
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VĂ !

CE SE POATE
SI CE NU

Șl NECESARA
te

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

SE POATE
EXPLICA!

Zn curînd se vor împlini 
trei am de cînd a în- 
ceput să se pună în 

practică hotărîrea adoptată de 
Plenara C.N.E.F.S. privind sis
temul nostru competițional. 
irej ani în care această im
portantă pîrghie de conduce
re și organizare a activității 
practice, pusă în concordanță 
cu cerințele actuale ale edu
cației fizice și sportului, și-a 
dovedit eficacitatea, contribu
ind^ electiv la creșterea calita
tivă a performanțelor, dar și 
ia raspîndirea gustului pentru 
mișcare și întrecere în rîndu- 
nle tineretului.

Tncercînd să facem o anali
za a efectelor pe care această 
notarîre le-a avut, constatăm 

pe lingă o mai bună acor
dare a competițiilor cu obiec- 
tivele de bază ale mișcării 
noastre sportive, s-a creat și 
un cadru organizatoric mai 
propice inițiativelor locale 
s-au diversificat'întrecerile, s-a’ 
cuprins În campionatele națio- 
”aIe .un. nun?ăr mult mărit de localități și s-au introdus în 
calendarele republicane noi 
competiții și noi sporturi, îrn- 
hunătățindii-se, totodată, for
mulele de desfășurare a unor 
Sntrecerj organizate de multă 
vreme, dar care nu își găsiseră 
cel mai eficient sistem.'

Se poate spune deci că, în 
pi ezent. datorită felului cum 
a fost aplicată această hotărî- 
re, sistemul nostru compcti- 
țional este bine consolidat, co- 
respunzînd sarcinilor actuale 
ale mișcări; sportive de la noi.

Cum însă lucrurile nu stau 
pe loc și — pe alocuri — prac
tica a evidențiat și unele lip
suri, tehnicienii din mișcarea 
■noastră sportivă au fost che
mați să-și spună cuvîntul în- 
tr-o discuție avînd ca temă 
sistemul corcpetițional actual 
și posibilitățile de îmbunătățire 
a iui. Secretari și antrenori 
federali, consilieri și mefodiști 
ai C.N.E.F.S., președinți ai 
consiliilor județene, reprezen
tanți ai departamentelor care 
au atribuții concrete în acti
vitatea de educație fizică și 
sport, au dezbătut cu interes

și competență această impor
tantă problemă și nu au fost 
puține ideile valoroase pentru 
îmbunătățirea sistemului com- 
petițional actual.

ESTE COMPETIȚIA PRINCIPALA 
PÎRGHIE A ACTIVITATII 

DE MASA ?

Fără îndoială, multe dintre 
problemele ridicate de partici- 
panții la această discuție me
rită să fie consemnate și dez
bătute. Ne vom opri, însă, doar 
la cele pe care le considerăm 
deosebit de importante, la 
cele care au o mare greutate 
în realizarea scopului mișcă
rii noastre de educație fizică 
și sport. Vom începe cu rolul 
pe care trebuie să 
competițiile în 
masă. In acest sens 
că întrebarea 
CORNEL TLC_____
sectorului metodic aCc^N.E^FS* 
dacă competiția trebuie să fie 
principala pîrghie a activității 
de masă, rezumă cea mai spi
noasă problemă actuală. Ani 
de zile, deși au fost poate și 
rezerve, deși s-au mai căutat 
— timid — și alte forme, ac
tivitatea în sportul de masă 
s-a rezumat la o serie de în
treceri mai largi sau mai pu
țin largi, în care cei mai 
multi dintre participant! au 
fost prezenți doar o dată în- 
tr-un an pe stadioane. Indis
cutabil că. In această formă, 
sportul de masă nu își înde
plinește menirea, neavînd 
putere de cuprindere suficien
tă și neasigurînd practica per
manentă a mișcării fizice, sin
gura capabilă să contribuie la 
realizarea scopului său : îm
bunătățirea stării sănătății tu
turor oamenilor muncii, 
oare se poate rezolva 
competiție, 
întrecerii, 
de masă ?

îl aibă 
activitatea de 

socotim 
profesorului 

FLORESCU, șeful

Dar 
fără 

fără stimulentul 
activitatea sportivă 
La această între

bare credem că a răspuns 
foarte bine prof. ADRIAN IO-

Gh. EPURAN

(Continuare tn pag. a Z-a)
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ÎN VIZITĂ LA LOTUL NATIONAL DE FOTBAL

REUNITĂ. FAMILIA TRICOLORILOR
PREGĂTEȘTE „EXPEDIȚIA BRATISLAVA'

de încălzire
Iată un moment surprins în prima parte a antrenamentului ce a avut loc ieri du pă-amiază 

la Snagov. Tricolorii execută ușoare exerciții ' " '

VICTORIE CONFORTABILĂ A ROMÂNIEI

In meciul DE ATLETISM CU NORVEGIA
CONSTANTA, 11 (prinCONSTANTA, 11 (prin tele

fon, de la trimisul noslru).
După cîteva zile cu ploaie 

torențială, care au făcut din 
stadionul „1 Mai“ un mic lac, 
marți a fost o zi splendidă, 
cu soare arzător, factor prin
cipal în completarea eforturi
lor deosebite ale organizatori
lor pentru ca pista și celelal
te locurj de concurs să se 
prezinte, totuși, în condițiuni 
nesperat de bune la ora me
ciului masculin dintre echi
pele României și Norvegiei.

Evoluînd la un bun nivel, 
atleții români și-au trecut o 
nouă victorie în palmares 
(120—92), cîștigînd 14 din cele 
20 de probe înscrise în pro
gram și obținînd cîteva per-

formanțe remarcabile: Mun- 
teanu la 100 m, Șuciu la 110 
m, Piștalu la prăjină, Naghi 
la disc și Cefan la 3 000 m 
obstacole. O mențiune se cuvi
ne seniorului Marin Iordan, 
care și-a îmbunătățit recordul 
la aruncarea greutății 
16,58 m.

Oaspeții, la unul dintre pri
mele lor starturi în actualul 
sezon, au arătat că încă nu au 
un rodaj suficient în con
cursuri și totuși aceasta nu i-a 
împiedicat să se impună, și 
încă de o manieră categorică, 
la 800, 1 500 și 5 000 m.

Rezultate : 100 m Munteanu 
(R) 10,4, Nemeș 10,5, Hellespit 
(N) 10,7, Guldseth (N) 10,7 ;
200 m Dulgheru 21,5, Stan (R)

21,7, Tjore (N) 21,8, Hedenstad 
(N) 22,2 ; 400 ni Puiu 47.9,
Petronius 48,5, Moi (N) 49,0, 
Eikrem (N) 52,2 ; 800 m Brat- 
land (N) 1:53,1, Galgerud (N) 
1:53,4, Ungureanu 1:53.7, Da 
maschin 1:54,4 ; 1 500 m Hovde 
(N) 3:47,8, Olsen 3:47,9, Lupan 
3:48,5, Neantțu 3:50,8 ; 3 000 ni 
Scheible (R) 8:08,8, Sornes (N) 
8:12,6, Schroder-Nielssen 8:24,8, 
Andreica 8:37,6; 5 000 m Over- 
halden (N) 14:05,6, Halle (N) 
14:06,4, Cioca 14:30,8, Marcu 
14:32,2 ; 3 000 m obstacole Ce
fan 8:44,0, Risa '8:48,8.' Voje

Romeo VILARA

Trecuseră 24 de ore de cînd 
selecționabilii se întîlniseră 
la sediul federației. Luni, u- 
nii dintre ei erau, evident, 
marcați de meciurile din 
ziua precedentă, de victoria 
sau de insuccesul echipei lor 
de club.

...Dar, după ce au poposit 
în decorul Snagovului, atît 
de familiar lor, pentru fie
care, campionatul, cu bucu
riile și necazurile inerente, a 
rămas, parcă, undeva depar
te. Familia tricolorilor s-a re
făcut și, de acum, totul, de la 
gind la faptă, este subordo
nat unui scop cunoscut nu 
numai de ei, de purtătorii 
culorilor naționale, ci de toți 
cei ce îndrăgesc fotbalul —

jocul cu Cehoslovacia, de la 
Bratislava.

★
E marți, aproape de ora 

prînzului. în liniștea odihni
toare și reconfortantă a Sna
govului, doar comenzile și 
bătăile ritmice ale pagaelor 
și padelelor canotorilor, ce 
lovesc apa cu putere, se fac 
auzite. Pe terenul de fotbal, 
nici țipenie de om. După 
cîteva minute de la sosire, 
iată-ne însă față în față cu 
Angelo Niculescu, șeful „ex
pediției Bratislava**, care ne 
pune în temă cu... soarta ju
cătorilor săi.

— De luni, de la venire, 
toată lumea are, pînă marți 
la ora 17, un program... de

voie. Adică odihnă, refacere, 
acumulări. Dimineață, am 
avut o ședință tehnică. Prin
tre altele am dat indicații

Biroul Federației ro
mâne de box a luat o 
hotărire pe care multi 
o consideră surprinză
toare i desemnarea lui 
Calistrat Cuțov drept 
titular în echâpa na
țională pentru Madrid, 
în locul campionului 
Paul Dobrescu. ocupan
tul firesc al acestui loc. 
Vom mărturisi de la 
început că, deși parti
zani ai respectului 
față de un criteriu 
principial dinainte sta
bilit (campionul — în 
echipă I), acceptăm ju
decata unui for tehnic; 
competent care are la
titudinea (și datoria 1) 
să alcătuiască cea mai 
bună reprezentativă ro
mânească pentru o 
competiție de importan
ța campionatelor euro
pene. Așadar, reținem 
că Biroul federal, sus- 
ținînd propurtereb unui 
corp autorizat com este 
Colegiul central de an
trenori, a găsit suficien
te argumente pentru 
a-1 prefera pe Cuțov 
lui Dobrescu.

Rămîne deschis doar 
aspectul etic al proble
mei. Nu ne referim 
atît la faptul că Do
brescu va fi neconsolat 
(și că nimeni nu s-a 
gîndit la o compensație 
morală imediată), ci 
mai ales la gestul ne
sportiv al lui Cuțov 
din seara finalelor, 
cînd a refuzat să re
cunoască verdictul just 
al juriului. părăsind 
ringul ostentativ îna
inte de efectuarea ce
remoniei de premiere. 
Dacă federația — îna
inte de a-1 premia pe 
Cuțov cu selecția în 
echipa națională — nu 
a anunțat nici o mă
sură de sancționare a 
nesportivității sale, o- 
ferâ opiniei publice o 
lecție cu totul lipsită 
de simț 
Iată fata 
care nu a primit ade
ziunea noastră.
Victor BANCIULESCU

pedagogic. 
lucrurilor

(Continuare in pag. a 4-a)

BALCANIADA DE VOLEI, COMPETIȚIE TEST
PENTRU ECHIPELE

România, Bulgaria, Iugoslavia. 
Albania, Turcia (feminin).

DUBLA CONFRUNTARE 
PENTRU TITLURI : ROMA

NIA-BULGARIA

Aruncînd o privire 
echipelor participante 
tuala ediție, apreciem 
pută pentru titlurile balcanice 
se va da între formațiile Ro
mâniei și Bulgariei datorită 
valorii mai ridicate a repre
zentativelor respective, 
osebi 
mâții 
nant

asupra 
la ac- 
că dis-

Inde- 
la fete, cele două for- 
se detașează mai preg- 

de restul participantelor.

Aurelian BREBEANU
i

(Continuare in vag. a 2-a)

Selecționata mondială
pentru „meciul jubiliar Iașin

5 atacanți invitațiDUMITRACHE printre
MOSCOVA, 11 (Ager- 

pres). — Federația unio
nală de fotb.al a anunțat o- 
ficial selecționata mondială 
care va întîlni la 27 mai 
echipa Dinamo Moscova în 
meciul organizat în onoa
rea retragerii din activita
tea competițională a cele
brului portar Lev Iașin- 
Iată lotul fotbaliștilor in
vitați : PORTARI : Mazur- 
kieviez (Uruguay), Viktor 
(Cehoslovacia); FUNDAȘI ;

cei
Djorkaeff (Franța), Meszei 
(Ungaria), Schultz (R.F. a 
Germaniei), Pena (Mexic); 
MIJLOCAȘI : Facchetti
(Italia), Beckenbauer (R.F. 
a Germaniei), Kuna (Ceho
slovacia), Bonev (Bulga
ria); ATACANȚI l Luban- 
sky (Polonia), Muller (R.F. 
a Germaniei), Jekov (Bul
garia). DUMITRACHE (Ro
mânia) și Geaici (Iugosla
via).

(Continuare în paa. a 3-a)

Constantin ALEXE

După programul de exerciții fizice, a urmat „meciul“ dintre 
apărare și înaintare. In fotografia de față, un duel între 
Anca și Dembrovschi, urmărit cu atenție de către Tătaru

Fotografii de THEO MACARSCHI

A

In așteptarea fotbaliștilor din

Ultimul antrenament al voleibaliștilor lotului național, ieri 
(n sala Floreasca, înaintea plecării spre Sarajevo, tn imagine, 
Udișteanu (echipa I) blocat de V raniță și Enescu (echipa a 
ll-a) în cursul jocului în familie. Foto i V. BAGEAC

Reluate anul trecut, după 
22 de ani de întrerupere. Jocu
rile balcanice de volei se în
scriu de-acum constant în 

agenda anuală a echipelor re
prezentative din această parte 
a continentului european. Du
pă cum se știe, prima ediție a 
competiției s-a 
toamna anului 1946, pe 
nurile Facultății de drept din 
București, constituind prima 
confruntare internațională ofi
cială a reprezentativelor noas
tre. care 
fete cît 
următor, 
Iugoslaviei

desfășurat in
tere-

au 
și 
la

la 
Anul 

echipele 
primul

ciștigat atit 
la băieți. 
Tirana, 

cuceresc

loc, urmate de cele ale Ro
mâniei, Bulgariei, Ungariei și 
Albaniei (clasamente identice 
la masculin și feminin). Apoi, 
din 1970. ele au revenit în ac
tualitate. La Atena, echipele 
masculine și-au disputat^ cea 
de a treia ediție, soldată cu 
victoria formației Bulgariei, 

care și-a disputat titlul cu 
selecționata tării, noastre.

La cea de a patra ediție 
masculină și a treia feminină, 
găzduite de orașul Sarajevo, 
și-au anunțat , participarea ur
mătoarele 
România.
Turcia și

echipe : Bulgai'ia, 
Iugoslavia, Albania.

Grecia (masculin),

LOTURILE NAȚIONALE DE VOLEI
AU PLECAT LA SARAJEVO

vederea Balcaniadei de volei 
se desfășoară între 14 și 19 

la Sarajevo, loturile repre- — -■ feminin) 
Ieri

—— — u-—
Sarajevo în cursul zilei ae azi. 
Au făcut deplasarea : Udișteaou, 
Barta, Stamate, Schreiber, Oros, 
Codoi, Dumănoiu, Enescu, Vra
niță. Cristian Ion, Duduciuc și 
D. Ionescu, împreună cu antreno
rii N Sotir, A. Drăgan șl P. Bra
șov anu șl medicul G. Cherebe- 
țlu (masculin); Aurelia Căunei —

în
care 
mai — -------zentative (masculin și 
ale țării noastre au părăsit 
Capitala, urmînd să ajungă

Mariana 
Mariana 
Gabriela 

Maria

lehim, Florentina Itu, 
Popescu, Eugenia Rebac, 
Baga, Rodica Popa, 
Popa, Venera Zaharescu, 
Cengher, Carolina Nan-Hatura, 
Ana Chlrițescu, Viorica Binchecl, 
însoțite de antrenorii N. Roibescu 
și N. Meadu șl de medicul So- 
fronia Lazăr.

