
DOCUMENTELE DE PARTID Șl OE STAT DEFINESC CU CLARITATE

ROLUL SOCIAL AL EDUCAȚIEI
FIZICE Șl SPORTULUI

ntrucît societatea noas
tră. cadrul ei instituțio
nal se află intr-un pro
ces de continuă perfec
ționare. stabilirea unor 
structuri organizatorice

adecvate fiecărei etape de 
dezvoltare constituie o condi
ție de prim ordin 
cit mai bună 
funcționare și con
ducere a sistemu
lui social socialist. 
Și acest 
promovat și con
clus cu înțelepciu
ne de către Partid, 
avînd drept țel 
primordial satisfa
cerea cerințelor 
de progres so
cial, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, a cuprins, în mod nece
sar, și cadrul organizatoric 
al mișcării de educație fizică 
și sport din țara noastră.

Astfel, Conferința pe țară a 
mișcării sportive din iulie 
1967 a fost chemată să răspun
dă cerințelor unei noi etape 
de dezvoltare a activității 
sportive. Jalonînd drumul par
curs în cei cinci ani care se 
scurseseră de la prima Confe
rință pe țară a U.C.F.S. și 
subliniind realizările obținute 
pe planul cuprinderii unor

pentru o

mase largi în activitatea de 
educație fizică și sport și al 
performanței. Conferința din 
Iulie 1967 și-a însușit pe de
plin aprecierile cuprinse in 
Salutul C.C. al P.C.R. și Con
siliului de Miniștri, conside- 
rîndu-le drept sarcini esenția
le pentru perioada urmățoa-

partidului Ia Conferința 
tară a 
cuvintul 
varășul 
privind 
sc tot i 
tineret 
zată a 
sportului

pe 
in 

to-

PROLETA RI DIN TO'ATE ȚA RILE, UNIȚI-VĂ f

proces, SEMICENTENARUL
NOILOR DESTINE

re : „Examinând situația miș
cării sportive in spiritul de 
exigență care-i este propriu, 
conducerea partidului aprecia
ză că rezultatele de pină a- 
cum, cu 
registrate, 
reală a 
talentului 
Orientarea

U.C.F.S. din 1962 
I de salut rostit de

Nicolae Ceaușescu. 
cuprinderea unor ma- 

mai largi, a întregului 
în practicarea organi- 
exercițiilor fizice și 

nu a fost dceît par
țial realizată”.

Intr-un aseme
nea context, pen
tru continua îm
bunătățire a în
tregii activități, a 
luat ființă Consi
liul National 
pentru Educație 
Fizică și Sport 
care, ca „organ de 
specialitate, păs- 
trindu-și caracterul 
obștesc, să fie tet-
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toate succesele in- 
nu sînt pe măsura 

condițiilor create, a 
sportivilor noștri, 

de conducerea

de organism
odată investit cu atribuții pre
cise pe linie de stat pentru 
asigurarea dezvoltării unitare 
a educației fizice și sportului".

Noul cadru organizatoric) al
Paul SLAVESCU

ESTE PURTĂTOAREA

Integrat cu toată ființa 
fn climatul de puternică efer
vescență în care întregul po
por întîmpină gloriosul Semi
centenar, tineretul sportiv al 
patriei noastre socialiste își 
manifestă în diferite moduri 
dragostea și recunoștința față 
de partid.

Și iată că o nouă veste com
pletează, semnificativ, șiragul 
inițiativelor, al realizărilor și 
manifestărilor consacrate — 
ca un sincer și profund oma
giu — aniversării partidului : 
în toate județele țării se vor 
desfășura, în zilele de 8 și 9 
mai, acțiuni cultural-sportive 
de amploare care vor reuni pe 
stadioane, terenuri și în săli, 
zeci de mii de tineri și tinere.

Informația, laconic trans
misă, pare să aibă mai multă 
putere de convingere decît co
mentariul.

Să notăm, așadar...
• în județul Timiș se va 

desfășura spectacolul sugestiv 
intitulat „Poem sportiv", dedi
cat Semicentenarului, cu par
ticiparea a peste 12 000 de ti
neri.

• La Costești, comună cu 
frumoase tradiți; în sportul de 
masă, este programată o am
plă manifestare cultural-spor- 
tivă la care vor fi prezenți 
un mare număr de tineri din 
județul Hunedoara.

• De ziua partidului, pe 
stadionul Crișul din Oradea se 
vor întîlnj 6 600 de sportivi, 
Cu prilejui unei serbăr; con
sacrată Semicentenarului.

• în frumoasa Luncă a Bis
triței din orașul Piatra Neamț, 
competiții organizate la 5 ra
muri de sport vor reuni peste 
4 000 de tineri și tinere.

• în județul Satu Mare — 
6 000 de tineri vor aduce, prin 
demonstrații și manifestări 
sportive, omagiul lor sincer de 
ziua partidului iubit.

• Pe stadionul din Rm. Vîl- 
cea, 4 000 de tineri și-au pro
pus să realizeze, în ziua de 8 
mal, un omagial spectacol cul
tural-sporti v.

Alte asemenea Inițiative 
care exprimă dorința fierbinte 
a tineretului sportiv din tn- 
treaga țară de a cinsti și prin 
această masivă prezență pe 
stadioane sărbătorescul eveni
ment al aniversării partidului, 
au pornit și din județele Al
ba, Bistrița-Năsăud, Brăila, 
Caraș-Severin, Dîmbovița, Dolj, 
Mehedinți, Tulcea, Maramu
reș, Botoșani, Teleorman, Bi
hor, Galați etc.

Pe toate stadioanele ță
rii, zeci de mii de tineri cu 
trupuri puternice își vor mă
sura talentul și pregătirea 
sportivă, în dorința fierbinte 
de a-și manifesta, prin parti
ciparea la numeroasele mani
festări dedicate Semicentena
rului, recunoștința lor profun
dă pentru sprijinul și grija 
deosebită pe care partidul 9 
poartă mișcării de educație fi
zică și sport din țara noastră.

Dan GARLEȘTEANU

Pt STADIOANE

(Continuare in nao. o 2-a I

un colț din muzeul aflat in preajma inaugurării

realitatevechi deziderat a devenit

MCM UNOR EMOȚIONANTE MESAJE

Muzeul național ai sportului
A m pragul inaugurării

Meditând la un vechi deziderat al sportivilor români, Con
siliul Național pentru Educație Fizică și Sport a înțeles 
să onoreze marea sărbătoare a Semicentenarului parti

dului printr-o realizare demnă de acest eveniment : ÎNFIIN
ȚAREA MUZEULUI NAȚIONAL AL SPORTULUI. Dincolo 
de importanța și utilitatea unei asemenea instituții muzeale, 
mișcarea sportivă românească a considerat de datoria ei să 
celebreze glorioasele cinci decenii de existență a Partidului 
Comunist Român prin expresia sugestivă și grea de sensuri a 
întregii sale istorii, încununată cu splendidele realizări spor
tive și performanțe înregistrate în ultimii 20 de ani, adică 
tocmai în epoca de avînt de după Eliberarea țării.

Cu vie emoție l-am urmă
rit zilele acestea, în febrila 
lor activitate, pe tînărul pro
fesor de educație fizică Ni- 
colae Postolache și .pe cu
noscutul grafician (și fost in

, In amonte de marele lac 
Vidraru de la hidrocentrala 
de pe Argeș, ca și în aval șe 
amenajează o salbă 
lacuri mai mici, ale 
pe sînt transformate 
gie. mici uzine

de alte 
căror a- 
in ener- 
electrice.gie. de ----- _

Nu de mult, organele locale 
au luat . .
respective să fie transforma
te și în lacuri de agrement 
și de practicare a sporturilor 
nautice. Concret, va fi vorba 
la Pitești de lacurile de acu
mulare de la Bașcov si cel 
de la confluența riurilor Ar
geș șl Doamnei, deja termi
nate.

Schița primului lac — In 
lungime de 2 km și lățime de 
900 m — prefigurează o sub- 
zonă de practicare a sportu
rilor nautice (se duc tratative 
ca baza de catac-canoe șl de 
canotaj de la București să fie

inițiativa ca apele

după Eliberarea tării.

iată, acum se realizează svb 
ochii noștri.

în spațiul vast <Ae sub tri
buna oficială a stadionului 
„23 August" 
inaugurare Muzeul 
al sportului, 
-emoția primei 
pera în burs 
sîntem siguri 
noastră reacție 
va înceta nici îa zilele cînd 
vizita

Radu ispravă banală de turist în 
adică pe custodele

se pregătește de 
național 

Am mărturisit 
întâlniri cu o- 
de finisare și 
căi puternica 

afectivă nu

Primire entuziastă în toate județele

ternațional de rugby)
Veluda,
și pe proiectantul unei insti
tuții de cultură sportivă de 
atîta vreme visată, și

muzeului va deveni

care,

aici, 
tere- 
bas- 

In

mutată la Pitești). Tot 
se vor amenaja săli ți 
nuri sportive de fotbal, 
chet. handbal, volei etc. 
completare, se construiesc
spațiile de cazare pentru spor
tivi.

Lucruri interesante notăm 
ți in legătură cu amenajarea 
celui de-al doilea lac. de la 
confluența riurilor Argeș și 
Doamnei, care are o lungime 
de 3 km ți o lățime de 500 
m. în jurul lui se va crea, 
de asemenea, o zonă specifi
că, avînd ștrand cu bazine de 
Înot pentru toate viratele, o 
piscină acoperită, precum 41 o 
plajă întinsă. Totodată, Ungă 
actualul stadion de atletism 
se prefigurează șl o zonă pen
tru sport el distracție. cu 
multipla posibilități de prac
ticare • sporturilor nautice,

Gh. ARGEȘEANU

Festivitate la clubul Dinamo București
unei
de-
Di- 
de

Miercuri, tn' cadrul 
adunări festive, a fost 
cemată Clubului sportiv 
namo București Diploma 
onoare a Consiliului Național 

Fizică și 
I (grupa 

întrecerea 
1970. Cu

pentru Educație 
Sport pentru locul
I) obținut în 
desfășurată în anul 
acest prilej, conf. univ. Ma
rin Bîrjega, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S. i-a felicitat pe 
sportivii, antrenorii, acti
viștii salariați și obștești ai 
clubului pentru frumosul suc-

ce« repurtai, adresîndu-la tot
odată îndemnul de a depună 
șl în viitor noi strădanii pen
tru ridicarea măiestriei spor
tive. Mulțumind conducerii 
C.N.E.F.S. pentru distincția 
acordată, președintele clubului 
Dinamo, colonel Valeriu Bu
zea, și-a exprimat încrede
rea că sportivii și specialiștii 
clubului, vor depune toate 
eforturile pentru a menține 
locul întîi obținut în ierar
hia cluburilor noastre spor
tive.

în Încheierea acestei 
tlvități. a luat cuvintul 
neral-locotent Alexandru 
Dănescu, adjunct al minis
trului Afacerilor Interne, 
care i-a felicitat pe sportivii 
dinamoviști pentru cîștigarea 
întrecerii din anul 1970, 
urîndu-le noi succese în com
petițiile anului 1971.

fes- 
ge-

trecere printr-un oraș străin. 
Ni s a relatat că. venind aci 
și văzînd cum se încropește, 
încetul cu încetul, această 
„memorie vie" a sportului 
românesc, bătrînul scrimer 
Dimitrie Raiciu, fost com
ponent al lotului olimpic ro- 
'mân din 1928, nu și-a putut 
stăpîni lacrimile de bucurie.

Este 
explicat 
noastre, 
ușor de înțeles ce reprezintă 
pentru noi acest uriaș album 
pe care generațiile și-l trec 
una alteia, ca pe o ștafetă, 
pentru a perpetua prețioase 
amintiri. De la strigiliul efe
bului tomitan și basorelieful 
gladiatorului dac din epoca 
romană, trecînd prin ghioa
gele junilor scheieni ți cahla 
medievală reprezeintînd harța 
boierească de tipul turniru
lui cavaleresc, pipă la auto
mobilul ca primul număr de 
înregistrare obțin,ut tn Bucu
rești ți splendida cupă a 
campionilor mondiali de 
handbal din X970 — totul
• făcut să strălucească in 
această oglindă retrospecti
vă a aportului.

Ca operă indubitabilă, 
istorie, muzeul acesta eeta • 
adevărată școală fără bănol, 
în care instruirea sa tace 
cu ochii, cu mintea șl cu su
fletul Aci, pe temeiul tre
cutului se poate înălța cu
noașterea ți mai buna înțe
legere a prezentului ți viito
rului. Fiecare sportiv de as
tăzi este bine să cunoască —

poate mai greia de 
sursa sensibilității 
dar este destul de

(Continuare tn pag. a 2-a)

Președintele clubului Dinamo București, Valeriu Buzea, mul
țumind — în numele sportivilor și antrenorilor — pentru dis

tincția ce le-a fost acordată

TG. JIU. Plecată luni din 
Timișoara (după ce a străbă
tut teritoriile județelor Ca- 
raș-Severin și Mehedinți), 
„ȘTAFETA SEMICENTENA
RULUI P.C.R. 1921—1971“ a 
sosit, miercuri, la Tg. Jiu. La 
ora 14,30, reprezentanți; spor
tivilor din județul Gorj i-au 
întîmpinat, pe purtătorii me
sajului, în cel mai tînăr oraș 
minier din țară, Motru. După 
o scurtă festivitate care a a- 
vut loc aici, caravana de au
toturisme și motociclete s-a 
îndreptat către sadionui mu
nicipal din localitate.

Este ora 16. Numeroșii 
spectatori prezenți pe stadion 
sînt martorii unui moment 
emoționant : reprezentanții
județului Mehedinți predau 
Ștafeta celor din județul Gorj, 
aceste. clipe fiind precedate 
de citirea mesajelor adresate 
conducerii Partidului. în con
tinuare, s-a desfășurat un 
spectacol sportiv dedicat 
Semicentenarului Partidului, 
compus din meciuri de fot
bal, tenis de cîmp și între
ceri de atletism.

Joi la ora 12 Ștafeta își va 
continua călătoria, îndreptin- 
'du-se spre Craiova.

ALBA IULIA. După 
șurarea finalei Cupei 
centenarului la fotbal,
echipele Minaur Zlatna 
Soda Ocna Mureș, pe stadio
nul municipal din localitate 
a avut loc o festivitate cu un 
caracter deosebit i în fața 
unui numeros public, repre
zentanții orașelor Aiud. Blaj, 
Cugir, Cîmpeni și Sebeș au 
prezentat mesajele sportivilor, 
adresate conducerii Partidu
lui. Cîteva minute mai tîr- 
ziu, la ora 17,15, și-a făcut 
apariția „ȘTAFETA SEMI
CENTENARULUI P.C.R. 1921- 
1971“, plecată de la Deva. 
Mesagerii sportivilor din cele 
două județe au citit emoțio
nantele cuvinte pe care Șta
feta le va duce în Capitală, 
drept mulțumire pentru 
jinul acordat mișcării 
tive.

MIERCUREA CIUC. 
ce a trecut prin Tg. Mureș, 
Reghin, Gheorghieni, „ȘTA
FETA SEMICENTENARULUI 
P.C.R. 1921—1971“ a sosit, 
luni, la Miercurea Ciuc, ora
șul de reședință a județului

Harghita. Oameni ai 
români 
veniți și din localități 
nate, au ținut să fie prezenți 
la festivitatea prilejuită de 
citirea mesajelor sportivilor 
dn județul Mureș și din 
dețui Harghita.

VASLUI. în localitatea 
dăești, la granița dintre 
dețfele-Iași și Vaslui, au 
prezente, miercuri, delegațiile 
sportivilor care vor prelua 
„ȘTAFETA SEMICENTENA
RULUI P.C.R. 1921—1971“. 
în drum spre Vaslui, prin 
toate localitățile prin care a 
trecut, Ștafeta a fost entu
ziast primită de populație. Pe 
stadionul Victoria din Vaslui, 
la ora 16, în cadrul unui pro
gram de competiții închinate 
Semicentenarului Partidului, 
au fost citite mesajele repre
zentanților celor două județe. 
Ștafeta vasluiană, formată 

muncitori, țărani,

și maghiari,
muncii, 

mulți 
înveci-

ju-

Co- 
ju- 

fost

nieri, elevi și sportivi frun
tași, s-a îndreptat spre |u- 
deju] Bacău, unde urmează 
să sosească în cursul zilei 
de astăzi.

