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Mărturisim că după recitalul 
oferit de sportul studențesc, 
luni — pe gazonul stadionului 
Republicii. — impresiile re
porterului s-au menținut la 

înalta, cotă a entuziasmul^. 
De aceea, poate, am «imtit 
tentația unui f,post-scriptum" 
tn care să-și afle, meritat, lo
cul. acea emoționantă probă 
a pasiunii sincere pentru 
sport, pe care profesoara Gi- 
neta Stoenescu, dirijoarea im
presionantului ansamblu de 
gimnastică feminină, a tre
cut-o, încă o dată, cu nota 
maximă. Sau multe alte mo
mente care au unit, tn splen
dida după-amlază de mai, ti
nerețea de pe gazon cu cea din 
tribune.

La fel de puternică — tenta
ția unor Informații care ates
tă interesul larg pentru marea 
competiție a sportului univer
sitar .De pildă, faptul cd ieri 
dimineață a trebuit să-i infor
măm pe etțiva cititori (?l citi
toare) despre golurile marcate 
de echipa Institutului Politeh
nic In meciul de fotbal femi
nin (ce spectacol tnclntător I) 
cu formația I.E.F.S. Sau că — 
spre ora prtnzulul — Gheor- 
ghe Gruia, „tunarul*, nr. 1 al 
handbalului mondial, tji copia 
grijuliu programul meciurilor 
de pe Stadionul Tlneretulut.

Ne-am amintit, insă, că, ta 
festivitatea de deschidere a 
campionatelor, din sute de 
piepturi tinere au răsunat, pe 
întregul stadion, co angaja
ment fierbinte, cuvintele i 
„Pentru gloria sportului uni
versitar înainte îs

Ne-am amintit, deci, ei fru
musețea multiplelor manifes
tări sportive dinaintea star
tului se cere conjugată — do
rință firească — cu evoluții 
de calitate și performanțe la 
nivelul competitorilor.

Ne-am amintit, astfel, 
finalele se cer onorate nu nu
ni al prin acele imagini care 
ne-au înaintat privirile, ci șl 
prin altele care să na ofere 
Imaginea reală a progresului 
și succeselor cu care se mlh- 
drește astăzi sportul universi
tar.

Așadar, un cadru festiv — 
excelent realizat r»; dar nu 
întreceri festiviste. însăși titu
latura competiției refuză con
cesiile de calitate șl valoare. 
E vorba ,acum, de dovada 
unei pregătiri superioare, a 
talentului, a posibilităților de 
afirmare Iri sportul de per
formanță. E vorba de onoarea 
de a reprezenta cît mal bina 
institutul său universitatea, 
sportul studențeso tn general.

Iert, ta primele starturi ale 
finalelor, mal multe semn» 
ne-au arătat că tntrecerlle au 
început pornind tocmai de la 
acest sentiment de răspundere.

Ni se pare a fi prima vie- • 
torle,..
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Studenții gălățeni înscriu încă 
un 
au

gol, în partida pe care 
susținut-o ieri cu colegii 

lor din lași

JOCURI ECHILIBRATE 
LA HANDBAL

peDesfășurlndu-șl partidele 
terenurile de la stadionul Tine
retului, turneul de handbal se 
anunță o competiție echilibrată,- 
cu formații în mare parte egale 
pe plan valoric; oeea ce va fur
niza — sîntem siguri — întîlniri 
dîrz disputate. De altfel, chiar 
din prima etapă am putut con
semna această caracteristică la 
unele dintre meciuri, 
din cazuri fiind întrecute 
păcate — 
tățli. Este 
formațiile 
cureștl șl 
în finalul 
nevolțl să 
finitlvă a 
dintre el este Badu Voinea, com
ponent al lotului reprezentativ, 
care prin atitudinea sa nu a 
onorat deloc această calitate și 
a umbrit oarecum desfășurarea 
— altfel plăcută și atractivă — 
a primei etape.

Dintre Intîlnlrile disputate cu 
acest prilej am remarcat; prin 
evoluția palpitantă a scorului; pe 

■ - - masculine 
șl Poli

tii care,

NIN : I.E.F.S. — Universitatea 
Cluj 16—9 (8—1) ; Universitatea
Timișoara — Universitatea Bucu
rești 17—8 (8—3).

Foto : T. MACARSCHI

Câlîn ANTONESCU
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Intr-unui 
din 

chiar limitele sportlvl- 
vorba de jocul dintre 
masculine I.E.F.S. Bu- 
Unlversitatea Craiova, 
căruia arbitrii au fost 
dicteze eliminarea de- 
dol handballștl. Unul

cea dintre echipele 
Politehnica Brașov 
tehnica București, 
după ce bueureștenii au condus 
comod, uneori la diferențe a- 
preeiablie : io—3 (min. 30), 18—13 
(mln, 48) s-au văzut egalați cu 
3 minute înainte de final : 18—18. 
Culmea este că, în 
nut( brașovenii au 
victoriei, cîștigînd 
19—18,

lată rezultatele :
I.E.F.S. — Universitatea Craiova 
24—18 (13—10) ; Politehnica Ga
lați — Politehnica Iași 27—21 
(21—13) ; Politehnica Brașov — 
Politehnica București 19—18 
(3—10) ; Politehnica Timișoara — 
I.M.F. Cluj 19—13 (10-4) ; FEMI-

ultimul mi- 
tnscrls golul 
la Urnită :

MASCULIN :

CAMPIONATELE EUROPENE DE POPICE—JUNIORI

promite o luptă strînsă
pentru primele locuri

Echipele reprezentative de 
juniori ale țării noastre se 
află în fața unui important 
examen internațional: campio
natele europene de popice, 
care încep duminică pe arena 
cu 4 piste ..Oțelul” din Galati. 
Socotind după telegramele de 
înscriere la concurs, sosite la 
forul nostru de resort, actuala 
ediție a „europenelor" poate 
fi considerată drept cea mai 
puternică, deoarece, pe Ungă 
faptul că ea va reuni un nu
măr record de participants la 
Galați își vor disputa întîie- 
tatea tineri popicari din t.ări 
cu tradiție și renume în acest