Din delegație fac parte, de ase
menea, Aurel Dobiacă, secretar 
general al F.R.V. (conducător), 
prof.' Rodica Șiclovan (observa
tor). C. Florescu șl M. Albuț (ar
bitri).

ECHIPA DE CUPA
S-A DEPLASAT

Aseară a plecat cu avionul 
la Tel Aviv echipa de tenis 
a României. După cum se 
știe, formația noastră va ju
ca vineri, sîmbătă și dumi
nică partida cu reprezenta
tiva Israelului din cadrul ce
lui de-al doilea tur al „Cupei 
Davis'* (zona europeană, gru-

LA TEL AV1V
făcut deplasarea

Republica Democratică Congo

pa B). Au
llie Năstase, Ion Tiriac, Pe
tre Mărmureanu, Sever Dron. 
Căpitanul echipei este prof. 
Ștefan 
cătorul
trache, 
F.R.T.

în plin centrul Craiovei

Georgescu, iar condu- 
delegației tov. I. Pe- 

vicepreședinte al

Conform unei telegrame 
trimisă pe adresa F.R.F., ieri 
după-amiază urma să soseas
că la București, cu avionul 
de Ziirich (ora 17,15), echipa 
de fotbal a Republicii Demo
cratice Congo, care avea de 
susținut în țara noastră două 
jocuri amicale (anunțate, de 
altfel, și în agenda din pagi
na a 3-a). Dar fotbaliștii res
pectivi nu s-au aflat nici în 
avionul de Ziirich și nici în 
cel ce venea de la Paris (ora 
18,05).

în această situație, partida

de joi, de la 
venise incertă.

Constanta de-
Dar...

★

Aseară,
F.R. Fotbal a sosit 
lex de 
care se
Republicii Democratice Con
go sosește la București în 
cursul zilei de azi, cu avio
nul, în jurul orei 11.

Din Capitală, oaspeții vor 
pleca în aceeași zi, cu tre
nul. la Constanța.

tîrziu, pe adresa 
un te

la Kinshasa prin 
anunță că echipa

STADIONUL TINERETULUI SE DEGRADEAZĂ
CE PĂRERE ARE C. J. E. F. S. DOLJ?

A

< ■

■

AM

Zv. v 
flj ■

în „triunghiularul*4 de la Slănic

JIRI KALM A CÎȘTIGAT
ÎNTRECEREA Of

Nu. Nu sînt „ruine antice*', pe care s-au
oprit să se odihnească niscaiva turiști.

Ceea ce se vede — și se vede atît de bine, dar
nu și de cine trebuie ! — sînt tritunele (dacă , lariați (zidari, tîmplari, vopsitori, amenaja- 
pot fi numite astfel) stadionului Tineretului 
din Craiova, aflat în plin centrul, munici
piului și' care, după cît se pare, a intrat în 
dizgrație o dată cu darea în folosință a nou
lui stadion.

Sîntem informați că în cadrul C.J.E.F.S.- 
Dolj, pp lîngă comisia economică, există un

sector care răspunde (halal răspundere I). de 
buna gospodărire (sic I) a bazelor sportive 
craiovene. Acest sector are vreo 30 de sa-

tori și, probabil, un șef...) pentru a putea 
face treabă bună !

Dar cum s-a făcut ea în cazul de față, 
se vede ! Ce părere are, în această direc
ție, C.J.E.F.S. și, mai cu seamă, ce măsuri 
își propune pentru schimbarea (urgentă) a 
situației ?

SLANlC, 11 (prin telefon), 
întrecerile de micromodele au 
continuat, marți, în mina Slâ- 
nic-Prahova. cu desfășurarea 
ultimelor trei lansări. Cum 
era de prevăzut, recordmanul 
mondial la această categorie 
de aeromodele, cehoslovacul 
Jiri Kalina, a realizat cel mai 
bun rezultat al concursului 
totalizînd timpul de 72:24 (me
dia celor mai reușite două 
lansări, din cele șase cite s-au 
desfășurat). Evoluții de per
formanță a avut și construc
torul de micromodele Karol 
Ribecky (Cehoslovacia). El a 
ocupat — cu timpul de 66:21 
— poziția secundă în clasa
mentul general individual In 
revenire de formă maestrul 
emerit al sportului Otto flintz 
a realizat două starturi de va
loare int >r nnți-'nală (33:50 și 
31:58), care l-au situat pe lo
cul 3 în această întrecere deo
sebit. de disputată.

Pe ech’pe trofeul pus în 
ioc a fost cucerit de formația 
cehoslovacă (Jiri Kalina. E- 
duar.i Chluhnv, Karol Ribe
cky), urmată de România I 
(Otto Hintz, Aurel Popa, Eu
gen H iltier). Ungaria și Româ
nia II De menționat că. în 
acest concurs, spot tivii ma
ghiari au evoluat cu micromo

dele de un gram (după noua 
formulă a LAI.) ha nd i ap ce 
s-a făcut simțit în întrecerea 
cu celelalte aeromodele mult 
mai .. ușoare.)

Rezultate: 1. Jiri Kalina 
(Cehoslovacia) 72.24, 2. Karol 
Ribecky (Cehoslovacia) 66-21,
3. Otto Hintz (România) 65.48,
4. Andras Ree (Ungaria) 62:20.
5. Eduard Chlubny (Ceho
slovacia) 60:06.

Clasamentul pe echipe : l 
Cehoslovacia 198 51. 2 Româ
nia I 180:04 3 Ungaria 174:36, 
4. România II 154:01.

CîNCI BOHBI ROMÂNI

LI TURNEU1 DE IA BiOESIA
La turneul internațional de 

box din R.F. Ungară, ce în
cepe azi la Budapesta, vor 
participa și 5 boxeri români. 
Antrenorul Șlcfan Iordache 
a deplasat următorii pugi- 
liști : Vasile Drăgan, Carol 
Pop, Iulian Lungu, Ghcorghe 
Ene și Anghel Iancu,
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SALUT,
SPORTIVI
DIN IAZU!

Incepînd din această săptămînă, redacția ziarului nos
tru își propune să inaugureze o nouă rubrică intitulată 
„Epistolele săptămînii". Intenționăm pe această cale să 
purtăm un dialog permanent cu cititorii ziarului. Mul
țumind anticipat celor ce ni se vor adresa, sugerăm 
să ni se expedieze scrisori cu un conținut cît mai va
riat, cuprinzînd atît aspecte pozitive privind mișcarea 
de educație fizică și sport (succese în competiții, rea
lizări, amenajări de baze, fapte deosebite ale sportivi
lor) cît și aspecte negative (birocratism sau formalism 
în organizarea unor manifestări etc.), sugestii ș.a.m.d.

„Este pentru prima dată 
cînd mă adresez dv și 
simt o emoție destul de 
mare..." — mărturisește la 
începutul scrisorii sale in
structorul sportiv Lică 
Dobrin din comuna Iazu, 
județul Ialomița. Și, cu 
timiditate, „îndrăznește" 
să ne prezinte cîteva do
vezi ale dragostei pe care 
tinerii din comuna sa, o 
poartă sportului.

„La noi. din generație 
. in generație, sportul a 

fost un prieten nedespăr
țit a] sătenilor. Trinta, po
picele, fotbalul au atras 
întotdeauna tineri, maturi 
și chiar 
sure. In 
tai in 
sportivă 
nouă echipă de fotbal. A- 
vem echipament, terenul 
de fotbal a fost reamena- 
jat și împrejmuit, iar anul 
acesta va fi gazonat. E- 
chipa noastră se află pe 
locul întîi în campionatul 
județean..."

Să nu se creadă, însă, 
că la Iazu se practică 
doar sporturile amintite. 
Din scrisoare aflăm că : 
„...în 1968 s-a înființat un 
cerc de cicloturism, ai că
rui membri au* făcut în

NICI O CLIPA

®J Ek.

DE RĂGAZ PÎNĂ LA KATOWICE!
Făcînd parte din șirul întîl- 

nirilor internaționale de verifica
re a pregătirilor efectuate în 
vederea turneului de calificare 
(Katowice. 19—23 mai) pentru 
campionatul european din a- 
cest an, cele două meciuri sus-

ținute de reprezentativa de se
niori a României în compania 
echipei Albaniei au constituit - 
examene cu adevărat severe, în 
ciuda faptului că oaspeții nu 
au un palmares strălucii. A- 
ceștia au demonstrat. însă, un

Modesto FERRARINI

pe cei eu timpie 
1970 s-au înfiin- 
romună asociația 

Sparțacus și o

a-
mai practicăse

în atac, lladu IJiaconescu va înscrie aia nou. 
Foto: DRAGOȘ NEAC.U

anul următor o veritabilă 
cursă de rezistență pe tra
seul Iazu-Aiud-Brașov- 
Buzău-Iazu. La concursul 
„Floarea prieteniei", for
mația elevilor din comu
nă a ocupat locul trei pe 
echipe, iar în 1971) locul 
I și II la individual și II 
pe echipe..." La Iazu, 
flăm, 
handbalul, voleiul, tenisul 
de cimp ; a fost amena
jată o frumoasă bază 
sportivă cu un portic de 
gimnastică, terenuri de 
handbal, volei, tenis. Ani
matorii ?
Potemchin, 
C.A.P., 
nescu, 
fesorii 
Florea, 
Dobrin. M. Apostol.

Deci, vești bune, pen
tru care trebuie să adre
săm felicitări cooperatori
lor din Iazu, oameni ce 
iubesc sportul, înțeleg că 
este dătător de vigoare și 
sănătate. Nu putem în
cheia însă fără a spune : 
„Bine ai făcut că ne-ai 
scris, tovarășe instructor 
Dobrțn".

calificarea pentru „europene".
Este vorba, de pildă, de core

lația dintre aportul adus în a- 
tac și apărare de unii jucători. 
Eforturile lui Albu de a-și co
ordona coechipierii și de a în
scrie puncte sînt mult dimi
nuate de neglijența cu care își 
„ține" adversarul direct ; Dia- 
conescu, de asemenea își în
dreaptă atenția doar asupra ac
țiunilor ofensive, lăsîndu-și de
seori „omul” să zburde, ceea ce 
duce uneori la dereglarea în
tregului sistem de apărare. Im
portant, ca problemă, este și 
aportul sub coș al jucătorilor 
înalți. în a doua întilnire. ei au 
recuperat multe mingi, ceea ce 
a constituit un element pozitiv 
(mai cu seamă comparativ cu 
partida de duminică). In 
schimb. Georgescu, Cîmpeanu 
și Oczelak au înscris la un loc 
doar 12 puncte, mult prea pu
țin față de postul de pivot în 
care ei acționează. înseși scă
derile de ritm (care duc la 
pierderea avantajului acumulat 
la un moment dat) rămîn o 
problemă încă ncrezolvată.

Desigur, acestea, ca și altele 
constatate de-a lungul întrece
rilor. sînt lucruri care pot fi 
puse la punct. Totul depinde 
de ambiția cu care jucătorii 
se pregătesc, de dorința de a 
setcomporta cit mai bine, de 
a se dărui țelului actual al 
echipei naționale : calificarea 
pentru campionatul european.

D. STANCULESCU

Prima etapă a campionatului de viteză pc circuit

Specialiștii vitezei pe cir
cuit s-au întîlnit la Reșița, 
unde a avut loc deschiderea 
oficială a campionatului națio
nal pe anul 1971. La startul 
primei etape s-au prezentat 
alergători din 17 cluburi și 
asociații, cea mai masivă par
ticipare (21 de concuirenți) în- 
registrîndu-se la clasa moto
retelor românești.

întrecerile pentru primul 
loc au fost aprig disputate, 
publicul asiștînd la un reușit 
spectacol motociclist. Se cu- 

■ vine să subliniem comporta
rea alergătorului ploieștean 
Florian Ștefan, care a cîști- 
gat două probe. Iată clasa
mentele :

70 cmc — 1. C. Boboescu 
(C.S.M. Reșița), 2. M. Dinescu 
(Energ. Cîmpina), 3. G. Seu-

Popa 
Bodo 
emet
2. U.

chenstein (C.S.M. Reșița); 125 
cmc — 1. Al. Ionescu-Cristea 
(Oțelul Galați), 2. T.
(Met. București), 3. T. 
(Motorul B. Mare); 175
1. Tr. Maearie (Metalul).
Vasilescu (Metalul), 3. B. Ba- 
rabaș (U.R.A. Tg. Mureș); 
250 cmc — 1. FI. Ștefan (Loc. 
PI.), 2. V. Szabo (Metalul), 3. 
Al. Ionescu-Cristea; pînă, la 
500 cmc — 
V. SzabiJ 3.
Reșița): ataș 
A. Witlinger
re). 2. V. Deac-N.
(Voința Sibiu), 3. Gh. Stancu-
A. Mogoș (Oțelul). Echipe: 1. 
Metalul 32 p. 2—4. C.S.M. Re
șița, Oțelul Galați și Motorul
B.
6.

1. FI. Ștefan, 2. 
Fl. Bejan (C.S.M. 
— 1. T. Maesai- 
(Motorul B. Ma- 

Ciobotea

Mare 20 p, 5. Loc. PI. 19 p. 
Voința Sibiu 11 p.

I- DUMITRESCU

Printre ej, N. 
președintele 

inginer N. Pău- 
învățălorii și pro- 
Gh. Moroianu, G. 
S. Meroianu,

BALCANIADA DE VOLEI
(Urmare din naa 1)

Băieții, care, in recentele 
meciuri de verificare de Ia 
Bacău și P. Neamț, au arătat, 
pe lingă unele calități tehnice, 
o serie de lacune in apărare 
și în ce privește omogenizarea 
sextetului de bază, au o mi
siune mult mai grea. Forma
ția Bulgariei, clasată pe locul 
2 la C.M. de la Sofia, rămîne 
un adversar puternic. în plus, 
avînd în vedere și tinerețea 
lotului român, voleibaliștii iu
goslavi beneficiind de avanta
jul terenului, pot avea și ei 
un cuvint în lupta pentru ti
tlu, la care au totuși prima 
șansă echipele Bulgariei 

României.

Ce înseamnă Balcaniada 
pentru echipele noastre națio
nale 7 Un important test în 
vederea campionatelor euro
pene din septembrie, compe
tiție la care fetele și băieții 
noștri luptă pentru ocuparea 
unui loc care să le dea drep
tul de participare ia J.O. de 
la Miinchen. Competiția de la 
Sarajevo, deși reunește pu
ține echipe valoroase, va putea 
însă oferi un prilej bun de a 
se constata stadiul de pregă
tire a formațiilor și posibili
tățile lor de progres pînă la 
CE. din Italia. Evoluția vo
leibaliștilor noștri va constitui 
totodată și un criteriu de 
apreciere a antrenamentelor 
de pînă acum.

MOTOCROS

inițiativa asociației 
Voința Urziceni a 
în localitate un in- 

concurs de motocros 
începătorilor. Concu- 
parcurs un traseu de

NICI TRASEUL „RALIULUI PITEȘTI" NU ȚINE SEAMA

DE DOLEANȚELE ALERGĂTORILOR.!
Al 

nului 
silul 
liela 
toniobil'Clubului Român și va 
purta numele de „Raliul Pi
tești". Ca și cele anterioare, 
acest raliu este deschis atît 

•alergătorilor avansați, cît și 
celor începători. De fapt, se 

• poate spune că se vor dispu
ta două raliuri, cel al avan- 
saților avînd fixat startul 
simbătă ia ora 21,31 și sosi
rea duminică la ora 9,03, în 
timp ce în cursă începători
lor se va • pleca duminică la 
ora 5,01 și se va sosi în a- 
ceeași zi Ia 12,45. Diferența 
de orar se datorește faptului 
că s-a evitat noaptea la în
cepători, ei avînd totodată de 
parcurs .409 km față
de 715 cît măsoară traseul a- 
vânsaților. O altă diferență : 
pentru departajare, avansații 
vor disputa un circuit de vi-

pairulea raliu al sezo- 
va fi organizat la sfîr- 

acestei săptămîni de fi- 
județului Argeș a Au-

teză pe străzile din centrul 
Piteștiului (duminică între o- 
rele 10—12), în timp ce înce
pătorii vor executa, după ora 
13, o cursă de indemînare.