GALAȚI. După ce a stră
bătut localitățile Medgidia, 
Tulcea, Isaccea, „ȘTAFETA 
SEMICENTENARULUI P.C.R. 
1921—1971“ — plecată de pe 
traseul nr. 5 — a sosit, 
miercuri, la Galați. Festivita
tea prilejuită de acest eveni
ment a avut loc pe stadionul 
Dunărea din localitate. în 
prezența a numeroși specta
tori și a reprezentanților or
ganelor locale de partid 
stat, a reprezentanților 
nizațiilor și instituțiilor 
tribuții pe linia mișcării 
tive, s-a dat citire mesajelor 
sportivilor județelor Tulcea 
și Galați.

Tot miercuri, Ștafeta și-a 
continuat călătoria spre 
Brăila.

și de 
orga- 
cu a- 
spor-

desfă-
Semi- 
dintre

Și

spri- 
spor-

După

Meciurile — vedetă ale semifinalelor de azi: Vasile —Bumb, Alexe — lancu. Stump — Chivăr

încă doi campioni eliminați:
Nedelcea și Cimpeanu

Vidor BANCIULESCU

Gruiescu (stingă) a eschivat directa de dreapta a lui V.
NEAGU

INOTUL-UN SINGUR CANDIDAT PENTRU J.O.!
S Pentru E. Aimer cursa abia începe > Ceilalți candidați continuă cu... promisiuni

Pentru înotătorii români, 
începutul sezonului în bazin 
acoperit a fost de bun augur. 
Cîteva performanțe promiță
toare în cadrul „internațio
nalelor" de la Reșița și apoi 
cursele 
Eugen 
vie la 
atenția 
mat un test dificil în 
puternicei formații poloneze 
(team care face parte din 
grupa de elită a continentu
lui),, pe care aproape întreaga 
reprezentativă masculină a 
țării l-a trecut cu succes (91— 
89). Așadar, existau toate 
premisele ca înotătorii ro
mâni să încheie cu bine e 
perioadă de aproape șase 
luni, decisivă pentru confir
marea drepturilor de selecțio
nare în lotul olimpic.

Ei au ratat însă în mare

măsură deplina afirmare cu 
15 luni înaintea J.O. prin 
slabele rezultate din cadrul 
triunghiularului de Ia Mill- 
statt. Și pentru o mai bună

frumoase realizate de 
Aimer și Marian Sla- 
Bremen ne-au reținut 
în- primul rînd. A ur- 

fața 'ORIZONT 
OLIMPIC

edificare a celor Interesați 
— deși unii activiști ai F.R. 
Natație continuă să ne 
monstreze că întîlnirile 
pective nu aveau nici 
obiectiv special — să preci
zăm că selecționata română 
(fără Slavic, Naghi ți Ho- 
hoiu) a pierdut (62—69) în 
fața unei tinere echipe fran

de- 
res- 

un

ceze din care n-au făcut par
te Rousseau, Mosconi, Menu, 
Berjeau, Letast, Vigorito, 
Vigne, Combet și ceilalți re
prezentanți de frunte ai „co
coșului galic", și a reușit să-și 
asigure victoria (68—63) în 
fața modestei formați; a Aus
triei, abia în ultima probă.

Această din urmă confrun
tare ne-a dovedit, o dată în 
plus, că încă nu ne putem 
bizui pe o echipă în ade
văratul sens al cuvîntului, ci 
doar pe cîteva individualități. 
Care sînt posibilitățile aces
tora la ora actuală ?

EUGEN ALMER, cu 17:0-1,5 
pe 1500 m liber (a 14-a per
formanță din istoria natației

Adrian VASILIU

In ambianța extraordinară 
creată de interesul manifestat 
de cei peste 5 000 de specta
tori, 'prima gală a semifinale
lor a produs un spectacol 
extrem de atractiv (de la care 
au făcut excepție doar boxul 
cu totul neregulamentar al 
Iui Tudor Nicolae — inexpli
cabil convocat în Jot — pre
cum și pasivitatea organelor de 
ordine față de cei cîțiva spec
tatori turbulcnți). Publicul a 
fost copios servit, cu surprize, 
cu campioni prematur elimi
nați din cursa spre titluri, cu 
noi vedete ale căror nume 
abia se învață să se rostească, 
cu perspectiva unor meciuri fi
nale nesperate, dar și pasio
nante, dintre care vom cita 
ca o mostră doar confrunta
rea Cuțov — Dobrescu !

în primul meci al semifina
lelor categorie; muscă s-au în- 
tîlnit C. Gruiescu (Steaua) și 
V Ivan (C.P.M.B.). Așa cum 
începuse lupta se anunța o 
nouă surpriză. Ivan, mai si
gur pe el, mai precis în de
plasări, a punctat mai des și a 
cîștigat prirra repriză. în mi
nutele următoare, însă, Gru
iescu s-a impus în lupta 
de aproape, a lovit mai mult 
și și-a apropriat victoria. Gru
iescu b. p. (5—0) Ivan. O plă
cută
pentru spectatori evoluția tî- 
nărului
Constanța). In partida eu 0.

surpriză a «onstituit-o

(Continuare în paq. a 3-a)
T. Cerchia (Portul

a lăsat la 
luptat de 
campionul 

superiorita-

Ivan și va continua atacul. 
Foto : Dragoș

Ciucă (Steaua), el 
cabină tracul și a 
la egal la egal cu 
european Totuși, 
tea tehnică și plusul de expe
riență i-au adus lui Ciucă vic
toria (fără a convinge pe toți 
judecătorii). Ciucă b. p. Cer
chia (3—2).

Meciul dintre G. Pometsu 
(Rapid) și M. Dumitrașcu (Fa
rul), din cadrul categoriei pa
nă, a început furtunos. Cons- 
tănțeanul, cu o directă 
dreapta, l-a zdruncinat pe ra- 
pid’st în primele minute 
luptă, dar replica acestuia 
fost promptă : cu stingi c . 
blate la corp și la figură, Po- 
metcu a 
necesare unei victorii (n una
nimitate Pometcu b. p. DumU 
trașcu (5—0).

Cu prețul unor mari eforturi, 
Nedelcea s-a reabilitat In fața 
spectatorilor, tn partida cu O. 
Arrăzăroaie (Oțelul Galați). 
Dar, ®a și cum și-ar fi amin
tit de meciul eu Kiss, fn care 
Nedelcea a 
contestată, 
acum din 
frustrîndu-1 
care o merita. Amăzăroaie b. 
p. (3—2) Nedelcea.

Ea categoria ușoară. S. <5u-
Mihai TRANCA

de
de 

i a 
d vi-

acumulat punctele

primit o Victoria 
arbitrii l-au oprit 
eursa spre titlu, 
de o decizie pe

(Continuare în pag a 4-a)
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îi datorez Partidului
(Urmare din pag. li

'Aveam 30 de ani, în 1934, 
cînd, la Brăila, am 
pentru ultima oară treptele 
ringului, pentru a întilni un 
adversar al cărui nume nu 
rni-l mai aduc aminte. Mi-am 
încheiat cariera pugilistică, 
cu o victorie prin K..O. A 
fost o bucurie de moment. 
Plecînd de la sală, m-am în
trebat, îngrijorat, ce-mi re
zerva viața în continuare, 
după încheierea acestei ac
tivități provizorii, pe care o 
părăseam la fel de 
cum o începusem. Titlul 
campion al României 
toate categoriile, cucerit 
1927, în fața lui Teică, 
pofida marii diferențe 
greutate dintre noi, < 
două meciuri egale cu Moți 
Spakow, victoriile în tntîlnl- 
rile internaționale, serile de 
glorie ji de pahar rămâneau 
acum In urmă, fără valoare. 
Conta numai prezentul. Și, 
mai ales, viitorul, această 
mare necunoscută care nu-mi 
făgăduia nimic bun.

Firește, am devenit antre
nor. Dar, în acele vremuri, 
această meserie nici nu era 
legiferată, și deci nu-ți asi
gura existența. La „Tirul", 
unde dădeam lecții de bor, 
nu câștigam mai nimic. Și, in 
cîteva rindurt, am renunțat 
la această activitate, pentru 
a deveni funcționar cu o 
leafă mică dar sigură, sau 
pentru a face gimnastică co- 
rectivă cu copiii, ca și cu 
oamenii maturi ce sufereau 
'de obezitate.

Așa am trăit pînă în 1947, 
cînd, o dată cu desființarea 
boxului profesionist la not 

în țară, meseria de antrenor 
a devenit 
celelalte,

urcat

sărac 
de 
la 

! in 
in 
de 

cele

o profesie ca toate 
protejată de lege,

asigurătoare a unei existențe 
demne. Și iată că, la 43 de 
ani, îmi începeam de fapt 
viața. Nu mai eram o frun
ză în vtnt, în așteptarea unei 
întimplări norocoase. De a- 
tunci, și pînă la ieșirea mea 
la pensie, mi-am exercitat 
meseria de antrenor, la clu
bul Dinamo. La drept vorbind, 
nici astăzi nu mi-am încetat 
activitatea, deși am ajuns 
la 67 de ani. Clubul Dinamo 
n-a renunțat nici un mo
ment la serviciile mele, ci 
m-a înconjurat cu toată căi 
dura, m-a făcut să simt că 
pot fi încă folositor, mi-n 
încredințat mai departe tre 
ningul de antrenor apelind 
continuu la cunoștințele și 
experiența mea. Și, cum să 
nu te simți ttnăr în aceste 
condiții, cum să nu vrei să 
faci chiar mai mult decît in 
anii tinereții adevărate f

Am simțit grija Partidului 
pentru toți oamenii muncii 
și m-am străduit, cu mo
destele mele puteri, să-mi 
aduc contribuția la înflori
rea unei activități căreia I 
se acorda acum toată prețu
irea. Sînt un om căruia nu 
i-au plăcut cifrele. Poate, și 
pentru că nu puteau spune 
nimic în legătură cu mine. 
Acum, adesea, le las pe ele 
să vorbească în locul meu, 
cu cei 87 de campioni națio
nali, cărora le-am îmbrăcat 
tricoul cu dungă tricoloră, 
de-a lungul anilor, cu cei 
29 de maeștri ai sportului 
crescuți sub ochii mei, cu 
cei doi maeștri emeriți ai 
sportului, Nicolae Linca șl 
Ion Monea, alături de care 
am suferit în ceasurile gre
le ale luptelor pe care le-au 
susfinut pe ringurile din țară 
sau din străinătate și m-am 
bucurat de succesele lor.

Munca mea de îndrumător 
al atîtor generații de boxeri 
a fost cu prisosință răsplăti
tă, atît din punct de vedere 
material, cît și moral. In 
1963, mi s-a acordat înaltul 
titlu de antrenor emerit. Am 
primit Medalia Muncii, Or
dinul Muncii și Ordinul Me
ritul Sportiv. Mi s-a reparti
zat o locuință confortabilă, 
iar pensia îmi asigură o bă- 
trînețe lipsită de griji. Mul
țumită Partidului, sînt, cum 
spune o vorbă populară ro
mânească, „cu sacii în căru
ță", așa cum n-am fost nici
odată. De ce ar surprinde 
atunci faptul că, la 52 de 
ani, mi-am întemeiat o fa
milie ? Toate cele din jur 
mă invitau la acest lucru. 
Și apoi, mă simțeam mai 
ttnăr ca oricând. Mă consider 
Și astăzi I

Constantin NOUR 
antrenor emerit

mișcării sportive constituie o 
transpunere în viată a măsu
rilor aprobate la 3 iulie 1967 
de către Comitetul “ 
al C.C. al P.C.R. Și în cursul 
aceluiași an, la 28 decembrie 
1967 Legea cu privire la dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport a căpătat votul 
Marii Adunări Naționale, de
finind cu claritate, 
mul său 
fizică și 
Socialistă 
activități 
înfățișînd 
joră a acestor activități : 
ducația fizică și sportul con
tribuie la menținerea și întă
rirea sănătății, creșterea 
pacităților fizice și intelectua
le. buna folosire a timpului 
liber, dezvoltarea armonioasă 
fizică și morală a . populației”, 
legea stipulează că „in vede
rea realizării acestor obiecti
ve, statul sprijină dezvoltarea 
educației fizice și sportului".

Asumîndu-și responsabilități 
tn acest domeniu, statul con
cură. prin organele sale, ală
turi de organizațiile obștești, 
la realizarea obiectivelor tra
sate prin Legea nr. 29. Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport. federațiile 
sportive, cluburile și asocia
țiile sportive au primit sar
cini concrete, specifice și tot-

Executiv

articol, că 
sportul în

România 
de interes

apoi menirea

prin pri- 
„Educatia 
Republica 
constituie 
național".

nia- 
„E-

ca-

odată, obligația de a colabo
ra, în spiritul acestei legi, cu 
organizațiile sindicale, de ti
neret și pionieri, cu ministe
rele interesate pentru conec
tarea mișcării sportive din Ro
mânia la dinamica societății 
noastre contemporane.

Și ce poate fi mai grăitor 
despre roadele măsurilor ins
pirate de către Partid, decît 
primul bilanț pe care spor
tivii României socialiste l-au 
prezentat la sfîrșitul anului 
1968 ? Patru medalii de aur, 
6 de argint și 6 de bronz la 
J.O. din Mexic, un titlu de 
campion mondial și unul eu
ropean. trei recorduri mon
diale, două olimpice și trei 
europene, două cupe ale cam
pionilor europeni și 55 de me
dalii de aur la campionatele 
balcanice de seniori, tineret 
și juniori. La acest bilanț și-au 
adus contribuția ecnumărate 
discipline ca, de pildă, atletis
mul. scrima, tirul, boxul, ca- 
iacul-canoea, luptele, popice
le. canotajul, bobul, tenisul de 
masă, handbalul.

în 1969 bilanțul a fost, 
de asemenea, bogat, ca și In 
anul următor, cînd reprezen
tanții țării noastre au cucerit 
8 medalii de aur, 6 de argint 
șl 9 de bronz la campionatele 
mondiale. 3 de aur, 2 de ar
gint și 10 de bronz la compe
tițiile europene si 96 de aur. 
86 de argint și 62 de bronz la

Muzeul
(Urmare din pag, ti

prin filtru critic — cum au 
făcut sport părinții săi. bu
nicii săi, strămoșii săi. Struc
tura actuâlă a Muzeului na
țional al sportului încearcă 
să răspundă acestei curiozi
tăți tocmai într-o ordine cro
nologică firească. încă de la 
intrare, vestibulul ne intro
duce într-o sumară investi
gație arheologică a exerci- 
țiilor fizice practicate cu mi
lenii în urmă pe teritoriul 
patriei noastre. întocmitorii 
muzeului au făcut un efort 
lăudabil pentru a obține ve
chile basoreliefuri sau stele 
funerare din epoca elină sau

național al sportului

COMPETIȚII SPORTIVE 
CINSTEA SEMICENTENARULUI

PRIMA MAȘINĂ DE FORMULĂ
PENTRU JUNIORI

CONCURS DE IACHTING
Pe lacul Herăstrău, In organi

zarea asociației sportive Electrica 
București, s-a desfășurat un atră
gător concurs de laehting dotat 
cu „Cupa Semicentenarului". în
trecerea a fost rezervată Junlorl-

ASOCIAȚIA 
„INDUSTRIA LINEI" — 

230 DE SPORTIVI LA CROS

170 de fete șt 60 de băieți 
— membri al asociației spor
tive „Industria Linei" din 
Timișoara au participat la 
crosul tineretului. învingători: 
luliana Crișan și Iosif Szabo 
(categ. 17—19 ani), Victoria 
IrirPia și ștefan Ivănescu 
(peste 19 ani).

