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PLOPENI 
LA

BRATISLAVA
Cu țrei zile înaintea 

partidei cu Cehoslovacia 
echipă națională este ln- 
vinsU f(l—0) la Plopeni, 
de gătrd o formație de 

De regulă, ea a e- 
voluat slab și înaintea 
altof partide dificile, iar 
la interval de numai cî- 
tev<£ zile jucătorii au reu
șit >4 aibă un comporta
ment Joartq bun, etalind 
o forță de joc corespun
zătoare solicitărilor mo- 
mentulul, (n conformita
te (isemenea fapte de 
observație^ frecvente în 
ultimii ani, ar trebui să 
nu hd impacientăm deloc, 
ci dimpotrivă să antici
păm, in, baza obișnuitului 
parddgx} un joc și un re- 
zultqț cu gustul mierii. 

Nu țțaicludem ca și de 
astS dată lucrurile să ia 
această turnură, știut fiind 
că fotbalistul român e in 
stare Sd mănince jăratec 
după, '#■ înfrîngere imposi
bil dd anticipat, și invers, 
Sd piardă stupefiant, ime
diat' după obținerea unei 
victorii Senzaționale. Re
fuzăm totuși ca judecata 
noastră să fie înlocuită de 
către <3 schemă comodă, 
furnizată de factori întim- 
plători. 
spune cd eșapul

Mlopeni mu ine sperie, 
dar nici nu ne toarnă e- 
lixir în suflete. Unei e- 
chipd reprezentative, unei 
echipă omogene și capa
bile ca a noastră nu-i 
sînt admise, nici în glu
mă, asemenea apariții 
șchioape. Dar pentru că 
se întîmplă uneori și la 
„case mari", sperăm și cre
dem că, în fond, nu e 
vorba de o scădere reală 
a formei, de o dezarticu
lare tactică, de o deza
morsare, de o surpare a 
capacității de luptă. A- 
șteptăm, în baza atestate
lor anterioare, concentra
rea tuturor energiilor ju
cătorilor noștri, o expri
mare puternică prin toa
te mijloacele tehnico-tac- 
tice de care dispun. Par
tida cu echipa Cehoslova
ciei va avea un grad de 
dificultate crescută. _ dar 
cei mai buni fotbaliști ro
mâni, adunați în echipa 
națională, au depășit în 
ultima vreme și alți ad
versari tot atît de redu
tabili. Ambiția, seriozita
tea, tenacitatea, atitudinea 
lor responsabilă sînt puncte 
de sprijin pentru speran
țele noastre.

Romulus BALABAN

De aceea, vom 
de la

nu ne toarnă e-

SPRE 8000
Cu 7773 puncte studentul clu

jean Vasile Bogdan (anul II 
la Facultatea de educație fizică 
a Institutului pedagogic) a în
registrat un nou record național 
la decatlon, de o bună valoare 
internațională. Acest rezultat, 
obținut la început de sezon de 
concursuri, îl apreciem totuși 
ca fiind abia un punct de ple
care pentru elevul antrenorului 
Dumitru Olteanu. _ considerînd 
că pină la Helsinki, ca să nu 
mai vorbim de Miinchen, stă în 
puterile lui să-și mai îmbună
tățească totalul punctelor cu în
că 227 și să treacă astfel de 
granița celor 8000 de puncte a 
marii consacrări internaționale. 
Să nu uităm că Vasile Bogdan 
are doar 21 de ani și o statură 
ideală pentru această probă a 
probelor : 1,87 ni înălțime și 
77 kg)

Bogdan participă la con
cursuri de decatlon din anul
1968 cînd a realizat 6573 p. în
1969 cu 7093 p a fost clasificat 
al doilea în bilanțul juniorilor 
europeni, iar anul trecut a to
talizat 7421 p.

Iată-1, în fotografia realizată 
de colaboratorul nostru Călin

• Fotbaliștii noștri au făcut antrenament

• Ei manifestă o mare dorință de a confirma 

jocul și rezultatul de la Guadalajara in intilni-

rea anterioară • Toate biletele vîndute

BRATISLAVA, 14 (prin tele
fon).

130 de minute de zbor plă
cut pe linia aeriană Bucu
rești—Bratislava. Mai mult 
ca în alte călătorii spre o 
partidă importantă, atmosfe
ra e dominată de o 
greu de închipuit ] 
spectatorii români care 
cît de temperamentali 
unii dintre fotbaliștii noștri 

terenul de joc și în viața 
toate zilele. Aproape

liniște 
pentru 

! știu 
sînt

Pe 
de

*:

rO

B

toti

vistă avionul (n.n. un AN 24) 
și pasagerii, schimbă o vorbă 
cu unul sau cu altul.

îl „acroșez" cînd trece prin 
dreptul meu și-mi spune că 
se gîndește cu emoție la me
ciul de la... Moscova, din 27 
mai, cînd va juca în selec
ționata lumii. Raiko Mitici 
l-a anunțat că va începe par
tida cu el în formație, pe 
post de extremă-dreaptă.

— Nu rămin 
extremă, că nu

eu, însă, pe 
mai ajung la

IC

citesc ziarele și revistele a- 
părute în această dimineață.

După o primă oră de 
tură, întreruptă doar de 
virea gustării, singurul 
dă semne de neastîmpăr
Dumitrache, care se scoală 
de pe locul lui, trece în re-

lec- 
ser- 
care 
este

Viktor (1)

Dobias (2) Hrivnak (Binovsky) (3) Desiafnik (5) Taborsky (4) 

Pollak (6) Adamec (10)

Fr. Vesely (7) Stratil (8) Kuna (9) Capkovici (Rabat) (11)

Stadion Slovan t ora 17 (18 — ora Bucureștiului) 
Arbitru l Leita (Portugalia)

Lucescu

Mocanu

(11)

(4)

Dumitrache (9) 

Dumitru (10) 

Dan (6)

i
Dembrovschi (8) Neagu (7)

Anca

Dinu (3)

Răducanu (1)

(5)

Sătmăreanu (2)

ROMANIA

localitatea apropiată în care 
au fost cantonați. Miine 
(n.n. azi) dimineață se vor 
antrena ‘ ’ 
cial,

gol — îmi mărturisește, ma
lițios, Dumitrache.

11 întreb ce gîndește despre 
întîlnirea de duminică, mult 
mai aproape de... emoțiile tu-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

in
și ei pe terenul ofi- 
timp ce ai noștri vor

avea ia dispoziție un alt loc 
de 
lor 
lei
au

pregătire. Brigada arbitri- 
va sosi aici în cursul zi- 
de sîmbătă. Toate biletele 
fost vîndute.

^1.

I.

/*, 

'l

O i-T

De la st. la dr. i Angelo Niculescu, Ozon, Dumitrache, 
Lucescu, Dembrovschi, Neagu, Dumitru, Răducanu, Anca, 
Dinu, Mocanu, Sătmăreanu, Dan, Adamache și dr. 

Tomescu.
văzuți de Al. CLENGIU

CONFERINȚA DE PRESA 
LA MINISTERUL 

ÎNVAȚAMlNTULUI

Ieri, la sediul Ministerului 
învățământului, a avut loc 
conferința de presă organi
zată cu prilejul apropiatelor 
campionate republicane uni
versitare. Conf. dr. Mircea 
Cristea, director general ad
junct în M.I. (în fotografie) a 
expus ziariștilor sportivi 
bucureșteni . caracteristicile 
ediției din acest an a 
finalelor studențești și a 
răspuns întrebărilor privind 
participarea Ia etapele ante
rioare ale competiției, crite
riile de calificare, nivelul va
loric al întrecerilor și contri
buția altor factori privind 
reușita acestor manifestări 
sportive de amploare.

ta conferința de presă au 
luat parte, de asemenea, to
varășii 9 conf. univ. Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al

Evident, pro
gramul competl- 
țional al săptă- 
mînii viitoare are 
drept cap de afiș 
campionatele re
publicane univer
sitare. Ca un 
fapt inedit al a- 
cestor întreceri, 
considerăm rea
pariția in com
petiție, dîipă o 
întrerupere de 5 
ani, a Jocurilor 
sportive. De re
ținut că vom re
vedea pe tere
nuri echipe bine 
cotate in campio
natele naționale, 
în prima divizie 
a țării.

C.N.E.F.S.; și Kalman Pusztai, 
secretar al Consiliului 
U.A.S.R.; care au făcut pre
cizări în legătură cu succesele 
înregistrate în ultima vreme 
de către sportul universitar, 
succese a căror reflectare o 
reprezintă și desfășurarea 
campionatelor din acest an la 
care s-au înregistrat peste 
50.000 de participări.

60 DE SPORTIVI 
ÎN DELEGAȚIA 

UNIVERSITĂȚII TIMIȘOARA 
'ti 

„Interurbanul# ne-ă pus în 
legătură cu secretarul clubu
lui Universitatea Timișoara; 
Teodosie Mihu. De pe malul 
Begăi am aflat amănunte a- 
supră pregătirilor efectuate 
de sportivii universitari, care

(Continuare in pag. 2)

CLUJUL INAUGUREAZĂ ASTAZI
0 NOUA MARE BAZA SPORTIVA

Astăzi, Clujul integrează în 
patrimoniul său sportiv, o 
nouă și importantă realizare i 
baza hipică, amenajată pe 
terenurile de la marginea tî- 
nărului cartier Gheorghieni.

Baza — amenajată de că
tre A.S.A. Cluj (vicepreședin
te pentru problemele secției 
de călărie — general maior 
Virgil Manta), cu sprijinul 
generos al Consiliului popu
lar municipal Cluj — cuprin
de un teren de obstacole de 
70/70 m, unul pentru dresaj

de 56/25 m, grajduri șl spa
ții pentru tribunele care vor 
fi ridicate ulterior, răspun- 
zînd astfel necesităților de 
pregătire ale_ secției de per- 

l oferind 
pentru

formanță A.S.A. șl 
condiții excelente 
concursuri de nivel repu
blican.

In cadrul festivității de 
Inaugurare, programată astăzi 
la ora 17, componențil sec
ției A.S.A. Cluj, vor face o 
serie de demonstrații.

Nușa MUSCELEANU

I
I
I
I
I
I

cu o durată de 50 minute și ■ 
intensitate sporită. Dan Coe I « -iz. «x -i-- ■

EVENIMENTELE ZILEI LA BRATISLAVA
Delegația noastră este găz

duită la hotelul Clubului 
Slovan. Trei evenimente prin
cipale au compus prima zi 
petrecută la Bratislava. La 
ora 14 (15 ora Bucureștiului) 
a fost organizată o conferin
ță de presă, condusă de Ru
dolf Tvarozka, președintele 
federației de fotbal ceho- 
slavace. Cei doi antrenori, 
Angelo Niculescu și Ladislav 
Novak, au răspuns la între
bările a circa 40 de ziariști 
români și cehoslovaci, aflați în 
proporție aproximativ egală. 
Cu acest prilej au fost comuni
cate formațiile probabile, iar 
cei doi tehnicieni 
tat rezervați și 
S-a comentat aici 
avea o proastă 
precum și afirmația lui după 
care fotbalul cehoslovac nu

mai este tot așa de puter
nic ca in anii trecuți.

Jucătorii români au făcut 
după-amiază un antrenament 
de 40 minute pe stadionul 
unde se va disputa partida. 
S-a alergat, s-a făcut gim
nastică, s-a lucrat cu balonul 
și s-a jucat o scurtă miuță. 
Mîine (n.n. azi) dimineață, 
Angelo Niculescu a anunțat 
o nouă ședință de pregătire

ORIZONT 
OLIMPIC

s-au ară- 
diplomați. 
că Novak 
dispoziție.

DE PUNCTE!

Crețu, trecînd linia de sosire 
în cursa de 1500 m, arătînd cu 
degetele semnul V, al victoriei.

INVITAȚIE LA ATLETISM!
După mil de ore de pregătire, după starturile în diferite concursuri 

de verificare sau oficiale, a venit ora primului examen al sezonului ’71 
pentru grupul numeros al atlețllor fruntași din țara noastră. întrecerile 
de pe stadionul Republicii (azi de la ora 16 șl mîine de la ora 15) reu
nesc cu puține absențe-fortulte, elita atletismului nostru care are po
sibilitatea să realizeze acum rezultate dintre cele mai bune. Anticipind 
un spectacol interesant, dispute dîrze și cifre de valoare, vă invităm, 
azi și mîine, în tribunele stadionului din Dealul Spirii,

e de părere că mingea alu- ' 
necă foarte repede și că te- I 
renul, deși bine gazonat, e | 
foarte dur. Seara, fotbaliștii 
români au luat parte la un 
spectacol dat de o 1 
neză de balet pe 
flată în turneu.

Cehoslovacii se 
astă seară la Bratislava, din

irte la un I 
trupă vie- | 
gheață, a-

vor muta I
I

Mîine se deschide 
Ștrandul 

Tineretului
Începînd cu data de 
15 mai 1971, Ștrandul 
Tineretului din Capi
tală va fi pus la dis
poziția publicului în 
fiecare zi între orele 

8—18.

I
I
I
I
i

Apropierea Jocurilor Olim
pice de la Miinchen ne-a de
terminat să luăm, de această 
dată, în discuție luptele libe
re care, de mai mulți ani, 
sînt așteptate să găsească 
drumul potrivit pentru a a- 
junge, în sfîrșit, la același 
nivel valoric cu greco-roma- 
nele. Dar, așteptarea este 
încă fără perspectiva împlini
rii totale. De ce bat, totuși, 
pasul pe loc luptele libere ? 
Iată o întrebare actuală, a- 
vînd în vedere că la Olim
piada de la Miinchen se in
tenționează să participăm 
pentru prima oară la toate 
cele 10 categorii de greutate, 
deci cu echipe complete la 
ambele stiluri. Dar, pentru a- 
ceasta este nevoie să înlătu
răm din timp minusurile ce 
frînează, după părerea noa-

♦ Echipe de divizia A conduse de instructori voluntari
Fostul campion mondial la lupte greco-romaneA 
Valeriu Bularca, pregătește o formație de „libere"1 
în iotul pentru Olimpiada de la Miinchen mulți 
titulari n-au rezerve

lup-

Surprize în prima zi 
a campionatelor de haltere 

Primii campioni: I. HORTOPAN, V. RUSII și V. BĂDESCU
Campionatele naționale da 

haltere, care au început ieri 
în sala Floreasca din Capi
tală, au programat întreceri 
la categoriile muscă, cocoș și 
pană. N-au lipsit cu acest 
prilej disputele extrem de e- 
chilibrate și... surprizele i fa
voritul la „muscă" Z. Fiat a 
fost învins, M. Grigoraș a ra
tat trei încercări consecutiva 
și a fost eliminat din concurs, 
iar tinerii A. Parnavelas, Șt. 
Dinică, T. Apostol și D. A- 
postol au ocupat locuri exce
lente. Rezultatele însă nu sînt 
în măsură să ne mulțumeas
că.

Ora tîrzie la care s-au în
cheiat întrecerile din prima 
zi nu ne permite să facem și 
alte comentarii, limitîndu-ne 
doar la enumerarea rezulta
telor. CAT. MUSCA: 1. I. 
Hortopan (Olimpia) 302,5 kg,
2. Zoro Fiat (Steaua) 300 kg,
3. M. Chelcea (Rapid) 255 kg.