Traseul întrecerii este Ur
mătorul : Pitești, Cîmpulung, 
Rucăr, Giuvala, Rîșnov, Pî- 
rîul Rece, Sinaia, Brașov, Rîș
nov, Fundata, Rucăr. Cîmpu
lung, Uzina de automobile Pi
tești. Pitești. Optași, Spinqni, 
Poboru. Otești, Drăgășani, 
Slatina, Teslui. Urlueasca, Po- 
boru, Scornieești, Pitești, 
Curtea de Argeș. Uzina hidro
electrică Căpățîneni, Curtea 
de Argeș, Pitești. (începătorii 
nu vor parcurge sectorul Ru
căr — Rîșnov — Sinaia — 
Brașov — Fundata — Rucăr).

La prima vedere, traseul 
pare interesant, dar din infor
mațiile pe care le avem sec
torul Optași — Drăgășani și' 
sectorul Slatina — Urlueasca 
— Scornieești folosește o serie

de drumuri 
șantier) care 
me dificile alergătorilor, 
pe unii îi voi
te. de Ia început, de a parti
cipa, ca să-și menajeze mași
nile. Este curios că organiza
torii raliurilor noastre nu 
vor să tină seama de justifi
cata doleanță a alergătorilor 
de a nu introduce sectoare cu 
drumuri care solicită prea 
mult rezistența mașinilor. Oa*- 
re nu este destul de alarmant 
faptul că numărul alergători
lor avansați, prezenți anul a- 
cesta la startul raiiurilor. s-a 
redus la mai puțin de jumă
tate față de anii trecuți ? Să 
sperăm că Raliul Pitești se Va 
bucura totuși de o participa
re mai numeroasă ca Raliul 
lașului, iar cei mai buni au- 
tomobiliști ai noștri vor fi 
prezenți la start.

locale (unele de 
vor pune proble- 

argfitorilor, iar 
face sa renun-

mare progres și au constituit 
adversari puternici, ceea ce a 
determinat un test cu adevărat 
util pentru sportivii noștri.

Ce ne-au demonstrat întîlni- 
rile cu Albania ? în primul rînd 
că toți cei 12 componenți ai lo
tului pot fi utilizați chiar și în 
cele mai dificile situații, fapt 
foarte important și care consti
tuie un progres față de un tre
cut nu prea îndepărtat.

Dar, trebuie spus cu toată 
hotărîrea că. făcînd un bilanț 
al comportării în cele două par
tide, concluziile nu sînt total 
optimiste, ele ridicând multe 
probleme asupra potențialului 
real al naționalei române. Cînd 
facem această afirmație, nu ne 
referim doar la primul meci, 
în care selecționata noastră a 
evoluat sub orice critică, ci și 
la cel de al doilea, în care a 
jucat mulțumitor, a cîștigat la 
18 puncte, dar în care a ma
nifestat, totuși, multe lacune 
asupra cărora ne vom opri, 
deoarece de eliminarea lor de
pind viitoarele performanțe și

BALCANIADA

De ce

Gh. E.

EPILOGUL

UNEI ATITUDINI DE ÎNGĂDUINȚĂ

ir

dus la penibila si
tuație ca partidele 
să înceapă cu echi
pa 
iar

marcată de un 
cu totul ieșit 

comun : victo- 
în deplasare a 

masculine 
Teleajen, 

NEPREZEN- 
GAZDE- 

Petrolistul

trecut pre- 
pentru în- 
din primul 
Conducerea 

de extracții

PENTRU ÎNCEPĂTORI
Din 

sportive 
avut loc 
teresant 
rezervat 
renții au
cca 1 200 m destul de acci
dentat. Petre Istrate *a cîști
gat 3 din cele 4 probe care 
au figurat în program : 175 
cmc, 250 cmc și 350 cmc. La 
clasa 125 cmc, primul a tre
cut linia de sosire Constantin 
Tatu.

ESTE, TOTUȘI, 0 COMPETIȚIE DE AMPLOARE
a neglijat-o F. R. Box ?

A IX-a ediție 
dei de box s-a 
puțină vreme. Cu excepția în
trecerilor din 1966, de la 
Belgrad, la fiecare ediție pu- 
giliștii români au avut com
portări remarcabile, ei obți- 
nînd întotdeauna medalii de 
aur. De data aceasta, însă, 
la Titograd (Iugoslavia), de
legația română, deși a avut 
în finale șapte sportivi, nu 
a cucerit nici un loc prim, 
ceea ce, firește, nu reflectă

a Balcania- 
încheiat de

DiNAMO și c. s u. construcții—Învingătoare 

A CAMPIONATULUIIN PRIMA ETAPĂ
A (se-

Ultima etapa a 
campionatului divi
zionar de popice a 
fost 
fapt

. din 
ria
echipei 
Rafinăria 
prin... 
TAREA 
LOR.
Cîmpina.

Acest
p.d. (conform 
gulamen tulul) a sur
prins bineînțeles pe 
toată lumea, întru- 
cît popicarii din 
Cîmpina se afirma
seră în campionatul 
de calificare ca ju
cători pasionați, care 
au luptat din răs
puteri (adesea cu 
prețul unor sacrifi
cii personale) ca să 
promoveze în prima 
divizie. Ne amintim

5 050 — 0
re- și 

ofi- 
de la 
petro-

cu cit, entuziasm 
au început cîmpine- 
nii anul 
gătiriie 
trecerea 
eșalon !
Schelei
a înconjurat cu gri
jă echipa, alocîn- 
du-i fondurile pen
tru returnarea pis
telor și dotarea are
nei cu toate mate
rialele necesare an
trenamentelor 
concursurilor 
ciale. Chiar 
prima etapă,
liștii au apărut în 
echipament nou și 
după felul cum au 
jucat păreau puși 
pe fapte mari.

Dar — păcat câ 
există și un dar — 
acest start înaripat 
n-a fost decît un... 
„foc de paie". De 
la o etapă la alta

auzeam lucruri tot 
mai neplăcute des
pre comportarea po
picarilor cîmpineni. 
Credeam că sustra
gerea repetată de la 
pregătiri a jucători
lor Gheorghe Botu 
și Constantin Dobre 
va fi exemplar sanc
ționată. Bănuiam că 
.nu va fi trecută cu 
vederea nici atitu
dinea de vedetism 
a lui Aurel Șucatu, 
în care susținătorii 
echipei își puseseră 
mari speranțe. Prea 
îngăduitori față de 
abateri, care uneori 
au culminat cu lip
sa de la meciuri, 
conducerea asociației 
și instructorul sala
riat Ion Stanciu au 
considerat drept tre
cătoare greșelile po
picarilor recalci
tranți, fapt care a

descompletată 
la un moment 

dat să nu se mai 
poată alinia nici 
măcar o formație de 
6 jucători. Și toc
mai cînd se impu
neau măsuri de na
tură să readucă e- 
chipa pe linia de 
plutire, consiliul a- 
sociației Petrolistul 
și ceilalți factori in
teresați au acționat 
contraindicat : 
RETRAS-O 
CAMPIONAT, 
unde reiese că 
disciplina și 
duința s-au răzbu
nat crunt. Ce s-ar 
întîmpla dacă toate 
asociațiile și clubu
rile și-ar retrage e- 
chipa în plin cam
pionat cînd apar ca
zuri de abatere de 
la conduita spor
tivă ?

AU 
DIN

De 
in- 

îngă-

Tr. IOANIȚESCU I

(Urmare din pag. 1) cient de active în această di
recție.

Prima etapă a diviziei 
ria I) s-a disputat la București, 
pe terenurile Dinamo și Cen
trul de antrenament nr. 2. Au 
avut loc meciurile : Dinamo — 
Steagul roșu Brașov și C.S.U. 
Construcții — Politehnica Cluj, 
întîlnirea dintre Progresul și 
Steaua s-a aminat din cauza 
terenurilor impracticabile.

Formațiile bucureștene 
mo și C.S.U. Construcții 
întîmpinat rezistentă din

Dinar 
nu au 

________  ______ _ __  partea 
oaspeților din provincie. în în
tîlnirea Dinamo — Steagul roșu, 
tînărul Gabriel Neacșu a con
stituit o revelație. El a opus 
o dirză rezistență lui Sever 
Dron fiind, totodată, la un pas 
de a produce o surpriză in par
tida cu Viorel Marcu.

DINAMO — STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 19—2. Cîteva rezul
tate : S. Dron — I. Kerekeș 
6—3, 6—3 ; V. Marcu — G. 
Neacșu 6—8. 6—4, 6—0 ; ludit 
Dibar — Felicia Bucur 6—4, 
fi—4 ; Mariana Nunweiller — 
Hermina Zurălău 6—1, 7—5 ; S. 
Dron — G. Neacșu 6—4. 7—5 ; 
V. Marcu — I. Kerekeș 1—6, 
6—3, 6—0 ; ludit Dibar — Her
mina Zurălău 6—4, 6—1 ; Ma
riana Nunweiller — Felicia 
Bucur 6—1. 6—3 ; D. Oprea II 
— M. Breazu 6—4. 4—6. 6—2 ; 
F. Manea — D. Oprea II 6—4, 
6—0 : Virginia Ruzici — Măli
na Migea 6—4. 0—0.

C.S.U. CONSTRUCȚII — 
POLITEHNICA CLUJ 20—4. Cî
teva rezultate : I. Sântei — Gh. 
Komoroczi 3—6. 6—2. 6—2 ; Gh. 
Boaghe — L. Boldor 6—3, 6—3 ;

A. Suto — O. Negru 6—3, 6—0 ; 
Lucia
Cobzuc
Liliana
Agneta
cu 6—0. 6—2 ; I. Sântei — L. 
Boldor 6—4. 8—6 ; Gh. Boaghe 
— Gh. Komoroczi 
V. Silaghi — R.
2—6. 6—2, 6—3.

Politehnica Cluj 
convenit să-și 

întîlnirea din cadrul 
Il-a (care trebuia să 

în zilele de 29—30

Tănăsescu — Liliana 
6—2. 6—0 ; Vera Rado — 

Cobzuc 6—2. 7—5 ;
Kun — Lucia Tănăses- 

L.

6—4. 6—4 ; 
Simionescu

au 
miercuri 
etapei a 
aibă loc 
mai).

și Dinamo 
dispute

adevăratul potențial al bo
xului nostru. Ce a determi
nat această stare de lucruri? 

în principal, data de des
fășurare a Balcaniadei, a- 
proape suprapusă finalelor 
campionatului nostru natio
nal. în această situație, fe
derația a hotărît ca Ta în
trecerile balcanice echipa 
noastră să fie alcătuită din 
boxeri ce fuseseră eliminați 
în etapa de zonă, deci din 
pugiliști ce nu fac parte din
tre primii opt la categoriile 
respective. S-a uitat, astfel, 
că Balcaniada este, totuși o 
competiție de tradiție a ce
lor mai buni sportivi în ra
mura respectivă din Balcani, 
la care federația avea dato
ria să prezinte o echipă care 
să facă onorabil față dure
lor dispute. Este cazul să 
arătăm aici superficialitatea 
cu care federația a tratat, în 
acest caz, calendarul inter
național. Datele Balcaniadei 
de la Titograd au fost sta
bilite cu mult timp în urmă, 
deci federației române îi stă
teau la dispoziție două alter
native : fie să propună (a- 
tunci) 
pentru 
niadei, 
nalele

. nai în 
trecerilor balcanice. Din pă
cate, F.R. Box a ales cea

de-a treia cale, a unui com
promis de natură a crea pre- 

mănuși

fixarea altei perioade 
desfășurarea Balca- 

fie să programeze fi- 
campionatului națio- 
raport cu datele în-

judicii sportului cu 
din țara noastră.

Desigur, rezultatele 
noscute. După un 
mai timid, o dată cu 
rarea oboselii (cauzată de o 
călătorie de două zile și două 
nopți), a început să crească 
și randamentul boxerilor noș
tri. Echipei, în general, nu-i 
putem reproșa nimic, fiecare 
component al ei încereînd to
tul pentru victorie. Drăgan, 
Molnar, Matyus și Tecucea- 
nu au evoluat cu mult curaj 
și foarte puțin le-a lipsit ca 
în meciurile în care au fost 
înfrînți să 
ringului în 
vingători.
Banu 
impus, alții î 
atenție deosebită. Ne refe
rim la Nicolae, Stanef și S. 
Mihalcea.

Astfel, 
cucerit 7 medalii de argint 
și una de bronz, ceea ce, să 
recunoaștem, este — totuși 
— prea puțin în raport cu 
pretențiile pe care le emite 
boxul românesc. Este adevă
rat că pugiliștii români au 
luptat cu un curaj și o 
negație demne de toată 
da, dar, după cum s-a 
zut, numai acestea n-au 
suficiente pentru a se 
ține medalii de aur.

Paul IOVAN

sînt cu- 
început 
înlătu-

și

coboare treptele 
postura de în- 

lar dacă Popa, 
Dascălu nu s-au 
merită, totuși, o

echipa noastră a

ab- 
lau- 
vă- 

fost 
ob-

Sandi IONESCU

„CUPA U. G. S. R." CÎȘTIGĂ TEREN...
Ajunsă la a IV-a ediție, „Cu

pa U.G.S.R.” la oină și-a de
monstrat viabilitatea reușind să 
angreneze un număr sporit de 
echipe. Ultimele jocuri ale com
petiției. desfășurate, pe stadio
nul din Predeal, ne-au prile
juit interesante constatări.
CÎND SE INTILNESC ECHIPE 

TEMEINIC PREGĂTITE

Majoritatea 
prezentat bine 
în jocul la „prindere’ 
la „bătaia mingii”. în mod

finalistelor s-au 
armonizate, atît 

>” cît și

NESCU, președintele C.J.E.F.S. 
Buzău, care a arătat că față 
de numărul mic al celor con
vinși de necesitatea practică
rii zilnice a unor exerciții fi
zice și al celor și mai puțini 
care fac acest lucru, proble
ma activității sportive de 
-trasă nu se poate rezolva fără 
întrecere. Rămîne să se gă
sească formula unor competi
ții' pe comune, pe întreprin
deri etc., care să se desfășoa
re în etape (sistem divizie) și 

.care să angreneze la practica 
,. continuă a sportului respectiv.

La aceasta am adăuga . P.Sre- 
roa reprezentantului secției uc 
sport a U.G.S.R., prof. EFR1M 
KERTEȘ, că este absolut ne- 

"coșar să se găsească și o for
mulă simplă pentru întreceri e 
.de masă, la care proolemele 
organizatorice și arbitrajele 
Să^și găsească rezolvarea pe 
baza activității voluntare, fără 
angajarea unor cheltuieli de 
'deplasare si haremuri.

gh. CRETU. președintele 
C.J.E.F.S. Argeș, a aratat însă 
_  pe bună dreptate — că ală
turi de competiție un rol im
portant în sportul de masă îl 
joacă activitatea numită do 
agrement, pentru care este 
mai puțină nevoie de organi
zare, dar este necesară o bază 
materială largă, a cărei reali
zare trebuie să revină consi
liilor populare. înmulțirea 
ștrandurilor, bazinelor de înot, 
patinoarelor, terenurilor de 
sport pentru copii, pistelor de 
schi etc., trebuit să fie o 
preocupare permanentă a con
siliilor populare, încă însuti

ȘCOLARII AU PREA MULTE 
COMPETIȚII SAU ELE NU 

SÎNT ------------- --------ORGANIZATE CÎND 
TREBUIE?

dezbătută a fost pro- 
competițiilor școlare.

