( 
urmat de Ashe — 25 p, Drysdale 
— 20 p, Laver — 15 p.

întrecerile 
campiona-

La Roma au început 
celei de-a 28-a ediții a . 
telor Internaționale de tenis ale 
Italiei. Rezultate din primul tur : 
Gorman (S.U.A.) — Ulrlch (Da
nemarca) 2—6, 6—4, 6—4; Di Mat
teo (Italia) — Stone (Australia) 
6—2, 6—2; El Shafel (R.A.U.) — 
Crealy (Australia) 6—4, 6—4;
Franchlttl (Italia) — Carmichael 
(Australia) 4—6, 6—1, 6—3; Maud 
(R.S.A.) — Toci (Italia) 6—4, 7—5; 
Zugarelll (Italia) — Alexander 
(Australia) 6—4, 1—6, 6—3.

Meciul de tenis Jamaica — Noua 
Zeelandă, care se desfășoară la 
Kingston în cadrul „Cupei Davis“, 
scorul este de 2—1 în favoarea 
tenismenilor neozeelandezi. In 
proba de dublu, cuplul Onny Pa- 
run — Jeffrey Simpson (Noua 
Zeelandă) a întrecut perechea 
formată din Richard șl Compton 
Russell cu 6—1, 6—1, 4—6, 6—4.

Titlul de campioană a Franței la 
handbal masculin a revenit echi
pei U.S. Ivry. In ultimul meci, 
liandballștil de la Ivry au învins 
la Paris pe principala contra can
didată la titlu, formația Stella 
Sport : 22—17.

*ultimele știri* ultimele rezultate* ultimele știri*
MELANIA DECUSEARĂ SI ION GANEA, 

ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA SEMICENTENARULUI"
Ieri s-au desfășurat în piscina 

Floreasca din Capitală întrecerile 
de sărituri dotate cu ,,Cupa Semi- 
centenarului“. Net superiori, con- 
curînd la o valoare ridicată, Me
lania Decuseară (Progresul) și 
Ion Ganea (Independența Sibiu) 
au confirmat forma bună în care 
se află, realizînd punctaje mul
țumitoare. 270,50 p și, respectiv, 
279,30 p.

VERIFICAREA LOTURILOR 
DE VOLEI

în cadrul turneului de pregă
tire a lotului republican de volei 
masculin, în sala Ceahlăul din 
P Neamț au avut loc ieri, două 
meciuri : România B—Viitorul
Bacău 3—1 (—11, 17, 3. 14) țl Ro
mânia A—Steaua (fără j urătorii 
din lot) 3—1 (7, —5, 10, 6).

>«>afoane» centrfțlă 1110,85, șe< (> a corespondenți fl 51.09. interurban. 72 și 286 *<

CICLIȘTI SUSPENDAȚI 
PENTRU DOPING

Dintre tinerii competitori, o im
presie plăcută au lăsat Ecateri- 
na Dumitriu (C.S.Ș.), Florentina 
Socol (C.S.Ș.), Gabriela 
(Progr.j, Luminița Alecsa 
Doru Nedelcu (C.S.Ș.), 
Nedelcu (C.S.Ș.), Aurel 
nuș (Prog.) șl victor 
(Prog.)’ învingători la categoriile 
de vîrstă respective.

Onișor 
(Prog.), 

Vasile
Crăcă-
Bastar

ÎNMÎNAREA TROFEULUI 
FAIR-PLAY 70

la sediul UNESCO din Pa- 
avut loc înmînarea Tro- 

Fair-Play „Pierre de Cou
pe anul 1970, ciclistului 

Ryszard

Ieri, 
rls. a 
feulul 
bertin" _ ________ ________
polonez Ryszard Szurkowsky. 
Solemnitatea a avut loc sub pre
ședinția d-lui Renâ Maheu, di
rector al UNESCO.

Federația internațională de ci
clism a suspendat 3 cicliști pro
fesioniști, care s-au făcut vtno- 
vațl de „doping". Roger Plngeon 
(Franța), Christian (Belgia) și 
Wagtmans (Olanda).

NOBBY STILES 
TRANSFERAT!

cursul zilei de Ieri, s-a a-In
nunțat la Londra că celebrul in
ternațional englez Nobby Stiles 
părăsește clubul Manchester 
United, în cadrul căruia a acti
vat timp de 14 ani. Stiles a fost 
transferat la Middlesborough, e- 
chipă din liga a doua. Cunoscu
tul fotbalist a declarat cu acest 
prilej ,• „Regret că plec de >a 
United, dar îmi voi întîlnl din 
nou foștii coechipieri, peste un 
an. sperînd să pot contribui la 
promovarea noii mele echipe în 
prima ligă 1“
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