CAT. COCOȘ : 1. v. Rusu 
(Steaua) 325 kg, 2. A. Parna- 
velas (Dacia Oradea) 322,5 kg, 
3. Șt. Dinică (Steaua) 290 kg.
CAT. PANA: 1. V. Bădescu 
(Steaua) 352,5 kg, 2. T. Apos
tol (Progresul) 320 kg, 3. D. 
Apostol (Ș. N. Constanța) 
322,5 kc.

Campionatele continuă azi 
în sala Floreasca, cu începere 
de la ora 15.

TREI LUPTĂTORI ROMÂNI 
LA TURNEUL DE LA PRAGA
Ieri dimineață, au plecat la 

Praga trei sportivi români care 
vor participa la un turneu inter
național de lupte libere, compe
tiție ce va avea loc sîmbătă șl 
duminică în capitala Cehoslova
ciei. Au făcut deplasarea Gheor- 
ghe Ciontu (Dunărea Galați), la 
cat. 62 kg, Petre Poalelungi (Du
nărea), cat. 68 kg și Vasile Ți- 
gănaș (Nicolina Iași), cat. 82 kg.

stră, creșterea valorică a 
tătorilor de la „libere".

*
Pină nu de mult, așa 

am subliniat și cu alte 
lejuri, insuccesele în competi
țiile internaționale erau puse 
pe seama tinereții acestui 
sport în țara noastră. Orice 
alt aspect, de bună seamă 
negativ, din activitatea lupte
lor libere nu era luat în con
siderație. Acum, după aproa
pe 20 de ani de cînd se prac
tică „liberele* în multe clu
buri și asociații sportive nu 
mai poate fi vorba de așa 
ceva. Fondurile alocate pen
tru pregătirea și participarea 
la competițiile interne și in
ternaționale sînt împărțite a- 
proape în mod egal atît la 
greco-romane cît și la libe-

Costin CHIRIAC

cum 
pri-

Procedeele teh
nice specifice lup
telor libere sînt 
dificile dar spec
taculoase. Numai 
că în lotul nostru 
olimpic sînt prea 
puțini luptători 

. care le cunosc și 
știu să le utili

zeze

(Continuare In pag. a 3-a)
Foto I
Vasile BAGEAG

Mișcarea sportivă din 
mîndrește <Mișcarea sportivă din țara noastră se 
mîndrește cu succesele obținute de 
luptătorii români în competijiile inter

naționale de anvergură. Cele zece medalii, 
dintre care una de aur, trei de urgint și șase 
de bronz cucerite de luptători numai la Jocu
rile Olimpice sînt mărturii în acest sens. Dar, 
din aceste 10 prețioase medalii nici una nu 
a fost decernată concurenților noștri partici- 
panți la întrecerile de lupte libere I Pentru 
ca și la libere să putem întrevedea perspec
tive mai bune, este cazul ca federația de 
specialitate să ia o serie de măsuri a căror 
aplicare va avea — sîntem convinși — efecte 
pozitive asupra dezvoltării și progresului lup
telor libere.

Tn primul rînd considerăm că este nece
sară perfecționarea cadrelor tehnice și a 
sportivilor. Valoroasele lucrări existente ale 
celor mai buni antrenori străini trebuie să 
fie multiplicate și puse la îndemîna tuturor

tehnicienilor noștri. Singura consfătuire a- 
nuală pe care o organizează federația —- și 
aceasta cu un număr redus de participant*! — 
nu este suficientă, cel puțin în privința pro
gresului luptelor libere. Cel pufin încă un se
minar cu antrenorii care se ocupă de îndru
marea luptătorilor de la acest stil își re
clamă, deci, utilitatea. Și Colegiul central de 
antrenori își poate aduce o prețioasă con
tribuție în acest sens. Din planul de activi
tate al acestui organism tehnic nu trebuie 
să lipsească analizele trimestriale asupra mo
dului cum au muncit tehnicienii de la sec
țiile de lupte libere. Ar fi bine să se pre
zinte referate de activitate de către antre
nori, precum și coreferate asupra constată
rilor, de la fața locului, ale antrenorului fe
deral. De asemenea, ne exprimăm părerea 
că instituirea unei Cupe anuale pentru an
trenorul care obține cele mai bune rezultate 
la juniori ar fi deosebit de stimulatorie.
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OPTIMISM ÎNDREPTĂȚIT

PENTRU TURNEUL DE LA KATOWICE!

reprezentativa 
se află 

ce îi dă 
califica- 
al cam- 

Suc-

„ Evident, 
țării dumneavoastră 
în formă bună, ceea 
dreptul să aspire la 
rea în turneul final 
pionatului european", 
cinta declarație a arbitrului 
iugoslav Sava Radovici sin
tetizează foarte bine compor
tarea echipei României, pregă
tită de prof. Dan Niculescu, 
din ultimele meciuri de verifi
care,

SOFIA 1972,
OBIECTIVUL NOULUI

LOT FEMININ
Noul lot reprezentativ 

baschet feminin și-a înce-
■ put. -de cîteva zile, pregă

tirile sub îndrumarea antre
norului emerit prof. Sigis
mund Ferencz. Scopul final 
al antrenamentelor este 
participarea la campiona
tul european care se va 
desfășura anul viitor în 
Bulgaria. Pînă atunci bas
chetbalistele noastre vor 
susține cîteva teste interna
ționale. primul avînd loc 
între 21—23 mal la Halle 
(R.D.G.). Aici va avea loc 
un turneu cu participarea 
reprezentativelor României, 
Poloniei și a două selecțio
nate ale țării gazdă.

Ce caracterizează noua 
noastră echipă națională 1 
Tinerețea, și talia (evident 
mai înaltă decît a vechiu
lui lot). Ce așteptăm de la 
noul lot 1 Să dovedească 
pasiune pentru sportul pe 
care-1 practică, să mun
cească fără preget, să se 
dăruiască baschetului, să 
aspire Ia performanțe înal
te pe- plan internațional, la 
recucerirea locului fruntaș 
pe care o generație mai 
veche l-a deținut trei cam
pionate europene la rînd. 
Capacitatea recunoscută a 
prof. Ferencz constituie ga
ranția unei pregătiri temei
nice. iar federația de spe
cialitate s-a angajat să ur
mărească și să ajute în 
permanență activitatea lo
tului. Sperăm că și clubu
rile vor sprijini acțiunea 
de formare și călire a noii 
selecționate. Pornind de la 
aceste premise, există po
sibilitatea ca tinerele jucă
toare să poată progresa, 
pînă în anul 1972, la un 
nivel care să ne dea în
credere într-o evoluție su
perioară în __ 2__ i___
din capitala Bulgariei. Nă
dăjduim că sportivele se
lecționate vor prețui cum 
se cuvine condițiile ce Ii 
Be creează.

Tată acum si lotul aflat 
fn pregătire : Ileana Gugiii. 
Suzana Szabados (Politeh
nica București), Angelica 
Tita, Ana Popov, Ana Deak, 
Cornelia “ 
Gabriela 
Tatiana
București), 
ieșea, 
ceul 
Doina 
tătea 
priciu , ...
Stefania Ginrea (Construc
torul București). Mențio
năm, că mai sînt vizate 
să fie selecționate Gabrie
la Ciocan (Politehnica 
București). Viorica Balal, 
Diana Mihalik (Sănătatea 
Satu Mare) șa. care actu
almente sînt reținute pen
tru examene.

_

de

confruntarea

Petric (I.E.F.S.), 
Nicola (Rapid), 

Rădnlescu (Voința 
Liliana Rădti- 

Marin Roșianu (Li- 
nr. 35 București).

Prăzaru (Univerki- 
Craiova). Elena O- 
(Voința Tg. Mureș),

în meciul cm Spania, sporti
vii noștri au obținut un succes 
clar asupra unui adversar 
bine cotat pe plan interna
țional, cu rezultate bune ob
ținute chiar cu puțină vreme 
înaintea partidelor cu Româ
nia. Intr-adevăr, spaniolii 
învinseseră în turneul de la 
Barcelona echipele Gillette 
All Stars (S.U.A.), O.K.K. Beo
grad și San Lorenzo Almagro 
(Argentina), iar în joc direct 
reprezentativa Belgiei, la 
Bruxelles.

Dar, mai presus de victoria 
de prestigiu pentru baschetul 
nostru și cu rezonanță pe 
plan internațional, apare 
comportarea propriu-zisă a 
echipei României în acest 
ultim test international îna
intea participării la turneul 
de calificare (Katowice, 
19—23 mai) pentru campio
natul european.

Din capul locului trebuie 
apreciate încrederea și dîrze- 
nia cu care jucătorii noștri au 
abordat această dificilă între
cere, în compania unor adver
sari cu faimă pe plan mon
dial. Formația care a început 
meciul — Albu, Diaconescu, 
Popa, Tarăti, Oczelak, a sur
prins teamui spaniol printr-o 
apărare de extremă agresivi
tate, cu flotări permanente 
în jurul celebrului Luyk. 
Faptul a produs derută în 
„5“-ul spaniol, care nu și-a 
putut face jocul caracteristic 
în atac, bazat pe calități indi
viduale remarcabile și pe 
acțiuni poziționale precise, 
axate pe același Luyk. Apoi, 
atacul sportivilor noștri a 
fost de o varietate și pre
cizie dezarmante și a punctat 
cu regularitate, ratînd rareori 
situațiile create. în sfîrșit, 
tiu putem omite nici procen
tajul bun înregistrat la fruc
tificarea aruncărilor 
— 75°/o.

Desigur, evoluția cu totul 
remarcabilă a selecționatei 
României în întîlnirea cu 
Spania nu ne poate face să 
trecem cu vederea și unele 
carențe evidențiate, mai cu 
seamă în repriza 
rînd oaspeții erau 
pietăți treptat de 
de bază. Ne referim la ulti
mele minute, cînd presingul 
lotului spaniol s-a dovedit de 
mare eficacitate. în „3 minu-

te“, sportivii noștri au pier
dut multe mingi, nu numai 
prin intercepțiile adversarilor, 
ci pur și simplu prin pase 
fără adresă, date în mod 
precipitat, fără luciditatea 
necesară și aceasta tocmai 
în momente decisive. De
sigur, greșelile pot fi puse 
și pe seama oboselii, dar ce 
s-ar fi petrecut dacă scorul 
era mai strîns și reprezenta
tiva Spaniei era cu formația 
completă în teren ? în plus, 
nu trebuie neglijate nici dis
cuțiile cu arbitrii și unele 
gesturi nu tocmai sportive 
(ca și în meciul cu Albania), 
trecute acum cu vederea de 
arbitri, care pot deveni însă 
fatale în întrecerile de la 
Katowice, așa cum s-a petre
cut, din păcate, cu prilejul 
altor întîlniri internaționale 
ale baschetbalțștilor noștri. 
Este normal ca încordarea 
nervoasă să atingă la un mo
ment dat limita maximă, 
dar acest lucru nu trebuie 
să depășească regulile spor
tivității. Am insistat asupra 
acestui aspect care, repetăm, 
poate avea consecințe dintre 
cele mai grave, anulîhd efor
turile depuse de-a lungul 
unor partide decisive, așa 
cum vor fi și cele din Polo
nia, unde, după confruntările 
din ultima săptămînă, bas- 
chetbaliștii noștri au datoria 
să

„Masa rotundă44

se comporte la... înălțime.
D. STĂNCULESCU

Nr. 1260 (669 ’)

PAUL DOBRESCU N-A ABANDONAT LUPTA

Incepînd de astăzi, I 
găzduiește o nouă și

O spectaculoasa arun
care la coș executată 
de Popa, în ciuda îm
potrivirii lui Santillana.

Foto: D. NEAGU

organizată de I. E. F. S

De azi, pe Snagov 
„CUPA DINAMO“ 

Snagovul 
____ _ _________ atrăgă
toare întrecere nautică t „Cupa 
Dinamo” Ia caigc-canoe. Con
cursul este rezervat probelor de 
viteză și la el și-au anunțat 
participarea sportivi din toate 
secțiile nautice bucureștene._ In 
prima zi a competiției — sîm- 
bătă — organizatorii au pro
gramat, dimineața, de la ora 
10, starturi în cursele elimina
torii (serii) la K 1 și CI — 
1000 m (seniori). K 1 — 500 m 
(senioare). K 2 și C 2 — 1000 m 
(seniori), K 2 — 500 m (senioa
re) și K 4 — 1000 m (seniori).

Finalele acestor curse vor avea 
loc (pe noua pistă nautică) in 
aceeași zi, înCepînd de Ia ora 15.

Duminică, „Cupa Dinamo 
debutează, de asemenea, cu se
rii (ora 10), apoi, de la ora 15, 
iubitorii acestui sport vor putea 
asista la disputarea următoare
lor cinci finale : K 1 și C I — 
500 m (seniori), K 4 — 500 m 
(senioare), C 2 și K 2 — 500 m 
(seniori). în rezumat, un con
curs ce se anunță viu disputat 
o întrecere în care iau startul 
numeroși medaliați olimpici, 
mondiali și europeni.

AU ÎNCEPUT DISPUTELE PENTRU 
PROMOVAREA ÎN DIVIZIA B

Ieri, în opt centre din țară, 
alese de federația de specia
litate, fie pentru rezultatele 
meritorii obținute în dome
niul handbalului, fie pentru 
a populariza acest sport a- 
colo unde este cazul — au 
început partidele turneelor 
de calificare, la care iau par
te cele mai bune formații 
masculine și feminine

libere

secundă, 
descom- 
jucătorii

prilej de
Binevenită s-a dovedit .... 

țiativa secției de baschet a 
Catedrei de jocurj sportive a 
I.E.F.S. de a organiza o „masă 
rotundă" cu tema : „Probleme 
actuale ale performanței spor
tive în baschetul românesc pe 
plan intern și internațional". 
Discuțiile, purtînd amprenta 
deplinei competențe a parti- 
cipanților (antrenori, tehni
cieni ai oluburilor fruntașe, 
membri ai federației, cadre di
dactice ale I.E.F.S.-uluj etc), 
au reliefat necesitatea acută a 
rezolvării unor probleme ma
jore privind prezentul și viito
rul baschetului românesc, cum 
sînt selecția, instruirea și mij
loacele de promovare cursivă 
a tinerilor baschetbaliști, teo
retizarea excesivă tn dauna u-

discuții fructuoase
ini- neț profunde pregătiri fizice 

și tehnice, aplicarea concepției 
unitare în pregătirea jucători
lor, insuficiența antrenamente
lor individuale, evitarea trans
formării muncii cu copiii în
tr-un scop în sine (goana după 
rezultate, imediate, care duce 
la neglijarea uneț selecții și 
pregătiri temeinice) etc.

Sperăm ca Ia următoarea re
uniune, care va avea o temă 
mai precisă, și anume „Dez
voltarea baschetului în școli", 
să asistăm la discuții la fel de 
deschise și să înregistrăm pro
puneri concrete care o dată ac
ceptate de forul de specialita
te, să fie aplicate, contribuind 
astfel ]a progresul baschetului 
românesc.

PENTRU UN LOC ÎN ECHIPA NAȚIONALA I

— d. st.