......L. L mai
larg organizate, ele și-au do-

Mult 
blema __ ,__ ,__
înmulțite în ultimii ani,

tivitatea în școală, al cărei 
volum a crescut mult, așa 
cum a arătat prof. FLORIN 
MORAKU, reprezentantul Con
siliului Național al Organiza
ției Pionierilor.

Pentru o mai bună organi
zare a activității corrpetițio- 
nale a sportului școlar, care 
constituie baza de masă a 
sportului de performanță, s-au 
dat și eîteva sugestii, care ni 
se par deosebit de interesan-

tuinci un 
deosebit.
DMZIILE

stimulent mobilizator

B SINT NECESARE, 
DAR...

mare problemă care 
obiectul discuției a

A treia 
a făcut . _
fost eficiența diviziilor B. Toți 
tehnicienii susțin necesitatea 
lor, dar totodată cred că sis
temul poate fi îmbunătățit, e- 
vitîndu-se deplasările lungi —

Îmbunătățirea sistemului competițional
vedit atractivitatea și eficacita
tea. Uneori există, însă, supra
puneri între cele organizate 
de federații. Ministerul învă- 
țămîntului sau Consiliul Na
țional al Organizației Pionie
rilor, așa cum a arătat tov. 
GH. CREȚU ; programări de 
întreceri la date nepotrivite, 
în funcție de nevoile echipelor 
reprezentative, cum a sesizat 
reprezentantul Ministerului In- 
vățămîntului, prof. V. SI
MIONESCU. Pe de altă parte, 
în școli se simte lipsa de spri
jin a organismelor tehnice de 
specialitate, a federațiilor, care 
nu run la dispoziția școlilor 
planșe necesare pentru învăța
rea procedeelor tehnice, ma
terial metodic și nu formează 
suficiente cadre tehnice (in
structori voluntari) pentru ac»

te. Astfel, antrenorul federal 
prof. PETRE ZÎMBREȘTEA- 
NU crede că este necesară u- 
nificarea sistemului competi
țional în școală, programîn- 
du-se campionatele liceelor, li
ceelor cu profil și școlilor pro
fesionale în timpul anului șco
lar, iar în vacanțe să se orga
nizeze tabere pe discipline și 
campionatele naționale de ju
niori. Prof. ADRIAN IO
NESCU crede câ alături de 
atletism, gimnastică sau fotbal 
și alte sporturi — în special 
jocuri sportive mult îndrăgi
te ca voleiul, baschetul și 
handbalul — trebuie să pă
trundă mai larg în școli.

Referindu-se la sportul de 
masă în școli, mulți dintre 
participant! consideră că. în 
special pentru elevi, competi
țiile trenuie să ajungă pînă la 
finale pe țară, acestea constl-

costisitoare — și sporindu-se 
caracterul acestor divizii se
cunde de treaptă intermedia
ră între vîrsta junioratului și 
cea a performanțelor de vîrf. 
In acest sens, s-a propus o 
zonare mai strînsă a diviziilor 
B și un exigent 
calificart pentru __
valorii mai ridicate a compe
tițiilor. Ni se par deosebit de 
interesante și merită să 

exprimate de 
IONESCU

ȘICLOVAN.

sistem de 
asigu rarea

fie
reținute ideile 
prof. ADRIAN 
prof. RODICA 
Primul a sesizat că multe e- 
chipe de volei și baschet din 
divizia B deplasează număru’ 
total de jucători, dar practic 
nu-i utilizează 
aceea 
sau 9 
ccstor 
Prof, 
arătat ..
ziile B să devină competiții de

Și

zpe toti. de 
s-ar putea reduce la 8 
numărul jucătorilor a- 
echipe în deplasare. 

ROD1CA ȘICLOVAN a 
că este necesar ca divi-

promoție pentru tineretul in
tre 17—20 de ani la fete și 
18—22 Ia băieți, care trebuie 
să fie prezent în proporție de 
peste 50 la sută în echipele 
respective, ceea ce ar face să 
sporească aportul lor 
creșterea sportivilor de 
formanță.

In concluzie, tov.
dr. EMIL GHIBU, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., subli
niind utilitatea discuțiilor, care 
au confirmat că actualul sis
tem competițional este unul 
din punctele tari ale activității 
noastre sportive, a arătat că 
îmbunătățirile care se propun 
nu privesc structura lui, ci 
sînt probleme de detaliu. Ră
mîne ca ele să fie studiate 
mai îndeaproape și pe baza 
unor cifre statistice, pentru a 
se supune plenarei C.N.E.F.S. 
un material complet, care să 
ducă la perfecționarea siste
mului competițional pe viitorul 
ciclu olimpic.

Cum însă detaliile sînt une
ori hotărîtoare în eficiența u- 
nui sistem, ne simțim datori 
să subliniem că de. mare^ im
portanță este î. "" ’ 
organizatorice a 
la primele etape. In prezent, 
prea multe din etapele pe J>ra- 
șe și județ, care trebuie sa a- 
ducă la start cît mai mulți 
tineri pentru depistarea tutu
ror celor dotați deosebit Pen- 
tru marea performanța,. sînt 
slab organizate și nu își ating 
total scopul. De altfel, această 
atenție suplimentară pe care 
o pretind primele etape ale 
competițiilor naționale este im
pusă chiar de hotărîrea în vi
goare, care subliniază că tre
buie să se mărească ponderea 
și importanța concursurilor lo
cale, veriga de bază a siste
mului nostru competițional.

aparte, trei echipe și anume 
Celuloza Călărași, Tricolorul 
Baia Mare și Universitatea 
București, conduse și antrenate 
de valoroșii jucători Nicolae 
Fundățeanu, Viorel Bălin și, 
respectiv, ing. Costel lancu, au 
dovedit că atunci cind se in- 
tilnesc formații temeinic pre
gătite, oină este deosebit de 
frumoasă. Lupta pentru cuce
rirea mult rîvnitului trofeu a 
fost atit de palpitantă. îneît 
nici după consumarea turneu
lui final nu s-a putut cunoaște 
ciștigătoarea, fiind nevoie de 
un baraj între cele trei echipe 
menționate. Și după aceste me
ciuri decisive, egalitatea a 
persistat între Celuloza Călă
rași și Universitatea București, 
studenții obținînd primul loc în 
clasament grație punctaveraju- 
lui superior.

zile n-a gustat din amărăciu
nea înfrângerii — să se încli
ne în fața jucătorilor de la U- 
niversilatea București și Tri
colorul Baia Mare, clasîndu-se 
abia pe locul 4 în turneul final.

Văzînd că nu Ie merge jo
cul, oiniștii de la C. P. Bucu
rești au încercat să suplineas
că carențele de ordin tehnic și 
fizic contestind deciziile juste 
ale arbitrilor. La acest „capi
tol” s-au evidențiat Dumitru 
Bărbieru și Gh. Gruianu.
UN ARBITRU PUS PE 

MARI !
FAPTE

Este vorba de fostul
Marin Cristinescp din 
rești, care a dat dovadă 

. deal de competență, obiectivi
tate și mult curaj in decizii, 
ceea ce lipsește multora din
tre colegii .lui cu 
vechi de activitate.
formați că si altî 
tori vor apare pe 
postură de cavaleri
lui. ceea ce. sperăm că va fi 
numai în folosul sportului nos
tru național.

♦

jucătof
Blicu- 

la Pre-

state mal 
Sintem in- 
foști jueă- 
terenuri în 
ai fluieru-

centru 
per-

conf.

întărirea forței 
competițiilor

MECI DE BARAJ ?
Dintre cele trei jocuri de ba

raj, numai două au satisfăcut 
sută la sută așteptările : Uni
versitatea—Celuloza 13—13 și 
Celuloza Tricolorul 10—5. Par
tida dintre Universitatea—Tri
colorul (8—0) nu a avut — 
după opinia noastră — o des
fășurare normală, deoarece băi- 
mărenii — fără nici o șansă — 
au constituit ținte ușoare pen
tru studenți, care în momentul 
cînd și-au asigurat victoria la 
scorul dorit, au început să joa
ce

Am redat numai 
impresiile culese 
..Cupei U.G.S.R.”, 
care cîștigă teren 
ediție la alta.

cîteva din 
la finala 
competiție 
de la o

Tr. ANDROMACHE

LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ
la întîmplare.

APUNE STEAUA 
CAMPIONILOR...

„TRICOLORUL1'

Campioana țării și deținătoa
rea „Cupei României'*, C.P.B, a 
fost nevoită — după ce ani de

A ȘCOLII SPORTIVE Nr. 2

/. E. A. B. S.
București

B-dul Muncii nr. 37—39, 
sectorul 3, 

telefon 21.39.71,

angajează de urgență :
• contabil principal cu 

studii medii de spe
cialitate și cu un sta
giu de cel puțin 5 
ani ;

• magaziner principal.

Continuă cursurile speciale 
de inițiere pentru copii și ti
neretul școlar. în următoarele 
ramuri sportive :

— Gimnastică modernă pen
tru fetițe între 4—10 ani;

— înot fete .........................'
uni ;

— Judo fete 
ani ;

— Tenis de 
băieți 8—14 ani.

Cursurile se desfășoară 
cicluri lunare cu cite 2 ore 
săptămină, incepînd cu 
de 1 a fiecărei luni.

înscrierile se fac incepînd cu 
data de 20 ale lunii, zilnic 
între orele 6—13, 
soclației, din bd.
128 (tramvai 14, 
la stația Avrig).

Informații suplimentare 
telefon : 35.25.08.

și băieți 4—12

șl băieți 11-18

cimp fete Și
!n 
pe 

ziua

Ia sediul
Dimitrov 
troleibuz

a- 
nr.
85,

la
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REUNITĂ, FAMILIA TRICOLORILOR
PREGĂTEȘTE „EXPEDIȚIA BRATISLAVA"

CUM ACȚIONEAZĂ ECHIPA CEHOSLOVACIEI (Urmare din pag. 1)

Șl CUM POATE FI CONTRACARAT JOCUL El
Urmărind, la 21 aprilie, la 

Swansea, meciul Țara Galilor- 
Cehoslovacia (încheiat, după 
cum se știe, cu victoria oas
peților, obținută — în 5 mi- 
(nute, în finalul partidei — 
cu scorul de 3—1). antrenorii 
C. Braun—Bogdan și N. Roș
culeț s-au înapoiat acasă cu 
observații, foarte utile tricolo
rilor noștri, adversari ai lui 
Adamec, Dobias. Kuna. Ve
sely et comp. în partida de 
duminică 16 mai, de la Bra
tislava. conțînd pentru preli
minariile campionatului euro
pean.

încercînd — împreună cu 
cei doi reputati tehnicieni ro
mâni — o radiografie a jo
cului practicat de naționala 
Cehoslovaciei, am plecat de la 
modul de așezare — acționare 
a elevilor antrenorului Novak.

— La Swansea și-a în
ceput relatările sale C, Braun- 
Bogdan — formația Cehoslo
vaciei a aplicat sistemul 1—4— 
3—3, pretutindeni astăzi la 
modă. In fața portarului Vik
tor au operat fundașii Do
bias. Hrivanik, Desiatnik, Ta
borschi; la mijloc au acționat 
Polak, Kuna și Adamec. iar 
în față trio-ul Vesely, Stratil, 
Capkovic.

— Bine pregătită fizic 
mobUizîndu-se exemplar 
vederea acestei partide - 
intervenit antrenorul N. Roș
culeț — echipa cehoslovacă a 
acoperit cu oportunitate și in 
mod judțcios spațiul de joc, 
acționând elastic în cele două 
faze fundamentale ale jocului. 
Așa de exemplu. în situațiile 
de apărare, doi dintre jucă
torii de la mijlocul terenului, 
Potaie și Kuna, adevărate 
„pistoane", s-au repliat ra

pid în sprijinul apărării ime
diate. De asemenea, și unul

Observațiile antrenorilor C. Braun-Bogdan si N. Roșculeț,

care au urmărit partida de la Swansea

dintre „vțrfuri". Stratil, vine 
destul de des înapoi, efectuînd 
presingul și contribuind la în
chiderea unghiurilor.

desfășoară cu aportul jucă
torilor din toate liniile. Fun
dașii laterali — Dobias mai 
ales, și Taborschi — urcă sis
tematic pînă în zona de fina
lizare, asumindu-și și răspun
derea șutului, 
cest sens, este 
d-in cele trei 
vingătorițor 
Taborschi,

— Aici ar 
remarcă C. 
că cei doi , . .
Hrivanik și Desiatnik, nu-și pă
răsesc niciodată zona lor. Pri
mul iși așteaptă adversarul di
rect pentru a-l lua in primire, 
în timp ce cel de-al doilea, un 
fel de libero, se plasează de a- 
semenea manieră îmcît să nu a- 
nuleze o eventuală poziție de 
ofsaid, pentru a putea inter
veni. la dublaj.

a

Elocvent, in a- 
faptul că unul 
goluri ale in
fest înscris de

trebui precizat — 
Braun-Bogdan — 
fundași centrali,

— Ani înțeles 
Se de dv. pînă 
pildă, Adamec 

rotită extrem de 
angrenajul echipei. Care 
celelalte puncte forte 'ale

Fundașul dreapta al echipei 
Cehoslovaciei — DOBIAS

In situațiile de atac, ofen
siva — dirijată de Adamec, 
un fin șt neobosit coordonator, 
care acționează atît pe lateral 
cit și pe longitudinal — se

din cele spu- 
acum că, de 
constituie o 

importantă in 
sînt 
ei ?

Răspunde C. Braun—Bog
dan : „fn primul rînd, cele 
două aripi, Vesely și Capkovic, 
ambii jucători robuști. dotați 
cu viteză, clarviziune și șut. 
De altfel, extrema stingă, Cap
kovic, a înscris două goluri, 
în intervalul a două minute : 
73^80, Apoi, un mare rol în 
echipă il au, cum am mai 
sugerat, mijlocașii Polak 
Ktena".

Completează N. Roșculeț: 
„Nu trebuie omiși nici Do
bias și Taborschi, în special 
pentru aportul lor în atac".

— In sfirșit, cum apreciați 
dv. în linii mari vorbind, că 
poate fi contracarat jocul for
mației cehoslovace ?

Răspunde C. Braun-Bogdan: 
„In momentele de atac advers, 
fundașij noștri laterali să su
pravegheze cu severitate pe 
Vesely și Capkovic care, in mod 
metodic, se deplasează spre 
propriul teren, venind la ..pri
mire", pentru un-doi-uri efec
tuate îndeosebi cu Dobias șl 
Taborschi. Se impune ca aceș
tia să fie atent urmăriți de ari- 

■ pile noastre. în anihilarea acțiu
nilor de atac ale fotbaliștilor 
cehoslovaci, o importantă con
tribuție vor trebui să o aducă 
și mijlocașii noștri care, prin- 
tr-un plasament judicios, să a- 
copere zonele de infiltrare fron
tală. Nu încape vorbă, un om 
anume va trebui să-l marcheze 
îmdeaproape pe coordonatorul 
Adamec.