PE MARGINEA EVOLUȚIEI ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL

TOATE EFORTURILE
PENTRU OBȚINEREA CALIFICĂRII

în ultimii ani, echipa na
țională a reușit unele rezul
tate și evoluții care subliniau 
apariția unui grup de jucă
tori .valoroși, de excepție, ta- 
lentați, sensibili la perspectiva 
unei puternice afirmări, be
neficiari ai unei vaste expe
riențe internaționale (acumu
lata între 17 și 21 de ani), — 
pe scurt, un grup de jucători 
omogen ca vîrstă și pregătire, 
de aceeași calitate cu elitele 
fotbalului internațional de 
pretutindeni. Dimensiunea 
sportivă a acestor cîteva au
tentice personalități a fost 
principalul pilon cȚe susținere 
pentru operațiunea de califi
care la turneul din Mexic, 
pentru susținerea partidelor 
din grupa de la Guadalajara. 
Capacitatea lor sportivă, co 
inuniunca sufletească, condi-

țiile de pregătire pa care 
federația de fotbal le-a oferi( 
tricolorilor în ultimele sezoa
ne, atitudinea lor responsabi
lă, imensa și mereu reînnoita 
lor putere de luptă au făcut 
să apară egalul de pe Wem
bley și de la Atena, victoria

de la Lausanne, precum 
succesul repurtat in dauna 
chipei cehoslovace în grupa 
a IlI-a de la C.M. Rezultște 
greu de obținut, .impunătoare, 
care au afirmat echipa Româ
niei, încadrînd-o într-o zonă 
onorabilă a ierarhiei interna
ționale.

0 IDEE TACTICĂ NĂSCUTĂ DIN TEAMĂ
Trebuie să spunem că 

lupta pentru aceste reușite s-a 
declanșat și s-a purtat pe 
fondul unei stări de spirit ce
nușii, pe fondul de iritare, de” 
nemulțumire și de neîncrede-- 
re creat de 'acel 7—1 de la1 
Ziirich, ca're discreditase' echi
pa noastră, și apoi de 0—6 la 
Budapesta. De aceea, probabil 
că cei chemați la 'conducerea

și 
e-

tehnică a naționalei în 1968 
s-au gîndit, mai întîi, cum să 
evite repetarea unor aseme
nea rezultate catastrofale. 
Răspunsul la această întreba
re,1 legitimă într-un fel, a fost

Aurel NEAGU 
Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 3-a)

sport, Dar, mai bine să vă 
facem cunoștință cu principa
lii adversari ai sportivilor ro
mâni.

La băieți, ca importanți can
didați la medaliile de aur por
nesc reprezentanții R.F. a Ger
maniei care, de altfel, dețin 
titlurile de campioni continen
tali. După cit sîntem infor
mați. jucătoarele și jucătorii 
vest-germani s-au pregătit cu 
minuțiozitate, G. Arenth și 
H. Engelhard 
printr-un stil elegant 
sarea precisă a bilei.

O valoare ridicată 
tat, în ultima vreme, 
natele R.D. Germane 
gariei. cu care echipele națio
nale 
ținut 
care. 
1970,

G. Arenth 
remareîndu-se 

în lan-

au ară- 
selecțfo- 
și Un-

ale tării noastre au sus- 
cîteva întîlniri de verifi- 
Rezultatele : decembrie, 

la Nuchritz: R.D.G. —

Tr, IOANITESCU
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Ieri a avut loc Plenara Con
siliului National pentru Edu
cație Fizică și Sport, la ale că
rei lucrări au participat mem
brii Consiliului, președinții 
Consiliilor județene, șefi de 
secție din cadrul C.N.E.F.S., 
secretari generali de federații, 
ziariștL

La lucrările Plenarei au luat 
parte tovarășii Dan Marțian, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, și Nicolae 
Gavrilescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Pe ordinea de zi a Plenarei 
au figurat dezbateri cu privire 
la organizarea și desfășurarea 
adunărilor și conferințelor 
pentru analiza activității și de
semnarea consiliilor județene, 
municipale și orășenești, ale 
cluburilor și asociațiilor spor
tive, precum și în legătură cu 
îmbunătățirea sistemului com- 
petițional.

In prima parte a lucrărilor, 
prezidate de tovarășul Angliei 
Alexe, președintele Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, tovarășii conf. 
univ. Marin Birjega și prof, 
dr. Emil Ghibu, vicepreședinți 
ai C.N.E.F.S., au prezentat 
ample informări referitoare la 
temele înscrise pe ordinea de 
zi.

Pe marginea materialelor

expuse au luat cuvîntul tova
rășii Cornel Balița, președin
tele C.J.E.F.S. Timiș. Mihai 
Grigoraș, președintele C.J.E.F.S. 
Bacău, Florian Mora.ru, șeful 
comisiei sport din cadrul 
C.N.O.P., Ion Bogdan, preșe
dintele C.J.E.F.S. Mureș, 
Adrian Ionescu, președintele 
C.J.E.F.S., Buzău, Miron Oltea
na, secretar al C.N.E.F.S., Ni
colae Gavrilescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ella Constantinescu, 
antrenor federal la tenis de 
masă. Marla Login, inspector 
general în Ministerul Invăță- 
mintului, Dumitru Ivan, pre
ședintele C.J.E.F.S. Constanța, 
Dam. Marțian, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

Participanții la Plenară au 
aprobat, apoi, măsurile cu- 
prinse în materialele prezen
tate în prima parte a lucră
rilor.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Anghel 
Alexe, președintele C.N.E.F.S.