ETAPA A 17-a DOMINATĂ DE DERBYUL'

STEAUA GRIVIȚA ROȘIE
Campionatul se reia mîine 

cu cîteva meciuri de marea- 
tracție. în primul rînd 
STEAUA — GRIVIȚA RO
ȘIE. Partidă între echipele 
clasate pe primele două locuri. 
Grivița Roșie are doar un sin
gur punct 
teamuri au 
ționalei ; și 
doresc aprig 
pionatui... Pe scurt, un veri
tabil derby, așteptat cu în
frigurare, care poate decide 
chiar și pe viitoarea campi
oană. FARUL — DINAMO. 
Este drept, echipa de pe ma
lul mării ocupă locul 8, iar 
dinamoviștii locul 3. Dar cine

avantaj ; ambele 
dat jucători na- 
una și cealaltă 
să cîștige cam-

nu știe cît de greu este să 
treci peste Farul la Constan
ța. Și totuși Dinamo pleacă 
decis să-și apere cartea de 
vizită de echipă fruntașă 
printr-o victorie, ȘTIINTA 
PETROȘANI — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA. Două 
formații studențești, încleșta
te în disputa de a se păstra 
cît mai aproape de „primele 
3“. Se va împlini, credem, 
dorința petroșenenilor care 
beneficiază nu numai de a- 
vantajul terenului ci și de 
un XV mai puternic. CON-

j

STRUCTORUL BUCUREȘTI 
— ' RULMENTUL BTRLAD. 
Buoureștenii vor să rămînă în 
divizia A și deci n-au voie 
să piardă. Oaspeții alcătuiesc 
un team, în general, greu de 
depășit. Rămîne de văzut 
dacă gazdele vor găsi „cheja" 
victoriilor pe lingă care au 
trecut în partidele cu Steaua 
și Dinamo. C.S.M. SIBIU — 
AGRONOMIA CLUJ. Forma
ția C.S.M. încearcă să se de
părteze de zona periculoasă 
(se afiș pe locul 10). Dar cum 
studenții clujeni nu vin la 
Sibiu ca să piardă, un pro
nostic e greu de dat. POLI
TEHNICA IAȘI — RAPID. 
Ieșenii au avantajul terenu
lui, un loc mai bun în clasa
ment, dar și un adversar care 
încearcă să se 
amenințată cu

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI

Avancronica finalelor universitare
(Armare din pag. II

dnresc cu ardoare să repre
zinte cu cinste frumosul oraș 
bănățean. Secretarul clubului 
a precizat că toți sportivii au 
avut la 
celente 
trenorti 
punct 
pentru 
măi 
competiție.

Universitatea Timișoara 
participa Ia întrecerile urmă
toarelor ramuri sportive : 
gimnastică modernă (asistent 
Maria Raicu), gimnastică 
sportivă (lector Enrieta Se- 
coșan). volei feminin (asis
tent Dorin Sitaru), baschet 
feminin (lector Ruxandra 
Vitman), volei masculin (lec
tor Teodor Șed), handbal fe
minin (lector Victor Chița), 
atletism (asistenți Lia Moțiu 
și Emil Grozescu).

dispoziție condiții ex- 
de pregătire, că an- 
echipelor au pus la 
toate cele necesare 

asigurarea unei 
bune reprezentări

cit 
în

va

Echipele și sportivii de la 
probele individuale se antre
nează continuu. Fiecare este 
dornic să realizeze perfor
manțe deosebite, să se cla
seze pe locuri cit mal bune. 
De la secretariatul clubului 
bucureștean, reporterul și-a 
notat programul de antrena
ment al unor echipe pentru 
ultimele două-trei zile.

Astfel, voleibaliștii pregă
tiți de lectorul Ștefan Stroe 
și-au fixat zona de activi
tate chiar pe locul disputelor 
viitoarelor campionate, adică 
pe terenurile de la Drept, 
unde pot fi găsiți în fiecare 
după amiază. Voleibalistele, 
conduse de asistentul Gheor- 
ghe 
zute 
sala 
ni că

Baschetbalistele 
loan Nicolau) și 
liștii (lector Mihai 
fi găsiți zilnic, de la orele 
16, în sălile I.E.F.S.

Judocanil, care au de apă
rat titlul național pe echipe, 
se pregătesc pentru campio
natele republicane universi
tare cite 4 ore zilnic, așa că...

Duminică, va începe tur
neul final al campionatului 
de juniori. La întreceri par
ticipă primele patru echipe 
clasate în campionatul Bucu- 
reștiului : Clubul sportiv șco
lar, Steaua, Rapid și Șc. sp. 2 
și patru reprezentante ale 
provinciei : S.U.T. Suceava. 
Șoimii Sibiu, C.F.R. Brașov și 
Farul Constanța.

Partidele se vor disputa pe 
stadionul Tineretului, după 
următorul program : Steaua

CURS DE

salveze în zona 
retrogradarea.

(M. FR.)

DE JUNIORI
— S.U.T. (teren IV, ora 9,30), 
Șc. sp. 2 — Șoimii (teren IV
— ora 10,30), Rapid — Farul 
(teren III — ora 9,30), C.S.Ș.
— C.F.R. (teren II — ora 
10,30).

A trecut o săptămînă de la 
disputarea finalelor campio
natelor naționale de box ale 
seniorilor. Meciul Cuțov — 
Dobrescu stăruie încă în a- 
mintirea celor care l-au ur
mărit. Un meci care a fur
nizat o întrecere deosebit de 
echilibrată între două valori 
incontestabile. De data a- 
ceasta, este cunoscut faptul, 
a cîștigat Dobrescu. Decizia 
(cu 4—1) a fost aprobată de 
toți cei prezenți. Campionul 
european a marcat o evi
dentă revenire în formă, dar 
colegul 
campion 
un salt 
creșterii 
propunerea Colegiului 
trai de antrenori, Biroul F.R. 
Box a hotărît (singura ex
cepție !) ca în echipa pen
tru campionatele europene de 
la Madrid să fie Inclus Cu- 
țov si nu învingătorul său 
din finală. Dar nu decizia fe
derației face obiectul rîndu- 
rilor de față, ci felul cum 
ea a fost primită de noul 
campion național la catego
ria ușoară, Paul Dobrescu.

La două zile după stabili
rea echipei, l-am întîlnit pe 
campionul ușorilor și l-am 
pus întrebarea 
pe buzele 
boxului :

— Cum 
deși ești 
n-ai fost titularizat 
pentru Madrid ?

— înainte de toate să știți 
că sînt mulțumit pentru că 
eforturile pregătirii mele în 
vederea campionatelor națio
nale n-au fost zadarnice. 
M-am antrenat de foarte 
multă vreme pentru meciul 
cu Cuțov, cu o voință pe care

său de sală, noul 
național, a realizat 

spectaculos pe linia 
valorii sportive. La 

cen-

care stăruie 
tuturor iubitorilor

privești 
campion

faptul că 
național 

în echipa

numai maestrul C. Nour ă 
știut să mi-o insufle. Nu mi-a 
spus niciodată că-1 voi în
vinge, dar eu simțeam încre
derea Iui în mine șl acest 
fapt m-a stimulat. Am dorit 
din toată ființa mea să fiu 
campion național și am reu
șit. Speram să merg și la Ma
drid și am ■ convingerea că 
nu mă întorceam fără meda
lie. Sînt foarte bine pregătit 
si mă simt capabil de per
formanțe mari și pe plan in
ternațional. Faptul că fede
rația a hotărît să participe 
Ia campionatele europene Cu- 
țov, nu mă demobilizează. 
Dimpotrivă ! Adversarul meu 
din finală îmi este coleg șl 
prieten. El are mai multă ex
periență internațională și, în 
plus, are de apărat titlul de 
campion continental pe ca- 
re-1 deține. Eu îi doresc din 
toată inima să se întoarcă în 
țară cu o nouă medalie de 
aur. în ceea ce mă privește, 
mă consolez cu faptul că sînt 
tînăr. Am numai 22 
si, deci, viitorul îmi 
fată. Dacă nu merg 
drid nu înseamnă că
eu brațele încrucișate. Mal 
întîi am de pregătit sesiunea 
de examene pentru clasa a 
XH-a, pe care sper s-o ab
solv cu succes. Apoi, antre
namentele, unde voi lucra cu 
și mai multă ambiție, în așa 
fel ca evoluțiile mele viitoa
re să-i convingă pe specia
liști că merit un loc în e- 
chipa națională pentru J.O.' 
de la Munchen. Și în plus să 
știți că este 
gîndul 
sportivă 
cheiat !

campionatele județene. La 
sfîrșitul acestei întreceri, mai 
precis duminică seara, vor fi 
cunoscute cele 8 noi divizio
nare B (4 masculine, cite 
două de fiecare serie, și 4 
feminine). Competiția se a- 
nunță, ca în fiecare an, ex
trem de echilibrată și pro
mite la actuala sa ediție 
spectacole de calitate, ținind 
seama de creșterea valorică 
generală a handbalului nos
tru, precum și de faptul că 
printre participante se nu
mără cîteva echipe cunoscute, 
foste participante la campio
natul diviziei B.

Iată acum orașele șl echi
pele care își vor disputa în- 
tîietatea 1 MASCULIN, Curtea 
de Argeș : Politehnica Bucu
rești, Voința Sighișoara, Au- 
tomecanica Mediaș, Banatul 
Timișoara ; Tecuci: Comer
țul Constanța, Unirea Trico
lor Brăila, Voința Iași, Voin
ța Botoșani ; Reghin : Con
structorul Oradea, Victoria 
Sf. Gheorghe, Știința Petro
șani, Voința Cluj ; Giurgiu : 
Metalurgistul Cugir, C.F.R. 
Craiova, C.S. Pitești, Chimia 

Măgurele ; FEMININ, 
Gh. Gheorghiu-Dei : 

Brăila, Relon Săvi- 
Politehnica Galați, 

Iași ; Petroșani : 
Craiova, . Textila 

U.T. Arad, Electrica 
Arad : Voința Oradea, 
Baia Mare, Ciucașul

Tr.
Orașul
Voința 
nești,
Voința 
Voința 
Sebeș, 
Fieni ;
Voința
întorsura Buzăului, Mondiala 
Satu Mare ; Tr. Severin : 
I.S.E.M. București, Guban Ti
mișoara, Bratex ‘ Brașov, 
Steaua roșie Sibiu.

că
cu

Moise, vor putea fi vă- 
sîmbătă de Ia 
de la I.E.F.S.,
de la ora 9

PERFECȚIONARE

de ani 
stă în 

la Ma- 
voi sta

departe de mine 
rivalitatea mea
Cuțov B-a în-

VIITORII PROFESORI 
DE EDUCAȚIE FIZICA 

TINTESC MULTE LOCURI 
FRUNTAȘE

La I.E.F.S., în aceste zile, 
este o continuă agitație.

mergem
S1MBATA

ora 16 în 
iar dumi- 
la Drept, 

(asistent 
baschetba- 
Nedef) pot

Astăzi, începe la Snagov un 
curs de perfecționare al an
trenorilor de canotaj, în lu
mina noii legiferări privind 
reciclarea cadrelor. Federația 
de specialitate organizează a- 
cest curs pe o durată de o 
săptămînă șl la el au fost 
invitați un număr de 35 an
trenori din întreaga țară. 
Participanții vor avea posi
bilitatea să audieze diferite 
lecții teoretice, urmate 
exemplificări practice

de

ACTUALITĂȚI DE PE ARENE
SE REIA CAMPIONATUL

După o întrerupere de trei 
săptămîni, azi și mîine, se 
reiau întrecerile campionatu
lui diviziei A. In această a 
XlX-a etapă slnt programate 
cîteva jocuri ..cheie". De 
pîldă, cele două fruntașe, 
Petrolul Ploiești (m) și Voin
ța Tg. Mureș (f) au de 
ținut 
grele, 
diaș, 
mație
propriu, iar mureșenceie vor 
evolua în Capitală în com
pania echipei Rapid, care va 
căuta să exploateze avanta
jele arenei din Giulești.

Din restul partidelor amin
tim, ca fiind mai interesante, 
pe cele de la 
opun echipele 
pid, masculin 
nine Voința

joacă pe 
baza din 
și Voința 
tîlnirea de la Giurgiu a e- 
chipel locale Cetatea cu cam
pioana țării la femei, Voința 
București.

înaintea 
samentele

arena Gloria, avînd 
Ploiești suspendată) 
Cluj, precum și în

acestei etape cla
se prezintă astfel:

sus- 
departide deosebit 

Petroliștii joacă la Me- 
cu Gaz metan, o 

redutabilă pe
for- 

teren

București, care 
Voința și Na
și cele femi- 
Ploiești (care

S-A FĂCUT LUMINA, DAR CINE PLĂTEȘTE ?
ra angajamentele contractuale 
Aceste întîmplări neplăcute se 
potrivesc de minune unei cunos
cute zicale, care spune că „soco
teala ' ”
vește 
cerile 
și-au 
putea 
chipament și 
tr-un buget care nu fusese în
că aprobat, imprudență, care 
a adus atîtea necazuri furni
zorilor.

Judecind după cum stau lu
crurile e greu de precizat cînd 
vor fi asociațiile respective 
capabile să-și plătească echi
pamentul sportiv aflat deja în 
magaziile proprii. Este cazul 
ca organele care 
destinele lor să ia 
ciente astfel îneît 
din asociații să se , 
cu aceea de la cooperativele 
care le confecționează materia
lele și echipamentul necesar 
participării la diverse compe
tiții. Nu de alta, dar așa, im
prudența unora este plătită 
de... cei nevinovați. Respectiv 
de cooperativa „Tricotextil".

FEMININ

1. Voința Tg.M. 18 14 0 4 44035 46
2. Voința Cluj 18 11 0 7 42492 48
3. CSM Reșița 18 10 0 8 42656 38
4. Voința PI. 18 10 0 8 41085 38
5. Voința Buc. 18 9 0 9 43814 36
6. Hidro. Bv. 18 9 0 9 43314 36
7. Rapid Buc. 18 9 0 9 42893 36
8. Voința C-ța 18 9 0 9 40938 36
9. Laromet Buc. 18 8 0 10 41815 34

10. Dermagant
Tg. Mureș 18 8 0 10 40243 34

11. Cetatea 
Giurgiu 18 7 0 11 42310 32

12. U.T. Arad 18 4 0 14 38155 26

1.