Dar. tot pentru a contracara 
jocul adversarului. în situațiile 
noastre de atac va trebui, fi
rește. să ne impunem, la rîn- 
du-ne. jocul nostru. Cum tre
buie procedat, o știu prea bine 
Angclo Niculescu și secundul 
său Titus Ozon. După cele ob
servate la Swansea nu pot să 
adaug decît că apărarea ceho
slovacă nu este una impene
trabilă. Au constatat-o, de alt
fel, fotbaliștii români și la... 
Guadalajara."

pentru individualizarea pro
gramului de marți, fn raport 
cu necesitățile și particulari
tățile fiecăruia. După jocurile 
de sîmbătă și duminică, unii 
se refac mai ușor, alții — de 
pildă Mocanu, Tătaru, Neagu 
— mai greu. Trebuie ținut 
seama de aceasta. Controlul 
medical, însă, a ieșit bine.

urmărind legănarea plutelor. 
Pînă ca peștii să vină la mo
meala... pescarilor amatori, 
reporterul a avut toate con
dițiile să arunce... undița pri
mei întrebări ; „CUM SE 
SIMT TRICOLORII DUPĂ 
O ZI ÎMPREUNA

G. NICOLAESCU

★
Lingă terenul de tenis, me

dicul Dumitru Tomcscu asis
tă la meciul Dinu—Neagu (în 
care victoria avea să revină 
dinamovistului. destul de 
greu, însă, după cum explica 
înaintașul din Giulești).

— Mulțumit de starea fizi
că a jucătorilor, doctore ?

— în general, da. Dinu, 
Anca și Radu Nunweiller a- 
cuză ușoare traumatisme. Dar 
se vor reface. Aplicăm pro
gramul medicamentos și de 
pregătire adecvat. Niculescu 
are o infecție. Nu e grav. Si 
în acest caz lucrurile merg 
bine.

LUPESCU : „Foarte bine. 
Atmosfera, ca întotdeauna, 
este dintre cele ma? bune. 
Știm, ne așteaptă un meci 
greu, dar nu de nelrecut. 
Dacă băieții vor evolua ca la 
No vi Sad, eu văd cel puțin 
un X".

DUMITRU : „Da, sîntem 
conșticnți de sarcina grea pe 
care o avem. Antrenorul ne 
spunea să nu nc gîndim de 
pc acum la joc. Dar, parcă 
poți ? Gîndurile mele s-au 
îndreptat spre întîlnirea cu 
Adamec chiar după meciul 
cu Progresul. Toți selecțio- 
nabilii au arătat o formă bu
nă in eampionat și 
dă speranțe".

★

Dumitraehe. Dembrovschi, 
Tătaru. Cînd ne vede, dina
movistul zîmbește. Am cre
zut că prezența reporterului 
îi va deranja. Dar,

— Bucuroși de 
spune Dumitraehe.

— Păi, dacă așa 
crurile, să începem: ai pre
gătit vreun gol ?

— Grea întrebare. Mă voi 
strădui. Dacă 
voi lăsa pe 
Este mai în

— Ce zici,
— Nu știu. Dacă spune 

Dumitraehe...
După care 

completează î „Măi e 
gu. Nu știți, e nașul

de loc.
oaspeți.

stau Iu*

n-am să pot, îl 
Dembrovschi. 

temă.
Emerich ?

dinamovistul 
și Nea* 
lor".

asta ne

★
cu An-

înaintea confruntării de la Bratislava

Succese remarcabile și per
formanțe senzaționale, alter
nate cu căderi spectaculoase și 
dezamăgiri dureroase — iată 
cum s-ar putea caracteriza is
toria de aproape 70 de ani a 
fotbalului cehoslovac, pe care 
tricolorii noștri îl vor înfrun
ta duminică în ambianta sta
dionului din Bratislava.

De două ori în finala tur
neelor olimpice, în 1920 și în 
1964, apoi de două ori locul 
secund în „Cupa Jules Rimet" 
în 1934 și în 1962, cînd a pier
dut meciurile finale cu 1—2 în 
fața Italiei, respectiv cu 1—3 
în compania Braziliei — iată 
care sînt cele rra; mari reali
zări ale fotbalului cehoslovac. 
Mai e de notat locul 1 în 
„Cupa dr, Gero" ediția 1955— 
60. înaintea Ungariei, ca și lo
cul 3 în „Cupa Europei", edi
ția 1958—60. Iată și cîteva din 
...amintirile mai puțin plăcu
te : la C.M. 1938, în sferturi : 
1—1 și 1—2 cu Brazilia; la 
C.M. 1954, nici un gol marcat 
tn cele două meciuri ale tur
neului final (0—2 cu Ungaria, 
0—5 cu Austria) ; C. M. 1970 : 
trei înfrîngeri în tot atîtea 
partide, dintre care 1—2 cu 
România, iar în „Cupa Euro
pei" (1962—64) eliminare pro
dusă de echipa R. D. Germa
ne (1—2 la Berlin, 1—1 la Pra- 
ga). Apoi, în prima ediție a 
campionatului european, 1966—- 
68, Cehoslovacia a ocupat doar 
locul 2 în grupă. în urma Spa
niei (1—0, 1—2). Atunci n-a 
reușit decît 0—0 cu Turcia, la 
Ankara, și a pierdut, în mod 
senzațional, la Praga, în fața 
Irlandei de Nord, cu scorul de 
1—2 !

După 1964, cum se vede, a- 
proape nimic nu le-a mai reu
șit fotbaliștilor cehoslovaci. Nu 
se uită, în special, ultimul in
succes. comportarea de la C.M. 
din Mexic, urmată de acel

1— 1 cu Finlanda la Praga, din 
ziua de 7 octombrie 1970, cînd 
a fost prezentată o formație în 
care au apărut 9 debutanți din 
cei 13 jucători folosiți. Acest 
„draw", de altfel unul din ma
rile succese ale finlandezilor, 
poate cîntări mult în clasa
mentul acestei grupe, in pri
mul rînd — de ce să nu o 
spunem — tn favoarea Româ
niei.

A urmat încă un duș rece :
2— 2 cu Polonia, la Praga. .apoi, 
venirea antrenorului Nffvak-, 
iertarea „mexicanilor" și vic
toria obținută la Swansea : 3—1 
cu Țara Galilor.

Indiferent, însă, de perioa
dele de impas, fotbalul ceho
slovac a fost și rămîne de te
mut. Palmaresul primei repre
zentative e elocvent (mecjul 
de debut în 1920) : 290 140 55 
95 609—452. în ultimii trei ani, 
a disputat 
gînd 11 și 
Rotterdam .
Budapesta cu Ungaria și 0—3 
la Nisa eu Franța, alături de 
cele trei eșecuri de la Guada
lajara). Deși astăzi Cehoslova
cia nu se mai poate lăuda cu 
jucători care au făcut epocă 
în fotbalul mondial, ca Pla- 
nicka. Puc, Burger, Silny, Na- 
jedly, Svoboda, apoi Novak, 
Masopust. Popluhar, Schroiff, 
Kvasniak, în lotul actual sînt 
nurr.e care pot decide soarta 
oricărei partide (Adamec, 
Kuna, Fr. Vesely, Viktor, Do
bias). De la 1 ianuarie 1965, 
palmaresul pe teren propriu 
se prezintă astfel :

Praga : 8 3 3 2 ; Bratisla
va : 5 4 0 1; Brno : 1 10 0.

La Praga, Cehoslovacia a 
pierdut cu 1—2 în fața U.R.S.S. 
(1966) și a Irlandei (1967), iar 
la Bratislava o dată, cu 0—1, 
Jn fața Portugaliei, în 1965.

Să reamintim că slaba com-

20 de partide, cîști- 
pierzi'nd 6 (0—2 Ia 
cu Olanda. 0—2 la

portare de la Guadalajara a 
culminat cu 0—3 la Nisa, în 
fața Franței, tot cu „mexica
nii" (6 septembrie 1970) ceea ce 
a condus la excluderea din lot 
a celor vizați, astfel că două 
meciuri (1—1 cu Finlanda și 
2—2 cu Polonia) s-au disputat 
cu 12 debutanți.

în recentul meci cu galezii 
au revenit în formație vetera
nii : Viktor (23 
debut în 
.Praga), Dobias 
Spartak 
n- 1966.
lak (fi — 1968, VSS Kosice), 
Kuna (27 ’ — 1966, Spartak 
Trnava), Fr, Vesely (21 — 1965, 
Spartak Praga), Adameo (34 — 
1960, Spartak Trnava), Jan 
Capkovie/ (6 — 1968, Slovan 
Bratislava).

Credem că partida de la 16 
mai a.c., a 19-a între echipele 
celor două țări, după eviden
țele- cehoslovace, și a 22-a după 
cele ale României (nepotrivi
rile provin de la meciurile în 
care cehoslovacii ap apărut ca 
amatori, cu lotul olimpic) — 
va fi demnă de tradițiile con
tactelor fotbalistice roir.âno— 
cehoslovace, inaugurate în anul 
1923 la nivelul reprezentative
lor naționale.

selecționări, 
anul 1966. de la Dukla 
~ ‘ (14 — 1967,
Trnava), Taborsky (11 
Spartak Trnava), Pol- 
- 1968, VSS ~ ' 

1966,

CLASAMENTUL CLASAMENTUL

INTER-BUCUREȘTEAN RETURULUI

■Ar
Le debarcader, Dumitru și 

Lupescu aruncaseră undițele,

de gim- 
condjtie 

un grup

După programul 
naștică. de ușoară 
fizică și destindere, 
de înaintași stsu la sfadă :

în aceasta săplămînă

Meciuri amicale internaționale

încă cinci minute 
gclo Niculescu. L-am rugat 
să ne spună ce vor mai face 
elevii săi, aici la Snagov, în 
orele următoare.

— După antrenamentul in* 
dividua-lizat de marți după- 
amiază (n.r. ieri), încheiat cu 
un joc „apărarea, contra îna
intării", miercuri dimineața 
vom avea o nouă ședință teh- 
nico-tactică. Apoi, după-a- 
miază urmează jocul-școală 
cu tineretul de la Petrolul. 
Pregătim totul cu calm, în 
liniște, cu încredere.

*

Tn această săptămînă, se
lecționata Republicii Demo
cratice Congo și echipa Han
sa Rogțock (R.D.G.) vor sus
ține mai multe partide ami
cale în țara noastră. Iată pro
gramul :

e
rul

JOI. la Constanța: Fa- 
— Congo.

SIMBAtA, la Pitești:

în urma meciurilor inter- 
bucureștene Progresul — Ra
pid și Steaua — Dinamo, 
clasamentul echipelor Capita
lei se prezintă astfel :

2
2
1
0

1. RAPID
2. Dinamo
3. Steaua
4. F.
5.
6. U.T.A.
7.
8.
9. C.F.R.

C. Argeș
Farul

1. RAPID
2. Dinamo
3. Progresul
4. Steaua

5
5
5
5

3 0
2 1
2 2
3 2

7
6
4
3

,,U“. Craiova 
„U“. Cluj 
------ Cluj

10. Politehnica
11. St. roșu
12. Progresul
13. C.F.R. Tim.
34. Jiul
15. Petrolul
16. S. C. Bacău

4
4
4
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
1
2

2
2
1
3
3

2 1
2
2
3
2
2

2 3
4
4
1
1
1
2
2
4
2

2 
2
4
4
4
4
4
3
4

8— 3
11— 5
9— 3

11— 9
7— 7
9—10
7— 6
5— 5
7— 10
9— 7
8— 8
9—10
7—10
4— 8
6— 10
6—12

De data aceasta, rapoartele 
observatorilor federali și cele 
ale arbitrilor s-au oprit asu
pra unor aspecte legate de 
jocurile de sîmbătă și dumi
nica trecută, care, fără a 
solicita un comentariu mai 
amplu, merită, însă, a fi 
menționate fiecare în parte. 
Ceea ce și facem, în rîndu- 
rile care urmează, sub for
ma unor însemnări ;

• Asprul derby dintre două 
echipe nu întotdeauna, „cu
minți", Progresul și Rapid, 
s-a disputat în condițiile cele 
mai corecte. Angajamentul a 
fost total, dar regulamentul 
n-a fost încălcat. Se poate, 
deci, și așa ! Și, fiindcă ru
bricile rezervate problemelor 
disciplinare sînt albe, atît pe 
foaia de arbitraj a lui K. 
Ghemigean, cît și în raportul 
observatorului federal, Gh. 
Ola, am găsit oportun să ne 
oprim asupra aprecierilor pe 
care le face acesta din urmă 
despre jucătorii care au evo
luat. Printre alții, Gh. Ola 
remarcă pe tînărul jucător 
al Progresului, Dumitriu (în
locuitorul lui Beldeanu), care, 
în prima repriză, a fost omul 
nr. 1 al echipei sale. Lipsit 
de forță (el n-are nici 18 
ani), Dumitriu a slăbit mult

după pauză, dar, în ansam
blu, debutul său în divizia A 
este promițător.

® în raportul său, Angclo 
Niculescu relevă faptul că 
Aurel Bentu „a condus bine, 
cu calm și autoritate, un 
meci foarte greu". în paran-

S

Unul din zecile de atacuri 
piteștene la poarta Jiului : 
Roșu încearcă din nou golul 
în duel cu portarul Stan.

e
F.C. Argeș — Petrolul Ploiești 
(de la ora 15,30) și lotul o- 
limpic al României — Congo, 
de la ora 17,30- Cu acest pri
lej, vor avea loc și alte ma
nifestări cultural-sportive în 
cadrul festivalului județean 
„Memoria Argeșului".

• DUMINICA, Ia Constan
ța : Farul — Hansa Rostock 
(de la ora 11).

LSnagov. în liniștea de 
aici, tricolorii se pregătesc 
pentru confruntarea cu Ceho
slovacia. Ceea ce am reținut 
la întîlnirea cu ei este hotă- 
rîrea tuturor de a avea o 
comportare pe măsura aștep
tărilor. Toți știu că la Bra
tislava va fi greu. Dar nu 
șl imposibil. Nici la Novî 
•Sad n-a fost ușor.

„ORA BRATISLAVA" se 
apropie. Pînă atunci, în ta
băra tricolorilor domnește 
atmosfera de lucru, încrede
rea în forțele proprii.

„Mister" la Pitești

Cine a furat autobuzul
fotbaliștilor din Corabia?!

Duminică, divizionara C 
Progresul Corabia a avut de 
susținut un meci Ia Pitești 
cu echipa locală Dacia. Cum 
era și firesc, fotbaliștii din 
Corabia au venit în localitate 
încă de sîmbătă seara și au 
tras la hotelul „Muntenia". 
Pe la ora 22, cineva a ob
servat că ăutoBiizuT cu care 
au călătorit fotbaliștii din Co
rabia la Pitești nu se mai a- 
flă parcat în fața hotelului... 
A început căutarea mașinii. 
Toată lumea — jucătorii, con
ducătorul, antrenorul și șofe- ’ 
rul — pleacă după autobuzul 
dispărut. între timp, a fost 
anunțată și militia- în fine, 
spre ziuă, autobuzul (nr. 
31-OT-1127) a fost găsit într-o 
groapă la marginea orașului, 
lîngă Combinatul petrochimic,

unde I-au părăsit cei care- 
probabil au vrut să efectueze 
o plimbare nocturnă cu Auto
buzul sau să facă o farsă 
echipei oaspete. Din cauza no
roiului în care se împotmoli
se, mașina n-a putut fi scoa
să și luni dimineața se afla 
încă acolo. Echipamentul, fiind 
în autobuz, s-a udat, nemai- 
putînd fi folosit în ziua res
pectivă. A trebuit deci să se 
procure tricouri, chiloți și 
jambiere noi, o cheltuială ne
prevăzută și inutilă.