C. CREȚU eoresp.

lor șl seniorilor, la clasele Finn, 
Snipe și F.D. REZULTATE : Finn 
rseniorl): 1. Petre Purcea (C.N.U.) 
3 p, 2. N. Opreanu (C.N.U.) 11 
p. 3 Petre Svoboda (Electrica) 17,1 
p: Juniori : 1. Adrian Arendt 
(Electrica) 6 p, 2. Dragoș Mă
răcine (Electrica) 8,7 p 3. LuTan 
Dragomir (Electrica) ' 19,4 p;
Snipe (seniori) : 1. D. Popovici — 
M. Mugescu (Electrica) 5,7 o, 2. 
C. Florescu — D. Pascu (Electri
ca) 9 p; juniori : c. Dragoș — 
C. Mircea (Electrica) 11 p; F. D. 
(funiori) : 1. Gruia lonescu — 
Gh. DInescu (C.N.U.) 3 p, 2. Cris
tian lonescu — Paul Stoica (Eter- 
trlca) 11 p.

Este gata de start prima mașină 
de formulă pentru Juniori. Pro
iectat șl construit de maestrul 
emerit al sportului Ion Bobocel, 
secretar general al Federației ro
mâne de modelism, automobilul 
din Imagine a fost realizat în 
cinstea Semicentenarului partidu
lui. Mașina are un motor de 350 
cmc șl dezvoltă o viteză ds 90 
kmTi. Ea vine să completeze com
petițiile de carturi atît de îndră
gite de școlari, urmînd ca 
probele experimentale 
In... producția de serie.
amănunt: automobilul 
mulă pentru Juniori a 
strult In atelierul și cu sprijinul 
elevilor liceului sloan Neculce" 
din Capitală.

după 
Intre 
ultim 

for-

să 
Un
de

fost con-

cu gimnastica de înviorare; 
treclnd prin latura de învă
țare a unor discipline aplica
tive, ca Înotul și schiul, șJ 
termlnind cu un bogat calen
dar competițional adresat spor
tivilor nelegltlmațl șl cu di
versele acțiuni pentru 
derea turismului, 
de orice cifră tn 
niu. interesează, 
rînd, contribuția 
menținerea sănătății, la dez
voltarea fizică armonioasă a 
tinerei generații, la petrecerea 
în mod plăcut șl util a tim
pului liber al cetățenilor, in
diferent de vîrstă.

Tinînd cont de rolul forma
tiv, educativ al sportului, de 
aportul consistent pe care a- 
cesta trebuie să-l aducă tn 
disponibilitatea de lucru a 
cetățenilor, contribuind direct 
Ia buna lor stare fizică șl psi
hică, angrenarea maselor largi 
Ia practicarea exerclțlilor fi
zice șl sportului. Ia activitățile 

• recreative, de turism șl a- 
grement Ișl dezvăluie obiecti
vul social. Obiectiv a cărui 
Importantă a fost tn repetate 
rinduri subliniată în documen
tele de partid șl de stat șl. 
care tșl găsește transpunerea 
în hotărtrile C.N.E.F.S., în 
acțiunile Inițiate In acest sens, 
tn colaborare cu factorii ee 
au atribuții In domeniul edu
cației fizice și sportului.

România socialistă posed* 
structuri social-economic* des
chise. perfecționablle, constru
ite cu participarea activă a 
maselor, proces Inspirat șl 
condus pe baze științifice de 
către Partidul Comunist Ro
mân, proces în care înseși 
masele se pregătesc șl se 
perfecționează. Iar microstruc
tura sportului constituie o 
parte integrantă a acestei 
complexe și dinamice reali
tăți. De aceea, angajamentul 
asumat la ultima Conferință 
pe tară a mișcării sportive, în 
scrisoarea adresată Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, răspunde și 
acum, pe deplin actualității : 
„ Asigurăm Comitetul Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, pe dumneavoastră per
sonal. tovarășe secretar ge
neral, că sportivii, antrenorii, 
profesorii de educație fizică, 
toți lucrătorii din mișcarea 
sportivă vor munci fără pre
get, cu energie, competență șl 
pasiune pentru Înfăptuirea 
sarcinilor de cinste puse In 
fața noastră de către partid, 
pentru ca sportul româneso 
să se afirme tot mal puternic 
In lume, spre gloria patriei 
noastre — Republica Socialis
tă România”. 1

Întrecerile balcanice. Pe toate 
meridianele globului, sportivii 
ce au reprezentat culorile pa
triei au luptat din toată ini
ma, punindu-și în joc toate 
cunoștințele tehnico-tactice și 
aptitudinile lor, infrunlind cu 
cinste adversari de mare va
loare și faimă, cucerind apre
cierile specialiștilor, respectul 
concurenților, simpatia publi
cului și acrediiind, astfel, tn 
lume, mișcarea sportivă româ
nească, hărnicia și talentul 
poporului român.

Astfel au răspuns sportivii 
noștri condițiilor de viață șl 
de pregătire asigurate prin 
permanenta grijă a Partidului 
Comunist Român. Grijă care 
se exprimă pregnant și prin 
dezvoltarea bazei materiale. 
Conform indicației cuprinse 
în Documentele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. : „Este ne
cesar să se acorde atenție 
dezvoltării sportului și edu
cației fizice, bazei sale ma
teriale”, In cincinalul Înche
iat (1966—1970) obiectivele sta
bilite In acest sens au fost 
îndeplinite. între multiplele 
realizări obținute pe acest tă- 
rîm vom aminti doar moder
nele stadioane ale municipii
lor Craiova și Brașov, sălile 
de sport din Cluj și Timișoa
ra. Complexul sportiv și pa
tinoarul gălățean, bazinele a- 
coperite din București, Cluj, 
Ploiești. Brăila, patinoarele a- 
coperite din Miercurea Cluc 
și București, complexul atle
tic de la Cimpulung Muscel, 
complexul pionieresc de la 
Constanta, cele 41 săli de gim
nastică în rețeaua invățămtn- 
tului general.

A reduce insă complexa ac
tivitate numai Ia sportul de 
performanță ar fi o mare gre
șeală. mai ales că tn ultima 
perioadă, dîndu-se viată pro
gramului stabilit de Congresul 
al X-lea al P.C.R., s-au de
pus eforturi considerabile în 
direcția impulsionării și dez
voltării sportului de masă pe 
baze viabile, eliberate de ba
lastul formalismului.

Abordînd sportul de masă — 
sarcină de bază în concepția 
partinică despre sport — nrin- 
tr-o deschidere mai amplă și 
mai realistă, inițiativele loca
le. din județele țării, au con
stituit un suport real preocu
părilor pe plan central, efi
cienta acestora fiind unicul 
criteriu de apreciere. Adre- 
sîndu-se unor categorii specifi
ce de cetățeni, in funcție de 
vîrstă și preocupări, activitățile 
de educație fizică 
rîndurile elevilor 
lor. în rîndurile 
muncii, de pildă,
o sferă mai largă. începînd

Sf 
acest 
In 
adusă

extln- 
dincolo 
dome- 
primul 

la

plome, opere de artă — în 
această grandioasă coroană, 
grea de simboluri, se citesc, 
ca într-o carte, succesele miș
cării noastre sportive obți
nute în ultimul sfert de veac. 
Amintirile palpabile ale celor 
măi de seamă evenimente 
sportive din această perioadă 
ne stîrnesc fiorii anilor 
trăiți de noi, anilor în care 
forța mereu înnoitoare a 
Partidului a deschis căile 
sportului întregului popor ro
mân, în care ambianța mora
lă și condițiile materiale 
s-au conjugat pentru a ușura 
obținerea superbelor victorii 
de răsunet mondial, care au 
statornicit sportului româ
nesc pe glob un prestigiu 
binemeritat.

Despre toate acestea 
propune să vorbească mai 
larg Muzeul național 
sportului.

romană. Ilustrative pentru is
toria domeniului nostru. Sca
ra de pasaj a fost valorifi
cată pentru a sugera mai 
mult potențialii] sportiv (de 
altfel destul de scăzut) al e- 
vului mediu, limitat eu deo
sebire la fapte de arme sau 
simple jocuri populare (fără 
testimonii marcante).

Tn prima încăpere Impor
tantă se reconstituie, cu bo
găție de argumente, o parte 
considerabilă a perioadei ce 
se întinde între limitele ce
lor 9—10 decenii cîte numără 
istoria sportului modern în 
România. Reconsiderarea a- 
cestei epoci în spirit științi
fic este o datorie față de tî- 
năra generație de sportivi. 
Tn același timp, cultivarea 
tradițiilor valoroase — și în 
sportul nostru acestea nu lip
sesc — devine de-a dreptul 
operă educativă. Standul în
chinat sportului muncitoresc 
din țara noastră și primei 
asociații sportive îndrumată 
de Partidul Comunist Român, 
asociația „Prietenii Naturii", 
cîștigă în originalitate și în 
valoare instructivă.

Nu Intenționăm să facem 
inventarul pieselor rare, 
venirurilor, 
plachetelor, 
puse. — majoritatea 
inestimabilă valoarea 
rică. Deocamdată să 
liem cu satisfacție că 
ferabilă prezența' aci 
pildă — a bătrînului 
ped, decît în curtea din 
Dr. Felix, 
ruginiril 
mult mai 
cine știe 
nale sau 
prezența unor vechi medalii 
olimpice (cum sînt cele de la 
rugby sau călărie), a 
diplome de campioni 
diall (cum sînt cele de la 
bob ale lui Papană sau 
Frim), primelor cărți de gim
nastică ale lui Moceanu sau 
D. lonescu, caschetei de in
ternațional a lui Mircea Ico- 
nomu, atîtor și atîtor amin
tiri ale gloriilor sportive de 
altădată.'

Ultima sală a muzeului și 
cea mai impozantă, face pun
tea de legătură cu prezentul. 
Tntr-o amplă desfășurare de 
steaguri, fanioane, trofee, sta
tuete, cupe, afișe, programe, 
medalii, insigne, timbre.

își 
pe 
al

și sport în 
și studenți- 

oamenilor 
au cuprins

SU- 
documentelor 

fotografiilor ex- 
de o 

isto-. 
subli- 

e pre- 
— de 

veloci- 
str. 

unde zăcea supus 
și distrugerii. E 
utilă aci, decît în 
ce scrinuri perso- 
poduri de case,

două 
bont 
kob

unor 
mon- ■

SE POATE CALIFICA ECHIPA NOASTRA
Simbătă

IN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIAL?

„CUPA SEMICENTENARULUI" 
LA POPICE

16 echipe ae popice din Oradea 
au fost angrenate Intr-o compe
tiție In finala căreia reprezenta
tiva municipiului Oradea a dis
pus — în mod surprinzător — de 
campioana Județului I. C. Oradea. 
S-a Jucat la 100 bile mixte, rezul
tatul fiind 2 492—2 430 p.d. In fa
voarea Jucătorilor de la Voința. 
S-au remarcat I. Nyilas 429 p.d.. 
S. Gali 426 p.d. (Voința), respec
tiv C. Mălan 426 p.d. și I. Lang 
418 p.d. (I.C.O.). La Juniori. în 
concursul individual, pe primele 

locuri s-au clasat L. Dara- 
(I.C.O.) cu 849 p.d. șl C. )a- 
(Olimpia) cu 807 p.d

Uie G1IIȘA, eoresp.

ș'duminică
PRIMA FINALĂ

REPUBLICANA

PENTRU COPII
Simbătă și duminică, în sala 

Dinamo din Capitală, vor 
avea ioc întrecerile finale ale 
primei ediții a campionatelor 
republicane individuale de 
judo rezervate copiilor. Com
petiția finală reunește peste 
150 de copii judoka din nu
meroase cluburi și asociații 
sportive din Capitală și din 
provincie. De menționat că la 
etapa inaugurală au partici
pat. nu mai puțin de 1 246 de 
concurenți. Organizatorii, fe
derația de specialitate în co
laborare cu C.N.O.P. și revi
sta Cutezătorii, au pregătit 
frumoase premii pentru în
vingători.

De la I.E.A.B.S.
Se aduce la cunoș

tință că bazinul de 
înot Floreasca este pus 
la dispoziția publicului 
zilnic între orele 8—19. 
Bazinul este acoperit 
și are apă caldă.

■A
Pentru meciul de fot

bal STEAUA — DINA
MO, care se va disputa 
pe stadionul Republicii 
in ziua de 9 mai crt. 
ora 16, biletele de in
trare »-au pus în vîn- 
zare la casele obiș
nuite.

In ziua meciului nu 
se vor mai vinde bilete.

După 100 de minute de 
handbal, chiar dacă nu în
totdeauna mulțumitor pe 
plan valoric, dar în orice caz 
mai mult decît satisfăcător 
sub raportul dîrzeniei, al lup. 
tei pentru victorie — repre
zentativele feminine ale Ro
mâniei și Uniunii Sovietice 
se află, totuși, la egalitate 
în lupta pentru calificarea în 
turul final al C.M. Și astfel, 
organizatorii acestei mari 
competiții, federația de spe
cialitate olandeză și Fede
rația Internațională au încă 
un loc liber (cel de al 9-lea) 
pe lista participantelor la 
campionatul mondial, cele
lalte 8 echipe fiind deja cu
noscute : Ungaria. Iugoslavia, 
Olanda și Japonia (calificate 
fără jocuri de baraj), pre
cum și Danemarca, R.D. Ger
mană, Polonia și R.F. a Ger
maniei, ajunse în această e- 
tapă finală a Întrecerii, prin 
eliminarea (în ordine) a se
lecționatelor Bulgariei, Ceho
slovaciei, Norvegiei și Sue
diei. Dar așteptările organi
zatorilor și ale tuturor iubi
torilor handbalului nu vor 
mai dura mult, deoarece în 
seara zilei de 9 mai va avea 
loc la Viena meciul de ba
raj dintre reprezentativele 
României și Uniunii Sovie
tice, la sfîrșitul căruia va fi 
cunoscută cea de a 9-a for
mație finalistă. Aceasta pen
tru că dacă meciul se 
cheia la egalitate Se 
fectua prelungiri (2 
a 5 minute), iar în 
egalitatea va persista
mai acorda încă o prelungire 
(tot 2 reprize a 5 minute) la 
capătul cărora daci echipa

calificată nu va fi cunoscută 
se va proceda la desemnarea 
ei prin tragere la sorți.

Este vorba, deci, de un joc 
decisiv, înaintea căruia 
amatorii de sport din 
noastră se întreabă care 
șansele handbalistelor 
mânce. Tn acest sens nu 
un secret pentru nimeni că 
principale favorite rămîn 
jucătoarele sovietice, care al
cătuiesc o formație mult mai 
rutinată, cu o mai mare for
ță fizică, cu o experiență 
tactică evident superioară se
lecționatei noastre, compusă 
în marea el majoritate din 
handbaliste mai tinere, foarte 
ambițioase — este adevărat 
— dar supuse maț mult decît 
adversarele lor tracului și 
lipsei de curaj în atac. Spre 
satisfacția noastră, însă, e- 
chipa română, atît in pri
mul meci la Tbilisi și, poate 
mai puțin, în al doilea joc 
la Cluj a reușit totuși să 
țină piept redutabilei repre-

AZI

JOCURI

CA PE O ARCA A LUI NOE...

va în- 
vor e- 
reprize 
caz că 
se va

toți 
țara 
sînt
ro- 

este

zentative sovietice, furni- 
zînd, într-un fel, marea sur
priză a partidelor de califi
care. Tocmai de aceea consi
derăm că handbalistele noas
tre au datoria de a nu se 
opri la jumătatea drumului. 
Ele au dovedit că în ciuda 
pronosticurilor pot. să reali
zeze acest prim salt spre o 
deplină afirmare pe plan 
mondial. Spunem acest lu
cru, deoarece dacă selecțio
nata română se va califica 
în dauna celei sovietice, 
atunci — țțnînd seama de 
formațiile ajunse în turneul 
final al C.M. — echipa noas
tră are certe posibilități de 
a ajunge pe podiumul între
cerii. Este, așadar, o mare 
șansă pentru handbalistele 
românce, Știm că ele sînt con
știente de acest lucru, știm 
că doresc calificarea din tot 
sufletul. Nu le rămîne decît 
să lupte cu calm și cu curaj I

— c. a. —

In divizia

DECISIVE LA
Astăzi sînt 

rile din ____
XXIII-a din campionatul mas
culin, divizia A. Cel puțin 
trei, din cele cinci partide, se 
anunță deosebit de interesan
te, prima dintre ele ca im
portanță fiind cea dintre Di
namo Brașov șl 8.C. Bacău. 
Handbaliștii brașoveni, jucînd 
pe teren propriu, vor lupta 
să obțină victoria, căci altfel 
vor continua să rămină sub 
amenințarea retrogradării. Par
tide Interesante se anunță, de 
asemenea, cele de la Cluj I

programate jocu- 
cadrul etapei a

MASCULINĂ A

BRAȘOV Șl CLUJ
Universitatea — Dinamo Bucu
rești (în care bucureștenii au 
o sarcină extrem de dificilă) 
și Lovrin : Știința — Univer
sitatea București (studenții 
pleacă la Lovrin, după un e- 
gal obținut cu multă transpi
rație acasă și după o surprin
zătoare i ictorie a Științei în 
fața revelației ultimului tur, 
S.C. Bacău). Singurul joc ce 
se va disputa în Capitală, 
Voința — Steaua, are loc pe 
stadionul Tineretului, de la 
ora 11,30.