MASCULIN

Petrolul PI. 19 14 0 5 97179 47
2. Voința Tg.M. 18 14 0 4 95432 46
3. Flacăra 

Cîmpina 18 11 0 7 91410 40
4. Rafinăria

Teleajen 19 10 0 9 99831 39
5. Ollmp. Reșița 19 10 0 9 96301 39
6. Rapid Buc. 18 10 0 8 92545 38

Mihai TRANCA

7 CSM Reșița 19 9 0 10 98216 37
8 Voința Buc. 18 90S 93168 36
9 Gaz metan

Mediaș 18 9 0 9 90778 36
10 CFR Tlm, 18 8 0 10 84483 34
11 Gloria Buc. 18 4 0 14 87343 26
12 Petrolistul Cîmpln» — exclus

din campionat
SANCȚIUNI DICTATE

DE F.R.P.
In ultima sa ședință de bi

rou, Federația română de po
pice a analizat, printre al
tele, 
campionatului 
luînd următoarele măsuri dis
ciplinare I

— scoaterea din campiona
tul diviziei A a echipei Pe
trolistul Cîmpina, pentru ne- 
prezentare la joc și ridicarea 
dreptului de promovare tn 
divizie pînă în anul 1973 ;

— echipei Voința Ploiești 
(f) i s-a ridicat dreptul de 
organizare a meciurilor de 
rampionat pe arenă proprie, 
pentru comportarea nesporti
vă a publicului la ultimele 
jocuri oficiale ;

— suspendarea pe 2 etape 
a jucătoarei Polixenia Ga- 
vrilă (Voința Ploiești), pen
tru atitudine nesportivă față 
de adversare în partida cu 
Voința București.

latura disciplinară â 
diviziei A,’

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, de la ora 16: Con
cursul republican de primă
vară al seniorilor.

BASCHET : Teren Horească, 
de la ora 16,30: Arhitectura — 
I.E.F.S. II (f>. Universitatea — 
Voința București (m), E™ 
cina — Rapid II (f), meciuri 
în cadrul diviziei ~

CAIAC-CANOE : 
gov, de la ora 10 șl 16: ;,Cupa 
Dinamo" la probele de vi
teză.

CICLISM : ora 16,00 : 
șeaua Olteniței km. 
start in ;,Cupa 
(manșa Întîi).

HANDBAL t Teren 
— ora 18,00: Rapid 
greșul (b, f).

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Sala Dinamo, de la ora 17,00: 
meciul internațional Dinamo 
București — Dynamo Lucken- 
wald (R.D.G.).

POPICE : Arena Giulești : 
Rapid București — Voința Tg. 
Mureș, arena Gloria (clubul 
Uzinelor Republica): Voința 
Ploiești — Voința Cluj. me
ciuri din cadrul campionatu
lui feminin divizia A. Reunlu-. 
nlle încep la ora 16.

DUMINICA

Medl-

B.
Lacul Sna-

ȘO-
13,800, 

orașelor"

Giulești 
— Pro-

La redacție am primit o 
scrisoare tn care autorii ei a- 
rătau că asociațiile sportive 
Avîntul 9 Mai București, Șan
tierul naval Oltenița și Avîn
tul Gheorghieni figurează în 
actele cooperativei Tricotextil 
din Capitală sa debitoare ou 
mii de lei reprezentînd contra
valoarea unor comenzi de e- 
rhipament sportiv necesar e- 
thipelor respective. „Credem 
- se spune printre altele în 
scrisoare — că o parte din 
tricourile și treningurile li
vrate solicitantilor sînt uzate 
de acum — însă beneficiarii 
nici nu le-au achitat. Repeta
tele noastre intervenții au ră
mas fără răspuns, fapt care 
ne-a determinat să apelăm la 
ajutorul ziarului, în speranța 
că ne vom putea recupera ba
nii".

De necrezut, dar adevărat. 
Cerem lămuriri suplimentare i 
„Am încheiat contractele in 
baza unor comenzi ferme — 
dovadă că avem toate para
fele și semnăturile pe cererile 
de marfă. Văzînd că trec ter
menele de scadentă, am luat 
legătură cu debitorii. Au tot 
promis că se va pune capăt a- 
cestei situații, dar nu s-au

ținut de euvînt” afirmă indig
nat tov. Mihai Cristian, șeful 
biroului financiar al cooperati
vei Tricotextil.

Mergtnd pe urmele acestei 
sesizări, primul interlooutor a 
fost Tașcu Ilagivreta, financia
rul asociației Ș. N. Oltenița, 
care este dispus să bage mîna 
în foo (de nu s-ar frige !) pen
tru a demonstra că s-au trirris 
de mult banii la București. 
„Să deschidă mai bine ochii

ședințele asociației Avîntul 
Gheorghieni. Iuliu Cociș.

— Ne pare foarte rău, ne 
spunea cu o urmă de regret în 

't capăt al fi- 
asociației 
dar deo- 

unde 
co-

spunea cu o urma 
glas de Ia celălalt 
ruluj președintele 
Avîntul Gheorghieni, 
camdată nu avem de 
plăti. Am făcut această 
mandă, bizuindu-ne pe bugetul 
alcătuit Ia începutul anului in 
curs, dar acesta n-a fost apro
bat de forurile care ne st

de acasă, nu se potri- 
cu cea din tîrg". Condu- 

asociațiilor în discuție 
făcut socoteala că vor 
acoperi investițiile în e- 

materiale din-

UN CIRCUIT DE VITEZĂ VA FI ULTIMA PROBĂ

SPECIALĂ ÎN „RALIUL PITEȘTI44

PE URMA UNEI SESIZĂRI

tovarășii de la cooperativa 
Tricotextil. Le-am expediat 
chiar și o adresă, prin care Ie 
comunicam contul prin 
am virat suma 
răspunsul, fără 
plică, primit de 
tantul autorizat 
din Oltenița.

Și totuși la cooperativă 
n-au ajuns nici banii și nici 
adresa respectivă. Mister ?

In continuare, am avut o 
convorbire telefonică cu pre-

care 
datorată" e 

drept de re
ia reprezen- 
al asociației

vențlonează. Sîntem datori Ia 
hotelurile și restaurantele din 
Galați, București și Poiana 
Brașov unde am trimis echipa 
de hochei pentru a participa 
la campionatul 
întreprins noi 
lingă consiliul 
cal și sperăm 
nii, pentru a 
datoriile.

Tot din cauza greșitei pla
nificări a fondurilor, 
sportivă a .. .
din Capitală nu-și poate ono-

divizionar. Am 
demersuri pe 
județean slndi- 
să primim ba

ne achita toate

asociația
atelierelor 9 Mai

răspund de 
măsuri efi- 

socoteala 
potrivească

Tr. IOANITESCU

Astă-seară, la ora 21,30, din 
centrul orașului Pitești, se va 
da startul în cel de al IV-lea 
raliu al sezonului. La această 
oră de noapte vor porni mo
toarele numai „avansații” care 
vor parcurge pe întuneric cea 
mai mare parte din cei 715 km 
cit măsoară traseul lor. Ei vor 
disputa tot pe întuneric și cele 
mai lungi și mai dificile probe 
speciale, 
viteză în 
Mateiaș 
Giuvala. 
data. A 
Urluiasca 
rii zilei, 
Urluiasca), pe lumină. După în
cheierea traseului, între orele 
10—12. în centrul orașului Pi
tești se va desfășura a opta 
probă specială a „avansaților", 
un circuit de viteză care fără 
îndoială va stîrni interesul lo-

respectiv cursele de 
coastă de pe dealul 

(în ambele 
Pîrîul 
șasea 
va fi 
iar a

sensuri), 
Rece și Fun- 

probă specială, 
parcursă în zo- 
șaptea (tot la

calnicilor. De altfel doar in a- 
ceastă întrecere ei vor putea 
să-i vadă efectiv la lucru pe 
cei mai buni alergători ai noș
tri și* să guste puțin din fru
musețea competițiilor auto.

Tot în centrul orașului Pi
tești vor evolua, după ora 13, 
într-un concurs de îndemînare 
(slalom) automobiliștii care vor 
lua startul — în categoria în
cepători — mîine dimineață la 
»ra 5 și vor termina parcursul 
de 409 km rezervat lor. Și în
cepătorii vor disputa însă de-a 
lungul traseului o probă spe
cială constînd dintr-o cursă de 
viteză în coastă pe dealul Ma- 
teiaș.

După încheierea raliului se 
va organiza un concurs teore
tic, dotat cu premii în bani, pe 
teme de circulație, concurs la 
care pot participa toți concu- 
renții.

ATLETISM : Stadionul Re
publicii, de la ora 15: Con
cursul republican de primă
vară al seniorilor; Palatul Te
lefoanelor, ora 8.15 : start m 
circuitul de marș P.T.T.

BASCHET. Teren Progresul, 
de la ora 9 : Universitatea — 
Politehnica Brașov (f), Pro; 
greșul — Universitatea Iași 
(f). Progresul — A.S.A. Bacău 
(m),. meciuri In cadrul divi
ziei B.

CAIAC-CANOE : Lacul Sna
gov, de la orele 10 șl 15: ,,Cupa 
Dinamo" la probele de viteză.

' CANOTAJ : Lacul Heră
strău, de la ora 7,30: &Cupa 
Primăverii".

CICLISM : ora ».3O — km 7: 
Șoseaua Ploiești (varianta 
Buftea) ,-,Cupa orașelor" (man
șa a doua).

FOTBAL : Stadionul Metalul 
— ora 11,00: Metalul Bucu
rești — Ceahlăul P. Neamț 
(div. B); ora 13,00: Metalul 
București — Azotul Slobozia 
(juniori). Teren Voința — ora 
9,30: Voința București —
Steaua București (juniori); 
ora 11,00: Voința București — 
Rulmentul Bîrlad (div. C). 
Teren Laromet — ora 11,00: 
Laromet București — Electrica 
Constanța (dlv. C); ora 13,00: 
Laromet București — Caral- 
man Bușteni (Juniori). Teren 
FI. roșie — ora 11,00 t FI. ro- 
șle București — Prahova Plo
iești (div. C). Teren Con
structorul — ora 12,00 : Unirea 
București — I.M.U. Medgidia 
(dlv. C). Teren T.M.B. — ora 
11,00: T.M.B. București —
Chimia Tr. Măgurele (div. C); 
ora 13,00: T.M.B. București — 
Olimpia Giurgiu (juniori). Te
ren Gloria — ora 11,00: Ma
șini Unelte Buc. — Petrolul 
Videle (divizia C); ora 13,00: 
Mașini Unelte Buc. — Petrolul 
Videle (juniori). Teren Elec
tronica — ora 13,00: Electro
nica Buc. — Marina Mangalia 
(juniori). Teren Sirena — ora 
9,30: Sirena București —
Steaua ,.23 August" București 
(juniori). Stadion Dinamo — 
ora 11,30: Dlnamo București — 
Unirea Buc. (juniori). Teren 
23 August IV — ora 12: Șc. 
sp. Energia Buc. — Poiana 
Cîmpina (juniori).

HANDBAL : Stadionul Tine
retului — ora 10,00 : Unlv.
Buc. — Poli. Galați (A, m); 
Teren Voința — ora 18.00 : 
Voința Buc. — Dinamo Bra
șov (A, m).

POPICE — Arena Voința : 
Voința București — Rapid 
București; Arena Gloria: Glo
ria București — C.F.R. Timi
șoara, meciuri din cadrul 
campionatului masculin divi
zia A. Reuniunile încep» la 
ora 8.

RUGBY : Teren Construc
torul, de la ora 9.30; Con
structorul — Rulmentul Bîr
lad ; teren Ghencea, de ia 
ora 10.30 Steaua — Grivița 
Roșie.
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Meciul echipelor de tineret se joacă la ora 12,30
Mîine, cu cîteva ore îna

intea mult așteptatului meci 
de la Bratislava, echipele de 
tineret ale României și Ce
hoslovaciei se întîlneso la

1NCZE IV

mărească, pe micile ecrane, 
transmisia de la Bratislava.

Partida dintre echipele de 
tineret va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Alba
nia, avîndu-1 la centru pe 
SIIAZIVAR GRUDA.

★
Despre jucătorii cehoslovaci, 

prea multe lucruri nu 
cunosc, știm doar că ei 
avut o evoluție bună în 
landa, unde au realizat 
scor egal (1—1) cu 
zentativa de tineret a 
țări.

se 
au 

Fin- 
un

repre- 
acelei

Scurt intermezzo cu Adamec
CEHO-

15 000 
Stapl,

Tg. Mureș, în cadrul com
petiției europene pentru for
mațiile „sub 23 de ani".

întâlnirea dintre speranțe
le fotbalului din cele două 
țări suscită un interes deo
sebit în orașul de pe Mureș, 
pentru prima oară gazdă a 
unei întîlniri între două re
prezentative. La Tg. Mureș 
se mizează pe o asistență re
cord. în două ore de la pu
nerea în vînzăre, se și vîn- 
duseră peste 2 000 de bilete.

Fotbaliștii români, conduși 
de antrenorii Gh. Ola și R. 
Cosmoc, se află în localita
te încă de luni. Aici, lotul 
de tineret a efectuat antrena
mente zilnice pe stadionul 
„23 August", gazda întâlni
rii, al cărui teren se pre
zintă în condiții foarte bune. 

. Miercuri, jucătorii noștri au 
întîinit două formații 
campionatul județean,
neri, la ora 12,30 (ORA LA 
CARE SE VA JUCA PARTI
DA CU CEHOSLOVACIA), 
jucătorii români au efectuat 
încă un antrenament de 45 
de minute, în care formația 
preconizată pentru dumi
nică a pus accentul pe rezol
varea unor probleme de tac
tică de joc.

La prezentarea la 
dintre jucători au 
ușoare traumatisme 
I’etreanu, 
Popescu), 
doctorului 
tulul, toți 
făcut și 
partida de

Antrenorul Gheorghe Ola 
ne-a făcut cunoscută forma
ția cu care va începe me
ciul i IORDACHE — CRIS- 
TACHE, OLTEANU, STOI- 
CESCU (SATMÂREANU II), 
HAJNAL, BELDEANU, SI- 
MIONAȘ, INCZE, MOLDO
VAN, DORU POPESCU, 
NÂSTASE. Pe lista rezerve
lor figurează : Popa, Ghirca, 
Tănăsescu, Petreanu, Cassai 
și Fazecaș (de la A.S.A. Tg. 
Mureș), introdus de curînd 
în lot.

Desigur, meciul ou echipa 
de tineret a Cehoslovaciei se 
anunță deosebit de dificil. 
Dar, după comportarea avu
tă în campionat, și după 
pregătirea efectuată la Tg. 
Mureș, este de așteptat ca ti
nerii noștri fotbaliști să eva
lueze la adevărata lor 
loare, să se dăruiască 
tru obținerea victoriei,
rezultatul acestei partide de
pinde în mare măsură ocu
parea locului I în grupă și 
calificarea în sferturile de fi
nală ale campionatului eu
ropean pentru tineret.

★
Mecitil de la Tg. Mureș va 

începe la ora 12,30, pentru a 
' da posibilitate iubitorilor de 
. fotbal din localitate să ur-

★
Fotbaliștii oaspeți au 

aseară la aeroportul 
peni, au făcut o scurtă 
bordare cu autobuzul 
la aeroportul Bănfeasa, 
unde, cu un avion 
cial, au plecat imediat la 
Tg. Mureș. Lotul ceho
slovac cuprinde pe urmă
torii jucători i Szabo și Cer- 
vena (portari), Varabin, Luze, 
Tomanek, Koubek, Suchanek 
(fundași). 
Petro Viei, 
Bieovsky (mijlocași), Nehody, 
Melichar, Danko, Gajdusek 
(înaintași). Cu excepția por 
tarului Szabo, restul jucă
torilor activează în divizia A

Constantin ALEXE

sosit 
Oto- 

trans-
pînă 

de 
spe-

Fandel, Stafura 
Josef Capkovic,

BRATISLAVA, 14 (prin tele
fon).

Josef Adamec este 
terlocutor admirabil.