Autorii acestei acțiuni re
probabile — de fapt, furt, de 
mașină — nu se cunosc încă. 
Miliția municipiului Pitești 
cercetează cazul. Firește, cei 
vinovați își vor primi pe
deapsa cuvenită. (T. U )

Frederic MOISES Foto : Ii. ADORJAN

ETAPA A XXIII-a ÎN CIFRE
După consumarea partidelor e- 

tapei a XXIII-a, în campionatul 
diviziei A s-au înscris 415 go
luri. Cele 13 goluri ale acestei 
etape au fost marcate de un 
apărător, un mijlocaș șl 11 
înaintași. De reținut că echipele 
,.U‘< Cluj șl Jiul au totalizat 22 
și respectiv 19 puncte, înscriind 
22 și respectiv 19 goluri.

In această etapă a fost a- 
cordată o singură lovitură de la 
11 m, care a fost transformată 
de Cojocaru.

Patru arbitri- au primit 5 
stele, iar patru arbitri 4 stele, 
deci un total de ~~ ’ 
această etapă.

Cele mai mari 
mit Dinamo — 91 
de 8,27) iar cele 
le-a primit 
(6,36).

Cea mal bună apărare : Di
namo — 42 p (8,40) ; cele mai bune 
linii de mijloc : Steaua șl Dina
mo, fiecare cu " "
cele mai bune 
C. Bacău, „U“ 
Steaua, fiecare 
(8.00).

Pe baza notelor acordate

36 de stele în

note le-a pri- 
p (cu o medie 
mai mici note 

U.T.A. — 70 p.

cîte 17 p. (8,50) ; 
linii de atac :
Cluj. Dinamo 
cu cite 32

S. 
Șl 
P-
In

divizia A, el a condus cu 
competență, avînd în primul 
rînd meritul de a nu fi ezi
tat nici o clipă la acordarea 
loviturii de la 11 metri". 
Deci, există perspectiva de 
a-1 mai vedea pe C. Ghiță 
conducînd meciuri de divi-

Mai puține probleme disciplinare
teză, notăm și la acest derby 
atitudinea corectă, în ansam
blu, ă jucătorilor. Păcat că 
a trebuit, totuși, să intervină 
cartonașul galben la jocul 
periculos al lui Tătaru și 
un gest nesportiv 
Nunweiller. foarte 
ultimul timp.

Am reținut, cu 
aprecierile pe care un alt 
observator 
Ionită. 
nărului 
(fostul 
roșu) :
meci ca arbitru de centru în

al lui 
nervos

plăcere,

la

în

Și

federal, Anton 
le face la adresa tî- 

arbitru C. Ghiță 
portar al Steagului 
„Aflat Ia primul său

zia A, deși jucătorul Barbu, 
de la Universitatea Cluj, și-a 
permis să-i spună arbitrului 
că trebuie să-și ia adio de 
la divizia A ! Poate însă că 
Barbu va face acest lucru. 
Măcar pentru o etapă. Ce 
părere are Comisia de disci
plină ?

• ta Craiova, luptă difi
cilă pentru victorie și, totuși, 
parcă vrînd să șteargă a- 
mintiri neplăcute, un public 
foarte sportiv, care nu s-a 
lăsat condus spre un alt com
portament nici de unele a- 
serțiuni făcute înainte de în-

0 exemplară putere de luptă

această etapă, clasamentul con
stant valoric, după 23 de etape 
se prezintă astfel : 1. POLI
TEHNICA IAȘI 1812 p. (IANUL 
182), 2. Steagul roșu 1803 p. (A- 
damache 174), 3. Rapid 1788 p. 
(Lupescu 166). 4. „U“ Cluj 1786 
p. (Cretu 165), 5. Dinamo 1784
p. (R. Nunweiller 174), 6. Fa
rul 1769 p. (Antonescu 175), 7. 
Univ. Craiova 1760 p. (Deselnlcu 
178), 8. F. C. Argeș 1756 p. (Vlad 
168), 9. Steaua 1754 p. (Vigu 
167), 10. C.F.R. Cluj 1738
(Cojocaru 168), 11. Petrolul 
p. (Mocanu 167), 12. U.T.A. 
p. (Pojonl 178). 13. S. C. 
Cău 1695 p. (Ghiță J77) 14.

P- 1733 
1732 
Ba- 

. ............ Jiul
1684 p. (Stan și Libardi 153), 15. 
Progresul 1673 p. (Măndolu 170), 
16. C.F.R. Timișoara 1655 p. 
(Mehedinți 161).

Situația in „Trofeul Petschov- 
sclii" după 23 de elape este urmă
toarea : 1. CLUJ 8,87y 2. Pe
troșani 8,54, 3. București 8,52, 
4. Ploiești 8,45, 5. Arad 8,41, 6—7. 
Constanța și Timișoara 8,36, 8.
Bacău " ’
10. Iași 
Brașov

3.

8,25, 9. Pitești 7.90,
7,50 11. Craiova 6,50, 12.
6,66.

Adrian VASILESCU

aduse adversa- 
(Jiul) și Chi- 
Timișoara) au 
— just — pen- 
necuviincioasă

ceperea meciului, cu privire 
la justețea măsurii de sus
pendare a terenului din Cra
iova. Ne bucură consemna
rea pe care a făcut-o Petre 
Olaru și așteptăm s-o reîn- 
tîlnim și în rapoartele viito
rilor observatori federali.

• Se înșeală jucătorii care 
cred că sînt sancționate nu
mai injuriile 
rilor. Stocker 
miuc (C.F.R. 
fost avertizați 
tru purtare
față de coechipieri.

• Ce facem cu dușurile de 
la stadionul Republicii, sti
mați tovarăși de la I.E.A.B.S. ? 
Arbitrii susțin că, în momen
tul de față, ele nu reprezintă 
decît un simplu decor în ca
bina lor.

• Mărturisim că așteptăm 
cu nerăbdare ședința de mîi- 
ne seară a Comisiei de dis
ciplină, cînd portarul Ocea, 
de la F.C. Caracal (seria a 
IV-a, divizia C) va da ochii 
cu Ion Pișcarac, observator 
federal la meciul Chimia Rm. 
Vîlcea — F.C. Caracal, și 
membru al acestei comisii, 
pe care năbădăiosul portar 
l-a insultat grav.

Jack BERARIU

Sîmbătă și duminică s-au înfrunlat în 
meciuri oficiale, pe stadionul Republicii, 
cele pairu echipe bucureștene din divi
zia A. Tntîlniri disputate în condiții ne
spus de vitrege : feren mocirlos, ploaie 
șiroind tot timpul peste jucători, frig și 
rafale de vînt, ca într-o bruscă revenire 
a unui cîinos noiembrie. Și, totuși, pe 
un asemenea teren și în pofida unei atît 
de hapsîne vremi, 48 de jucători (punînd 
la socoteală și pe înlocuitori) au dai o 
luptă înverșunată. Unii pentru ca echi
pele lor să-și păstreze locurile in prim- 
planul clasamentului, cei de 
la Progresul făcînd eforturi 
eroice spre a opri alune
carea pe toboganul care 
îi dace în divizia B.

Mai important decît ori
ce este insă fap‘ul că trei 
din echipele aflate în a-
ceasiă teribilă încleștare stau la baza na
ționalei noastre, care va întîlni duminica 
aceasta, la Bratislava, reprezentativa Ceho
slovaciei, într-un meci hotărîtor pentru ca
lificarea în turneul final al campionatului 
european.

Privită mai ales prin această prismă, 
comportarea selecționabililor în partidele 
din etopa trecută este generatoare de 
sentimente tonice, în care încrederea se 
îmbină cu speranța : mai toți titularii echi
pei noastre reprezentative au dat un exa
men pilduitor în ceea ce privește pute
rea 
care se transformase terenul de joc, ei 
n-au precupețit, alături de ceilalți coechi
pieri, nici un efort spre a obține victoria 
sau a înlătura semnele rău prevestitoare 
ale înfringerii. Cite 90 de minute, jucă
torii fiecăreia din cele trei echipe frun
tașe — Steaua, Rapid și Dinamo — au 
dovedit că posedă resurse inepuizabile 
pentru a ataca fără răgaz sau a apăra 
buturile fără nici o automenajare. Dacă

pilduitor în ceea ce privește pute- 
ae luptă. Pe patinoarul natural în

asalturile în valuri ale porților adverse, 
date de echipele învinse, ar fi fost înso
țite și de o doză mai mare de luciditate, 
și s-ar fi făcut apel la armele cele mai 
potrivite condițiilor ostile de joc, poate că 
altul ar fi fost rezultatul de pe tabela de 
marcaj, alta soarta meciurilor, cu obține
rea măcar a mult doritelor egalări.

lată că adversarii din etapa trecută sînt 
reuniți acum în cadrul aceluiași lot, din 
care se va alege echipa țării noastre, pen
tru o nouă și dificilă confruntare : la Bra
tislava, tricolorii României, chiar dacă vor 

întîlni sau nu aceleași di
ficultăți, vor trebui să es
caladeze obstacolele pu
ternice, ridicate în calea a- 
firmării lor de către repre
zentativa Cehoslovaciei. Re
născută din propria-i ce
nușă (rezultatul de la

Swansea, în fața echipei Țării Galilor con
stituie un prim semnal de avertizare), for
mația lui Adamec, Kuna, Petras, Dobias 
ș.a. va căuta să estompeze ecourile 
tei înfrîngeri de la Guadalajara.

Datoria celor ce-au luptat cu atîta 
zenie între ei pe stadionul Republicii 
ca, acum, cînd se află împreună, să 
o replică demnă de talentul lor, de marea 
lor dăruire în joc.

Abnegația si devotamentul dovedite pen
tru culorile cluburilor respective vor trebui 
să primească duminică o nouă dimensiune, 
spre a fi puse în serviciul echipei ce apără 
culorile patriei.

Sîntem convinși că atacînd cu dezinvol
tură și apărîndu-se pînă la ultima picătură 
de energie, tricolorii noștri vor pune în 
lumină aceeași exemplară putere de luptă 
pe care au vădit-o și în recentele meciuri 
din campionatul intern, ca și în cele de 
pe înaltele podișuri mexicane.

VIRGIL ECONOMU

tris-

dîr- 
este 
dea

Tragerea specială a lunii mai la Pronoexpres
Astăzi, începe 

țară vînzarea 
TRAGEREA 
LUNII MAI 
PREȘ, care 
miercuri 19 mai a.c. la Bucu
rești și care se bucură de im
portante și valoroase cîștiguri 
în autoturisme, excursii peste 
hotare și bani.

în primul rînd este vorba 
despre atribuirea în număr 
NELIMITAT a următoarelor 
autoturisme: „DACIA 1300“, 
„MOSKVICI 408“ cu 4 faruri 
și radio. „MOSKOVICI 408/ 
412“, „DACIA 1100“ plus 2.700 
lei. „SKODA S. 100“ plus 
4.610 lei.

în întreaga 
biletelor pentru 
SPECIALA A 
LA PRONOEX- 
va avea loc

In continuare lista cîștigu- 
rilor mai cuprinde excursii 
în U.R.S.S. (Kiev-Soci), ex
cursii în IUGOSLAVIA. BUL
GARIA și UNGARIA cu au
tocarul, precum și cîștiguri 
de valoare variabilă și fixe 
în bani.

Se vor efectua 5 extrageri, 
în total se vor extrage 31 de 
numere.

Se vor atribuj 
24 de categorii.

Participarea se 
riante de 3 lei. 6

Procurați-vă 
vreme.

• Tragerea Pronoexpres de 
astăzi va fi televizată direct

din studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19,10.

PRONOSPORT

cîștiguri pe

face pe va- 
lei și 15 lei. 

biletele din

CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI NR. 19 DIN 9 MAI 1971

CATEGORIA I : (13 rezul
tate) 74,10 variante a 1.804 
lei.

CATEGORIA a 
rezultate) 1.669,15 
96 lei.

CATEGORIA a 
rezultate) 12.358,50 
20 ‘

II-a: (12 
variante a

lei.

III-a: (11 
variante a

Rubrică redactată de 
LOTO-PKONOSPORT



AZI, UN NOU MECI AL RUGBYȘTILOR NOȘTRI ÎN MAROC

BICUREȘTI-CASADLANCA O ULTIMA
REPRIZA

CASABLANCA, 11 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special).

După partida cu reprezen
tativa 
români și-au îngăduit o bine
meritată odihnă. Ei au con
tinuat vizita la Tîrgul inter
național al Casablancăi, iar 
seara ău fost oaspeții clubu
lui sportiv din localitate. La 
întîlnire au participat și 
membri ai Federației maro
cane de rugby, in frunte cu 
dl. Bengeloun, președintele 
forului de specialitate al ță
rii gazdă.

Cu acest prilej a fost per
fectat cel de-al doilea meci 
al rugbyștilor noștri în Ma

Marocului, rugbyștii

roc. Ei vor evolua miercuri, 
tot pe stadionul C.O.C., sub 
denumirea de Selecționata 
Bucureștiului, în compania 
unei reprezentative a orașu
lui Casablanca. Acest meci 
amical este organizat la ce
rerea iubitorilor de rugby 
din Casablanca, precum și 
din alte orașe învecinate 
(Rabat, Fez, Kenitra).

Pentru acest joc (ora de 
începere 13 — ora locală), 
antrenorii Al. Teofilovici și 
P. Cosmănescu vor folosi, în 
principiu, aceeași echipă ca 
și în partida cu Maroc : 
BACIU, ONUȚIU, DINU — 
ȘERBAN, ATANASIU — 
POP, DEMIAN, RAȘCANU —

FLORESCU, BARGAUNA$ 
— NICOLESCU, SUCIU, 
DRAGOMIRESCU, CON
STANTIN — NICA.

în cursul meciului Bucu
rești — Casablanca, antreno
rii coordonatori intenționează 
să-i mai utilizeze pe Micles- 
cu (care 
numai 13 
gulescu.

duminică a jucat 
minute.) și pe lor-

Tiberiu STAMA

• într-o altă partidă con- 
tînd pentru ..Cupa Națiunilor 
F.I.R.A.", echipa Cehoslova
ciei a întrecut Belgia cu 
25—12, calificîndu-se în pri
ma grupă a competiției.

Echipa de baschet a Spaniei

acum cîțiva ani 
era apre-

Dacă pînă 
baschetul spaniol 
ciat doar prin performantele 
obținute de Real Madrid în 
C.C.E., competiție în care s-a 
clasat de patru ori pe primul 
loc, iată că în ultima vreme 
încep să capete aureolă și re
zultatele echipei naționale. 
Este suficient să amintim de 
locul VII obținut la Jocurile 
Olimpice din Mexic și de lo
cul V ocupat la campionatul 
european din 1969 (Napoli) 
pentru a demonstra evidentul 
salt făcut, de pildă, față de 
edițiile 1965 și 1967 ale „eu
ropenelor", cînd baschetbaliș- 
tii spanioli s-au clasat pe 
locurile XI și X.

Pentru campionatul euro
pean din acest an, reprezen
tativa Spaniei s-a pregătit in
tens și speră să treacă cu

succes examenul de la Tel 
Aviv (16—18 mai). Aici, Spa
nia se va confrunta cu selec
ționata țării gazdă și cu cele 
ale Suediei și Olandei.

Lotul Spaniei, pregătit de 
Antonio Diaz Miguel (fost de 
26 de ori în naționala Spa
niei), este alcătuit din urmă
torii jucători (în paranteze, 
numărul de pe tricou, înălți
mea. vîrsta, numărul selecțio
nărilor) : JUan A. Martinez- 
Arroyo (4—1. 80—26—56), Vi
cente Ramos (5—1. 80—24— 
36), Juan Martinez (6—1, 74— 
25—9), Enrique Margall (7—1, 
96—26—66), Rafael Rullan 
(8—2, 07—19—15 la juniori), 
Luis Miguel Sanlillana (9—2, 
05—19—22 la juniori), Emilia- 
no Rodriguez (10—1, 87—32— 
161), Francisco Buscato (11— 
1, 78—31—160), Jose Luis Sa-

Vedeta săptăminii

DRAGAN GEAICI

gi-Vela (i2—1, 91—26—45),
Clifford Luyk (13—2, 03—29— 
49), Wayne Brabender (14—1, 
93—25—5). Gonzalo Sagi-Vela 
(15—1. 84'—21—7 1a juniori).