Desigur, la nivelul actual al tehnicii 
noastre de sunet, nu e greu să ai în di
rect cocoșii, găinile, curcanii, scuterele, 
motoretele, vîntul, porumbeii, mașinile, bir
jele, tot ce mișcă, rîul, ramul, din jurul 
unei arene sportive — așa cum s-a în- 
tîmplat cu meciul de tenis România — 
Olanda, extrem de bogat în evenimente 
sonore foarte realiste. Negrăit de frumos 
se exprima un cocoș, se părea că sîntem 
pe o modernă arcă a lui Noe, pachebot 
minunat pe care se instalase — așa cum 
e normal, pe marile pacheboturi — un 
teren de tenis unde jucau lejer, fără 
patimă, cîțiva pasageri. Doi 
știau foarte bine jocul, ceilalți doi — de 
loc lipsiți de talent — 
tunci îl învățau și progre
sau de la minge la minge. 
Era un tenis-școală. Nu ve
nea • nici un potop, nu se 
anunța nici o catastrofă, o- 
ceanul era senin, fără nori, 
cocoșii cîntau liniștiți, o- 
menirea plutea -calmă spre 
țărmuri însorite, mîndră că 
a descoperit acest joc su
perb numit tenis

Toată introducerea asta 
poetică nu vrea decît să 
sugereze că era la mintea 
cocoșului, a oricărui cocoș, 
că Ilie și Tiri nu vor avea treabă cu olan
dezii nezburători, neînaripați. într-un ase
menea joc-școală nu conta decît „mo
nera" — iar „monera" a fost desăvîrșită. 
Fifi înaripatul luase chipul lui Năstase, 
omul acesta joacă un tenis cu cîțiva cen
timetri deasupra pămîntului, fantezia lui 
e debordantă, Țiriac susținea că 
în lume nu are fantezia lui Ilie, 
e Năstase I

Dar adevăratul meci — de loc la 
cocoșului — a fost discuția dintre 
Emanuel Valeriu, care a avut excelenta 
idee de a-l ruga pe „urs* — căci avem 
și așa ceva pe arcă — să comenteze me
ciurile lui Ilie. Țiri a fost admirabil în dia
log : servit de un partener care știe ce 

■ înseamnă un dialog, Țiriac a desfășurat 
un joc entuziasmant al inteligenței, bunu
lui simț și bunului gust, al orgoliului de 
calitate și al lucidității percutante. Țiri are 
replică, spontaneitate, reflexe, reflecții, un 
joc complet în dialog — cu smpshuri ver
bale, cu loburi, cu sfopSuri crude și cu 
mingi tăiate brutal. El detestă flateria, de

dintre ei

a-

hJ

nimeni 
acesta

mintea 
Tiri și

la nivelul unui orgoliu superior. El nu se 
lasă înșelat de vorbe mari și aparențe — 
de fiecare dată cînd i se oferea un teren 
larg pentru a bate cîmpii, el ne aducea pe 
pămînt, anunțîndu-ne sobru si vibrant si
tuația scorului I Dialogul celor doi a izbu
tit să dea nu numai o dimensiune mai 
cuprinzătoare unui meci fără istoric, dar 
și o schiță clară a unor caractere. Nu 
avem în fiecare zi o asemenea reușită în 
arta comentariului.

Pe urmă — fiindcă tot sîntem pe arcă 
— au venit caii. 18 camere de televiziu- 

urmărit marea cursă de 
la Liverpool, marele „Na
și zău dacă am văzut ceva 
mai frumos, de la filmul 
„Gool" încoace, poate chiar 
de la potop încoace. Spec
tacol ae pe altă lume, por
nit andante din padock ma
iestuos, pentru a atinge ne
bunia cailor alergînd fără 
călăreț, ca oameni fugind 
fără cap, sfîrșind printr o 
cavalcadă desfrînată din 
care a tîșnit această mag
nifică Specify... învingăto
rul, calul nr. 7, filmat în
delung, ca un om, căci e 
demn de a fi om, după 
cursă, sărutat, îmbrățișai și 

mai ales mîngîiat. Nu voi uita multă vre
me chipul iui Specify-calul.

Ceea ce n-oș putea spune despre jocul 
acela între oameni poreclit Sleaua — Poli 
și venit cu atîta tam-tam de la lași. In 
afară de cursa aceea braziliană a lui 
Moldoveanu, ce s-ar putea spune ? Că 
Steaua a jucat mai bine și a pierdut lo
gic... Că mi-a plăcut prosopul din plasa 
porții lui Coman... Că Incze acesta e ci
neva... Panseluțe, albăstrele I— cum se zice, 
și cum am mal spus de atîtea ori, la atî- 
tea „meciuri de importantă capitală". Bine, 
cu adevărat bine, mult mai ponderat, cu 
tonuri de calitate, cu inflexiuni scurte de 
voce care valorau cît fraze 
dovedește ce mare lucru e 
oamenilor — bun, deci, mi 
cea Radu lacopan. Dar și 
șui are un comentator de I 
decît echipa sa I — și i 
spus-o... Să fie un semn . 
duminică vom vedea la derbyurile inter- 
bucureștene ceva ce n-am mai văzut și 
vom „vorbi discuții" cum n am mai discu
tat pe arca noastră ?

ne (18 1 I) cu 
obstacole de 
țional" englez,

il

! lungi, ceea ce 
teatrul în viqfa 
s-a părut Mir- 
asla — câ la- 
fotbal mai bun 
asta am mai 
că simbătă și

BELPHEGOR

TURNEUL

VA DEFINITIVA LOTUL NATIONAL FEMININ

meciurile cu Albania

După cum se știe, de miine 
pînă duminică sala Floreasca 
va găzdui turneul final al 
campionatului național femi
nin de baschet, la care iau 
parte echipele Politehnica 
București, deținătoarea titlu
lui și „ virtuala cîștigătoare a 
acestei ediții, Rapid și I.E.F.S. 
între care se va decide ocu
panta locului secund, și Cri- 
șuj Oradea, După cum se ve
de. practic acest turneu are 
un singur scop, desemnarea 
deținătoarelor medaliilor de 
argint. Dar, valoarea și spec
taculozitatea meciurilor, trei 
dintre ele fiind derbyurl ale 
diviziei A. pot constitui 
moașă propagandă 
baschetul feminin. în
Întrecerea are și o altă 
nătate rezultată din faptul că

o fru- 
pentru 

plus, 
insem-

va oferi posibilitatea rulării 
majorității jucătoarelor vizate 
să fie selecționate in repre
zentativa țării. In acest sens, 
declarația antrenorului echipei 
naționale, Drof. Sigismund Fe- 
renez. este edificatoare :

„Turneul constituie un foar
te bun prilej de verificare a 
pregătirilor efectuate în sec
țiile cluburilor de tinerele 
sportive care vor alcătui lo
tul reprezentativ. La Încheierea 
disputelor, vom trage conclu
ziile de rigoare și vom defi
nitiva echipa care va susține 
primul test International cu 
prilejul turneului ce va 1» e- 
fectuat in R. D. Germană. 
Sper ca Întrecerile să ne ofe
re constatârl pozitive care să 
ne dea speranțe pentru o bu
nă comportare intr-un viitor 
apropiat**.

jucă- 
de la 
locul 

de la 
e-

După turneul de la Sofia, 
conducerea tehnică a lotului 
național de baschet masculin 
a hnlărit selecționarea 
torului Matei -Ri.ihring 
Universitatea Cluj, în 
lui Vasile Zdrenghea
același duh. Ca urmare, 
chipa care ne va reprezenta 
duminică și luni in meciurile 
cu Albania are următoarea 
alcătuire • Albu, Georgescu 
(ambii complet refăcuti), 
Savu, Diaconescu, Oczelak, 
Popa, Pîrșu, Tarău, Cimpea- 
nu, Dragomirescu, Chivulescu 
șl Riihring.

De la Katowice, gazda tur
neului de calificare pentru 
C.E. la care va lua parte for
mația română (19—23 mai), 
ne-a parvenit informația că 
jocurile se vor desfășura th 
sala de sport a clubului Bafl- 
don, îar comisar F.I.B.A. va 
fi Borislav Stankovici (Iugo
slavia).'
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TONESCU, BLINDB ȘI LEINER PRINTRE EVIDENȚIAȚI
ARAD 5, (prin telefon, de 

ta corespondentul nostru) —. 
In sala de sport din localitate 
au continuat miercuri între
cerile finalelor campionatelor 
republicane individuale de 
juniori (mari și mici) la lup
te libere. în reuniunile zilei 
a doua partidele au fost deo
sebit de disputate, toți concu- 
rentii luptînd cu ardoare 
pentru a obține calificările în 
semifinale. S-au impus în 
mod deosebit juniorii mari 
Victor Tomescu (Rapid Bucu
rești), la cat. 48 kg, Petre 
Blindu (Constanța) cat. 52 kg 
și Claudiu Zeiner (Lugoj) 
cat. 60 kg.

Iată ctteva rezultate mai Impor
tante din întrecerile juniorilor 
mari : eat. 48 kg : V. Tomescu 
(Rapid Buc.) b. superioritate P. 
Brîndușan (Timișoara) și b.p. I.

Breaz (Brașov); cat. 52 kg : P. 
Blindu (Constanța) b.t. V. Pacri- 
ța (Iași) și b.s. Gb. Ignat (Arad); 
cat. 56 kg : Gh. Eremla (Dinamo 
Buc.) b.s. D. Ursu (Galați), I. 
Dumitru (Rapid Buc.) b.p. St. 
Lotreanu (Constanța); cat. 60 kg: 
CI. Zeiner (Lugoj) b.t. C. popesr 
cu (Pitești), M. Cioban (Arad) 
b.t. P. Giuran (Dinamo Buc.); 
cat. 65 kg : C. Fodorea (Brașov) 
b.s. Gh. Pintiliciuc (Botoșani), V. 
Gheorghiu (Galați) b.t. A. Teglas 
(Odorhei); cat 70 kg : T. Sergely 
(Tg. Mureș) b.p. O. Cobzaru (E- 
nergla Buc.), C. Paraschlv (Bra
șov) b t. șt. Buceag (Galați); cat. 
75 kg : V. Mihfillă (Timișoara) 
b.p. M. Straton (Energia Buc.), 
Tr. Limbă (Brașov) b.t. A. Moise 
(Dinamo Buc.); cat. 81 kg : A. 
Bălălanu (Rapid Buc.) b.t. C. 
Roșea (Deva): cat. 87 kg : D. Ny- 
las (Timișoara) b.t. I. Lup (Bra
șov) și b.s. L. Grama (Dinamo 
Buc.), cat. -f-87 kg ; N. Badea 
(Craiova) b.t. N. Marinescu (Lu
goj), P. Baron (Ploiești) b.t. St. 
Albert (Cluj).

Gh. NICOLAIȚA

CAMPIONATELE REPUBLICANE - IN ACTUALITATE
'• Alergătorii de viteză fac 

In aceste zile intense pregă
tiri în vederea startului în 
campionatul republican, care 
va fi inaugurat duminică la 
Reșița. Spre deosebire de a- 
nul trecut, numărul etapelor 
s-8 dublat, programul între
cerilor fiind următorul: 
9 mal — Reșița ; 20 mai — 
Pitești; 13 iunie — Galați; 
27 iunie — Buzău ; 11 iulie 
— Cîmpina; 1 august — Tg. 
Mureș ; 15 august — Baia 
Mare ; 19 septembrie — Plo
iești.

• Peste 10 zile va Începe
și campionatul național de 
diit-track, care se va desfă
șura în 5 etape, după cum 
urmează : 16 mai — Bucu
rești ; 6 iunie — Sibiu ; 18 
iulie — Arad ; 29 august — 
Sibiu ; 26 septembrie —
București.

• Campionatul republican 
de motoeros se va relua cu 
etapa a doua, programată la 
16 mai pe un traseu ales în 
apropierea localității Vălenii 
de Munte. Amintim că după 
întrecerile inaugurale, în cla
samente conduc următorii 
sportivi : 250 cmc — Aurel 
Ionescu (Metalul București) ; 
500 cmc — Cristian Dovids 
(Metalul Buc.), juniori — 
Gheorghe Voicu (Steagul roșu

Brașov) ; echipe — Metalul 
București.

Iată datele de desfășurare 
ale celorlalte etape: 23 mai 
— Cîmpina ; 30 mai — Tg. 
Jiu ; 4 iulie — Moreni ; 29 
iulie — Brașov ; 3 septem
brie — Buzău ; 10 septem
brie — București.

ALERGĂTORI ROMÂNI

DE DIRT-TRACK LA PRELIMI
NARIILE MONDIALELOR
La concursul internațional 

de dirt-track, desfășurat în o- 
rașul Szeged (Ungaria), au 
luat parte și doi alergători 
români, Ion Marinescu și Ion 
Bobîlneanu, care s-au numă
rat printre animatorii între
cerilor. Primul loc în clasa
ment a fost cîștigat de ma
ghiarul Ferenc Radacz, ur
mat în ordine de bulgarul I. 
Petkov, Ion Marinescu și Ion 
Bobîlneanu. Au luat startul 
16 motocicliști.

După cîteva antrenamente 
comune cu sportivii ma
ghiari, cei doi alergători ro
mâni vor concura duminică 
la întrecerile preliminare ale 
campionatului mondial, care 
urmează să aibă loc pe pista 
din orașul Miskolez.

Sîmbătă și duminică este 
programat la Constanța tra
diționalul concurs republican 
de primăvară al juniorilor 
mari, competiție care va pri
lejui specialiștilor o trecere 
în revistă a tinerelor talente 
din promoția de juniori a a- 
nului 1971, din rîndurile că
rora vor fi selecționați cei 
mai merituoși în lotul națio
nal.

La disputele care vor avea

Printre
• Concurs organizat de Vi

itorul București. Bărbați i 
disc i Z. Naghi 58,88 m 
(H. C. 59,96 m !), 10 km 
marș t Gh. Vceanu 53 : 26,0
— rec. republican juniori III, 
2 km marș : C. Durlă 11 : 35,6
— rec; republican copii I;
I km marș i P. Cazimirov 
5 : 49,5 — rec. stabilit copii
II ; fete i 100 m i A. Ratz 
12,7 ; suliță ! Șt. Ciontu 
45.62 m.