Discutînd la început 
„Guadalajara", el nu 
ciază „CAMPANIA 
CANA” numai 
rezultatelor seei. „xuam 
mea — spune Adamec 
aruncă vina pe Marko (n.n. — 
fost antrenor al naționalei ce
hoslovace) sau 
ducere federală care, 
rupînd campionatul din 
nu ne-ar fi dat nouă 
biiitatea să ne pregătim 
Și ce puțin a lipsit 
acestea să nu fie 
rostite. La 1—0 cu 
în prima partidă — 
amintiți ? — eu am 
la mimai 
maj fi pierdut, credeți, la 2-0 ? 
Apoi, la 1—2, în repriza a 
doua, Kvasniae, singur cu Fe
lix in față, a luftat ca un 
copilandru. A venit după a- 
ceea, golul lui Jairzinho din 
ofsaid și totul s-a prăbușit. 
S-a mai spus că n-am fost 
bine pregătiți fizic. Ați văzut 
echipa noastră, cu Anglia. în 
cel de al treilea joc ? Atacam 
continuii, era după pauză, cind 
arbitrul (n.n. este vorba de 
francezul Roger Machin) ne-a 
ffîht elanul inventînd uh pe
nalty la un atac absolut re
gulamentar 
eventuală 
campioanei 
aceea, ar 
mărăciune...”

— în meciul cu echipa 
mâniei n-ați jucat. Cum 
văzut, de pe tușă ?

— După fehti cum s-au 
fășurat lucrurile, în prima 

jocului n-aș fi anticipat 
o clipă răsturnarea de 
Echipa română a făcut 
după reluare, cea mai 
repriză» a ei din optimi, 
acele 45 de minute, n-aș

un in-
despre

i apre- 
MEXI- 

prin prisma 
„Toată lu-

pe fosta con- 
neîntre- 

timp, 
posi- 
bine. 
toateca 

niciodată 
Brazilia, 
vă mai 

fătat de 
cițivă metri. Am

al lui Ktina. O 
victorie în dauna 

mondiale, la ora 
fi atenuat din a-

Ro-
1-ați
des- 
par-

te a 
nici 
scor, 
însă, 
bună 
Fără .. 
fi crezut că formația dv. se 
pricepe să joace și în atae. 
Dacă ar fi jucat la fel și cu 
Anglia, poate altul ar fi fost 
rezultatul, dar. firește, e mai 
ușor de vorbit după... război.

pri- 
erau

din 
Vi-

lot. unii 
acuzat 

(Hajnal, 
Dorn 

ajutorul
Tănăsescu, 

dar cu
Ilea, medicul lo- 
jucătorii s-au re- 

sînt apți pentru 
mîine.

va- 
pen- 

De

Echipa română se afla la 
mill ei meci, în fața ei 
„mondialii" lui Ramsey.

— Vreau să aflu din 
lui Adamec care a fost cel

gura

ADAMEC
bun jucător român la 

Guadalajara.
— Mie, ca înaintaș, mi-a 

plăcut Dumitrache. Are fente 
și dribling de mare fotbalist, 
are singe rece în fața porții. 
Păcat că este adesea nesus
ținut de coechipieri. Să te lupți 
azi singur cu o armată de apă
rători, e o aventură. S-ar pu
tea să joc alături de el la săr
bătorirea lui Iașin.

— Și, apoi, după Dumitrache?
— Neagu, desigur...
— De ce desigur ?
— Pentru că, fără el, Vencel 

n-ar fi intrat trist la cabină. 
Are stofă și el și, în plus, 
jocul cu noi a ținut să arate 
de mult a lipsit în meciul 
Anglia.

— Duminică e titular...
— Da, dar acum e reperat. 

Sîntcm avizați. O știe prea 
bine Novak...

Nu i-am 
bilitate. că 
NiculesCu.

in 
cit 
cu

mai spus, din ama- 
o știe și... Angelo

G. NICOLAESCU

De la stingă la dreapta : NEAGU, DEMBROV SCHI, 
DUMITRACHE și LUCESCU, atacul reprezentativei, ju

cători de la care așteptăm goluri în meciul 
Bratislava...de la

Partidă de mare atracție
(Urmare din pag. V

turor, și-mi răspunde că toa
tă echipa privește, ca nici
odată, cu mult calm această 
partidă grea „și pentru noi și 
pentru ei",

E liniște, multă liniște. Ce 
oare determină această atmo
sferă de „clasă" prea cumin
te ? Reținerea după pățania 
din ajun, de la Plopeni, sau 
gîndurile de responsabilitate 
în fața dificilului examen de 
la Bratislava ?

Mă 
cund, 
tr-un 
lungă 
și reușesc să obțin (după o 
introducere clădită pe gene
ralități) o opinie la temă, cu 
miez, despre jocul de dumi
nică.

„Ne așteaptă un meci foar
te greu. Renumita circulație 
rapidă de balon a adversari
lor .noștri pe vestita lor „U- 
liță cehă", ne va pune cea

duc la antrenorul se- 
Titus Ozon, izolat în- 
colț de avion, într-o 
și diplomatică tăcere,

mai grea problemă, Trebuie 
să Ie rupem ritmul de joc, 
încercînd să păstrăm cit mai 
mult mingea, altfel riscăm să 
fim supuși unui atac conti
nuu. Mă bazez, mai ales, pe 
forța de joc a apărării noa
stre și prevăd un meci foarte 
„realist", în care rezultatul 
va fi primul și ultimul scop 
al ambelor combatante".

Ne apropiem de Bratislava 
și observ că Anca este singu
rul pasager care a reușit să 
doarmă în timpul călătoriei.

Aterizarea se produce după 
două ore de la decolarea de 
pe Aeroportul Internațional 
Otopeni.

La sosire, lotul fotbaliștilor 
români este întîmpinat de 
Rudolf Tvaroska, președinte
le Federației cehoslovace de 
fotbal, Iurai Bernat, pre
ședintele Uniunii slovace de 
fotbal, Iozef Gosiorovsky, 
președintele Comisiei 
naționale a Federației 
slovace de fotbal, de 
roși ziariști.

inter- 
ceho- 

nume-

Perfecționarea, mijloc eficace 
de progres în sportul luptelor libere

(Urmare din pag. 1)

re ; campionatele republica
ne, individual sau pe echipe, 
au aceleași configurații la 
ambele stiluri ; antrenorii 
sînt retribuiții la fel și, cu 
toate acestea, rezultatele în 
confruntările de amploare sînt 
diferite. La greco-romane, 
luptătorii noștri fruntași au 
cucerit lauri Ia Jocuri Olim
pice, la campionate mondiale 
sau europene, în timp ce la 
„libere" trebuie să ne mulțu
mim cu cîte un loc II sau III.

Principala explicație, cum 
ne spunea cu amărăciune zi
lele acestea antrenorul fede
ral Ion Crîsnic, o găsim în 
activitatea necorespunzătoare 
a multor tehnicieni care se 
ocupă de pregătirea luptăto
rilor de la libere. Bunăoară,

echipele din divizia A, Olim
pia Satu Mare și I.M.U. Med
gidia sînt pregătite de in
structori voluntari, Construc
torul Hunedoara, A.S.A. Bra
șov, Nicolina Iași, Lemnarul 
Odorhej și Progresul Bucu
rești au antrenori plătiți cu 
ora, iar formațiile Vulturii 
Textila Lugoj și A.S.A. Bra
șov sînt conduse de foști 
luptători care au practicat 
greco-romanele, Gheorghe Lu
ca și, respectiv, Valeriu 
Bularca. Echipele diviziei de 
greco-romane dispun toate de 
antrenori calificați, iar unele 
din ele, ca Dinamo, Progresul 
și Rapid București, au cîte 
2—3 tehnicieni. Referindu-ne, 
în continuare, la antrenori 
trebuie să spunem că mulți 
dintre cei care se ocupă de 
luptele libere sînt slab pre

gătiți și, în consecință, nu pot 
oferi elevilor lor garanția u- 
nu; proces de pregătire cu un 
ridicat grad tehnic. Așa se 
explică faptul că majoritatea 
competitorilor de la acest stil 
cunosc între 5 și 10 proce
dee tehnice specifice „libere
lor". Or, în lucrările reputa- 
ților specialiști Shozo Sasa- 
liara (Japonia) și Raiko 
Petrov (Bulgaria) sînt descri
se și însoțite de fotografii 159 
și, respectiv, 161 de astfel de 
procedee ! Atunci mai putem 
emite pretenții la rezultate 
excelente ?

La finalele juniorilor des
fășurate săptămîna trecută, 
din cei 173 de participanți. 
antrenorul Crîsnic a numărat 
doar 30 de concurenți pregă
tiți meritoriu, aparținînd și 
aceștia cluburilor sau asocia

După jocul inaugural în palmaresul Inter
național al României — meciul cu Iugosla
via, disputat la 8 iunie 1922 la Belgrad și 
încheiat cu victoria culorilor noastre (2—1) 
— meciul cu reprezentativa Cehoslovaciei 
a fost al treilea, el avînd loc la Cluj, la 
1 iulie 1923. De atunci și pînă acum, cele 
două naționale s-au întîinit de 21 de ori :

1. CLUJ, l.VII.1923 ■ ROMÂNIA —
SLOVACIA 0—6 (0—2) ; amical,
spectatori. Au marcat 3 Vlcek (4),
Capek. Arbitru : M. Seeman (Austria).

2. PRAGA, 31.VIII.1924 : CEHOSLOVA
CIA — ROMÂNIA 4—1 (2—0) ; amical,
20 000 spectatori. Au marcat: Kada, Koie- 
naty, Zdarsky, Risavy ; respectiv Semler. 
Arbitru : M. Seeman (Austria).

3. ORADEA, 20.1X.1931 : ROMÂNIA — 
CEHOSLOVACIA 4—1 (2—1) ; în „Cupa Eu
ropei Centrale" pentru reprezentative de 
amatori, 8 000 spectatori. Au marcat: Stan-

Cociș (2), Gîanczmann ; respectiv Bra- 
Arbitru : L. Vasillevici (Iugoslavia).
PARDUBICE. 25.111,1934 : CEHOSLOVA- 
— ROMÂNIA 2—2 (1—1) ; C.E.C. pen-CIA

tru reprezentative de amatori, 10 000 spec
tatori. Au marcat i Habelt, Kalocsay; N. 
Covaci, Dobay; Arbitru 1 M. Szneider (Po
lonia).

5. TRIEST, 27.V.1934 : CEHOSLOVACIA— 
ROMÂNIA 2—1 (0—1); C.M. 5 000 specta
tori. Au marcat: 
Nejedly. Arbitru :

6. BUCUREȘTI, 
CEHOSLOVACIA 
marcat : Bodola i 
Barlassina (Italia).

7. PRAGA. 4.XII.1938 : CEHOSLOVA
CIA — ROMÂNIA 6—2 (2—2) ; amical. Au 
marcat : Bican (4), Ludl, Kopecky, respectiv 
Baratky și Bodola. A.rbitru : G. Datillo 
(Italia).

8. BUCUREȘTI. 21.IX.1947 : ROMÂNIA— 
CEHOSLOVACIA 2—6 (1—3); amical, 20 000 
spectatori. Au marcat Spielman, Dumitrescu 
III ; Kubala (2), Cejb (2), Simansky (2). 
Arbitru : M. Szneider (Polonia).

9. BUCUREȘTI, 4.VII.1948 : ROMÂNIA — 
CEHOSLOVACIA 2—1 (1—0) ; amical, 
20 000 spectatori. Au marcat: E. lordache 
și Bartha, respectiv Srsen. Arbitru : M. 
Szneider (Polonia).

10. FRAGA, 22.V.1949 : CEHOSLOVACIA—
ROMÂNIA 3—2 (2—2) ; amical, 55 000

Dobay, respectiv Puc și 
J. Langenus (Belgia). 
18.IV.1937 : ROMÂNIA — 
1—1 (0—0) ; amical. Au 
și Nejedly. Arbitru : R.

spectatori. Au marcat: Pajocky șl Simansky 
(2), Vaczi și Lungu. Arbitru: A. Dorogi 
(Ungaria).

11. BUCUREȘTI, 21.V.1950 : ROMÂNIA — 
CEHOSLOVACIA 
40 000 spectatori.
Zdarsky. Arbitru : F. Palasti (Ungaria).

12. PRAGA, 20 V.1951 : CEHOSLOVA
CIA — ROMÂNIA 2—2 (1-1)5 amical, 
50 000 spectatori. Au marcat s Cejp și Vlk ; 
respectiv Vaczi (2). Arbitru i G. Danko 
(Ungaria).

13. BUCUREȘTI, ll.V.1952î ROMÂNIA—
CEHOSLOVACIA 3—1 (1—0); amical,
45 000 spectatori. Au marcat: Krasnohor- 
sky — autogol, Sertcizfl. Ozon ; Pluskal. Ar
bitru : J. Polaretzkv (Ungaria).

14. PRAGA, 14.VI.1953 : CEHOSLOVA
CIA — ROMÂNIA 2—0 (0—0) ; prelimina
rii C.M., 50 000 spectatori. Au marcat î
Pajicky și Vlk. Arbitru: Polaretzky (Un
garia).

15. BUCUREȘTI, 25.X.1953 : ROMÂNIA— 
CEHOSLOVACIA 0—1 (0—1) ; preliminarii 
C.M., 100 000 spectatori. A marcate Safra- 
nek. Arbitru: G. Schulz (R.D.G.).

16. BUCUREȘTI, 22.V.1960 : ROMÂNIA— 
CEHOSLOVACIA 0—2 (0-2) ; preliminarii 
pentru „Cupa Europei", 80 000 spectatori. 
Au marcat: Masopust șt Bubnlk. Arbitru: 
A. Dorogi (Ungaria).

17. BRATISLAVA. 29.V.1960 : CEHOSLO
VACIA — ROMÂNIA 3-0 (3-0) ; preli
minarii C.E., 50 000 spectatori. Au marcat: 
Bubernik (2) și Bubnik. Arbitru: A. Gu- 
lissen (Norvegia).

18. BUCUREȘTI, 27.IV.1964 : ROMÂNIA—
CEHOSLOVACIA 4—1 (3—0) ; amical,
15 000 spectatori. Au marcat î Constantin, 
Țîrlea (2) și N. Georgescu, respectiv Mat- 
lak. Arbitru: Hagi Nicolau (Grecia).

19. BUCUREȘTI, 30.V.1965 : ROMÂNIA — 
CEHOSLOVACIA 1—0 (1—0) ; preliminarii 
CM., 80 000 spectatori. A marcat 
ianu. Arbitru : F. Kdpke (R.D.G.),

20.
CIA — ROMÂNIA 3—1 (1—1) ț prelimina
rii C.M., 35 000 spectatori. Au marcat: Hăl- 
măgeanu (autogol), Knebort, Jokl; Dan. 
Arbitru : W. Storoniak (Polonia).

21. GUADALAJARA, 6.VI.107O 5 ROMÂ
NIA — CEHOSLOVACIA 2—1 (0-1) ; în 
turneu final C.M., 70 000 spectatori. Au 
marcat: Petraș, Neagu și Dumitrache. Ar
bitru : Diego De Leo (Mexic).