în continuare, Plenara a a- 
probat în unanimitate coopta
rea ca membri ai Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport, a tovarășilor: 
Victor Albu, directorul Școlii 
sportive Constanta, Ion Șorcaru, 
președinte al C.J.E.F.S. Iași, 
Eugen Căbulcă, președinte ai 
C.J.E.F.S. Suceava, Marin 
Necșulescu, președinte al 
C.J.E.F.S. Olt, Ioviță Popa,

șeful secției organizare și con
trol din cadrul C.N.E.F.S.. 
Ovidiu Chirață, șeful secției 
economice din cadrul C.N.E.F.S.. 
Constantin Dumitrescu, pre

ședintele asociației sportive 
' din comuna Țițești, județul 
Argeș, Tratam Predețeanu. ins
pector general in Ministerul 

■invățămîntului. Teodor Contu. 
președintele asociației sportive 
Confecția București, Iosif Wal
ter, secretar al C.C. al U.T.C., 
Alexandru Dănescu, adjunct 

al ministrului afacerilor inter
ne. De asemenea. Plenara a 
aprobat in unanimitate coop
tarea în Comitetul Executiv al 
C.N.E.F.S. a tovarășilor: 
Cornel Balița, Ella Constan
tinescu, Teodor Conțu, Con
stantin Dumitrescu, Ioan Fe- 
renez, președintele C.J.E.F.S. 
Harghita, Elena Marinescu. 
antrenoare de gimnastică, Io
sif Walter, Victor Albu,

★
Astăzi și mîine, la sediul 

C.N.E.F.S,, sînt programate șe
dințe de lucru' cu președinții 
și vicepreședinții consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport, la care vor fi dezbă
tute, în continuare, probleme 
actuale ale mișcării de educa
ție fizică și sport și la care vor 
lua parte, de asemenea, șefi 
de secții și consilieri din ca
drul C.N.E.F.S., precum și se
cretarii generali al federațiilor 
sportive.

CALIFICĂRILE PENTRU C. E. DE BASCHET
ie

ROMANIA își face azj debutul
întîlnind, după 18 ani,

t
Anglia) și Tel Aviv (Israel, 
Spania, Suedia și Olanda). 
Celor 10 formații calificate 
in urma acestor turnee, li se 
vor alătura Uniunea Sovie
tică, deținătoarea titlului, și 
R. F. a Germaniei, ca țară 
organizatoare.
i-Ținînd seama de valoarea 
principalelor rivale, selecțio
natele Poloniei și Ungariei, 
misiunea baschetbaliștilor ro
mâni este dificilă, dar ea 
poate fi împlinită dacă aceș
tia se vor mobiliza și vor 
evolua la nivelul ultimelor 
întreceri de verificare.

Prin prisma rezultate
lor anterioare, favorita tur
neului apare echipa țării 
gazdă, deși scorul general 
al partidelor România—Po
lonia ne este favorabil 
(30—15—1—14). Polonezii de
țin, însă, prima șansă dato
rită avantajului terenului și

A

KATOWICE, 19 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Reprezentativa masculină 
de baschet a României, ple
cată ieri din București, a 
ajuns în cursul aceleiași zile 
la Katowice. Aici ea va lua 
parte la turneul de calificare 
pentru a XVII-a ediție a 
campionatului european.

In acest turneu selecționata 
română va întîlni echi
pele Danemarcei, Poloniei, 
Ungariei și Țarii Gali
lor, urmînd ca primele două 
să ia parte la „europenele" 
din R.F. a Germaniei, ală
turi de teamurile calificate 
după turneele de la Le Mans 
(s-a disputat, calificîndu-se 
Cehoslovacia și Franța), An
kara (se vor întrece Turcia, 
Iugoslavia, Finlanda, Austria 
și R.A.U.), Cagliari (Bulga
ria, Belgia, Albania, Italia și

Ml E DEPARTE!
CE ARATA REZERVORUL

NATIONAL AL PUGILISMULUI?
In acest an, campionatele 

naționale ale Juniorilor și se
niorilor s-au disputat la un

Moment Leite Adamec — Răducanu. Primul a acordat un penalty nejustijicat. Al doilea a executat lovitura greșit, mingea 
fiind expediată peste bară, spre șansa portarului nostru, plecat spre colțul sting...

a, Fot® i Paul BQMQSAN

răstimp foarte scurt, 
ce ne-a dat posibilitatea 
trecem în revistă, într-un in
terval de aproape două săp- 
tămîni, toată rezerva de ca
dre a boxului românesc, să 
ne formăm o părere despre 
valoarea ei actuală; Acest 
inventar de valori pugilisti
ce ne prilejuiește și o incursi* 
une în perspectivă, cu refe
riri la șansele de selecție 
pentru J. O. din 1972.

Cum se prezintă, deci, siȚ 
tuația în acest moment "la ce? 
le 11 categorii de greutate?

Mihai TRANCA

DANEMARCA
superiorității tn clasamentele 
ultimelor campionate europe
ne. In disputa ca Un
garia, scorul, general este în 
avantajul sportivilor maghiari 
(au învins în 10 din cele 18 
meciuri. Dintre celelalte două 
adversare, România a mai 
jucat și cu Danemarca, pe 
care a întrecut-o cu 80—53 la 
C.E. din 1953 (Moscova).

Iată acum programul tur
neului : miercuri: ROMA
NIA—Danemarca, Polonia— 
Țara Galilor ; Joi : ROMA
NIA—Polonia, Ungaria—Țara 
Galilor; vineri : ROMANIA— 
Ungaria, Polonia—Danemar
ca ; sîmbătă: ROMANIA— 
Țara Galilor, Ungaria—Da
nemarca ; duminică : Polo
nia—Ungaria, Țara Galilor— 
Danemarca.

D. STANCULESCU

Năstac (dreapta), realizează o frumoasă revanșă tn fața 
. lui Horst Stump și își croiește drum, spre echipa pentru Madrid.

Foto i Dragoș NEAGU(Continuare tn pag. a. 3-a)

O scurtă analiză a potențialului boxului 
românesc dezvăluie uftele carențe în 
pregătirea fruntașilor (cei care ur

mează să participe la campionatele euro
pene),' existența unor categorii deficitare, 
precum ți faptul că nici pepiniera nu oferă 
prea mari garanții la unele dintre catego
riile de greutate.