• La Mediaș: Fr. Schnei-

loc pe stadionul „1 Mai“ 
(sîmbătă după-amiază și du
minică de dimineață) vor lua 
parte între alții : Sandu Mi
trofan, Gheorghe Ghipu, An
drei Dinescu, Ion Vasilescu, 
Marin Chira, Marin Iordan. 
Eleonora Monoranu, Leontina 
Sălăjan, Roxana Vulescu, Eva 
Zorgo.

în perspectivă, întreceri 
viu disputate și noi recorduri 
republicane.

culoare
der a aruncat ciocanul la 
63.00 m.

® Numeroase competiții în 
zilele ce urmează: 8—9 Con
stanța — concursul republi
can de primăvară juniori I, 
11 Constanța — meciul mas
culin România—Norvegia,
12-13 Cluj — concurs de 
selecție la decatlon, 15-16 
București — concursul repu
blican de primăvară al. se
niorilor, 19-20 București — 
concurs de selecție la penta
tlon fete.

(Urmare din pag. 1)

continentale) se află pe locul 
3 în clasamentul celor mai 
buni performeri din Europa 
și locul VII în ierarhia celor 
din întreaga lume ; cu 4:17,9 
pe 400 m liber ocupă locul 
IX în Europa — locul I, 
Lampe (R.F.G.) și Hargitav 
(Ungaria) 4:11,9, iar cu 4:56,3 
tot locul IX în Europa — lo
cul I, Hargitav 4:40,6.

MARIAN SLAVIC, cu 55,0 
pe 100 m liber locul IX pe 
continent — locul I, V. Bure 
(U.R.S.S.) 53,1, iar cu 2:01,6 
locul X pe continent — Jocul
1. Hargitav 1:58,8.

GHEORGHE LUPU, cu 
63,1 pe 100 m spate locul 
XIV în Europa — locul I, 
Matthes (R.D.G.) 57,6.

ANGEL ȘOPTEREANU, cu 
70,4 pe 100 m bras Jocul IX 
în Europa — locul I, Pankin 
(U.R.S.S.) 66,8.

Examinînd cifrele de mai 
sus și corelîndu-le cu condi
țiile în care au fost realizate 
și realele posibilități ale spor
tivilor respectivi vom ajunge 
la concluzia că singurul îno
tător cu adevărate perspec
tive de a ne reprezenta la 
J O. este reșițeanul Eugen 
Almei- (18 ani). El a înregis
trat în această iarnă, ca ur
mare a unei pregătiri multi
laterale, care a avut în ve
dere, în primul rînd, dezvol
tarea rezistenței, un salt de
osebit de spectaculos, marcat 
prin cifre de o reală valoare. 
Iată poziția sa în rîndurile 
celop mai buni performeri ai 
probei de 1500 m liber:

1. Kinsella (S.U.A.) 16:03,1,
2. Windeatt Australia) 16:06,0,
3. Mann (R.D.G.) 16:53,4, 4.
Burton (S.U.A.) 16,54,0, 5.
Robson (Australia) 16:55,6, 6. 
Pohle (R.D.G.) 17:03,1, 7. AL- 
MER 17:04,5, 8. Bellbring 
(Suedia) 17:05,2, 9. Tetlow 
(Australia) 17:08,5 și 10. 
Freudenberg (R.D.G,) 17:08,6.

Apreciind că, spre deose
bire. de adversarii săi, Aimer 
a realizat cele două cifre în 
cadrul unor curse solitare,

vom putea acorda credit de
plin antrenorului Ioan Schus
ter, care pregătește elevului 
său pentru sezonul de vară 
un grafic de cursă în jurul 
a 16:30,0.

Am așteptat infinit mai 
mult, în sezonul de iarnă, de 
la Marian Slavic, un alt can
didat posibil la lotul olim
pic. Dar bucureșteanul nu 
s-a pregătit cu seriozitate și 
n-a realizat nimic deosebit 
față de performantele din 
anul trecut. Mai mult chiar, 
el a avut abateri de la dis
ciplină. a căror sancționare 
a privat echipa națională de 
un rezultat mai bun la Mill- 
statt. Pînă la această oră, 
Slavic nu ne-a dovedit cali
tățile de viteză și rezistență 
necesare unui craulist de 200 
m (probă care-i convine mai 
mult) de mare valoare. Și 
nici n-ar fi putut, deoarece 
n-a avut la bază (exact ca 
și tînărul Gh. Lupu) o pregă
tire multilaterală a celor pa
tru procedee tehnice, care 
asigură — o afirmă marii 
specialiști de peste hotare — 
rezistența necesară unor curse 
mai lungi de 100 m.

în absența lui Costa (care 
n-a concurat întregul sezon), 
ceilalți brasiști în frunte cu 
Șoptereanu (revenit în pisci
nă de cîteva luni) n-au atins 
încă standardul impus de 
participarea la J.O. Ca de 
altfel și restul componenților 
echipei naționale (Oprițescu, 
Copcealău, Miclăuș, Kokay, 
Adam), al căror progres mi
nim nu ne spune prea mult.

O revizuire a planurilor 
de pregătire, o urmărire ma’ 
atentă a modului în care se 
desfășoară antrenamentele 
(mai ales în cluburile din Ca
pitală), dublate de intransi
gență față de orice abateri 
disciplinare și față de ușu
rința cu care unii sportivi 
tratează aspectele pregătirii 
multilaterale, se impun mai 
mult ca oricînd în perioada 
ce urmează, din partea clu
burilor și a federației de spe
cialitate.

T
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ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A XXIV-a

A DIVIZIEI B
SERIA I

OFSAIDUL SI PRIMEJDIA
ILUZIILOR OPTICE

Ultimele etape de campio
nat au avut cîteva momente 
litigioase care i-au aruncat 
pe cei implicați pe poziții ire
conciliabile. Flăcări dintre 
cele mai înalte au apărut în 
jurul anulării de goluri în 
faze calificate de către arbi
tri drept ofsaid. Conducătorii 
jocurilor au avut o părere, 
echipele sancționate alta, gru
pul ziariștilor n-a fost nici 
el omogen, fără să/ mai vor
bim de spectatori și de tele
spectatori. Fiecare în postura 
lui a considerat opinia sa 
drept categorică. Nimeni nu 
s-a îndoit de sine, s-a scris

fime asupra unor situații, a 
supra unor configurații spa
țiale de durata unei clipe, D» 
cită vreme noi ceilalți avem 
posibilitatea să ne consultăm 
unii cu alții, să privim de 
zeci de ori fazele imprimate 
pe telerecording și, cu toate 
acestea, rămînem deseori ezi- 
tanți, evazivi, sau nu ajun 
gem în cele din urmă la un 
punct de vedere unanim ac
ceptat. Iată un adevăr care 
ar trebui să ne dea, dacă nu 
mai multă indulgentă, cel 
puțin o unghie de umor și 
să ne mai taie din vehe
mență. Acceptînd că există

grante (ele nici nu declan
șează 
ficile 
optic, 
Prea 
indiferent de locul în
ne aflăm atunci cînd se con
sumă efemera lor existență. 
Menționăm că și tușierii sînt 
pasibili să aprecieze greșit 
dacă nu se află postați la 
nivelul celui mai retras din
tre apărători. De aceea, obli
gația lor strictă este să evo
lueze mereu sincron cu de
plasările apărătorului de re
per. Cu cit cel ce privește se 

• află mai lateral de acest

litigii), ci la fazele di- 
din punct de vedere 
pe care ne încumetăm 
ușor să le interpretăm, 
—Li care

către 
de la 
opti- 
men- 
unor

Observați cum in această fotografie (partida Leeds 
datorită unghiului de înregistrare — situat în același plan cu apărătorul 
sau chiar puțin înapoia acestuia, tn realitate, el se află înțr-o poziție 
său cu mina ridicată arată întregului stadion tocmai acest lucru. E 

mare datorită unghiului din care e privită faza

Arsenal) Jackie Charlton pare a fi— 
de pe partea opusă, 
ofsaid și 
exemplu

de 
un

adversarul 
de defor-

și s-a discutat polemic, s-a 
comentat fierbinte, iar pînă 
la urmă adversarii au rămas 
pe poziții divergente, convins 
fiecare că stă pe , tronul ade
vărului. Foarte multă lume 
angajată pro și contra, mai 
evident prin capital afectiv 
și prin cartușe de stil decît 
prin argumente, iar pînă la 
urmă iritare și aproape ni
mic elucidat.

Nu ne propunem să arbi
trăm la gura acestui vulcan 
în erupție. Ar fi o nebunie 
de care, slavă domnului, nu 
sîntem în 
numai să 
Ia puțină 
asemenea 
pel pentru renunțarea la ac
centele dramatice care ame
nință din cînd în cînd să în
tunece cerul unui simplu joc 
sportiv. Și mai încercăm să 
amintim niște adevăruri sim
ple, pe care Ie uităm, sau la 
care nu ne gîndim adesea, 
cuprinși de febra existentă 
pe meridianele fotbalului.

Mai întîi, pînă vom putea 
beneficia (dacă lucrul acesta 
se va întîmpla vreodată) de 
sisteme de arbitraj electroni
ce, atîta timp cît meciurile 
vor continua să fie arbitrate 
de către oameni (imperfecți, 
ca și noi, cei care judecăm 
adesea cu asprime), pînă a- 
tunci trebuie admisă posibi
litatea erorii. Conducătorii 
jocului sînt obligați să deci
dă in fracțiuni de timp in-

stare. Intenționăm 
rostim o invitație 
detașare față de 
controverse, un a-

Azi, la Pitești
ÎN CUPLAJ: F.C. ARGEȘ

TEHNOMETAL

Șl SELECȚIONATA ARBITRILOR
- SELECȚIONATA ZIARIȘTILOR

SPORTIVI
După cum am mai anunțat, 

stadionul „1 Mai" din Pitești 
va găzdui astăzi — cu în
cepere de la ora 15,00 — un 

fotbalistic, a cărui 
este asigurată 

amicală dintre 
și divizionara C 
București, 
doilea va

cuplaj
„deschidere" 
de partida 
F. C. Argeș 
Tehnometal

Meciul al 
pe gazon o selecționată 
bitrilor divizionari și 
ziariștilor sportivi, meci care 
va fi condus de către Lulu 
Mihăilescu, arbitru F.I.F.A.

aduce 
a ar- 
una a

uneori și rea intenție, dar că 
e dificil de disociat între 
eroare și atitudine incorectă, 
precum și faptul că subiec
tivismul ne poate determina 
să presupunem că duplicita
tea e mai frecventă decît sim
pla eroare, să trecem acum 
Ia discutarea problemei of
saidului în fondul ei.

Dacă ținem cont cu stric
tețe de litera regulamentului, 
care afirmă tranșant că pozi
ția „afară din joc" apare 
atunci cînd jucătorul se află 
mai aproape de linia porții 
adverse decît mingea, în mo
mentul cînd aceasta este ju
cată, și nu are cel puțin do' 
adversari mai apropiati decît 
el de propria lor linie de 
Poartă, precum și de faptul 
că ofsaidul nu trebuie consi
derat în momentul cînd ju
cătorul în cauză primește 
mingea, ci în momentul cînd 
mingea îi este pasată de că
tre coechipier (aliniatul de 
mai sus fiind transcris aproa
pe textual din regulament), 
dacă ținem seama (și sîntem 
obligați s-o 
cuprinse în 
terioară. atunci ne apropiem 
de recunoașterea unui aspect 
esențial. Singurul Ioc de 
unde se poate aprecia exact 
poziția „afară din joc" 
Ia nivelul ultimului 
tor, iar acolo nu se 
decît arbitrul de tușă 
tea din public așezată 
tele acestuia. De aceea, ar
bitrii de margine au de su
pravegheat doar o jumătate 
de teren și sînt obligați să 
penduleze continuu și să se 
posteze mereu în prelungirea 
liniei ultimului apărător. 
Toți ceilalți, arbitrul de cen
tru (aflat de regulă mai îna
poi). publicul din restul sta- 

aflați la 
de 
de 

antre-

facem) de ideile 
formularea an-

se află 
apără- 
găsesc 

și par- 
în spa-

dionului, ziariștii
masa presei (amplasată 
obicei în dreptul zonei 
mijloc a terenului),
norii și jucătorii de rezervă 
din incintă, toți cei enumerați 
nu se găsesc in condiții op
time pentru sesizarea infrac
țiunii. Desigur, cînd afir
măm acest lucru nu ne re
ferim la circumstanțele fla-

optim de observație,punct
cu atît jucătorii încep să fie 
văzuți sub un anumit unghi, 
care deformează poziția lor 
în spațiu și raporturile din
tre ei. In acest caz, imaginea 
apărătorului și a înaintașului 
advers nu se mai suprapun 
în situația că s-ar găsi Ia a- 
celașj nivel, ci se percep de
calate (una mai înainte, alta 
mai înapoi), după cum pri
vitorul se află pe latura apă
rătorului sau atacantului.

Dacă martorul (spectatori, 
ziariști, camera de luat ve
deri) se află în tribuna I de 
la „Republicii", de pildă, pe 
partea jucătorului din apă
rare, acesta îi va părea mai 
avansat decît adversarul său 
angajat pe partea opusă, chiar 
dacă în realitate cei doi 
fotbaliști se găsesc pe ace
eași linie. Adevărul optic ex
primat aci este valabil și 
pentru privitorul aflat în tri
buna de pe celălalt versant 
al terenului, numai că a- 
tunci atacantul va fi cel ce 
va părea situat pe o poziție 
mai apropiată de centrul te
renului decît apărătorul. Iată 
cum, în aceeași fază, pentru 
cei de la tribuna I va fi un 
moment de „afară din joc", 
în timp ce pentru spectatorii 
de vizavi situația va apare 
drept regulamentară. Posibi-

iitatea unei asemenea necon- 
cordanțe în funcție de am
plasarea ochiului-martor ne-a 
fost confirmată și de 
inginerul Liviu Iliescu 
I O.R., un specialist în 
că. D-sa a mai ținut să 
ționeze că posibilitatea
interpretări eronate este și 
mai accentuată în cazul tele
spectatorilor. Camera de luat 
vederi oferă pe micul ecran 
o imagine complet plană. 
Privitorul nu poate distinge 
Pe o asemenea imagine rela
țiile de profunzime ale ele
mentelor ei, iar iluzia optică 
Pe care o conține datorită fi
xității camerei și amplasării 
acesteia (aproximativ spre 
mijlocul terenului) nu poate 
fi prin nimic corectată. Pen
tru cei aflați în incinta sta
dionului, lucrurile stau ceva 
mai altfel. Ochiul spectato
rului percepe o imagine ste
reoscopică (în trei dimensiu
ni) și acest avantaj, de care 
e frustrat telespectatorul, con
ține șansa unor capacități de 
autocorecție. De aceea, cel 
aflat în tribună poate distin
ge greșit, în virtutea argu
mentelor de mai înainte, în 
cazul că nu se află situat 
din întîmplare la nivelul ul
timului apărător DAR CON
FUZIILE SALE POT FI O- 
BIECTIV MAI MICI DECÎT 
ALE TELESPECTATORU
LUI, TRIBUTARUL UNEI 
IMAGINI PLANE, FArA RE
LIEF ȘI FARA ELEMEN
TELE NECESARE UNEI 
PERCEPȚII ÎN PROEUN- 
ZIME. Aceste date ni se par 
oportune și extrem de utile, 
tocmai findcă în ultima vre
me o mare parte din masa 
telespectatorilor s-a declarat 
nemulțumită de unele decizii 
ale arbitrilor luate pe motiv 
de ofsaid, Opiniile unui om 
avizat în materie de optică 
invită la pondere și Ia evi
tarea tonului sentențios, toc
mai prin argumentele care 
ajută să fie înțelese limitele 
imaginii T.V. E de sperat 
că judecarea poziției de „a- 
fară din joc“ va începe să fie 
făcută cu mai multă luci
ditate, cu sinițul relativității, 
cu flexibilitate și înțelegere 
față de alte puncte de ve
dere, neconcordante cu ale 
subiectului în cauză. E de 
sperat, de asemenea, că se 
va acorda prețuirea cuvenită 
arbitrului de tușă, singurul 
în măsură, atunci. cînd se 
comportă corect, să decidă 
cînd este și cînd nu este 
ofsaid.