I—1 (0—0) 5 amical,
Au marcat c Bodo și

Mate-

PRAGA, 19.IX.1965 5 CEHOSLOVA-

Etapa de duminică a diviziei B

ALERGÎND DUPĂ UN DERBY
Chiardacă cu toții vibrăm în 

aceste zile pentru mareaîncer- 
care de mîine, a primei repre
zentative, mai găsim în noi 
— fără îndoială — ceva inte
res și pentru „duelurile* 
din campionatul diviziei se
cunde. în acest eșalon al fot
balului nostru mai sînt doar 
șase duminici de joc și nimeni 
nu poate încă spune cine va 
părăsi divizia, fie pentru 
a urca în Paradis (divizia A), 
fie pentru a coborî în Infern 
(divizia C). Numai Flacăra 
Moreni nu-și mai face iluzii 
și nti arfe 
de mîine, 
va (i cel 
orgoliu), 
și coșmar 
Sportul studențesc la promo
vare, deși se deplasează, mîi
ne, la Giurgiu, visează încă 
Politehnica Timișoara (joacă 
acasă eu C.F.R. Arad, echi
pă căzută în zona periculoa
să) să refacă drumul de patru 
puncte ce-o desparte de lider 
(Crișul întîlne.ște la Oradea

nici o teamă (jocul 
acasă, cu Ș.N.O., 
mult o partidă de 
Altfel, atîtea vise 

la antipozi. Visează

pe Gloria Bistrița — învin
gătoare în tur), și cile alte 
vise nu sălășluiesc în valea 
cu jar din jurul „lanternei". 
Există, deci, suficiente motive 
pentru a argumenta interesul 
ce-1 merită această etapă, și 
trebuie să căutăm între atîtea 
partide marele detby.

Marele derby al duminicii 
nu se va juca însă. Pentru 
că la Bacău, acolo unde 
Știința a început să-și calcu
leze punctele și șansele, lide
rul seriei I, A.S.A. Tg. Mu
reș, nu va veni mîine. deoa
rece are-doi jucători (Hajnal 
și Fazekas) în lotul de tine
ret, și în asemenea condiții 
meciul se va disputa miercuri. 
Și totuși, trebuie să existe 
un derby al zilei. Să-l cău
tăm în seria I, unde Metrom 
(loc 15 cu 18 puncte) întîl- 
nește, sub Tîmpa, pe F. C. 
Galați, iar Politehnica Galați 
(echipă 
joacă, tot 
Cîtnpina, 
pe locul 12 j sau în

tot de 18 puncte) 
acasă, cu Poiana 
și ea neliniștită 

‘ i seria

în ședința de joi a Comisiei de competiții și disciplină

Discuții pînă seara tîrziu
®< JUCĂTORUL OCEA, SUSPENDAT PE UN AN DE ZILE

• MECIURI PIERDUTE LA „MASA VERDE"

Divizia A nu a oferit, în a- 
ceastă săptămină, teme de dez
bateri Comisiei centrale de 
competiții și disciplină, meciu
rile din etapa trecută desfășu- 
rîndu-se. în general, într-o no
tă de sportivitate.

In schimb, celelalte două di
vizii s-au prezentat cu multe 
și nedorite subiecte disciplina
re, în jurul cărora membrii Co
misiei au deliberat pînă seara 
tîrziu.

Cea mai mare parte a dis
cuțiilor a fost rezervată as
pectelor negative înregistrate în 
partida Chimia Rîmnicu Vil- 
cea—F. C. Caracal, derbyul se
riei a IV-a a diviziei C. Acest 
meci s-a desfășurat într-o at
mosferă de tensiune, nelipsind 
nici penaltyul (care avea să 
aducă victoria echipei gazdă) 
contestat de oaspeți, nici atitu
dinile necontrolate, reprobabile, 
ale unor jucători de la F. C. 
Caracal.
. Epilogul ?

Portarul formației din Ca
racal. Ocea a fost suspendat 
pe un an de zile, pentru atitu
dine necuviincioasă față de pu
blic și de observatorul federal, 
iar un coechipier al acestuia,

Circiumaru, va sta patru etape 
pe tușă, pentru vina de a-1 fi 
bruscat pe arbitru.

Dacă ne referim, însă, la at
mosfera care a existat la acest 
meci, trebuie să spunem că 
observatorul federal. I. Pișcarac, 
n-a făcut nimic pentru a o pre- 
întîmpina. Am spune chiar : 
dimpotrivă. Acesta nu s-a o- 
rientat. a avut unele atitudini 
neindicate în misiunea pe care 
o îndeplinea. Observatorii fe
derali trebuie să fie mult mal 
circumspecți, 
lor fiind cîntărit șl interpretat 
într-un fel sau într-altul. Pe 
aceeași linie, a îndepărtării ori
căror discuții, considerăm că ar 
fi fost mai bine ca secretarul 
general al F.R.F., Ion Alexan- 
drescu, originar de pe aceste 
meleaguri, prezent și el la 
meci. întâmplător sau pentru a 
urmări normala lui desfășurare, 
să fi ales altă partidă în du
minica respectivă. Nu ne în
doim de obiectivitatea și corec
titudinea tovarășului Ion Ale- 
xandrescu. dar cind sînt cunos
cute pasiunile pe care le stâr
nește fotbalul, interpretările de 
tot felul care pot interveni pen
tru un motiv sau altul — nu

fiecare gest al

• ©•

are. din această cauză. Cole
giul central al arbitrilor mari 
probleme cu delegările 1 — o 
hotărîre de acest fel a secre
tarului general al F.R.F, ar fi 
fost, credem, mai înțeleaptă.

O decizie Importantă care a 
fost luată în ședința de joi sea
ra este aceea privitoare Ia e- 
chipa Metalul Copșa Mică : s-a 
ridicat, provizoriu, executarea 
suspendării dictate împotriva 
terenului și a unor jucători ai 
acestei formații, cazul urmînd 
să fie reanalizat. în lumina u- 
nor noi piese de dosar, în șe
dința de săptămîna viitoare. 
Este o hotărîre judicioasă, mai 
ales că sancțiunile date, ex
trem de grave, stăteau de la 
început sub semnul întrebării.

învingătoare pe teren cu 3—2, 
Someșul Beclean s-a văzut în 
postura de învinsă la „masa 
verde”. Dar, pe bună dreptate t 
a substituit un Jucător. Z. Mi- 
haly, care, pentru această faptă, 
a fost suspendat pe șase luni.

In aceeași ședință, Unirea 
București, din seria a III-a a 
diviziei C, a cîștigat două punc
te. în dauna Marinei Mangalia, 
care a forfaitat pe propriul său 
teren, invocînd motive puerile.

Jack BERARIU

țiilor sportive ai căror antre
nori își cunosc îndatoririle, 
ca Ion Mureșanu (Steagul 
roșu Brașov), Vasile Pătraș- 
cu (Rapid București) și Fran- 
cisc Gyarmaty (Comerțul Tg. 
Mureș). în noile centre unde 
au luat ființă secții de lupte 
— Bacău, Rădăuți, Buzău, 
Pitești, Cîmpulung Muscel — 
au fost preferate greco-roma- 
nele, iar conducerile unor 
cluburi sau asociații cu o ve
che activitate în sportul lup
telor ca Metalul București, 
Crișul Oradea și Electropu
tere Craiova nu văd cu ochi 
buni „liberele" !

Din păcate, toate acestea se 
resimt, evident, și în activita
tea lotului nostru olimpic. 
Iată, de altfel, dificultățile pe 
care le întâmpină antrenorul 
federal, din lipsa sportivilor 
valoroși, în alcătuirea forma
ției pentru J. O. de la Miin- 
chen. La cat. 48 kg, un sin
gur pretendent, Ion Arapu, 
un tînăr talentat, dar lipsit 
de experiența marilor compe
tiții ; 5-2 kg : Petre Cernăw, 
trebuie să slăbească foarte 
mult și, avînd în vedere că 
la întrecerile acestei Olimpia
de a fost mărită durata de

concurs, îi va fi dificil să se 
mențină în limitele de greu
tate. Tot la această categorie 
mai candidează și tânărul 
Emil Butu, dar care, la fel ca 
și Arapu, n-a participat la 
confruntări importante ; 57
kg: atît Florian Moț. cit și 
Constantin Moldovan n-au 
încă valoarea necesară pentru 
J. O. ; 62 kg. : Petre Coman 
și... atît. în cazul unei indis
ponibilități a acestuia, Ion 
Crîsnic nu are cu cine să-l 
înlocuiască ! ; 68 kg : Emiiian 
Cristian — debutant chiar și 
pentru un campionat balcanic 
— este, de asemenea, singur 
la categorie ; 74 kg — Ludo
vic Ambruș ; 82 kg — Vasile 
Iorga ; 90 kg — Ion Marton 
și + 100 kg — Ștefan Stingu 
au perspective de a concura 
cu succes dacă se vor pre
găti temeinic pînă la startul 
olimpic. în sfîrșit, la cate
goria 100 kg, participarea este 
încă sub semnul întrebării, 
deoarece Enache Panait, deși 
are numai 22 de ani, se an
trenează fără pasiune și acu
mulările sale tehnice și tac
tice se realizează într-un ritm 
și o cantitate de loc mulțu
mitoare.

a II-a, unde Vagonul, cu nu
mai 16 puncte, își mai fău
rește ultimele iluzii, lucind 
acasă cu Gaz metan ? Derby 
ar putea fi însă și disputa 
de la Cugir, unde echipa lui 
Costică Torna, fostul portar 
al Jui G.G.A. (e vorba de 
U. M. Timișoara), va încerca 
să mai reducă din cele trei 
puncte amare ce-o despart 
de locui salvării pentru care 
se bat astăzi și C.F.R. Arad 
și C.S.M. Reșița și Minerul 
Baia Mare (maramureșenii 
primesc acasă, într-un alt 
derby, formația reșițeană). 
Cum n-ar fi exclus ca meciul 
zilei să se dispute la Giur
giu, unde studenții bucureș- 
teni au promis să cîștige, 
sau la Sibiu, unde gazdele 
vor să ofere o replică demnă 
Corvinuluj Hunedoara, dez
lănțuit în tur, cînd a învins 
cu 5—1, acasă, între furnale. 
Dacă mai amintim și partide
le Metalul Tîrgoviște — Pro
gresul Brăila, Metalul Bucu
rești — Ceahlăul Piatra 
Neamț, Minerul Anina — 
Electroputere, toate meciuri 
de orgoliu, atunci alegerea 
partidei nr. 1 devine o pro
blemă. Dar cîte alte etape 
nu au asemenea probleme ?..,

Mircea BATR1NU

Astăzi, la Pitești

în după-amiaza aceasta, la 
Pitești se va desfășura festi
valul județean „Memoria Ar
geșului" — amplu program 
cultural-sportiv, în cadrul 
căruia un punct de atracție 
îl constituie și meciul inter
național de fotbal dintre se
lecționata olimpică a țării 
noastre și selecționata Repu
blicii Democratice Congo, 
Partida va începe la ora 
17,30. Pe același stadion („1 
Mai“), în deschidere, vor 
evolua, într-un meci amical, 
divizionarele A F. C. Argeș 
și Petrolul Ploiești.

DINAMO-STEAGUL ROȘU
Azi, pe stadionul Dinamo 

din București (ora 16,30),' 
are loc meciul amical dintre 
divizionarele A Dlnamo și 
Steagul roșu.

MECIUL CHIOSI (IVACI.ț - ROMÂNI * ÎN PROGRAMUL 
CONCURSULUI PRONOSPORT DE MÎINE

Programul concursului Pro
nosport nr. 20 de mîine, are 
drept „cap de afiș" meciul 
Cehoslovacia A — România A 
din cadrul Campionatului Eu
ropei.

în rest, întâlnirea România 
(tineret) — Cehoslovacia (ti
neret), opt partide din cam
pionatul italian și trei me
ciuri din categoria B a țării 
noastre. Concura atractiv care 
va determina o participare și 
mai numeroasă.

Pentru jucătorii care nu 
nu și-au depus încă buleti
nele publicăm mai jos pro
gramul acestui concurs: 
I : Cehoslovacia A — Româ
nia A ; II : România (tine
ret) — Cehoslovacia (tine
ret) ; III : Fiorentina — In- 
ternazionale ; IV : Foggia — 
Juventus ; V : Lazio — Lane- 
rossi ; VI : Milan — Ca
gliari ; VII : Napoli — Bo
logna ; VIII : Sampdoria — 
Varese ; IX: Torino — Ca

tania ; X : Verona — Roma ; 
XI : Metalul Tîrgoviște — 
Progresul Brăila ; XII : Știin
ța Bacău — A.S.A. Tg. Mu
reș ; XIII : C.S.M. Sibiu — 
Corvinul Hunedoara,

LOTO

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 14 MAI 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.208.753 lei.

EXTRAGEREA 11

75 31 85 55 46 36 38 52 56
Fond de premii : 588.890 lei. 
EXTRAGEREA a II-a S

7 63 90 32 1 4 48
Fond de premii : 619.863 lei.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face astfel : în 
Capitală : începînd de sîmbâtă, 22 
mal pînă la 28 Iunie 1971 Inclusiv ; 
în țară : începînd de aproxima
tiv miercuri, 26 mal pînă Ia 28 
iunie 1971 Inclusiv.

Rubrică redactată de 
Lolo-Pronosport
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Echipa feminină a României
A A

a debutat victorioasă

6—1, Pentru 4 treia 
didat la titlul 
Viktor Korcinoi 

in fața tablei

va opu- 
Năstase

două 
con- 
2-0.

Korcinoi
Ghelier

SEVILLA
Petrosian

Hiibner
VANCOU-

ți

„CUPA DAVIS

oară can- 
mondial, 

meditează 
de șah.

Foto l TASS

Aspecte de la partida inaugurală

TENISMENII NOȘTRI CONDUC CU 2-0 
IN INTILNIREA CU ISRAEL

, TEI» AVIV» 14 (prin telefon).
— Pe terenul central de tenis 
al parcului sportiv Ramat Gan, 
în prezența a 1.500 de specta
tori, s-au disputat primele două 
partide de simplu, din cadrul 
întîlnirii internaționale dintre 
reprezentativele României și 
Israelului, contînd pentru turul 
doi al „Cupei Davis’ (zona eu
ropeană).

Manifested aceeași formă 
excelentă, Ion Tiriac a cules 
o victorie rapidă (în mai puțin 
de o oră). în fața lui Yosef 
Stabholz, pe care l-a învins cu 
6—0, 6—0, 6—0. A fost o de
monstrație de măiestrie a ju
cătorului român, care a cules 
numeroase aplauze, în acest 
debut al întîlnirii.

A urmat partida dintre pri
mul echipier al României, Iile

TRAGEREA LA SORȚI 
A SERIILOR TURNEULUI

Năstase, șl campionul țării 
gazdă, Yoshua Shalem, Acesta 
a reușit să opună o rezistență 
ceva mai dîrză, dar rezultatul 
n-a stat nici un moment în 
cumpănă, excelentul tenisman 
român fiind net superior și 
reușind faze de mare spectacol, 
mult savurate de spectatori. 
Năstase cîștigă cu 6—1, 
6—3.