Prezentul bilanț, oricîf de sumar ar fi, 
este cu atît niai necesar ACUM, cînd Fe
derația de box se simte eliberată de grijile 
alcătuirii echipe: pentru Madrid. ACUM, Si 
NU MAI TlRZIU, ESTE CAZUL SÂ SE IN- 
CEAPa MUNCA DE SELECȚIE SI DE PRE
GĂTIRE, ÎN LIMITELE CĂREIA SÂ FIE LUATI 
IN CONSIDERARE TOTI CEI CĂRORA LI

SE ÎNTREVĂD ȘANSE OLIMPICE. O ase
menea activitate ar onora federația ți ar 
umple bine timpul, altfel rămas neocupat, 
in care toată lumea boxului pare în mod 
exclusiv concentrată asupra nevoilor ți pre- 
parativelor lotului ce se pregătește dc 
drum spre Spania. Sălile de box din țaio 
ar trebui mai mult vizitate, antrenorii pro
vinciali mai mult (și concret) ajutați dc 
către specialiștii federației, de la președin
te pînă la ultimul activist. Numai o astfel 
de concepție despre sportul de performanță 
pocite duce la consolidarea poziției frun
tașe, cucerită — cu prețul unor mari efor
turi — de boxul românesc în arena inter 
națională, în ultimii ani. 

Mora.ru
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„Citind la nona dv. ru
brică — „Epistolele săp- 
tăminii" — articolul „Sa
lut, sportivi din Iazu !» 
ne-anr putut da seama cit 
de satisfăcuți pot fi locui
torii și mai ales sportivii 
din această comună. în 
același timp am putut ve
dea, însă, în comparație 
cu ei, cit de necăjiți sîn- 
tenr noi, cei din comuna 
Tiur, aparținîn^ orașului 
Blaj — jud. Alba. Și să 
vă povestim de ce...".

Este începutul scrisorii 
tovarășului S. Ciufudean, 
din Tiur. în continuare, 
autorul ne povestește cum 
căi din toamna anului 
1970, cei din comună au 
o echipă de fotbal în 
campionatul orășenesc, că 
au primit un loc pe care 
— cu asentimentul Consi
liului popular al orașului 
Blaj și al C.A.P. Blaț — 
au amenajat prin muncă 
voluntară un teren de 
bal. „Cu lemne din 
dure am făcut bare, 
împrejmuit terenul, 
ne-am împletit și
pentru porți. Se spunea 
că pînă nu se va vedea 
bunăvoință din partea

fot- 
pă- 
am 
ba

plase

NE DOARE 
INIMA 

DE NECAZ..." 
noastră nil ni se va da 
echipament. Așa că am 
creat baza sportivă, ne-am 
cumpărat singuri și echi
pament».

Perfect pînă aici, însă 
recent, mai precis ]a 11 
mai, se petrece ceva ne
așteptat. „Vreo patru per
soane, în frunte cu un 
inginer de Ia C.A.P. Blaj, 
pe, nume Duma, înarmați 
cu topoare, au intrat pe 
terenul nostru, au tăiat 
barele și împrejmuirea, 
transportînd materialul ca 
lemn de foc ! Cine va plăti 
munca noastră, banii chel- 
tuiți zadarnic ? în 23 mai 
vom avea meci p,e terenul 
propriu. Cum ne vom 
descurca și cum vom pro
ceda în continuare ? Cită 
ură, dispreț și neînțelegere 
la unii față de sport. Vă 
rugăm mult să publicați 
și acest articol. Ne doare 
inima de necaz...".

Vă îndeplinim dorința 
tovarășa 
fiind la 
ca și dv. 
„isprăvi"

4/

Ciufudean — 
fel de indignați 
la aflarea acestor 
din Tiur.

i
Modesto FERRARINI

«

POT

Zilele trecute, Federația ro
mână de canotaj-yachting și-a 
invitat activiștii spre a-și 
spune cuvîntul în cadrul ple
narei Comitetului federal. Ana- 
lizîndu-se activitatea pe anul 
1970, atît în darea de seamă, 
cit și în intervențiile celor 
prezenți, a fost evidențiat fru
mosul succes obținut de spor
tivii români la ultima ediție 
a campionatelor mondiale din 
Canada, unde echipajul de 
schif 2+1. compus din Ștefan 
Tudor, Petre Ceapura 
Gheorghe Gheorghiu 

nor Dumitru Popa), ; 
primul nostru titlu 
pioni mondiali la 
Prestigiul schitului 
a fost întregit și de 
medaliei de aur la campiona
tele europene feminine, prin 
barca de 4 + 1 visle, respectiv 
prin sportivele Ioana Tudora. 
Ellsabeta Lazăr, Mitana Bo
tez, Ileana Nemeth-Korondossv, 
Șlefania Borisov — pregătite de 
antrenorul emerit Ion Bulu- 
gioiu.

Darea de seamă a forului 
de specialitate a reliefat, insă, 
în continuare, cifra mai mică 
a sportivilor aflați în pregăti-

și i (antre- 
a cîștigat 
de cam- 

canotaj. 
românesc 
cucerirea

A IX-a EDIȚIE A „CUPEI ANGHEL SALIGNY- UN PAS OE A ÎNVINGE CAMPIOANA EUROPE)
Organizată în cinstea Semi

centenarului P.C.R., cea de a 
IX-a ediție a „Cupei Anghel 
Saligny", inițiată de Institu
tul de Construcții din Bucu
rești, a constituit un frumos 
succes al sportului universi
tar de masă. Etapele prelimi
nare și finale au reunit la 
atletism, baschet, gimnastică, 
handbal, tenis de masă și 
volei un număr de aproape 
1 200 de studenți și studente.