Romulus BALABAN

Ș. N. Oltenița — Politeh
nica Galați: EM. VLAICU- 
LESCU, ajutat la linie deR, 
Avramescu și E. Bening (toți 
din Ploiești);

Poiana Cîmpina — Metalul 
București: G. ȘTEFANESCU, 
ajutat de I. Țifrea și S. Geor
gescu (toți din Galați) 5

Metrom Brașov — Portul 
Constanța : V. TOMA, ajutat 
de M. Matei și M. Cîțu (toți 
din București) ;

C.F.R. Pașcani — Dunărea 
Giurgiu: G. BÎRSAN, ajutat 
de V. Paladescu și 
stantinescu (toți din

O. Con- 
Galați) ț
Mureș — 
V. TO-

A. S. Armata Tg. 
Metalul Tîrgoviște : 
PAN. ajutat de I. Păcurarii 
și E.’ Palko (toți din Cluj) ;

F. C. Galați — Ceahlăul P. 
Neamț : I. DANCU, ajutat de 
O. Ghețu și I. Gheorghiță 
(toți din București) ;

Progresul Brăila — Flacăra 
Moreni: P. SOTIR (Bucu
rești), ajutat de C. Corbu și 
M. Gheorghiu (ambii din 
Giurgiu) ;

Sportul studențesc Bucu
rești — Știința Bacău: S. 
MATAIZER, ajutat de N. Mo- 
goroașe și C. Savu (toți din 
Craiova).

SERIA A H-A

U. M, Timișoara —• C.S.M. 
Sibiu : S. PATKOS, ajutat da 
I. Erdoș și T. Vas (toți din 
Oradea) ;

Gaz metan Mediaș —- 
C.F.R. Arad : I. RUS, ajutat 
de F. Mozes și L. Pastor (toți 
din Tg. Mureș) ;

C.S.M. Reșița — Metalur
gistul Cugir : G. BLAU (Ti
mișoara), ajutat de I. Izghi- 
reanu (Timișoara) și G. Cris- 
tea (Deta) ;

Electroputere Craiova — 
Crișul Oradea : G. PO
POVICI, ajutat de D. Isăces- 
cu și N. Gheorghe (toți din 
București) ;

Olimpia Satu Mare — Poli
tehnica Timișoara : A. CRI- 
ȘAN, ajutat de F. Logofătu 
și I. Lacatoș (toți din Arad) ;

Vagonul 
Hunedoara
CU, ajutat 
Iacob (toți

Olimpia Oradea — Minerul 
Anina : E. CÂLBĂJOS (Cluj), 
ajutat de C. Henger (Cluj) și 
V. Trifu (Baia Mare) ;

Minerul Baia Mare — Glo
ria Bistrița : Ti. GABOȘ 
(Cluj), ajutat de I. Astaloș 
(Cluj) și V. Popescu (Turda).

Arad — Corvinul 
: M. BADULES- 
de O. Ujheli și V. 
din Oradea) ;

Cu Wfirner Pexa

F.C. HANSA ROSTOCK VA EFECTUA 
UN TURNEU IN ȚARA NOASTRĂ

Formația oaspete va fi opusă 
miercuri lotului olimpic

Echipa F. C. Hansa Ros
tock, care activează în liga 
I a R. D. Germane, ocupînd 
în momentul de față locul 
5, va efectua săptămîna vii
toare un turneu de două par
tide în țara noastră.

în prima partidă (miercuri 
12 mai), formația oaspete va 
întîlni lotul olimpic, iar în 
cea de a doua (sîmbătă 15 
mai), va evolua în compania 
unei echipe de divizia A, încă 
nedesemnată.

Lotul olimpic se reunește luni la București

și despre el
Profit de punctualitatea lui 

Pexa — care-1 aduce primul 
la teren — și-l angajez în- 
tr-o discuție, frîntă altădată 
din cauza unei plecări ra
pide.

— A fost numai o stare 
de moment sau apatia care 
te invadase atunci conti
nuă să te stăpînească 7

— Nu, niciodată n-am fost 
apatic — se apără el. Prea 
iubesc mult fotbalul și prea-1 
redescopăr în fiecare zi ca 
apatia să aibă loc unde să 
se instaleze. Indiferența pe 
care am afișat-o atunci e de 
altă natură, ea ținînd de o 
neîmplinire a mea — expli
că el și cuvintele lui m-au 
trimis imediat la spusele mai 
vechi ale antrenorului său, 
Andrei Șepci : .,Werner e un 
băiat fără șansă. Deși intră 
în galeria celor mai buni sto
peri din țară și își are Ioc 
în oricare Iot, n-a fost ape
lat decît o singură dată, îna
inte de 
pentru 
să fie

Luni 10 mai, lotul olimpic 
al României se va reuni la 
București în vederea pregă
tirii partidei retur Albania— 
România, ce urmează să se 
dispute la Tirana, la 26 mai.

Divizia C în reflector
Campionatul diviziei C la 

fotbal și-a consumat 24 de 
etape. Cu șase jocuri înain
tea încheierii întrecerii, situa
ția în fruntea a șapte din 
cele opt serii nu este încă 
nici pe departe clarificată, 
pentru că aproape 20 de e- 
chipe speră să se numere 
printre cele opt finaliste care 
vor juca în barajul pentru 
promovarea în eșalonul se
cund al campionatului repu
blican. Singura formație care, 
practic, nu mai poate pierde 
șefia seriei este Metalul Plo- 
peni (seria a H-a), care con
duce confortabil, avînd 9 
puncte avans față de a doua 
clasată, Șoimii Buzău.

Despre echipele care vor 
retrograda, e prea timpuriu 
să vorbim, deoarece în fie
care serie sînt cel puțin trei- 
patru candidate. Totuși, vom 
numi cîteva dintre acelea care 
au puține șanse de a „su
praviețui" în C, ca, de pildă, 
Marina Mangalia, Unirea 
Drăgășani, Someșul Beclean, 
Arieșul Cîmpia Turzii, Vitro- 
metan Mediaș etc.

Iată și cîteva expresive 
date statistice din această 
competiție cu 128 de echipe : 

• Cel mai mare număr de 
victorii l-au realizat în cele

24 etape Chimia Făgăraș și 
Oltul Sf. Gheorghe — cîte 18, 
Metalul Plopeni — 17.

• Cele mai puține meciuri 
le-au cîștigat Someșul Beclean 
(seria a Vil-a) și Marina 
Mangalia (s. III) — cîte 4.
• Cea mai bună eficacitate 

în seria a VIII-a. Aici s-au 
înscris 572 de goluri, iar la 
polul opus se află seria a 
III-a, cu 450 de goluri. în to
tal, în cele 1535 de jocuri 
s-au marcat 3973 goluri, 
ceea ce reprezintă o medie 
de meci de 2,58.

• Campioană a meciurilor 
nule este Rulmentul Bîrlad — 
cu 12 rezultate de egalitate.

• Golaverajul cel mal bun 
îl are Chimia Făgăraș, 
cele 24 de meciuri a 
56 de goluri și a 
doar

Antrenorii 
și Cornel 
vocat următorul lot : Coman 
și Ghiță — portari ; Cheran, 
Pop, Bădin, Olteanu, Vlad, 
Popovici — fundași ; Pesca- 
ru, Dincuță și Vigu — mijlo
cași ; Pantea, Sălceanu, Tu- 
fan, Iordănescu, Codreanu, 
Moldoveanu și Domide — 
înaintași. După cum ne-a 
spus Valentin Stănescu, acest 
lot va fi completat și cu alți 
jucători internaționali, în 
funcție de calendarul echipe
lor reprezentative angrenate 
în campionatul european.

Valentin Slănescu 
Drăgușin au con-

Ne aflăm în plină desfă
șurare a 
n atei or 
duale de 
ganizată 
mână de 
cu 
Loto-Pronosport.

finalelor campio- 
republicane indivi- 

box, competiție or- 
de Federația Ro- 
Box în colaborare 

Administrația de Stat

care în 
înscris 
primit

16.
Cele mai multe 
înscris în porțile echipe- 
Someșul Beclean (74),

goluri
s-au 
lor 
Fulgerul Dorohoi (64) și Uni
rea Cristuru Secuiesc

• Cea mai aprigă 
pentru ocuparea unul 
fruntea clasamentului 
în seria a VII-a, unde șapte 
formații sînt departajate doar 
de 6 puncte.

(59).
luptă 

loc în 
se dă

T. R.

în acest 
Pronosport 
de altfel în 
ocazii — la sprijinirea 
vității sportive, oferind

Loto-
— ca

fel. AS. 
participă 
nenumărate alte 

acti-
___  __ ___ nu

meroase premii în obiecte ce
lor mai merituoși 
antrenori.

Reamintim că 
nosport a colaborat 
ganizarea competițiilor 
el iste recent încheiate „Cupa 
Metalul Plopeni" și 
Munților", iar peste 
zile va fi prezentă pe 
ral In „Cupa 
rului".

Acestea sînt 
dintre acțiunile 
A.S, Loto-Pronosport

boxeri și

Loto-Pro- 
și la or

ei-

„Cursa 
cîteva 

lito- 
Semicentena-

numai cîteva 
prin care 

acordă

înțclegem 
care o a- 
va genera

Mexic. Apelat, numai, 
că... cel chemat avea 
Pescaru"
Trebuie să 

că neșansa pc 
duci in discuție 
un abandon 7

— Nicidecum ! „U“ nu tre
buie să sufere. Mai ales a- 
cum, cînd și-a găsit un echi
libru. Și, apoi, cine știe, 
niciodată nu e prea tîrziu 1

— Apropo ! Se acuza, cu 
puțin timp în urmă, lipsa 
de comunicare între gene
rațiile „U“-ului. S-a găsit, 
în sfîrșit, limbajul comun 7 

— Pentru exprimarea în 
teren, da. Pentru activitatea 
de dincolo de „rampă", mai 
rămîn, încă, micile asperități 
datorate concepțiilor puțin

deosebite de lucru și de via
ță și caracterului ceva mal 
impulsiv al noului val.

— Astea au generat, 
oare, neliniștitoarele fluc
tuații pe care le-a avut 
echipa 7

— într-o oarecare măsură, 
da. Adevărata cauză e, însă, 
cu totul alta, ea ținînd de 
profilul universitar al echi
pei care nu permite decît un 
anumit gen de constanță. 
Sint cunoscute, de altfel, si
tuațiile cînd, înaintea unor 
partide decisive, noi sîntem o- 
bligați să ținem ședințele de 
antrenament în 5—6 oameni. 
Fără obligațiile acestea stric
te, Universitatea — cu lotul 
pe care-1 are — s-ar putea 
(lejer) instala între primele 
patru, apreciază interlocuto
rul meu, aruneîndu-și totoda
tă ochii către impersonala ta
belă de marcaj, în ferestrele 
căreia s-au instalat deja ini
țialele „U“ și C.F.R., anun- 
țînd derbyul clujean de du
minică. Urrriărindu-i privirea, 
lansez întrebarea la zi :

— Cum
— Ambiție 

„l,X, 2“ din

îl vezi 7
mare, orgoliu, 

oficiu...

Nușa DEMIAN

CONTRIBUȚII
LOTO-PRONOSPORT

un sprijin 
sportive.

efectiv mișcării

NUMERELE
CONCURSUL
PRES NR. 18 DIN 5 MAI 1971

EXTRASE LA 
PRONOEX-

FOND GENERAL DE
MII : 2.744.262 lei din 
1.619.953 lei report.

EXTRAGEREA I :
25 11

FOND DE PREMII
lei din care 1.160.684 
la cat. 1

EXTRAGEREA a
24 42 23 5

FOND DE PREMII : 999.715 
lei din 
la cat.

Plata
concurs_ __ ___ ___

în Capitală : începind
joi 13 mai pînă la 19

6 8

PRE-
care

19 2
: 1.744.547 
lei report

Il-a : 20

care 459.269 lei report 
A.
premiilor pentru acest 
se va face astfel :

de 
iunie

1971 ;
pînd de aproximativ luni 
mai pînă la 19 
clusiv.

CÎȘTIGURILE
LOTO DIN 30

EXTRAGEREA
1 variantă 25% a 100.000 
cat. a 
cat. a 
cat. a 
cat. a
cat. a _ __
REPORT CATEGORIA 1 : 
3.022 lei

EXTRAGEREA a ILa : Cat. 
A : 1 variantă 10% a 82.628 lei; 
B : 2,90 a 28.492 lei ; C : 11,25 
a 7.345 lei ; D : 28,85 a 2.864 
lei ; E : 40,50 a 2.040 lei î F 0 
45,85 a 1.802 lei.

AMBELE EXTRAGERIs 
1553,15 variante a 100 lei.

Cîștigul de 100.000 lei a 
fost obținut de participantul 
ECSEDI ȘTEFAN din Oradea, 
iar cîștigul de 82.628 lei de 
ȘTEFAN ȘTEFAN din Rimnl- 
cu-Sărat, jud. Tuzău.

Rubrică redactată de
Loto-Pronosport

inclusiv ; în țară înce-
17 

iunie 1971 in-

TRAGERII 
APRILIE

I : Cat.
1971

5 
?
*
I 
I
1

268,75 a 383 lei.

2- a 2,80 a 36.794
3- a :
4- a :
5- a :
6- a :

23,05 a 4.469
21,35 a 4.825
150,25 a 686

1 
lei 
lei 
lei 
lei 
lei



cursa marilor speranțe
5.

.ți

r Cu 23 de ani în urmă, două 
caravana au pornit simultan 
din Praga și Varșovia, inau- 
gurînd o competiție ~ 5
ce 
nul

> ci’olistă 
sS devină

marile evenimeiTUe 
ale lumii sportive. Inițiată 
puțină vreme după încheierea* 
celui mai pustiitor război; mon
dial. cursa rutierilor 
și-a ales ca simbol 
fierbinte a tuturor 
lor : PACEA.

Organizată de două 
„Rude Pravo” și 
Ludu”. „Cursa Păcii" 
pus repede atenției 
Extinzîndu-se și pe 
R. D. Germane (ca 
tor — ziarul „Neues 
land"), mărindu-și numărui 
tapelor și al kilometrilor, bu- 
curîndu-se de o participare 
tot mai numeroasă și mai va
loroasă. cursa Varșovia — 
Berlin — Praga a devenit în 
scurtă vreme cea mai mare 
întrecere a rutierilor amatori, 
un veritabil campionat mon
dial de lung kilometraj. Tot 
mai multi au devenit cicliș
tii care și-au fixat ca obiec
tiv selecționarea in echipele 
naționale ce urmau să evo
lueze în „CURSA PĂCII”. A- 
ceasta pentru că marea între
cere putea să le confere de- 
acum certificate de valoare, 

în lumea așilor 
pedale pe per- 
Cursă a marilor 
a dat arenei 

mare talent
devenit 

și olimpici 
Kapitonov, 

sau rutieri

avea 
din

amatori 
dorința 

popoare-

ziare —
„Trybuna- 
s-a im- 

generale. 
teritoriul 
orsaniza- 
Deutseh-

e-

să-i lanseze 
sportului 
formerii 
speranțe, 
cliști de 
poi. au 
mondiali 
Eckstein, 
sen ș.a.) ---  ------- ... .
niști (Gosta Petterson, Bernard 
Guyot etc.). Isprăvile, izbîn- 
zile participanților la „CURSA 
PĂCII" au făcut ocolul 
mii. dînd 
strălucire competiției 
bafanților săi.

Tn rîndul marilor 
meri, primul loc îl 
Gustav Adolf Schur 
singurul alergător care a reu
șit să-și înscrie de două ori 
(1955 și 1959) numele pe ta
bloul învingătorilor. Pe na
țiuni. cele mai multe victorii 
individuale au fost obținute 
de R.D. Germană — 5. ur
mată -de Danemarca — 4. 
U.R.S.S. — 3. Iugoslavia. Ce
hoslovacia, Polonia și Franța 
— cile două. Anglia. Bulgaria, 
Olanda și Belgia — cite una. 
Pe echipe, clasamentul victo
riilor arată astfel : U.R.S.S. șt 
R. D. Germană cîte 6, Polo-

cu
săi. 
ea ci-

care. a- 
campioni 

(Schur, 
Marten- 

profesio-

au făcut 
în egală

lu- 
măsură 

și com-

perfor- 
deține 

(R.D.G.),

V

Cehoslovacia — 4, 
Franța și Anglia — cite una.