Adjudecîndu-și primele 
jocuri, echipa României 
duce cu scorul general de 
Sîmbătă (n.r. azi) se dispută 
partida de dublu, care 
ne, probabil, cuplurile 
— Tiriac și Stabholz — Fru- 
mann.

• în alte ____  _____
„Cupa Davis”, rezultatele sînt 
următoarele : 
slovacia —

Paris : Franța
2—0 ; Budapesta : Ungaria — 
Luxemburg 2—0; Bruxelles 5 
Belgia — U.R.S.S. 1—1 ; Basel: 
Elveția — Spania 0—1 (un meci 
întrerupt).

tntilniri pentru
Praga, Ceho- 

Portugalia 3—0 ; 
Finlanda

SARAJEVO, 14 (prin telefon 
Me la trimisuT nostru special).

In. splendida sală Sken- 
'derija din capitala Bosniei 
a început vineri .Balcaniada 
de volei.

După festivitatea de des
chidere, în fața unei nume
roase asistențe, cifrată la 
8 000 de spectatori, s-a dis
putat cela mai importantă 
partidă a competiției femi
nine 3 România—Bulgaria, 
meci pe! care toți specialiștii 
prezenți aici, l-au apreciat ca 
hotărîtor pentru locul întîi 
în clasament, echipa învin
gătoare putîndu-se considera 
campioană balcanică. Ro
mâncele au început promiță
tor, au condus cu 5—1, dar 
adversarele — foarte bune 
în apărare — au echilibrat 
jocul și și-au adjudecat pri
mul set la 13.

FINAL AL C.M,
LA HANDBAL FEMININ

După cum am fost in
formați, Comisia Tehnică 
a I.H.F. a anunțat federa
țiile naționale ale căror e- 
chipe reprezentative s-au 
calificat pentru turneul 
final al C.M. de handbal 
feminin că tragerea la 
sorți a celor trei serii va 
avea loc duminică 23 mai 
la sediul I.H.F. de la Ba
sel (Elveția). Cele 9 echi
pe participante au fost 
împărțite în trei grupe va
lorice : Ungaria, Iugosla
via și R.F.G. — prima 
grupă ; R.D.G., România 
și Danemarca — grupa a 
doua; Norvegia, Olanda 
și Japonia — grupa a 
treia. Fiecare serie va cu
prinde cîte o formație din 
cele trei grupe valorice.

' Comentarea diverselor ma
nifestații sportive impune re
porterului prezența perma

nentă pe terenuri și în săli.' 
Și aproape de fiecare dată, 
relatările cuprind referiri și 
la scenele concursurilor pen
tru că, se știe, ele determină 
de cele mai multe ori reușita 
și chiar rezultatele 
treceri.

O bază sportivă 
lată și întreținută 
drul propice pentru ca

titi- 
ca- 

o 
competiție să se desfășoare 
în condiții optime, stimulea
ză pe jucători în eforturile 
lor de a-și etala măiestria. 
Ga să nu mai vorbim că in
tr-o asemenea, să zicem, 
sală, trebuie să fie asigurate 
și cele mai bune modalități 
de vizibilitate (pentru pu
blic) și de lucru — gîndindu-ne 
la reprezentanții presei scri
se și ai celei vorbite. Șe 
înțelege, în cazul unor întîl- 
niri internaționale, cotele de 
exigență ale acestor cerințe 
capătă proporțiile corespun
zătoare.

Cu ocazia vizionării unor 
serii de campionate conti

nentale și mondiale de tenis 
de niasă, pașii ne-au purtat 
și peste hotare, prin diferite 
săli, una mai 
alta.

Ne amintim, 
, cheta hală 
■„Sportcsarnok11. 
„Palais des sports" din tiyon, 
de impunătorul stadion de 
gheață — Isstadion al Stockhol- 
mului”, de „Eissporthalle“ din

La „europenele" de gimnastică

Sportivii români n-au confirmat
MADRID, 14 (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
în „Palacio De Deportes" 

au început Campionatele eu
ropene de gimnastică mascu
lină.

La ora cînd transmit, s-au 
efectuat abia două schimburi 
din grupa a Il-a, campionul 
european absolut urmînd a 
fi desemnat după miezul 
nopții. Ora tîrzie nu ne în
găduie deci reflecții ample 
în legătură cu desfășurarea 
întrecerii. Iată doar cîteva 
cuvinte despre participarea 
gimnaștilor noștri, care, în 
general, n-au convins. Este 
aproape sigur că cei trei 
sportivi ce ne-au reprezen
tat în competiție nu vor mai 
avea prilejul să evolueze și

sîmbătă seara, în finala pe 
aparate. Păunescu, speranța 
noastră numărul 1, a ratat 
primul aparat (paralelele), la 
care a primit doar 7,15 și 
n-a mai putut reface din 
handicap, deși, în continuare, 
a mers mai bine. Nici mă
car „solul” nu i-a adus sa
tisfacția clasării între primii 
6, deoarece în finalul unei 
bune execuții a ieșit din co
vor, fiind penalizat astfel cu 
2 zecimi.

în această situație, omul 
nr. 1 al echipei române a 
devenit Dan Grecu, în gene
ral, constant la toate cele 6 
probe. Cît privește pe Ni- 
colae Achim, acesta s-a com
portat destul de aproape de 
posibilitățile lui cunoscute.

în continuare, în urma 
unor schimbări Inspirate în 
echipa română, (coordona
toarea jocului, Rebac, n-a dat 
satisfacție), formația noastră 
și-a organizat mult mal bine 
jocul în apărare, împunîn- 
du-se clar în următoarele 
două seturi. După cel de-al 
treilea set, se părea că vom 
cîștiga ușor meciul, în setul 
IV româncele conducînd cu 
5—1, 9—4 și 12—5. Jucătoa
rele noastre însă s-au relaxat 
prea devreme și au dat po
sibilitatea adversarelor să re
monteze și să cîștige nespe
rat la 13. După un început 
echilibrat, pînă la 5—5 în 
setul decisiv, echipa Româ
niei s-a detașat clar, în
cheind victorioasă o partidă 
foarte disputată care a durat 
mai mult de două ore și ju
mătate. Rezultat final: 3—2 
(^-15, 10, 5, —15, 10) pentru 
România.

Arbitrii iugoslavi F. Vida- 
kovicl și P. Savici au con
dus foarte bine formațiile i

ROMANIA : Itu. ICHIM — 
CAUNEI, POPESCU, BAGA, 
Rebac, R. POPA, (CHIRI- 
ȚESCU, Zaharescu, Bincheci, 
G. Popa).

BULGARIA: Staimenova, 
Panceva, Anghelova, Gogo- 
va, Markova. Mineva (Dimo
va, Vușkova, Peeva, Petkova, 
Iordanova).

A. BREBEANU

In patru orașe dife
rite au început meciu
rile candidaților la 
titlul mondial de șah : 
MOSCOVA : ~
(U.R.S.S.) -
(U.R.S.S.) ;
(Spania) :
(U.R.S.S.) -
(R.F.G.) ;
VER (Canada) : Taima- 
nov (U.R.S.S.) — Fi
scher (S.U.A.) ; LAS 
PALMAS (Spania): 
Larsen (Danemarca) — 
Uhlmann (R.D.G.).

învingătorii acestor 
meciuri își vor disputa 
semifinalele competiției 
în luna iulie, iar finala 
va avea loc în luna 
septembrie.

Se poate spune fără riscul 
de a greși că meciul opunând 
pe doi dintre candidați! de 
frunte la titlul mondial de 
șah, marii maeștri sovietici 
Viktor Korcinoi și Efim Ghel
ier, a luat un start furtunos 
în seara zilei de joi, în sala 
de festivități a Clubului cen
tral de șah moscovit de pe 
bulevardul Gogol. Spectatorii 
care luaseră cu asalt locu
rile din stal și de la balcoa
ne au avut tot ce le-a dorit 
inima ■: complicații în mijlo
cul tablei cu 64 patrate, a- 
tacuri pe flanc, amenințarea 
iminentă a crizei de timp și 
o decizie în 36 de mutări... 
învingător — Korcinoi. Fapt 
cu atît mai remarcabil, cu cît 
în ultima perioadă, partidele 
dintre cei doi se desfășurase- 
ră pe coordonate mai pașni
ce, încheindu-se invariabil cu

ohrio SAHISTELE NOASTRE REMIZEAZĂ9

BELGRAD, 14 (Agerpres). — 
După consumarea a 6 runde, în 
turneul interzonal feminin de 
șah de la Ohrid (Iugoslavia) 
continuă să conducă mâestra so
vietică Nana Aleksandria cu 5 
puncte și o partidă întreruptă, 
urmată de Natalia Konopleva 
(U.R.S.S.) 3'/2 (1), Elisabeta Po- 
lihroniade (România) și Tereza 
Stadler (Iugoslavia) 3va p, Ka-

tiâ Jovanovlcl (Iugoslavia) și 
Maria Ivanka (Ungaria) 3 p etc. 
In runda a 8-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate ; Gresser- 
Aleksandria 0—1, K. Jovanovici- 
Polihroniade l/2—V» ; Ivanka — 
Konopleva 0—1 ; Rubțova — R. 
Jovanovici 1—0 ; Cardoso — 
Baumstark */«—1/2 ; Vreeken — 
Karff 1—0 ; Stadler —Radzl- 
kowska %—*/*.

PALAT AL
AU ÎNĂLȚAT UN GRANDIOS
CONSTRUCTORII CHINEZI

SPORTULUI

unei în-

remize. Dar, în scorul gene
ral al întîlnirilor lor, Korci
noi are 7 victorii, față de 5 
ale lui Ghelier, 30 de partide 
fiind egale.

Punctul ' cîștigat din start, 
la meciul de acum pare să 
adeverească majoritatea pro
nosticurilor care-1 indică 
drept favorit pe Korcinoi. Așa 
opinează, de pildă, 
pionul mondial M. 
vinnik, care admiră fără re
zerve stilul profund 
nai al acestuia. In plus, ad
versarul lui Ghelier pare 
să-i fie superior și la capito
lul rezistenței fizice, care nu 
o dată și-a spus cuvîntul în 
întrecerile șahiste de lungă 
durată.
faptului că șahistul din O- 
dessa a 
ției, un 
list. Acum, Korcinoi 
mai... sportiv în înțelesul în
gust al cuvîntului.

Pentru a aprecia mai bine 
șansele în meciul început, 
trebuie consemnat că va fi o 
înfruntare de stiluri diferite. 
Curajului și originalității lui 
Korcinoi i se opune linia 
clasică din jocul lui Ghel
ier. Cine va reuși să-și im
pună stilul are cele mai mari 
șanse de victorie — spun cei 
avizați. Printre el și Igor 
Bondarevschi, antrenorul ac
tualului campion mondial 
Boris Spasski.

Alții, mai puțin tehnicieni,

ex-cam-
M. Bot-

și origi-

Aceasta în pofida

fost, în anii studen- 
excelent baschetba- 

pare

PERFORMANTE
ATLETICE

la

bine 
oferă

înzestrată ca

astfel, de co- 
budapestană 

de elegantul

caută argumente de natură 
deosebită. Poate așa) anali- 
zînd „horoscopul” tuturor 
celor 8 candidați, s-a ajuns 
la interesanta concluzie că 5 
dintre ei sînt născuți în luna 
martie... Excepție fac doar 
Petrosian, Hiibner și Taima- 
nov.

O fi existînd o zodie a 
succesului în șah 7

i
Iurj DARAHVELIDZE (

Moscova, 14 mal

TELEX
■i

Turneul internațional feminin de 
baschet desfășurat la Varna s-a 
încheiat cu victoria echipei
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname
Sofia, urmată de formațiile Voin
ța Brașov șl Akademik Vama. In 
ultimul meci, baschetbalistele ro
mânce au învins cu scorul de 

pe

UltlIIlLtl Ill CLI j UdovUC bMtcnofc 
mânce au Învins cu scorul 
85—77 (după prelungiri) 
Ț.S.K.A. Septemvrlsko Zname.

A început turneul de șah deA început turneul de șah de la 
I.uhakovice (Cehoslovacia). După 
două runde, conduce marele 
maestru cehoslovac V. Hort cu 
2 p, urmat de Antoșln (U.R.S.S.), 
Szabo (Ungaria), Smejkal (Ceho
slovacia) — l‘/2 p. Maestrul ro
mân Gh. Mititelu a remizat pri
mele două partide, cu Lehtinski 
șl Hlousek.

I.a Miskolo s-a desfășurat o în- 
tllnire internațională prieteneas
că de scrimă între selecționata 
de tineret a Ungariei șl repre
zentativa R.S.S. Ucraineană. Iată 
rezultatele înregistrate: 
(m): Ungaria — R.S.S.
neană 13—12; floretă (f): 
Ucraineană — Ungaria 
sabie : Ungaria — R.S.S.

floretă 
Ucrai- 
R.S.S. 
15—10; 

___  _____  Ucrai
neană 14—12; spadă: R.S.S. Ucrai
neană — Ungaria 10—6.

Cîteva caracteristici. Pe 
o întindere de șapte hec
tare se află o suprafață 
construită de 40 000 mp. 
Dimensiunile sălii I 120 m 
lungime pe 107 m lățime; 
spațiul de joc i 88 m lun
gime pe 40 m lățime. Cu
pola are o înălțime de 
28,5 m, o lungime de H2 
m și o lățime de 99 m. 
Iluminatul este asigurat 
de 518 becuri cu un total 
de 20 000 de wați. Tempe
ratura constantă, 
26—28 de grade, 

20 de grade.

în concursul atletic de 
Fresno (S. U. A.), indianul 
Singh Gill a stabilit un nou 
record al țării sale în proba 
de triplusalt — 16,79 m. Alte 
rezultate i greutate — Wil
helm 20,04 m | ciocan — 
Frenn 68,99 m.

La Westwood, Henry HineS 
a obținut un rezultat remarc 
cabil la săritura în lungime ! 
8,14 m.

Concursul triunghiular feminin da 
floreta de Ia Goppingen a reve
nit echipei Franței, care a învins 
cu 11—3 echipa R.F. a Germaniei 
șl cu 9—6 selecționata Ungariei. 
In competiția individuală primul 
loo a fost ocupat de Catherine 
Cerettl (Franța), urmată de Rejto 
(Ungaria) șl Gapals (Franța).

■
Contînulndu-șl turneul in Bul
garia,x selecționata feroviară de 
rugby a Franței a Jucat la Sofia 
cu formația locală Slavia. Victo
ria a revenit rugbyștllof francezi 
'cu scorul de 3—0 (3—0).

vara i 
iarna i

Milnchen sau de sala Aichi 
din Nagoya. Toate aceste 
baze complexe conferă prin 
capacitatea și instalațiile lor 
aferente adevărate certificate 
în alb, de garanție, pentru 
reușita unor spectacole spor
tive de o înaltă ținută, în 
condiții de vizionare perfec
tă.

Ceea ce ne-a fost dat 
să descoperim în R.P. 
neză, la Pekin. întrece 
această privință și cea 
fecundă imaginație.