Finalele, care au avut loc 
duminică pe stadionul uni
versitar de la lacul Tei, în- 
tr-un cadru sărbătoresc, în 
prezența conducerii Institutu
lui și a cadrelor didactice, au 
dat cîștig de cauză, pentru a 
șasea oară, reprezentanților

Facultății de construcții civi
le. El au totalizat 921 de 
puncte. Cîștigătorii competi
ției au fost urmați de stu
denții sportivi de la Faculta
tea de utilaj (624 p.), Facul
tatea de hidrotehnică (581 p), 
Facultatea 
drumuri și 
Facultatea 
(446 p.).

Dintre rezultatele înregis
trate la atletism rețin aten
ția : lungime fete — 5,02 m, 
și 13,5 pe 100 m prin Ruxan- 
dra Colasca (C.F.D.P.). La 
800 m, Emil Botez (Hidroteh
nică) a realizat timpul de 
2:06,9. Aceste rezultate re
prezintă noi recorduri atle
tice pe Institut.

de căi feroviare, 
poduri (521 p.) și 

de instalații

“CUPA V. G. S R.“
O nouă competiție Pe etape 

a fost înscrisă în calendarul 
competițional. Este vorba de 
întrecerea dotată cu „Cupa 
U.G.S.R.", care se va desfă
șura la Brașov în zilele de 
26—27 mai, în organizarea a- 
sociației sportive Dezrobirea, 
în colaborare cu A^S. Loto- 
Pronosport.

„Cupa U.G.S.R." se va dis
puta pe următorul traseu i 
miercuri 26 mai, etapa 11 
Brașov — Rupea — Poiana 
Brașov 150 lan, iar joi 27 mai

etapa a II-a! Brașov — 
Mtjeci — Fundata — Poiana 
Brașov 105 km. La start' se 
vor prezenta cei mai buni 
cicliști din țară, în frunte cu 
componenții lotului care a 
participat la „Cursa Păcii", 
ediția 1971,

ACTIVITATE

PE VELODROM
filele trecute a avut

TOATE AMBARCAȚIUNILE

ACOSTA IN RADA

re ln 1970 față de 1969, cu 
toate că numărul antrenorilor 
a crescut. Această scădere 

numerică a sportivilor trebuia, 
firește, să aibă ca urmare ri
dicarea performanțelor. Or. re
zultatele au 
mențină la

Cei care 
au relevat 
in urmă în 
luri olimpice. Este vorba de 
pregătirea nesatisfăcătoare a 
juniorilor și de munca fără 
rezultate din unele secții nau
tice. O problemă, nerezolvată 

ambarca- 
continuă 
bărci de 
dezamă- 
sporti vi- 
au fost

continuat să se 
nivel mediocru, 

au luat ciivîntul 
și alte rămîneri 
aceste două spor-

încă,încă, este aceea a 
țiilor. C.I.L. Reghin 
să producă serii de 
slabă calitate, spre 
girea antrenorilor și 
lor. Rezultate bune 
obținute în cadrul atelierului 
de construcții de ambarcații 
de la Voința Timișoara, unde 
s-a construit, anul trecut, un 
număr de bărci la nivelul teh
nologiei contemporane, însă 
producția acestui atelier nu 
acoperă nici măcar necesarul 
secției respective,

Dezbătind activitatea yach- 
tingului. cei prezenți au sub
liniat că acest sport continuă

PERFORMANȚEI

să se situeze la nivelul valo
ric aj ultimilor ani, inregis- 
trînd rezultate neșatisfăcătoa- 
re. Handicapați de întrerupe
rea pregătirii pe mare, de 
lipsa unor materiale cores
punzătoare. cu o metodică de 
pregătire bazată pe o expe
riență depășită, veiiștii noștri 
se zbat pe linia mediocrității 
în confruntările internaționale.

Desigur, In planul de pers
pectivă,. F.R.C.Y. și-a propus 
remedierea deficiențelor ară
tate in plenară. Saltul calita
tiv va trebui susținut, insă, cu 
eforturi și priceperea tuturor.

filele trecute a avut loc 
deschiderea sezonului de a- 
lergări pe velodrom. Pistar- 
zii și-au disputat întîietatea 
în cadrul primei etape a „Cu
pei municipiului București". 
Reprezentantul clubului Stea
ua, Florian Negoescu, și-a 
adjudecat victoria în proba 
de viteză și în cea pe 400 m 
cu start de pe loc (28 sec. : 
7/10). iai- colegul său, Marian 
Ferfelea, s-a clasat primul în 
cursa eu adițiune de puncte.

Proba de viteză pentru ju
niori mari a revenit lui Ion 
Gavrilă (Steaua), iar cea cu 
adițiune de puncte colegului 
său Gh. Tudor. Elevul A. Flo- 
rea (Sc. sp. 3) s-a dovedit 
cel mai rapid în cursa cu 
adițiune de puncte pentru ju
niori mici.

Joi, la ora 16, va începe 
etapa a doua pentru „Cupa 
municipiului București".

, Din programul de pregătire olimpică a 
reprezentativei de polo a țării noastre au 
făcut parte și cele trei meciuri susținute de 

tricolori la Kiev. Rezultatele se cunosc : 2—5 și 4—6 cu prima 
selecționată a Uniunii Sovietice și 5—6 cu cea a R.S.S. Ucrai
nene. Cum poate fi apreciată evoluția tinerei noastre forma
ții ? Pentru aceasta ne-am adresat antrenorului federal Alcx, 
Popescu, care a condus delegația sportivă la Kiev.

1-.

— Cum considerați ulti
mele rezultate ale națio 
nalei ?