Vedetele echipei sînt Emi- 
liano Rodriguez, cel mai bun 
jucător al „europenelor" de la 
Wroclaw (1963), component al 
„formației ideale" a Europei 
(1967), inegalabil pe contra
atac, excelent în aruncările la 
coș : Clifford Luyk (născut în 
S.U.A.), selecționat de mai 
multe ori în echipa Europei, 
cel mai bun recuperator la 
„europenele" de la Napoli, 
posesor al unei tehnici perfec
te, un excelent aruncător din 
cîrlig; Francisco Buscato, 
companionul inseparabil al 
lui Rodriguez în reprezentati
va Spaniei, celebru prin arun
cările la coș din săritură și 
prin inteligența sa în joc.

In sfîrșit, mai trebuie spus 
că selecționata Spaniei a sus
ținut. de-a lungul anilor, 
de partide, dintre care a 
tigat 133 și a pierdut 
Sportivii spanioli sosesc 
București astă-seară, urmînd 
ca joi, ora 20,30 să joace în 
compania reprezentativei Ro
mâniei.

223 
CÎș-
90. 
la

Numeroase nume consacrate
la startul „europenelor" de gimnastică

Ecou ai campionatelor mon
diale de la Ljubljana și pre
ludiu al viitoarelor Jocuri O- 
limpice de la Munchen. eu
ropenele masculine de gim
nastică din acest an (Madrid. 
14—15 mai) sînt menite a o- 
ferj specialiștilor tabloul cel 
mai elocvent al căutărilor și 
eforturilor . ce se depun pen- 
trul înfrumusețarea și ridica
rea pe noi trepte a măiestriei 
așilor europeni, precum și a 
stabili noua ierarhie a elitei 
continentale.

Competiția, cu caracter in
dividual, pune — de la bun 
început — probleme serioase 
selecționerilor și antrenorilor, 
mai ales în acele țări 
alegerea trebuie să se 
d intr-un număr mare de 
tivi valoroși, cu șanse 
piate la medalii. în linii ge
nerale. însă, înscrierile ce ne 
sînt cunoscute pînă în prezent 
indică o preferință pentru nu
mele deja consacrate, ceea ce 
ne arată că, la Madrid, nu se 
vor înregistra surprize de pro
porții.

Prima șansă la locurile de 
frunte ale întrecerii o au, 
bineînțeles, sportivii sovietici, 
liderii necontestați ai gimnas
ticii europene, dintre care 
fostul campion mondial Mi
hail Voronin este cel mai în
dreptățit la medalia de cam
pion absolut al continentului. 
EI va avea ca principal ad
versar pe coechipierul său 
Viktor Klimenko, care l-a ur
mat la trecutele „mondiale* 
la numai 15 sutimi în clasa
mentul individual campus. Al 
treilea concurent sovietic va 
fi un gimnast tînăr. fie că e 
vorba de Nicolai Andrianov, 
fie de Gheorghi Bogdanov- 
Amîndoi sînt rodați de cîțiva 
ani pentru întrecerile inter
naționale de anvergură și ia- 
tă-i. acum, la marele examen.

unde 
facă 

spor- 
apro-

Campion al Europei la inele, gimnastul sovietic Mihail Voro
nin are toate șansele să-și păstreze titlul și tn ediția de la 

Madrid a C.E.

A LUI NINO
Marea vedetă a boxului 

italian, ex-campionul lu
mii la categorie mijlocie, 
Nino Benvenuti, a anunțat 
într-un interviu televizat 
că se retrage definitiv de 
pe ring. Afectat de severa 
puniție pe care i-a admi
nistrat-o in cele două me
ciuri actualul deținător al 
centurii mondiale, argenti
nianul Carlos Monzon, 
mult adulatul Nino pă
răsește pe ușa din dos a- 

care și-a entu- 
suporterii prin 
remarcabile re-

I '
Născut la 30 mal 

1946, tn localitatea 
Ub. A inceput si 
joace fotbal în 1960 
■ta echipa ledlnstvo. 
Aici l-a descoperit 
actualul antrenor 
al Stelei roșii, Mil- 
jan MUjanicl. La 12 
mai 1963 (la nu
mai 17 ani), debu
tează in prima e- 
chlpă a clubului 
belgrădean, ca după 
trei ani să devină 
căpitanul el. In a- 
ceastă formație a 
jucat pînă acum 

par- 
ori 
re- 

„________ - iugo
slaviei, iar de la al 
25-lea 'meci cu tri
coul naționalei este 
și căpitanul el. Se
lecționat tn echipa 
lumii, la 6 noiem
brie 1968, la Rlo de 
Janeiro, împotriva 
Braziliei.

1,80 m înălțime; 75 
kg. Student la In
stitutul de cultură 
fizică din Belgrad. 
Necăsătorit.

formație 
pînă i 

peste 400 de 
tide. De 49 de 
component al 
prezentatlvei

eonside- 
______ l_____     produs 
al fotbalului iugoslav din ulti
mii ani. Talentul și munca i-au 
facilitat o ascensiune rapidă, 
devenind în foarte scurt timp 
idolul galeriei belgrădene, ju
cătorul de bază al reprezenta
tivei Iugoslaviei și unul din 
cele mai bune extreme ale 
socceruldi mondial. în acești 
șapte ani, ou Geaici în forma
ție, clubul Steaua roșie Bel
grad a cucerit de patru ori 
titlul de campioană a țării, de 
trei ori „Cupa Iugoslaviei", iar 
în 1968 — „Cupa Europei cen
trale". In același an, ancheta 
internațională a 
„France Football" 
pa Geaici al 3-lea jucător 
continentului nostru.

Posesor al unei tehnici 
ține parcă de magie, cu 
dribling derutant, cu forță

Dragan Geaici este 
rat drept cel mai mare

ziarului 
îl desemna 

al
ce 
un 

--------„ _______, —  de 
pătrundere și cu centrări idea
le. Geaici decide de foarte

multe ori el singur soarta u- 
nei partide. Au rămas memo-

rabile meciurile sale împotri
va Angliei și Italiei, în cadrul 
jocurilor finale ale campiona
tului european din 1968, sînd 
reprezentativa iugoslavă a su
es rit medaliile de argint.

Duminică, la Leipzig, Geaici 
a făcut din nou o partidă foar
te bună, decisivă în obținerea 
unei victorii nespus de prețioa
se, în dauna unui adversar re
cunoscut pentru tenacitatea cu 
care-și apără șansele pe teren 
propriu. Peste 100 000 de spec
tatori i-au aplaudat virtuozi
tatea, cursele debordante, iar 
golul marcat în minutul 20 a 
fost de o rară frumusețe.

La 
nală 
slavă 
cana, 
Cu acest prilej, Dragan Geaici 
va îmbrăca tricoul reprezenta
tivei pentru a 50-a oară, lu
cru pe care la vîrsta de 25 de 
ani nu l-a reușit nici un fot
balist din țara vecină

18 iulie, de ziua națio- 
a Braziliei, echipa iugo- 
va da replica, pe Mara- 

campionilor mondiali.

„CURSA PĂCII"

T. Vasile și C. Grigore printre
fruntașii etapei de ieri

In competiția cicllstă „Cursa 
Păcii" s-a consumat ieri etapa 
a V-a : Sczeczin—Berlin (150 
km). Victoria a revenit rutie
rului belgian Mark 
în 3h40:07, care 
sprintul final pe 
(U.R.S.S.) și pe Gera (Unga
ria), cronometrați cu același 
timp. La, 15 secunde a sosit 
grosul plutonului în următoa
rea ordine : 4. Knispel (R.D.G.), 
5. Voitlaender (R.D.G.), 6.
Omloop (Belgia), 7. Stec (Po
lonia, 8. Teodor Vasile (Româ
nia), 9. Labus (Cehoslovacia) 
10. Constantin Grigore (Româ
nia), 11. Coroller (Franța), 12. 
Hannus (Finlanda), 13. Frank 
(Elveția), 14. Hove (Danemar-

(R.D.G.) In a- 
frunioasă com-

Demeyer 
a învins la 

Nielubin

ca),15. Mickeln 
ceastă etapă o 
portare au avut cei doi cicliști 
români oare s-au clasat între pri
mii 10 alergători, iar Teodor 
Vasile a cîștigat unul din 
cele două sprinturi eu premii 
de pe traseu. In clasamentu1 
sprinturilor cu premii conduo 
Szurkowski (Polonia) și Nielu- 
bin (U.R.S.S.) cu cîte 13 punc
te. Teodor Vasile are 5 puncte.

După etapa a V-a, italianul 
Franco Balducci continuă să 
se mențină pe primul loc, cu 
timpul de Î6h33:59. Teodor Va
sile se află pe locul 12 cu 
16h36:07. Pe echipe conduce Ita
lia. România — pe locul 7.

Ne amintim cum, cu doi 
ani în urmă, beneficiind și 
de împrejurarea că evoluau în 
fața propriilor suporteri, o 
excelentă comportare au avut 
la „europene" sportivii polo
nezi. Acum, pe „teren neu
tru", Mikolai, Wilhelm și Sil
vester Kubica au o misiune 
mai dificilă și va fi mult mai 
greu pentru ei să-si croiască 
drum spre podium. Ni se 
paie chiar că înaintea lor 
pornesc cu serioase șanse cei 
trei sportivi din R.D. Germa
nă. Mathias Brehme, Wolfgang 
Tlîuene și Klaus Koste, ulti
mul confirmînd forma remar
cabilă în care se află în con
cursul internațional desfășu
rat acum două săpt.ămîni la 
Riga.

Absența lui Miroslav Cerar 
din lotul iugoslav este aproa
pe certă, el resimțindu-se în
că de pe urma accidentului 
suferit în toamna trecută, în 
turneul din Japonia. Poziția 
fruntașă ocupată la mondiale
le de la Ljubljana va trebui 
apărată acum de Milenko 
Kersnic, Janez Brodnik și 
Milko Vratic, dar cu șanse e- 
vident reduse de a repeta 
rezultatele din octombrie.

Chiar dacă gimnaștii ro-

mâni nu țintesc neapărat me
dalii — și e bine s-o spunem 
că, și prin neșansa grupei în 
care au fost repartizați, ei 
nu pot emite, deocamdată, 
pretenții prea mari — Gheor- 
ghe Păunescu, Nicolae Achim 
și Dan Grecu pornesc în a- 
ceastă competiție cu dorința 
fermă de a repeta buna com
portare de la mondiale, de a 
dovedi potentele nevalorifica
te încă ale gimnasticii noastre 
masculine. Dacă Păunescu va 
confirma ascensiunea de for
mă în care se află, el ar pu
tea chiar spera în calificarea 
pentru finalele de la sol și 
cal cu minere, aparate în 
care exercițiile lui au crescut 
mult în valoare în ultimul 
timp.

Dar, acestea sînt doar pro
nosticuri. Concursul rămîne 
concurs, cu neprevăzutul și 
surprizele sale, cu confirmări 
sau apariții de noi vedete. A- 
bia peste cîteva zile vom ve
dea ce ne-a adus această a 
IX-a ediție a campionatelor 
europene de gimnastică, la 
care și-au anunțat prezența 
sportivi din 23 de țări 
continentului nostru.

«le

Constantin MACOVEI

(Urmare din pq.g. U

Tînâra săritoare de la tram
bulină Sorana Prelipceanu (14 
ani) a obținut un frumos suc
ces internațional, clasîndu-se 
pe primul loc în proba de 3 m 
ă concursului disputat la Sta
vropol, cu participarea selec
ționatelor R.S.F.S.R., R.S.S A- 
zerbaidjană și R.S.S. Armea
nă. Ea a totalizat 134,92 p, 
fiind urmată în clasament de 
Galina Kovalenko (R.S.F.S.R.) 
132 p și de campioana de se
nioare a României, Melania 
Decuseară cu 125,32 p. Remar
cabil este și rezultatul Ecate- 
rinei Duniitriu care, concurînd 
pentru prima dată în acest an 
la platformă, s-a clasat a doua 
cu 102,88 p, după Tatiana Svi- 
nina (R.S.F.S.R) 105,57 p și
înaintea Liudmilei Lukianov-

skaia (R.S.F.S.R.) 95,08 p. In 
proba de sărituri de la tram
bulina de 3 m a băieților, pri
mul loc a fost cucerit de V. 
Kapirulin (R.S.F.S.R.) cu 179,14 
p. Sportivii români s-au cla
sat pe locurile IV (I. Ganea — 
15989 D) și VI (I. Ilieș — 
138,18 p).

(N) 8:49,4, Dima 9:20,2 ț 110 
mg Suciu 14,0. Hidioșanu 14,2, 
Moland (N) 14,3. Weum (N)
14,8; 400 mg Rățoi 52,7. Gras- 
bakken (N) 53,8, Moi 54,3, Mo- 
nea 
Dosa 
Vik 
5,00, 
4,50, 
salt _ _ ___
15,90, Kristen (N) 15,71, Wiborg 
(N) 15,25 ; greutate Andersen
(N) 18,04, Gagea 17,44, Iordan 
16,58, Iversen (N) 15^5 ; suliță 
Olson (N) 73,60, Grimnes (N) 
72,42, Silaghi 71,40, Petra 71,26; 
ciocan Schneider (R) 63,92,
Lothe (N) 63,32, Foleide (N)

54,5 ; înălțime loan 2,06, 
2,00, Gjengeda] (N) 2.00,

(N) 1,95 ; prăjină Piștalu 
Svendgaard (N) 4,60. Tvan 
Eidsvik (N) 4,20 ; tripiu- 
Corbu 16,38, Dumitrescu

Costache 62.48j disc
(R) 58,20, Lislerud (N)
Sălăgean 53,14, Oidvin 

(N) 50,50 ; 4x100 m România
(Stan, Păsulă, Mitrofan, Sza
bo), 41,4, Norvegia 41,8 ; 
4x400 m România (Nemeș, To
bias, Nicolae, Dulgheru) 3:14,0, 
Norvegia 3:15,0.

ÎNSEMNĂRI DUPĂ TRIUNGHIULARUL DE LUPTE DIN U.R.S.S

Interviul nostru cu antrenorul federal Ion Corneanu

Echipa de lupte greco-roma- 
ne a țării noastre a participat 
zilele trecute la un important 
triunghiular în U.R.S.S. în sta
țiunea balneară Kislovodsk, re
prezentativa României a întilnit 
formațiile Uniunii Sovietice și 
Poloniei. La înapoiere am so
licitat un interviu antrenorului 
federal Ion Corneanu. care a 
condus echipa română.

— Cum apreciați acest tur
neu ? — l-am întrebat pentru 
început pe interlocutor.

— De bună seamă, știam că 
vom susține partide foarte di
ficile. Mă refer, desigur, în 
primul rînd la confruntarea cu 
echipa Uniunii Sovietice, 
mai redutabilă 
lume.