Vizitatorul este uluit 
și simplu, de la prima vede
re, de grandioasele construc
ții exterioare și interioare, 
de multitudinea amplasamen
telor cu care este dotată a- 
feastă sală. O veritabilă ce- 
ate de oțel, beton și mar

mură, ale cărei lucrări au 
început, așa cum ne spunea

însă 
Cht- 

in 
mai

pur

LAVER CONTINUA..-»

Superba sală „CAPITALA" din Pekin a găzduit numeroase întreceri sportive de anvergură. 
Aici au evoluat și sportivii noștri. Cu ocazia meciurilor susținute la sfîrșitul anului trecut, 
în capitala R.P. Chineze, echipele de tenis de masă ale ~ 
fotografiat împreună cu oficialități chineze și române.

României și ale țării gazdă s-au

Foto : AGENȚIA CHINA NOUA
amabilul nostru amfitrion, 
tov. în Pin-ce, in. mai 1966 
și au fost încheiate în mai 
puțin de doi ani. în martie 
1968.

Sala „Capitala", cu o capaci
tate de 19.000 de locuri (fo
tolii confortabile), poate găz
dui manifestațiile sportive 
ple tuturor jocurilor pe teren 
acoperit. Printr-un sistem 
ingenios de manevrare elec
tronică, podiumul, de par

chet, demontabil poate fi a- 
comodat in cîteva minute la 
dimensiunile 

fiecărei discipline 
în parte: volei, 
handbal, ____  ' .
pe gheață sau tenis de masă 
(încap 24 de mese de tenis 
cu țarcurile cuvenite). Pe 
lingă aparatura frigorifică și 
de aer condiționat, în aceas
tă imensă sală se află mon
tate și instalațiile de înregi
strare și transmisie radio și

reglementare 
sportive 
baschet, 

gimnastică, hochei

deteleviziune, o sumedenie 
circuite telefonice.

in dorința de a făuri 
loc ideal și plăcut pentru 
sportivi, public și ziariști, 
iscusiților constructori chi
nezi nu le-a scăpat nici un 
amănunt. In jurul halei 

principale se află alte trei 
mai mici pentru încălzire și 
antrenamente, numeroase 
cabinete medicale, săli spe
ciale pentru ziariști ca și 
pentru spectatorii care simt 
nevoia unui repaus adhoc.

întreaga construcție, sala 
„Capitala" cu spațiile și în
căperile de un colorit odih
nitor creează o ambianță 
specifică, îți dă o senzație 
plăcută, de reală relaxare 
care ai vrea parcă să dureze 
infinit mai mult decît o par
tidă de volei, de hochei sau 
de baschet.

In această adevărată uni
versitate a sportului în ac-

un

țiune au evoluat, în compa
nia reprezentanților țării 
gazdă, maeștrii mingii de 
celuloid din România, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Vietnam, An
glia, Statele Unite, Nepal, 
Nigeria, Columbia, baschet- 
baliștii albanezi, ca și spor
tivii altor țări. Aprecierile 
oaspeților ? Numai în super
lative. Intr-adevăr, virtuozi
tatea meșterilor chinezi a 

pus în valoare cu o meticu
lozitate de filigran cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii mo
derne în materie. Așa a 
fost adus la împlinire un 
superb palat al sportului, al 
sănătății, al omului.

în turneul „open” de tenis 
de la Teheran, probă a cam
pionatului mondial profesio
nist, Rod Laver a mai cules 
două victorii, dispunînd de 
Frew McMillan (6—4, 6—1) 
și Brian Fairlie (6—1, 6—0). 
Alte cîteva rezultate i New
combe — Pasarell 6—f, 7—5 | 
Ashe — Cox 7—6, 6—2 ; Ale
xander — El Shafel 6—0, 
6—4 ; Roche — Bowrey 7—5,
6— 3 ; Okker — T. Ulrich
7— 6, 6—3 ; Davidson — Gi- 
meno 6—4, 6—1.

In parlamentul vest-german) de
putatul Max Schulze a cerut nu4 
mirea de satașațl olimpici" pa; 
lingă ambasadele B.F. a Germa-c, 
nlel. Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă, această func
ție ar urma să fie Încredințată 
unor tineri dlplomați, avînd mi
siunea să stabilească legături cu 
federațiile sportive șl organiza
țiile de tineret din diferite țări, 
în perspectiva Jocurilor Olimpice 
de vară ce vor avea loa anul 
viitor la MUnchen.

Campionul mondial de boit Ia 
cat. grea,- Joe Frazier, ft anunțat 
că la reîntoarcerea In S.U.A.j 
după turneul pe care-1 Va Între
prinde cu orchestra sa de Jazz 
în Europa, îșl va relua antrena
mentele, In cursul acestui an,' 
Frazier Va susține un med ami
cal în compania unul adversar, 
care urmează să fie stabilit la 
începutul lunii iunie.

________________________________

ÎNTRECERI DE GIMNASTICA ARTISTICĂ

C. COMARNISCHI

SOFIA 14 (Agerpres). — 
Concursul internațional da 
gimnastică artistică de la So
fia a fost dominat de spor
tivele bulgare, care au ter
minat învingătoare în 
probele, 
mingea, 
clasat

toate
La exercițiile cu 
pe primul loo 8-a 

multipla campioană

Maria Ghigova, cu 19,50 p, 
urmată de compatrioata sa 
N. Robeva — 19,45 p și Zo 
Sunh Dok (R.P.D. Coreeană) 
— 19,30 p. în proba de exer
ciții cu cercul, victoria a re
venit Rumianel Stefanova — 
19,65 p.
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Mănușile „finlandeze" intră în acțiune ia C.E.>

EXPERIMENT CU „RACHETE-
SZURKOWSKI ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA A VIII-A 

A „CURSEI PĂCII"
HANSA

Președintele asociației euro
pene de box amator (A.E.B.A.), 
N. Nikiforov-Denisov, a făcut 
recent o vizită în Spania, pen
tru a vedea în ce stadiu se 
află pregătirile în vederea 
desfășurării C. E., care sînt 
programate între 11—19 iunie, 
ia Madrid. Iată cîteva pasaje 
din declarațiile, cu privire la 
această vizită, făcute de N. 
Nikiforov-Denisov ziarului 
„SOVIETSKI SPORT" la în
toarcerea sa la Moscova :

ciurile amintește prin propor
ții și arhitectură celebrul „Pa
lazzo dello Sport’-’ din Roma, 
unde s-au desfășurat campio
natele europene din 1967, Con
tăm pe un public obiectiv, de
oarece boxerii amatori spani
oli nu emit pretenții deose
bite.

Echipamentul boxerilor va 
prezenta o noutate și anume, 
mănușile propuse mai de mult 
de federația finlandeză. Aceste 
mănuși au „suprafața de lo
vire”, adică acea parte a mă
nușii cu care este permis să

Cotidianul parizian „LE 
MONDE” publică în rubrica 
de sport un articol referitor 
la o interesantă experiență 
efectuată la un liceu din Fran
ța. Este vorba de o inițiativă 
a federației franceze de tenis 
cu scopul de a asigura o pre
gătire specială celor mai bune 
zece speranțe ale „sportului 
alb” din această țară.

„După selecționarea primilor 
zece — scrie ziarul — fami
liile au fost solicitate să ac
cepte ca acești tineri să fie 
reuniți într-un singur liceu, la

din presa străină ;
„La ora actuală, 26 de fede

rații au confirmat participarea 
la cea de-a 19-a ediție a cam
pionatelor europene de box a- 
mator. Majoritatea delegațiilor 
participante 
cu formația 
boxeri.

Interesul 
este foarte ___
data desfășurării corespunde 
eu perioada de vîrf a sezonu
lui turistio spaniol, ne putem 
aștepta la o mare afluență de 
spectatori. După cele consta
tate la fața locului, cred că 
totul se va desfășura bine. 
Sala In care vor avea loc me-

se vor prezenta 
completă de 11

pentru întreceri 
mare și întrucît

lovești, colorată în alb. Aeeas- 
ta ușurează în mare măsură 
controlul luptei și va fi de 
mare folos publicului. Desi
gur, utilizarea mănușilor fin
landeze va face obiectul unor 
seminarii și examene pentru 
arbitri și judecători, încă îna
inte de începerea campionate
lor. Lista acestora a fost al
cătuită la ultima ședință a Co
mitetului executiv A.E.B.A.. 
cînd au fost luate o serie de 
măsuri organizatorice și fi
nanciare, menite a asigura În
trecerilor din iunie un succes 
deplin”.

Nisa, unde există și condiții 
tehnice favorabile. In același 
timp, elevilor li s-a cerut ca, 
în timpul liber, în afara orelor 
de clasă, să renunțe la alte 
distracții, pentru a se putea 
antrena zilnic sub supraveghe
rea lut Patrice Beust, fost 
echipier pentru „Cupa Davis" 
și căpitanul echipei franceze 
de juniori.

La șase luni după începerea 
experimentului, rezultatele se 
arată foarte promițătoare. In 
fiecare zi, în timpul liber, „cei 
10“ se antrenează cel puțin 
trei ore. într-una din zilele ei

rămînînd pe courts-url o di
mineață întreagă. Ședințele de 
antrenament sînt eorrpuse din 
alergări pe o distanță de 2—3 
km, exerciții de forță în sală, 
30 minute de „servicii", apoi 
antrenament tehnio dirijai 
pentru corectarea punctelor 
slabe ale fiecăruia și, la sfîr- 
șit, un antrenament liber, Pînă 
în luna ianuarie, antrenorul a 
insistat mai ales asupra teh
nicii pure. După aceea, el s-a 
ocupat de unele elemente de 
competiție. Din martie, „spe
ranțele” s-au angajat în me
ciuri în care pun în aplicare 
cele învățate. In această pri
măvară, cei mai buni dintre 
ei iau parte la turneele de 
pe Coasta de Azur.

„Cel 10” sînt urmăriți cu 
atenție și din punct de vedere 
medical, fiind supuși unui e- 
xamen complet la fiecare două 
luni. Ei sînt și elevi foarte 
buni, unul dintre ei, Eris 
Gauvain, fiind chiar un ele
ment excepțional, buourîndu-se 
de multă prețuire în cadrul 
școlii ce l-a adoptat".

A VHI-a etapă din '„Cursa Pâ
rii" a constat din două episoade 
contracronometru : o seml-etapă 
pe distanța Bischofswerda—Dres- 
da (33 km) șl o „cursă de coas
tă" pe 3 km cu o diferență de 
nivel de 107 m. In prima seml- 
etapă, locurile de frunte din cla
sament au fest ocupate de : 1. 
Szurkowskl (Polonia) in 45:19 ; 
2. Nleliubln (U.R.S.S.) 46:12 ; 3. 
Starkov (U.R.S.S.) același timp. 
In cursa de 3 km au terminat 
pe primele locuri : 1. Starkov
5:19 ; 2. Szurkowskl 5:20 ; 3.
Mlckein (R. D. Germană) 5:22.

SCRIMERII DE LA SATU 
MARE AU EVOLUAT LA 

MISKOLC
In Sala sporturilor din Miskolc 

(Ungaria) s-a desfășurat un tur
neu Internațional de scrimă 
(floretă masculin, spadă șl sa
bie) la care au participat echipa 
D.V.T.K. — Diosgydr, selecțio
nata Slovaciei șl formația Olim
pia Satu Mare.

S-au înregistrat cu acest prilej 
rezultatele următoare : floretă 
mase. : Olimpia — Selecționata 
Slovaciei 12—4 ; Olimpia — 
D.V.T.K. 5—11. Spadă : Olimpia 
Satu Mare — Sel. Slovaciei 
15—1 ; Olimpia — D.V.T.K. 6—10 ; 
Sabie : Olimpia — D.V.T.K. 8—8 
(tușaveraj favorabil echipei cas- 
pete) ; Olimpia — Sel. Slova
ciei 12—4. Cel mal buni tră
gători : St. Szentklraly, A. Csi- 
pler, P. Kukl (floretă), St. 
Vlad (spadă) și V. Mezel 
(sabie).

■Etapa a fost cîștigată; în ansam
blu, de Szurkowskl cu 50:39 ur
mat de Starkov cu 51:01 și da 
Nellubln cu 51:30.

Dintre cicliștii români, Tudor 
Vasile a avut cea “ ' ‘ 
portare ocupînd 
doua seml-etapă ... ____ ___ ...
această etapă, rutierul român a 
urcat de la locul VI pa locul IV 
în clasamentul general, în care 
polonezul Ryszard Szurkowskl de
ține, acum, poziția de lider cu 
24h 10:43. El este urmat în cla
sament de următorii 
2. Starkov (U.R.S.S.) 
Czechowski (Polonia) 
T. Vasile (România) 
Holik (Cehoslovacia) 
Mlckein (R. D. Germană)
7. Mafels (Italia) la 3:39; 8. Fle- 
rens (Belgia) la 4:02 ț 9. Dabus 
(Cehoslovacia) la 4:15; io. Kalne- 
nieks (U.R.S.S.) la 4:19.

In clasamentul pe echipe con
duce echipa Uniunii Sovietice.

mal bună com- 
locul V în a 

cu 5:31.' După

alergători 
1:02 ; I 
1:26; ■ 
3:24 ; I 
3:31 ț l 
la 3:38 ;

la 
la 
la 
la

3.
4.
5.
6.

RAPID
ROSTOCK 1—2 (0—1)

Ieri,' pa stadionul Gluleștlj 
echipft Rapid, lipsită de 7 titu
lari selecționați In diferita lo
turi reprezentative, a susținut 
un med amical cu formația 
Hansa Rostock (R.D.G.). Iată cum 
s-au înscris golurile s în min. 
25, Strekc șutează de la 20 m, 
șl Rămureanu este Învins. In 
mln. 75, fundașul Codrea faul
tează In careu șl Pankau trans
formă penaltyul. In mln. 82, ra- 
pldlstul Omer reușește să re
ducă din handicap. De remarcat că 
in mln. 65, M. Stellan (Rapid) 
a ratat o lovitură de la 11 m. 
A arbitrat bine Aurel Bentu.

In continuarea turneului, echi
pa de fotbal' Hansa Rostock 
va juca duminică la Constanța 
cu Farul.

POLOIȘTII ROMANI DIN NOU ÎNVINȘI LA KIEV
KIEV, 14 (prin telefon). Echipa 

de polo a României a întîlnlt 
în cel de al doilea med susținut 
în localitate selecționata R.S.S. 
Ucrainene. Sportivii români au 
condus In permanență timp de 
trei reprize, dar nu au reușit 
să se desprindă, adversarii ob- 
ținlnd de flecare dată egalarea. 
In ultimul „sfert", cîteva greșeli 
de apărare ale Jucătorilor ro
mâni au pe-mis gazdelor, în 
final, să obțină o neașteptată 
victorie cu scorul de 6—5 (1—1,

Redac(ia și administrația
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2—2, 1—1, 2—1). Pololștii noștri 
s-au comportat slab, ratînd șl 
multe ocazii favorabile cum a 
fost șl cea a iul ' Cornel Rusu 
(singur în fața porții), din iile 
tlmele secunde. Au marcat : 
Bankov (2), Kapltonenko (2), 
Barkalov (1), Samov (1), de la 
învingători și, respectiv, Clau- 
dlu Rusu (2) șl Cornel Rusu (3) 
de la învinși.

Echipa României va întîlni, 
sîmbătă, din nou, reprezentativa 
Uniunii Sovietice.
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