— în nici un caz îngrijo
rătoare. Să nu uităm că a- 
ceastă echipă, pe care antre
norii Grințescu și Firoiuț cau
tă s-o omogenizeze doar de 
cîteva luni și să-i 
atuuri care s-o 
plutonul fruntaș 
mondial a avut 
refer la prima și cea de a 
treia partidă) cea mai puter
nică reprezentativă din lume 
la această oră. Sovieticii nu 
și-au modificat „7“-le cu care 
au cucerit în septembrie tre
cut titlul de campioană con
tinentală (ceea ce la polo 
echivalează cu cel de cam
pioană a lumii) și au rămas 
la fel de greu de învins. Cu 
toate acestea nu a lipsit mult 
ca formația română să înre-

confere 
readucă în 
al polo-ului 
în față (mă

gistreze în ultima partidă o 
veritabilă surpriză. Dar jucă
torii noștri s-au speriat pur 
•și simplu la situația de 4—2 
în repriza a treia (pînă a- 
tunci evoluaseră excelent), 
de... perspectiva unui aseme
nea succes și au început să 
temporizeze jocul. Greșeală 
fatală, căreia s-au adăugat al
tele de ordin tehnic. Rezulta
tul ? Adversarii și-au revenit 
din năuceală, au început să 
se „zbată" în fața porții, ob- 
ținînd lovituri de Ja 4 m și 
situații de superioritate nu
merică.
litatea 
tatu].

lor lotului șl nici de viteza 
lor. Dar ei au căpătat o re
zistență ce le ajută să-și des
fășoare acțiunile ofensive în
tr-un ritm acceptabil. Dacă 
și posibilitățile de realizare ar 
fi asemănătoare... Nu mut a- 
vem jucători cu personalita
te, cu șutul lui Zahan sau 
Grințescu. Sînt convins însă 
că se poate realiza mai mult. 
Și mă gîndesc mal ales la 
situațiile de „om in plus", 
unde pasele nu merg cu pre
cizie și nici momentele de șut 
nu sînt prea bine alese.

— Au fost Jucători care 
s-au impus in acest tur
neu ?

Și 
de

poartă 
tre, la

cu aceasta, posibi- 
a întoarce rezul-

Ce caracteristică 
jocul echipei noas- 
această oră ?

— Evident, nu sîntem avan
tajați de fizicul componenți-

„CUPA ROMANIEI“ SE
„Cupa României" la oină a 

ajuns în faza de zonă. Iată 
cîteva amănunte de la aces
te întreceri.

• Galați. La Jocurile des
fășurate în localitate au par
ticipat doar patru echipe, 
restul abșentînd nemotivat. 
Competitoarele au oferit par
tide de un nivel tehnic mul
țumitor, remareîndu-se oi- 
niștii de la Biruința Gheră- 
ești (jud. Neamț) și Avîntul 
Frasin (jud. Suceava). Echi
pa Biruința a fost superioa
ră tuturor adversarelor, pre- 
zentîndu-se într-o formă care 
va da mult de 
țiilor calificate 
țară.

Clasamentul :
Gherăiești 21 p, 2 
Frasin 18 p, 3 Recolta A-

lucru forma- 
în finala pe

1 Biruința 
Avîntul

APROPIE DE FINALA
vrămenl (jud. Botoșani) 10 p,
4. Victoria T. C. Galați 5 p.

• Oțelul Roșu. Tot patru 
formații s-au întrecut și în 
această zonă, concursul fiind 
dominat de jucătorii de la 
Celuloza Călărași și Viața 
Nouă Olteni, care au termi
nat turneul la egalitate de 
puncte. Primul loc în clasa
ment a revenit, echipei Ce
luloza Călărași, urmată — 
în ordine — de Viața Nouă 
Olteni (jud. Teleorman), Ol
tul Drăgănești (jud. Olt) 
Bisțrița Glimboca 
raș-Spverin).

Cîte două echipe 
tea clasamentului

Și
(jud. Ca-

— Comportări meritorii i 
Zamfirescu, D. Popescu, Cor
nel Rusu, Culineao și Mihăî- 
lescu (în apărare). Mă sur
prinde lipsa de formă a lui 
Novac. Ceilalți, în nota obiș
nuită.

— a. v.

SE REIA 
DÎVÎZÎA NAȚIONALĂ

Sîmbătă ți duminică se 
reia campionatul național, cu 
meciurile celei de a doua 
etape-turneu la Arad, Cluj 
și Oradea. Duelul Dinamo— 
Rapid continuă Indirect; în 
timp ce dinamoviștii se vor 
deplasa la Arad pentru a se 
întîlni cu Vagonul și Voința 
Cluj, feroviarii vor evolua la 
Oradea în compania Crițulut 
și Progresului. Acestea vor 
fi de altfel ultimele meciuri 
ale celor două fruntașe îna
intea derbyulul programat 
duminică 30 mai.

Programul complet al eta
pei i ARAD : Voința — Dina
mo, Vagonul — Voința șl Va
gonul — Dinamo ; CLUJ : 
Politehnica — I.E.F.S., Poli
tehnica — C.S.M. și I.E.F.S. — 
C.S.M. ; ORADEA : Rapid — VProgresul, Crișul — Rapid și
Crișul — Progresul. Clasa-
meniul înaintea 
tide arată astfel

acestor par-

1. Dinamo 2 2 0 0 27— 1 1
2. Rapid 2 2 0 0 19— 4 4
3. I.E.F.S. 2 110 0-0 3
4. Progresul 2 10 1 0—9 2
5. Vagonul 2 10 1 3—12 2
t. Crișul 2 10 1 9—18 2
7. Voința 2 0 11 6—7 1
8. PoUtelmloa 2 0 0 2 6—14 0
9. C.S.M. 2 0 0 2 5—22 0

din frun- 
fiecărei 

zone au obținut dreptul de 
participare la finala „Cupei 
României", care se va des
fășura între 3—6 Iunie la 
Mangalia. Ultimele întreceri 
zonale ale competiției sînt 
programate la sfîrșitul aces
tei săptămîni pe stadionul 
din Predeal.