Peste citeva 
români vor concura la cea mai 
mare competiție a anului — 
campionatele mondiale. De a- 
ceea au fost perfectate, prin
tre alte meciuri de verificare, 
partidele cu reputații luptători 
sovietici și consider că acest 
turneu a fost deosebit de util. 
Aș vrea să mă refer mai iutii 
la faptul că luptătorii noștri 
au avut prilejul să-i întîlneas- 
că, înaintea mondialelor, pe 
principalii pretendenți la me
dalii. Apoi, partidele cu luptă
torii sovietici mi-au dat posi
bilitatea să constat stadiul pre
gătirii elevilor mei.

cea
formație din

lunt, luptătorii

— Șl care sînt concluziile dv? 
— Martinescu, 

pescu și 
comportări 
adversarii, 
ciurile la 
au luptat 
Vîrtosu. Dolipschi și Codrea- 
nu. Doar Păun și 
concurat sub posibilități. Dar, 
dincolo de rezultate, 
subliniat că toți 
noștri au finalizat procedee 
tehnice, în toate 

chiar și în cele pierdute, 
cest 
de i 
trii, 
riri 
nale, 
concurenți care nu reușesc 
acumuleze puncte tehnice, des- 
calificîndu-i după primele mi
nute. Nu vreau să ocolesc nici 
unele minusuri constatate. 
Luptătorii noștri n-au suficien
tă încredere în posibilitățile 
lor și din această cauză nu ini
țiază procedee tehnice în mo
mentele potrivite, iar atunci 
cînd trec de la un procedeu 
la altul nu o fac cu rapidi
tatea necesară reușitei, dînd 
posibilitate adversarilor să le 
pareze sau chiar să le con
treze.

— Nu ne-ați spus nimic 
despre meciul cu echipa Po
loniei !

Neguț, Po- 
Berceanu au avut 
bune, Învingindu-și 
sau terminînd me- 
egalitate. Meritoriu 
și tinerii Bender,

Vlad au

trebvie 
luptătorii

partidele,
A- 

aspect este cit se poate 
îmbucurător fiindcă arti- 
în urma recentelor hotă- 
ale Federației internațio- 

. sînt necruțători cu acei 
să

62,62, 
Naghi
55,92,

rena, în 
ziasmat 
succesele 
purtate. în vîrstă de 33 
de ani, fost campion euro
pean la categoria m.ijlocie- 
mică la Praga in 1957, 
campion olimpic la Roma 
și apoi ca „pro“ campion 
mondial la categoriile mij
locie — clasa juniori și 
mijlocie, cu Nino Benve
nuti dispare, fără îndoială, 
unul dintre cei mai puter
nici exponenți ai boxului 
pur.

In lunga sa carieră, 
Benvenuti a încasat burse 
fabuloase. Era de așteptat 
ca încă acum doi, ani, cî.nd 
începuse să-l „atace" de
clinul, el să renunțe la 
activitatea compet.ițională 
și să agațe in cui mănu
șile de box. Ca și faimo
sul pugilist din Panama, 
Al. Brown, ca Tiberio 
Mitri, Laurent Dauthuille 
și alți boxeri care n-au 
știut să-și pună bani albi 
pentru zile negre, Nino 
Benvenuti s-a trezit la 
sfîrșitul carierei cu o si
tuație financiară precară. 
Presa mondială subliniază 
în largi comentarii, pe 
marginea retragerii aces
tui celebru boxer, că prin
cipala vinovată la, dezas
trul financiar al ex-campio- 
nului ar fi soția sa, Giu
liana. Aceasta, o fostă pro
fesoară, mumă a 3 copii, 
duce O viață, „pe picior 
mare", oferind mai în fie
care seară recepții mon
dene, de alură grandioasă, 
costisitoare, pentru ,„lu
mea bună". In plus, Giu
liana Benvenuti poartă 
cele mai scurfipe toalete, 
pentru a lăsa impresia 
unei adevărate lady.

înaintea ultimului meci, 
susținut de Benvenuti la 
Monte Carto, presa fran
ceză sublinia că italianul 
nu-l va întâlni pe Mon
zon pentru a-și apăra or
goliul său șifonat, ci mal 
mult în scopul de a încasa 
o bursă ridicată, foarte 
necesară pentru a face 
față în continuare cheltu
ielilor exagerate ale soției 
sale.

Și iată cum Nino Ben
venuti, boxerul care a en
tuziasmat milioane de a- 
matori ai sportului cu 
mănuși, părăsește ringul 
într-o situație financiară 
compromisă, datorită inca
pacității de a-și gospodări 
banii cîștigați cu atâta 
sudoare și — mai ales — 
cu atîta risc.

Paul OCHIALBI

Monzon va boxa cu Griffith?

ȘAHISTELE ROMANCE SE AFIRMA

BELGRAD, 11 (Agerpres). 
— După disputarea a trei 
runde și a unor partide între
rupte, în turneul interzonal 
feminin de șah de la Ohrid 
conduce maestra sovietică Na
na Aleksandria cu 3 puncte, 
urmată de Natalia Konopleva 
(U.R.S.S.) — 2V2 puncte, Eli
sabeta Polihroniade (Româ
nia), Maria Ivanka (Ungaria) 
și Valentina Kozlovskaia 
(U.R.S.S.) — cu cîte 2 puncte, 
Milunka Lazarevici (Iugosla-

u

din

via) — IV2 (1) puncte Ger
trude Baumstark (România) și 
Tereza Stadler (Iugoslavia) — 
IV2 puncte etc.

In partida întreruptă
prima rundă Elisabeta Polih- 
roniade a învins-o pe Elena 
Rubțova (U.R.S.S.), iar în cea 
din runda a 2-a a remizat cu 
Milunka Lazarevici. Gertrude 
Baumstark a obținut o fru
moasă victorie în runda a 
3-a, cîștigînd partida cu Va
lentina Kozlovskaia.

— Luptătorii polonezi 
i-au solicitat prea mult 
reprezentanții noștri care 
învins categoric cu 6—2. 
altfel, despre participarea
lecționatei Poloniei am aflat 
în ultimul moment.

nu
pe
au
De
se-

Costin CHIRIAC

Rezultate tehnice.
România—U.R.S.S. :

48 kg Gh. Berceanu 
Nikorașvil. 52 kg Gh. 
egal T. Djaosvili, 57 _
Păun p.p. N, Davedian, 62 kg 
C. Vîrtosu p.p. S. Agamov, 
68 kg S. Popescu accidentat, 
74 kg M. Vlad p.p. V. Hali
lov, 82 kg I. Bender p.p. A. 
Nazarenko. 90 kg N. Neguț e- 
gal E. Rezeanțev. 100 kg N. 
Martinescu b.p. N. Valvușin, 
+ 100 kg. V. Dolipschi egal 
A. Roscin. Rezultat final 3,5— 
6,5. România—Polonia : Ber
ceanu b. tuș M. Diker, Stoi
ciu b.p. I. Starnek. Păun p.p. 
V. Buiak, Popescu b.p. M. 
Hukanek, Bender egal M. Sz- 
ponar, Neguț b.p. V. Stawow- 
ski, Martinescu b.p. J. Smo- 
linskl șl R. Codreanu (+100 kg) 
egal V. Galinski. Rezultat fi
nal 6—2. (Din formația polo
neză au lipsit concurenții de 
la categoriile 62 și 74 kg).

cat. 
b.p. I. 
Stoiciu 
kg I.

NEW YORK, 11 (Agerpres). 
— Managerii americani au 
anunțat că urmează să pro
pună campionului mondial de 
box la cat. mijlocie, argenti
nianul Carlos Monzon, să-și 
pună titlul în joc în fața a- 
mericanului de culoare Emile 
Griffith, care a deținut cen
tura acum 4 ani. Monzon a 
declarat că este foarte posibil

să susțină meciul în compa
nia lui Griffith, însă partida 
ar urma să se dispute pe rin
gul arenei „Luna Park“ din 
Buenos Aires. Argentinianul 
motivează acest lucru deoare
ce pînă acum și-a pus titlul 
în joc boxînd la Roma și 
Monte Carlo, în compania lui 
Benvenuti.

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs <le atle
tism, desfășurat la Varșovia, po
lonezul Jan Werner a 
distanță de 500 yarzi în 
mal bună performanță 
nă). Ludwika Sewtnska 
reetat recordul național 
de aruncarea greutății, 
17,58 m. în proba similară mas
culină victoria a revenit cunos
cutului atlet Komar cu 
într-un concurs atletic, 
la Gdansk, Lublejewski 
cat ciocanul la 69,52 m 
polonez).

parcurs 
54,8 (cea 
europea- 
și-a co

in proba 
reallzlnd

20,18 m. 
disputat 
a arun-

(record

Discutăm, discutăm, dar rezultatele nu apar
Tinerii jucători de tenis de 

masă din întreaga Europă !șl 
Intensifică tot mal mult pregăti
rile în vederea campionatelor 
continentale ce se vor desfășura 
în acest an, în luna august, în 
Belgia.

Un prim test la care au parti
cipat șl cinci sportivi din țara 
noastră (Ana Lunțeanu, Llgia 
Lupu, M. Boboeică, M. Colțescu 
șl Șt. Moraru) a avut loc săptă- 
mîna trecută la Kiev, unde au 
mai concurat și reprezentanți ai 
tinerei generații din R.D. Ger
mană, Cehoslovacia și, bineînțe
les. ai țării gazdă.

Competiția, care a cuprins toate 
cele șapte probe clasice, a con
stituit un interesant prilej pentru 
a se urmări evoluția unor spor
tivi români — poate nu atît prin 
prisma rezultatelor, cît mai ales 
în aceea a perspectivei.

Trebuie subliniat dintr-un înce
put că satisfacțiile, mai mari ni 
le-au dat mezinii (Ligia Lupu și. 
Ștefan Moraru, născuti în 1957) șl 
într-o i 
țeanu 
datori 
tescu (

Din 
nirilor, 
fost foarte valoroasă și prea nu
meroasă — lipsind multe tinere 
palete cunoscute —, au reieșit, 
totuși, suficient de clar o serie 
de carențe care trebuie să ne 
dea serios de gîndit atît nouă, 
antrenorilor, cît și sportivilor.

Voi menționa, în primul rînd, 
„serviciul" șl „returul de servi
ciu", aceste Importante arme care 
literalmente nu sînt cunoscute de 
noi la un nivel corespunzător 
(din păcate, nici de cel mai buni 
seniori) și care ne-au crispat, 
ne-au făcut să pierdem nenumă
rate puncte prețioase, seturi, șl

chiar meciuri. Discutam de mult 
în Colegiul central de antrenori 
despre problema serviciului șl a 
returului, Iar la majoritatea ana
lizelor se evidențiază ce eficiență 
deosebită are însușirea unei game 
variate de servicii, se tau măsuri, 
dar rezultatele — sub acest as
pect — nu se prea văd...

Comparîndu-1 cu ceilalți partl- 
cipanți, am remarcat — în multe 
partide — că deși din punct de 
vedere tehnic și chiar tactic spor
tivii noștri nu sînt inferiori, to
tuși părăsesc terenul învinși și

Pe marginea turneului

internațional de tenis de masă

maximum a procentului de gre
șeli a mingilor ușoare etc., etc.

Ca o primă concluzie, concursul 
de la Kiev ne-a arătat că pre
ocuparea noastră de bază trebuie 
să fie — fără a-i ignora pe cei
lalți — tinerii de vîrstă mai fra
gedă (12—15 ani).

Aceștia (mă refer, în principal, 
la cel 25—30 de sportivi de per
spectivă, nominalizați de federa
ție). angrenați într-o pregătire 
centralizată, continuă, de calitate 
șl multilaterală, ar putea să în
tregească — în timp — prestigiul 
internațional de care sîntem au
reolați în această disciplină.

Oricum, prezența noastră la 
campionatele europene de juniori 
ne obligă...

NICU NAUMESCU 
maestru al sportului, antrenor

de la Kiev

I.un- 
mult 
Col-

oarecare măsură Ana 
(1954), rămînîndu-ne 
Boboeică șl mai ales 

(1954).
contextul general al

, deși participarea nu a
Intîl-

asta pentru că nu luptă sufi
cient, nu au simțul răspunderii 
personale.

Pasiunea, dragostea și plăcerea 
de a juca, de a te pregăti cu 
conștiinciozitate, trebuie insuflate 
de foarte timpuriu jucătorilor 
noștri, pentru a nu mai fi atît 

și nici lipsiți de in?re- 
forțele și posibilitățile

de fragili 
dere în 
proprii.

Nu sînt_ _________ ____
nici alte elemente cum ari fi _ 
deplasare mai rapidă la masă, o 
viteză sporită de execuție a lovi
turilor, o concentrare mai mare 
In finalurile de set, unde ei s-au 
dovedit cu regularitate mai slabi, 
evitarea „căderilor" repetate pe 
parcursul jocului, micșorarea la

de neglijat, desigur, 
o

Iată ciștigătorll concursului de 
la Kiev și cîteva rezultate obți
nute de sportivii noștri.

Echipe fete (8 echipe): 1. R.D.G. 
(Stephan, Pflleger)... 4. România.

Echipe băieți (8 echipe): 1.
R.S.S. Ucraineană I (Erentuk, 
Strocatov, Saprikin), ...8 Româ
nia.

Simplu
Stephan 
țeanu.

Simplu
1. Saprikin (R.S.S. 
Nici unul din cel trei 
români nu s-au calificat în pri
mii 16.

Dubli>_ fete : 1. Stephan — Pfl-
Dublu

Furzov 
cova).

Dublu
Petrova 
cova).

fete (26 participante): 1. 
(R.D.G.), ...3—4. I,un-

băieți (33 participant!) : 
Ucraineană), 

sportivi

leger (R.D.G.).
băieți : 1. strocatov —

(R.S.S. Ucraineană, Mos-
mixt : 1. strocatov — 

(R.S.S. Ucraineană, Mos-

La Waiblingen (R.F. a Germa
niei), cunoscutul campion Wolf
gang Nordwlg (R.D. Germană) a 
eiștigat proba de săritură eu pră
jina cu excelenta performanță de 
5,46 m. Pe locurile următoare 
s-au clasat sportivii vest-germani 
Schipprowski — 5,40 m, H. Engel 
— 5,21 m șt R. Anders — 5,20 m.

vc-
la

Continuînclu-și pregătirile in 
derea Jocurilor Balcanice de 
Sarajevo, reprezentativele de vo
lei ale Bulgariei au susținut la 
Sofia două jocuri de verificare. 
Echipa masculină a întrecut cu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—1, 15—6) 
formația Greciei, Iar selecționata 
feminină a învins cu 3—1 (10—15, 
15—9, 15—13, 15—10) echipa Cubei.

La Teheran tn „16-lmile“ de finală 
ale turneului „open" la tenis John 
Alexander l-a Învins cu 6—2, 6—”2 
De Nikola Pilicl.■
Selecționata feroviară de rugby a 
Franței și-a început turneul în 
Bulgaria jucînd la Sofia cu re
prezentativa țării gazdă. Scorul 
a fost egal : 11—11.

S-a stabilit ca în cadrul campio
natelor .
baschet din Brazilia să 
neze o comisie medicală 
doping". Jucătoarea care va avea 
analiza pozitivă va fi suspendată, 
iar echipa din care face parte va 
pierde jocul respectiv.

mondiale feminine de
funcțio- 

„anti-

„SQUADRA AZZURRA" 
SE DISTANȚEAZĂ

După 
Irlanda 
chipa Italiei s-a distanțat 
grupa a Vl-a a preliminari
ilor campionatului 
de fotbal.

victoria repurtată 
(2—1) la Dublin,

1. Italia
2. Suedia
3. Irlanda
4. Austria

3
2
4
1

3
1
0
0

O
1
1
0

cu 
e- 
în

european

0
0
3
1

7—2
2—1
2-7
1—2

6
3
1
0

Iată și formația „Squadrei 
Azzurra" folosită în meciul 
de luni seara : Zoff — Burg- 
nich, Cerra, Bertini. Facchctti 
— Rosato, Corso — De Sisti. 
Mazzola, Prati, Boninsegna.
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