Actuala ediție, a 24-a, va 
consemna trei evenimente deo
sebite : la încheierea celei de 
a doua etape va fi atins numă
rul de 300 de etape disputate 
în această competiție ; in ediția 
1971 va fi depășită cifra de 
50.000 km parcurși de concu- 
renți în „Cursa Părâi” 
vana ciclistă va trece pentru 
,20-a oară prin Berlin.

cara-
st

CISTIGATORII»

[Individual
99

1948 : PROSINEK (Iugoslavia^
1948 ---------- _ -
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1964
1965
1966
1967
1968
1969 : DANGUILLĂUME (Franța)
1970 : SZURKOWSKI ~ *

ZORIC (Iugoslavia) 
VESELY (Cehoslovacia^ 
EMBORG (Danemarca) 
OLSEN (Danemarca) 
STEEL (Anglia) 
PEDERSEN (Danemarca) 
DALGAARD (Danemarca)' 
SCHUR (R D. Germană) 
KROLAK (Polonia) 
HRISTOV (Bulgaria) 
DAMEN (Olanda) 
SCHUR (R.D. Germană) 
HAGEN (R.D. Germană) 
MELIHOV (U.R.S.S.) 
SAIDUJIN (U.R.S.S) 
SMOLllC (Cehoslovacia) 
LEBEDEV (U.R.S.S.) 
B. GUYOT (Franța) 
M. MAES (Belgia)
PESCIIEL (R.D. Germană)

(Polonia}

începe 
stadio-

Cehoslovacia, cam atunci 
rezervele de energie 
sfîrșite, rutierii vor 
cu muntele...

Un contratimp
(două subetape, una pe un par
curs plat, cealaltă în coastă) și 
capriciile vremii 
mele obstacole pe care 
avea de întîmpinat 
participariți Ia ediția 
a „CURSEI PĂCII”.

După cum se știe,

CURSEI PĂCII**
pe echipe]

sînt 
da

individual

iată ulti- 
le vor 

cicliștii 
a 24-a

— POLONIA I
— POLONIA I
— FRANȚA II
— CEHOSLOVACIA
— CEHOSLOVACIA
— ANGLIA
— R.D. GERMANA 
~ CEHOSLOVACIA
— CEHOSLOVACIA
— U.R.S.S.
— R.D. GERMANA
— U.R.S.S.
— U.R.S.S.
— R.D. GERMANA
— U.R.S.S.
— R.D.
— R.D.
— U.R.S.S.
— U.R.S.S.
— POLONIA
— POLONIA
— R.D. GERMANA
— POLONIA

GERMANA 
GERMANA

Competiția care 
astăzi, reunește, pe 
nul „A X-a Aniversare" 
din Varșovia, la startul primei 
etape (circuitul în 
șului. 112 km)„ 17 
tive naționale, cu 
total de 119 rutieri, 
gramează 14 etape 
tiv 1900 km), kilometrajele în- 
cadrîndu-se în noile norme 
ale U.C.I. ; maximum 170 km 
pe zi. Prima parte a traseu
lui nu programează urcușuri, 
etapele de munte urmînd 
formeze finalul cursei. La ie
șirea de pe teritoriul R. 
Germane și — mai ales —

jurul ora- 
reprezenta- 
un efectiv 
Cursa pro- 
(aproxlma-

să

D. 
în

României, alcătuită din VASI
LE TEODOR, CONSTANTIN 
GRIGORE, NICOLAE CIU- 
METI, VASILE SELEJAN. A- 
LEXANDRU SOFRONIE NI
COLAE DAVID și ȘTEFAN 
SUCIU (antrenor prof. Nico- 
lae Voicu), se află și ea prin
tre participantele la 
Varșovia — Berlin 
Iubitorii sportului 
de la noi 
chipă să 
onorabilă.
succes I

speră ca 
aibă o
Să-i urăm.

piept

franța și Cehoslovacia
echipa

calificate pentru C.L
de baschet

în localitatea Evian, din Franța, a avut loc 
cele două globuri de cristal — Cupa Mondială 
anului: Gustavo Thoeni (Italia) și Anne Marie 
împreună cu însemnele victoriilor lor

o .solemnitate în. cursul căreia au fost înmînate 
-C „Trofeul Evfym" — primilor doi schiori ai 

Proell (Austria), li vedem pe cei doi laureați,
\

TelefotoA.P.-AGERPRES
cursa 

Praga. 
cu pedale 
această e- 
comportare 

deci,

Hrislache NAUM

A ÎNCEPUT „CUPA ORAȘELOR" LA CICLISM
CONSTANȚA 5 (prin telefon, 

de ia 
manșă 
„Cupei 
pe un 
resant 
te viraje). La juniori, 
controlează autoritar cursa

trimisul nostru). Prima 
din prima etapă a 

Orașelor" s-a desfășurat 
circuit deosebit de inte- 

(diferențe de nivel și mul. 
brăllenii 

dar.

NEDELCEA Șl CÎMPEANU
(Urmare din pap. 1)

țov (Dinarno) n-a întimpinat 
rezistență prea mare din par
tea lui A. lacob (Voința) decît 
în primele 5 minute de luptă. 
Tn ultimul rund, arbitrul a 
oprit . db-puta care deveni»? 
inegală. Cuțov b. ab. 3 lacob.

PROGRAMUL ZILEI

semifinale

R.Cat. semirnuscă i 
Cosma .(CSM Cluj) 
Șt. Boboc (Dinarno), 
Șt. Băiatu (CPMB) — 
A. Mihai (Farul) ; cat. 
COCOȘ ! 
(Steaua)
(ASA Cluj), 
viei (S. C. 
A. Moraru

A. Dumitrescu 
I. Ciocoi 
V. Ivano- 

Bacău) — 
(Dinarno);

cat. semiușoară > An
tonii, Vasile (Dinamo) 
— C. Bumb (Tractorul 
Brașov), Gh. Pușcaș 
(Steaua) — Gh. Ciochi
nă (Steaua); cat. semi- 
rnijldcie i V. Filip (Fa
rul) — C. Melinte (Ni- 
colina Iași), I. lîodoșan 
(Metalul) — V. Silber- 
man (Steaua); cat. mij
locie t A. Năstac 
(Steaua) — C. Cojocarii 
(Oțelul Galați), 
Chivăr (Steatia) - 
Stump (Metalul) ;
grea : Al. Prohot (CSM 
Sibiu) — t. Sănătescu 
(Oțelul Galați), A. tati- 
cu (Muscelul C-lung) — 
I. Aiexe (Dinamo). PH- 
niul gong, la ofa 19.

Disputa dintre t. Covaci (Di
namo) și T. Nicolae (Metalul), 
din prima semifinală a cate
goriei ■ mijlocie mică, s-a ter
minat cu victoria lui Covaci 
prin descalificarea adversaru
lui său în ultima repriză, 
preciem ca just verdictul 
bitrului din ring. Victor Po
pescu, metalurgistul praeticînd 
un box cu totul în afara re
gulamentului Tot ce I se ooate 
reproșa arbitrului este că n-a 
luat această decizie ma) de
vreme. 1. Covaci b. dese. 3 T. 
Nicolae. I GyBrffv (Dinarno) 
b. p. M. Dehelcanu (Motorul 
Arad) : 5—0. Cum Covaci, in 
meciul din semifinală, și-a 
fracturat un deget, orobabil eă 
el nu va mai boxa în finală. 
Gvdrffy devenind astfel cam
pion fără luptă.

La categoria 
Monea (Dinamo) 
luptă în repriza 
Siliște (Steaua), 
ciat gestul antrenorului Chi- 
riac, eare și-a chemat la colț 
elevul, oprind o luptă inegală. 
Monea 
aceeași categorie, 
de anul trecut, P. Cîmpeanu 
(Metalul) a fost eliminat de P 
Pîrvu (Farul)., în urma unui 
meci în eare victoria s-a eon- 
turat clar în ultima repriză. 
Pîrvu b. p. (5—0) Cîmpeanu.

A-
ar-

semigrea. !. 
l-a scos din 

secundă pe I 
A fost aprs-

b. ab. 2 Siliște. L»
campionul

DE VINERI, LĂ OHRID (IUGOSLAVIA)

ELITA ȘAHULUI

Cu 0 debizle simetrică s-a ea- 
Jifleat th finală și P. Dobressii 
(Dinamo) după partida eu N. 
Parasehiv (Rapid). DobteScti b. 
ab. 3 Paraschiv.

TREI MINUTE

CU VASILE KISS
început pregătirile 
campionatul din a- 
cu multe luni în 

pentru că eram cort- 
știent că la categoria pană

tabili. Fără 
valoarea 
care-și dispută titlul națio
nal la 57 kg, eram convins, 
și mai sint și acum, că Pa
vel Nedelcea deține o clasă 
certă. De aceea, m-am pre
gătit special pentru meciul 
cu el. Nu sînt un înfumu
rat, dar de data aceasta i-am 
fost, superior. Ne-am întilmt 
de 4 ori pînă acum, însă după 
ultimele 9 minute de luptă 
niciodată n-am fost mai si
gur de victorie, ca acum 
Decizia (3—2 în favoarea re- 
șițeanului) mă nedreptățește, 
mă mîhnește. Voi căuta însă 
să mă antrenez cu și mat 
multă ambiție astfel că în 
viitor să am de spus un cu- 
vint în boxul românesc.

Am 
pentru 
cest an 
urmă,

întîlni adversari redu
să subestimez 

celorlalți boxeri

PARIS, S (Agcrpres). — In lo
calitatea Le Mans au luat sfîrșlt 
întrecerile turneului de calificare 
pentru campionatul european 
masculin de baschet. în ultima 
zi a competiției s-au lntîlnlt for
mațiile Franței șl Cehoslovaciei. 
La capătul unui joc spectaculos, 
baschetbalist!! francezi au obți
nut victoria cu scorul de 74—67 
(41—36). Cel mai bun jucător da 
pe teren a fost cehoslovacul Zi- 
dek, care a Înscris 31 puncte. Din 
echipa învingătoare s-au remar
cat Gilles (20) și Bonatou (17).' 
într-un alt joc, selecționata Gre
ciei a dispus cu 111—83 (52—39) 
de echipa Scoției.

Iată clasamentul final al tur
neului : 1. Franța — 8 p; 2. Ce
hoslovacia — 7 p; 8. Grecia — 
5 p i 4. Scoția — 5 pț 5. Elveția — 
5 p. Pentru turneul final al eam- 
pionatulul european, programa» 
In luna septembrie a acestui an 
la Essen (R.F.G.), s-au califica» 
echipele Franței șl Cehoslovaciei.

Cu prilejul concursului de atle
tism desfășurat la Quantico (Vir
ginia, S.U.A.), Robert Ware, a 
cîștigat proba de 100 y in 9,3 (cu 
vînt de peste 4 m pe secundă). 
La suliță, Bill Skinner, a aruncai 
79.45 m. Atleta Gwen_ Norman~ a 
realizat pe 
lie White
6,08 m,

400 m — 53,1, iar WU- 
a sărit In lungima

I

Jocurilor sportive in-

în final, bucureșteanui Nicolae 
voican obține victoria la mare 
luptă, întrecîncL în ordine pe A. 
Dumitrescu (Brăila), Cezar Hir- 
Jescu (Brăila), Gh. Tudor (Tg. 
Mureș), Zoitan Elekes (Brașov), 
Gh. Hianu T "
învingătorul a -parcurs 8 
(20 km) în 
orară de 41

La seniori, 
(București), ’ 
și N. Andronachte (Ploiești) fug 
din pluton, iau itn avans destul 
de bun la un moment dat. dar, 
la încheierea penultimului tur 
(15), sînt prinși de plutonul dez
lănțuit. Cîștigă categoric brăi- 
ieanul ștefan Ruscn, urmat de 
A. zaroschi (Bucureștii), N. An- 
dronache (Pl.), V. Pascale (Bră
ila), Iulian Constantin (Buc.), 
Eug. Inbuzan (Cluj) și plutonul 
Timp — 55 : 04 ; distanța 40 km, 
medie orară 43.500 km.

Pe e-hlpe conduce Brăila, ir- 
matâ de București. Azi se dis
pută manșa a II-a, pe șoseaua 
Constanța — Negru Vodă (seniori 
60 km ; junori 40 km).

(Br.) și Alex. Pell. 
ture 

29 : 48, cu o medie 
km.

. Lilian Constantin 
V. Pascale (Brăila)

Emil JENCEC

ÎȘI ÎNCEPE ÎNTRECEREA
© 18 jucătoare la startul turneului interzonal

în cadrul ________ .
tcrnaționale de la Tel Aviv s-au 
înregistrat cîteva rezultate atle
tice remarcabile : Gh. Greens 
(S.U.A.) 10,3 — 100 m; Anne Wil
son (Anglia) 6,23 m — lungime) 
Esther Shamorov (Israel) 13,4 — 
100 mg ; Christa Czekay (R.F.G.), 
55,5 — 400 m. I

Primele
turneul 
disputat

trei clasate
interzonal 
in Mani

la Palma

să lupte pentru 
la campionatul 
cadrul turneului 
feminin, 
mai

care 
la Ohrid,

După 
masculin, 
na anului trecut 
de Mallorca, este acum rîn
dul celor mai bune jucătoa
re din lume 
candidatura 
mondial, în 
interzonal 
începe la 7
în Iugoslavia.

După cum se 
mul de disputare 
natului mondial 
fost modificat, devenind ase
mănător cu cel masculin, 
cu deosebirea că la meciuri
le de candidatură participă 
numai 4 jucătoare: primele 
3 clasate in turneul inter-

polo 
„Cupei 

încep

Pentru tînăra formație de 
a Rorhâniei. întrecerile 
orașului București", care 
mîine in piscina Dinamo din Ca
pitală, vor reprezenta cel de al 
treilea
După partidele cu- Cehoslovacia 
șl turneul de la Belgrad, „7“-le 
reprezentativ va avea de această 
dată ca adversare puternicele se
lecționate ale Italiei și R.D. Ger
mane. echipe de elită ale polo-u- 
lui mondial, ca și pe cea a Bul
gariei. din al doilea eșalon (ca 
valoare) al continentului. Față de 
două dintre formațiile oaspete, 
naționala română deține patma- 
rese favorabile : 21 de victorii, 
un meci egal și 3 înfringeri cu 
BULGARIA și 22 victorii, 8 par
tide egale și 7 înfringeri cu R.D. 
GERMANA. în schimb, bilanțul 
meciurilor directe cu Italia este 
favorabil „azzurrilor" : 12—5—9.

în acest sezon, selecționata ro
mână a mal întîlnit. la Belgrad,

examen din acest an.

vor lua parte la meciurile candidatelor
la care se 
din ultimul

adaugă in- 
meci pen- 

aceasta

știe, siste- 
a campio- 
feminin a

polo din Capitală
Bulgariei,echipa

trecut-o cu 11—2 și pe cea a Ita
liei, de care a fost întrecută la 
limită cu 5—4, astfel că turneul 
ce va Începe mîine oferă trico
lorilor posibilitatea unei revanșe. 
Ieri, cele două favorite ale com
petiției s-au antrenat la Dinamo. 
Italienii au jucat la două porii 
cu formația Dinamo (cu trei ju
cători din lot. Lazăr, Nastaslu 
și D. Popescu), în timp ce ro
mânii au făcut sprinturi si au 
bombardat poarta apărată pe rînd 
de Huber și Slăvei.