Astăzi, la „Parcul copilului" (ora 17)

UN MECI DE MARE ATRACȚIE

DINAMO BUCUREȘTI-STADE DIJONAIS la labo-

Apărarea echipei Stea
ua este din nou la post, 
iar șutul lui Schobel va 
fi parat. Fază din jo
cul „TJ“ Cluj — Steaua 
Foto- C CREȚU. Cluj

NOUA

T

A FOST INAUGURATĂ

BAZĂ DE LA CLUJ

Rugbyștii din Dijon, în
vingători în primul meci din 
cadrul 
prind 
astăzi 
tilnesc 
și nu 
nară, cum fusese stabilit ini
țial. Modificarea programului 
a fost făcută la cererea fo
rului de specialitate. pus_ in 
imposibilitate de a alcătui, 
într-un timp mult prea scurt, 
un XV în măsură să-și jus
tifice titulatura.

In asemenea condiții, fede
rația de resort a acceptat 
propunerea echipei Dinamo 
București de a susține ea a- 
cest joc cu Stade Dijonais. 
Antrenorul Titi Ionescu do
rește să-și vadă din nou la 
lucru întregul lot (echipa sa a 
dat cei mai multi jucători

tumeului ce îl între- 
Î11 tara noastră, susțin 
o nouă partidă. Ei în- 

pe Dinamo București 
o selecționată divizio-

lotului reprezentativ — 
Nica, Nicolescu, Fiorescu, 
Baciu, Iorgulescu, Constantin 
— deplasat în Maroc) acum 
înaintea unor partide decisive 
în campionat și in special 
Înaintea întîlnirilor care se 
anunță foarte dificile, cu A- 
gronomia Cluj în deplasare (a 
se vedea „lecția" Farului) și 
cu Steaua, noua lideră a com
petiției. Așadar un meci-tcst 
binevenit.

Pentru jocul cu Dijon, Di
namo va folosi următorul 
tot: Baciu, Caraiman, Stoi
ca, Țurlea. Iorțjulescu-Dără- 
ban, Țuțuianu-Drăgănescu, if- 
timte, Roman-Florescu, Nico- 
lescu-Hulă. Drar/omirescu, Ni
ca, Constantin-Dăiciulescu, Bu- 
coș.

Meciul este programat pe 
stadionul din Parcul Copilului, 
începînd dc la ora 17.

NU SUPRASOLICITAREA 
ESTE DE VINĂ!

JUNIORII APROAPE DE FINIȘ...
Moment final pe stadionul 

Tineretului, în campionatul 
național de rugby rezervat 
juniorilor... Primele partide 
aii dat cîștig de cauză unor 
formații aspirante la titlu.

Rapid, de pildă, a întâlnit 
pe Farul Constanța. Meciul 
a fost permanent la discreția 
echipei bucureștene, superi
oară tehnic și tactic, care și-a 
adjudecat victoria la un scor 
sever, dar meritat: 32—6.

Elevii profesoarei Mariana 
Lucescu, în speță echipa Șco
lii sportive nr. 2, au făcut 
din nou o reușită demonstra
ție de rugby 
sind (49—3 !) 
lor din Sibiu.

Campionii 
reprezentanții 
tiv școlar, au

modern, surcla-
XV-le Șoirai-

anului trecut,
Clubului spor- 

demonstrat vir
tuți reale pentru rugby (pre
gătire fizică, o bună tehnico 
a pasei și a placajului, un 
dezvoltat simț al buturilor) în

particța cu C.F.R. Brașov (de 
fapt, formația Școlii profe
sionale) pe care au cîștigat-o 
fără drept de apel : 39—0.

în cel de-al patrulea meci, 
Steaua s-a impus și ea cate
goric în fața lui I.U.T. Sucea
va de care a dispus cu 27—9

*
Astăzi este programată o 

semi-etapă (numai două me
ciuri) care se vor desfășura 
după cum urmează : Clubul 
sportiv școlar — Școala spor
tivă nr. 2, pe stadionul din 
Parcul Copilului, în deschi
dere la întîlnirea internațio
nală amicală dintre Dinamo 
București — Dijon. Celălalt 
meci, (Rapid—Steaua), va a- 
vea loc, de la ora 17,30, pe 
stadionul Tineretului. în con
tinuare, sîmbătă se va juca 
partida pentru locurile 3—4, 
iar duminică cea pentru locu
rile 1—2...

Dacă ar fi să reprezen
tăm... atletic momentul pe 
care îl traversează în aces
te zile campionatul mascu
lin al diviziei Â, atunci am 
putea spune că echipele par
ticipante au ieșit din ultima 
turnantă și se află angajate 
în obișnuitul sprint, care 
precede punctul final al dis
putei, 
ceasta 
rnează 
nicale, 
se pe _ 
să — cum lesne poate fi bă
nuit — cele mai importante, 
în programul cărora sînt cu
prinse partidele cheie ale 
luptei pentru întîietate. Și pen
tru a rămîne în temă, să re
amintim cititorilor că sîm
bătă, în Capitală, are loc 
meciul Steaua — Universita
tea București, iar sîmbăta vi
itoare, 29 mai, se va disputa 
mult așteptatul derby al cam
pionatului Steaua — Dinamo 
București, la finele căruia 
vom cunoaște formația ce va 
primi medaliile de aur.