Astăzi sînt așteptate echipele 
Bulgariei și R.D. Germane. 
Aceasta din urmă a anunțat și 
lotul ce îl deplasează la Bucu
rești : Arndt șl Becker — por
tari. Wegener, Herzog. Hermans, 
Herwegem, Hessbacher, Zein, 
Lange (Dynamo Magdeburg), 
Hinze (Aufbau Magdeburg) 
Steinbach (Halle).

zonal, 
vinsa 
tru titlu, de data 
Ala Kușnir. In cursul anilor 
1969 și 1970' s-au disputat 
turneele zonale, la care au 
luat parte cele mai bune 
jucătoare, desemnate de fe
derațiile naționale pentru a, 
participa la întrecerea pen
tru campionatul lumii. Țara 
noastră a fost reprezentată 
prin 4 concurente: 
reta 
Makai, 
și
Ultimele două au obținut un 
frumos succes, clasîndu-se 
pe primele locuri în turne
ul zonal de la 
Banja (Iugoslavia) și 
cîndu-se astfel pentru 
zonalul care începe

I.a întrecerile de la 
participă în total 18 
toare: Cel mai puternic silit 
reprezentate Uniunea Sovie
tică (Kozlovskaia, Zatulov
skaia, Rubțova, Konopleva, 
Alexandria) și Iugoslavia 
(Stadler, Lazarevici, Belama- 
rici, Katja și Rujița lovano- 
vici) țări cu 
șahistă. 
zentată 
Maria 
Helene 
da de 
peste ocean vor veni Gisela 
Gresser 
Statele 
so din

După 
cursul 
după părerea noastră supe
rior precedentului turneu al 
candidatelor disputat la Su- 
botița in 1967 (cîștigat de

Marga>- 
SuzanauTeodorescu,

Gertrude Baumstarck.
Elisabeta Polihroniade.

Vrnjacka 
califi- 
inter- 
acum. 
Ohrid 
jueă-

mare tradiție 
Ungaria este repre- 
de foarte talentata 

Ivanka, Polonia de 
Radzikowska, Olan- 
Corry Vreeken. De

și May Karff din 
Unite și Ruth ' Cardo- 
Brazilia.

cum se vede, con- 
este foarte puternic,

r

lutAla Kușnir, 
Nozlovskaia, 
și Stadler), 
curentelor cu 
primele 3 locuri este foarte 
larg — cel puțin 8 jucătoa
re puțind emite pretenții de 
calificare pentru etapa ur
mătoare. Intre acestea tre
buie menționate sovieticele 
Nana Alexandria, cîștigătoa- 
rea Turneului Campioanelor 
Europene în 1969, Kozlov- 
skaia și Zatulovskaia, iugo
slavele Milunka Lazarevici șl 
Katja 
Ivanka. 
bineînțeles 
noastre 
niade 
starck.

Va fi 
distanța 
mai mare decît media obiș
nuită a turneelor feminine 
— in care pe lingă forța 
de joc și buna pregătire, un 
rol foarte important îl va 
juca rezistența fizică. Spe
răm într-un rezultat pe mă
sura posibilităților arătate 
piuă acum de reprezentante
le noastre și nu ne îndoim 
că vor depune toate efortu
rile pentru obținerea lui.

înaintea
Zatulovskaia 

Numărul con- 
șanse reale la

Jovanovici, Maria 
din Ungaria și — 

jucătoarele 
Polihro- 

Baum-
Elisabeta 

și Gertrude

o întrecere 
de

grea —
17 runde este

S. SAMARIAN

„Cupa Ligii Europene" Ia tenl» 
de masă a fost cîștigată de echi
pa Ungariei, care a totalizat 12 
victorii. Pe locurile următoare 
s-au clasat : U.R.S.S. — 10 v. 
Suedia — 8 v. Cehoslovacia — 
6 v. Anglia — 4 v; R.F.G. — 2 V 
șl Austria — 0 v. In ultimul meci 
al competiției, disputat la Freu
denstadt, echipa R.F. a 
niel a învins cu scorul 
formația Austriei.

Germa- 
de 5—3

Competiția InternaționalăCompetiția Internațională mascu
lină de floretă desfășurată la 
Montpellier a revenit scrimerului 
francez Christian Noel, care In 
finală a dispus cu 10—3 de com
patriotul său J. C. Magnan. In 
semifinale, Noel l-a eliminat cu 
10—5 pe maghiarul Kamuti, Iar 
Magnan a dispus cu 12—11 de 
francezul Talvard.

In prima zi a concursului inter
național de înot de la Marsilia; 
la care participă șl sportivii aus
tralieni, s-au înregistrat cîteva re
zultate excelente : Shane Gould
59.5 — 100 m și 4:27,2 — 400 m 
liber ț Greg Rogers (Australia) 
54,2 — 100 m liber; G. Windeatt 
(Australia) 4:07,4 — 400 m liberj 
R. Menu (Franța) 69,3 — 100 m 
bras; Nel! Rogers (Australia),
58.5 — 100 m delfin.

IE!
A luat stlrșlt turneul de tenis de 
la Buenos Aires. Proba de sim
plu femei a revenit jucătoarei 
sovietice Olga Morozova învingă
toare în finală cu 6—3, 6—4 In
fața tenismanel Italiene Marla 
NasueUl,

Concursul triunghiular de ciclism 
pe pistă dintre selecționatele o- 
rașelor Bratislava, Cracovia șl 
Budapesta, s-a încheiat cu victo
ria pistarzllor din Bratislava — 
18 p, urmați de echipa craeovla- 
nă - 11 p și cea a Budapestei 
- 7 p.

SĂPTĂMiNA VIITOARE LA MADRID

LUNGUL ALPILORPE SCHIURI DE-A

apropierea

PRIMA MEDALIE OLIMPICĂ A J.O. — 1972

sine 
cupă 
Era

conslg- 
dteva

for- 
vară 
ales

pole- 
de 

dintre

al Al- 
martle, 
Vienei.

In
1941—1942.

făcut de-a lungul In- 
lanț muntos 
început la 21 
In

peste 2100 km. Acest raid pa 
schiuri, 
tregului 
pilor, a 
la Rax,

situată în apropiere
au parcurs

O CUPĂ DE VÎNZARE

Cinci schiori militari aus
trieci, conduși de locotenentul 
Robert Kittl, au sosit la 29 
aprilie în localitatea franceză 
Contes, ■■/.". 1.
de Nisa, după ce

In toiul 
micii iscate 
conflictul . ..... ..
H. H. fi dlrigen- 
țil clubului A. S. 
Roma, un nou 
fapt a venit să 
se adauge frămîn- 
tărilor din ulti
mele săptămîni. 
La sediul clubu
lui s-a prezentat

un meșter tîmplar 
aducind eu 
o enormă 
de argint.
trofeul eîștlgat de 
A,S. Roma în ca
litate de campioa
nă a Italiei 
anul ___
Cupa fusese cum
părată de aducă
tor de la un ma-

gaztn de 
nație, cu ____
luni In urmă. Se 
crede că ea a 
fost subtilizată eu 
ocasla mutării 
clubului In noul 
sediu. Fapt este 
că deși dispăruse 
de multă vreme, 
nimeni nu obser
vase lipsa el.

ECHIPA DE BASCHET

„u1* cluj In polonia

Echipa masculină de bas
chet Universitatea Cluj a 
plecat în Polonia pentru a 
participa, începînd de azi, Ia 
un turneu internațional găz
duit de orașul Lodz.

CAMPIONATELE EUROPENE
MASCULINE DE GIMNASTICĂ

La finele aăptămlnl! viitoa
re. la Madrid, sint programata 
campionatele europene mas
culine de gimnastică, compe
tiție aflată în anul acesta la 
cea de-a IX-a ediție. Și-au 
anunțat presents sportivi din 
23 de țări ale Ewropei, Gim
naștii participants au fost 
împărțițl tn două grupe, du
pă cum urmează 5 grupa 11 
Olanda, Danemarca, Suedia, 
Belgia, Austria, Portugalia, 
Anglia, Finlanda, România, 
Norvegia ț grupa » 
U.R.S.S,, Cehoslovacia,

Il-ftl
VVDVUIVYHWIBf PolO*’

nia. ReD. Germani, Iugosla
via, R. F. a Germanici, Elve
ția, Ungaria, Franța, Spania, 
Bulgaria, Italia,

în eursul zilei de vineri 14 
mal vor evolua toți concuren- 
țli. cu programul de exerciții 
liber alese, urmînd ca aîm- 
bătă 15 mai să se desfășoare

întrecerea celor mal buni la 
fiecare aparat (primii 6).★

Gimnaștii români se pre
gătesc intens in vederea a- 
cestui important eveniment. 
Gheorghe Păunescu, Nicolae 
Achtm, Mircea Gheorghiu, Pe
tre Mlhalue, Vasile Coșariu »i 
Dan Grecu vor participa la 
cursul acestei săptămîni 
două concursuri de verificare, 
în urma 
Iotul de 
sarea la

la 
. _ - - I«

cărora va fi stabilii 
3 ca va face depla- 
C.B.★

Din Moscova *c anunță că 
delegația sovietică pentru a- 
ceat concura II are in frunte 
pe reputații glmnaatl MIhal 
Voronin si Viktor Klimenko, 
din grupul de sportivi făcînd 
parte, de asemenea, Nikolai 
Adrianov și Gheorghl Bogda
nov.

Ar fi parcă greu de crezut că acești pasageri prin 
folosesc străvechiul mijloc de locomoție urcați 
cămilelor, nu sint alții decît trei încercați cicliști, membri ai 
echipei Poloniei, învingătoare în ultima ediție a „Cursei Păcii": 
Hanusik, Matusiak și Czechotoski. Fotografia a fost luată cu 
prilejul participării rutierilor polonezi la ediția din acest an 
a Turului Algeriei, una din primele curse ale sezonului

deșert, care 
pe spatele

Imnul olimpic care va 
lait-motivul J.O. de 
la Miinchen a Cost 

către un juriu format din 
de specialiști. Laureatul 

este muzicianul elvețian Her
bert Rehbein, german de ori
gine. care locuiește la Basel. 
Juriul a primit 1 000 de com
poziții, dintre care numai șase 
au intrat în faza finală. H. 
Rehbein s-a arătat surprins

ANIVERSARE ÎN

de această onoare, mal ales 
pentru că el trimisese parti
tura sa doar cu o zi înaintea 
scadenței termenului de în
scriere. El a primit din par
tea lui ...... _
dintele Comitetului de organi
zare a J.O.. o medalie de aur, 
prima medalie onorifică decer
nată cu ocazia apropiatelor 
întreceri olimpice.

LUMEA

Willy Daume. preșe-

ȘAHISTĂ

CONTRAVENIENT LA REGULILE DE CIRCULAȚIE

Stirling Moss, considerat și 
astăzi unul dintre 
buni automobiliști 
a rămas din nou 
mis de conducere, 
nai din Londra a 
ridice carnetul pe

cei mai 
din lume, 
fără... per-
Un tribu- 

hotărît să-i 
timp de

SE

?niiiMT5W4iTffnnt;rTTOra?ț;nn
OLANDA CÎȘTIGĂ

TURNEUL DE POLO
DE LA UTRECHT

șase luni, deoarece Moss n-a 
respectat semnele și 
dicațiile unui agent 
lație. în îndelungata 
ră automobilistică, 
Moss a rămas de 
ori fără carnet de

CAUTĂ ȘUTERI I

nici in- 
de cireu- 
sa carie- 

Stirling
mai multe 
conducere.

S-au împlinit 
50 de ani de la 
apariția primului 
număr al revistei 

„Șahul în U.R.S.S." 
care se tipărește 
acum într-un 
raj de 30 000 
exemplare și 
te difuzată în 
de 
mii.

in S.UA., aceas-
tă revistă este
tradusă și în lim-
ba engleză.

Primul număr
al revistei „Șahul
în U.R.S.S.” a a-
părut la 20 apri-
lie 1921. într-o
singură filă.

Actualul re
dactor șef al re-

vistei este 
le maestru 
Averbach, 
în fiecare 
își asigură
borarea unor 
putați 
ca

mare-
Iuri 
care 
lună 

cola- 
re-

specialiști 
Botvinnik,

La Utrecht au luat stîrșit în
trecerile turneului internațional 
de polo, cîștigat de reprezenta
tiva Olandei. lată principalele 
rezultate : Olanda — R. 
Germaniei 4—2 ; Olanda • 
nia 2—1 ; R. ~ 
Spania 6—5. 
arbitrate cu 
de Cornel 
nia) și I. Fuchs (Belgia).

F. a 
Spa- 

F. a Germaniei — 
Partidele au’ fost 
multă competență 

Mărculescu (Romă*

(mln. 80) și Mitkov (mln. 90) din 
penalty.
Arbitrul francez Franciel a con
dus echipele :

BULGARIA : 
darski, Penev, 
Apostolov, M. 
lev), Bonev, 
(Petkov), Mitkov.

ANGLIA : Swannel — Fuschillo, 
Powell, Delaney, Gamblin, Pay
tie, Day, Haider, Clemence (Bord- 
weck), Gray, Adams.

lordanov — Gai- 
Vclicikov, Jecev, 

Vasilev (G. Vasi- 
Jekov, Mihailov

ALTE REZULTATE 
LA FOTBAL

Clubul de fotbal a- 
merican (sport care es
te mai apropiat de rug
by decît de fotbal) 
„Dallas Cow Boys F.C. 
a anunțat că este 
căutarea
Apreciind 

de fotbal 
ar putea 
cîțiva jucători

In 
șuteri”.unor

că echipele 
vest-europene 

să-i furnizeze 
cores-

punzători, clubul nord- 
american a difuzat mai 
multor ziare franceze 
și engleze un comunicat 
în care menționează că 
intenționează să anga
jeze jucători de „fotbal 
clasic”. Pe scurt, texa- 
nli sint gata să accep
te candidaturile practi- 
canților sportului cu

rotund.
să

balonul 
vor reuși 
monstreze că pot 
teze mingea ovală 
distantă de 60 
Singurul lucru 
se cere acestora spre a 
fi angajați este 
un șut puternic, 
lalte cunoștințe 
toare la fotbalul 
rican

țări ale 
De citiva

M.
Flohr, M. Tal, 

M. Euwe etc.

Sporturi

la o 
metri, 

care li

„combinate"
(START—Bratislava)

numai
Cele- 

referi- 
ame-

sînt... facultative.

ÎN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI OLIMPIC : 

BULGARIA-ANGLIA 5-0

SOFIA 5 (prin telefon de la 
corespondentul nostru, Toma 
Hristov). Aseară, pe stadionul 
Vasil Levskl, țn fața a 35 000 
de spectatori s-a desfășurat me
ciul retur dintre reprezentativele 
olimpice ale Bulgariei șl Angli
ei, din cadrul preliminariilor 
turneului olimpic la fotbal, vic
toria a revenit fotbaliștilor bul
gari eu 5—0 (2—0). Astfel, echipa 
Bulgariei, care pierduse primul 
Joc cu 1—0, s-a calificat In turul 
următor al competiției. Golurile 
au fost marcate de Jekov 
(mln. 24), A. Mihailov (mln. 28), 
M. Vasilev (mln. 50), Jekov

In prelimlnarlile turneului 
olimpic : Austria — Luxemburg 
3—2 (2—1, în primul meci 0—1), 
urmează a] treilea ioc; Danemar
ca — Elveția 4—0 (2—0) (în primul 
meci 1—2) Danemarca va juca cu 
invingătoarea dintre România și 
Albania.

In meci amical, la Szczeczln ; 
Polonia B — Elveția B 0—0; la 
Lausanne:. Polonia A — Elveția 
A 4—2. la Bratislava: Cehoslovacia 
B — Austria B 2-0 (0—0)

DATELE FINALELOR
C.E.T.

Au fost 
desfășurare 
europene a 
bal dintre 
Leeds United. _____ ___ ___ _
are loc ia Torino, la 26 mal, iar 
a doua la Leeds, la 5 Iunie.

stabilite datele de 
a finalei „Cupei 
ttrgurilor" la fot- 

Juventus Torino șl 
— Prima tnttlnire

S.UA