Dar, în intenția noastră 
n-a fost să reactualizăm acest 
moment final, pasionant, este 
drept, al campionatului mas
culin. Ix>calizînd etapa în ca
re se află întrecerea celor 
mai bune echipe masculine 
din țara noastră, dorim, îna
inte de orice, să discutăm 
despre modul în care aceste 
formații se prezintă aproa
pe de linia de sosire, mai 
precis, despre capacitatea fi
zică a handbaliștilor frun
tași, despre randamentul lor 
pe acești ultimi metri ai 
cursei pentru titlu. Situația 
în această direcție nu

într-adevăr, din a- 
competiție, care însu- 
29 de termene dumi- 
au mai rămas înscri- 

agendă doar două, în

de natură să ne bucure. Ju
cătorii de bază ai echipelor 
Steaua, Dinamo București. 
Universitatea București, Po
litehnica Timișoara 
Universitatea Cluj 
tă în ultimele etape 
jorătoare scădere a 
lor fizice. Problema 
nouă. Ea a apărut

i sau 
manifes- 
o îngri- 
resurse- 
nu este 
o dată 

cu schimbarea sistemului de 
dișputare a campionatului și 
paralel cu amploarea ce o 
cunoaște calendarul interna
țional. Pe acest fond, al u- 
nor solicitări 
le sisteme de 
dul 
un 
lui 
dar, 
unei

s-au prezentat pmă 
zent la controlul de 
ratorpl de biochimie și bio- 
mptorie al Centrului de cer
cetări științifice de la „23 
August", unde capacitatea lor 
generală de efort ar fi fost 
pusă sub lupa unor teste o- 
biective și, deci, de necon
testat. Ce să mai vorbim de 
faptul că antrenorii respec
tivi ar fi avut în rezultatul 
examenelor elemente utile 
în dirijarea și dozarea pregă
tirilor...

Așa că principala explica
ție a „rateurilor" de ordin 
fizic, atît de frecvente în a- 
cest final de campionat nu 
trebuie trecută în contul su
prasolicitărilor din actualul 
sezon. Ci în alt... cont!

In prezența oficialităților 
municipiului și a peste 5 000 
de spectatori, s-a inaugurat 
la Cluj o nouă, bază ..hipică. 
Cu acest prilej a avut loc 
un concurs demonstrativ. în 
proba semiușoară s-a impus 
Ildico Ujfalvy cu Oglinda, în 
proba de ștafetă cu schim
bare de cravașă primul loo 
a revenit echipei formată din 
Ildieo Ujfalvy cu Oglinda și 
Victor Conțiu cu Titan, iar 
proba de forță progresivă a 
fost cîștigată de Victor Con- 
țiu cu Titan la 1,85 m.

Sperăm că noua bază hi
pică din Cluj va contribui 
la ridjcarea pe o nouă treap
tă calitativă a sportului că- 
lăriei din acest oraș și chiar 
pe un plan mai general.

colae, însoțiți de antrenorul 
Gheorghe Antoljj.

„CUPA FEDERAȚIEI»
La Craiova, între 19 Și 23 

mai, se va desfășura „Cupa 
federației", care cuprinde 
probe de dresaj și obstacole. 
Și-au confirmat participarea 
călăreți juniori și seniori de 
la cluburile Steaua, Centrul 
de călărie București, C.S.M. 
Sibiu și AS. Rovine Cra
iova.

CAMPIONATUL REPU
BLICAN — CONCURSUL 

COMPLET

CONCURSUL 
DE LA NOVI SAD

intense, vechi- 
pregătire, mo
de

în
către

ales,

a gîndi 
ansamblul 
antrenori, 
concepția

general 
sezon 
de 

mai
bune părți a jucători

lor fruntași, referitoare la 
recuperare, și la viața lor 
particulară, s-au dovedit și 
se dovedesc și în prezent pe
rimate.

Recent, antrenorul federal 
Nicolae Nedef ne spunea că 
este alarmat de gradul de 
pregătire fizică — total- in
suficient — al tuturor mem
brilor lotului reprezentativ și 
că există unele îndoieli chiar 
cu privire la starea sănă
tății generale a unora din
tre ei. Ușurința cu care 
cești sportivi privesc 
blema recuperării, a 
vieți ordonate și fără abuzuri, 
a controalelor medicale pe
riodice este de-a dreptul con
damnabilă. Un exemplu con
cludent în această privință 
îl constituie faptul că unii 
dintre handbaliștii fruntași 
(Gruia, Coasă, Gațu, Chicid, 
Samungi, Dan Marin)

a- 
pro- 
unei

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI
(Urmare din pag. DREUNIUNE SPECTACULOASA

” Lume multă, timp destul de 
• (frumos, alergări de o certă cali- 
itate spectaculară, aceștia au lost 
1 parametrii reuniunii de dumini
că din ansamblul căreia a făcut 
notă aparte numai victoria , total 
nejustificată a lui Pandelaș. Ele
vul lui Mihăilescu se afla după 
o sultă de performanțe obscure, 
și numai tupeul anturajului — 
plus clemența juriului — i-au 
permis victoria. Cînd un joc aus
triac atinge 50.000 de lei și con
ducerea nu poate stăplni frinele 
;,zburdalriice“ ale antrenorilor și 
drlverilor, desigur că se poate 
găsi și justificarea pentru victo
ria acestui cal.

Din rest. Tănase a fost irezis
tibil în promisiunea că Soprana 
va merge mai bine și a învins 
elegant, iar Marcu a ținut să-și 
mărească avansul din acest an 
în clasament, cîșțigînd cu Hrișcă 
și Caliopa. A mai ieșit victorios 
Oană cu două eleve : Poenița și 
Rigola, corectînd recordurile cai
lor de trei ani. Pentru asemenea

categorie de cai, priceperea aces
tui antrenor este greu de egalat.

Ușor a mai cîștigat și Tabacu. 
Probabil că intervalul de o săp- 
tămînă i-a priit în mod serios, 
dacă nu lui, măcar antrenorului 
său, Nicolae Gheorghe !... Cît 
privește Rozalin, împotriva Iui a 
mers numai Torpedo, dar s-au 
abținut Semeț, Cumpănel, Hibrid, 
Bidiviu, Lăcaș, Doinaș. Din 10 
eoncurenți, 6 abțineri e cam 
mult!... Rezultate tehnice1: 1. 
Senzația (M. Ștefănescu), Frezor, 
Raliu 45,4, 2. Pandelaș (I. Mol
doveanul, Hanon, Huluba 37,7. 3. 
Tabacii (N. Gheorghe), Tamlsa, 
Halva 33.2. 4. Soprana (Gh. Tă
nase), Martin, Islaz 30,9. 5. Poe
nița (I. Oană). Sabia. Sonda 28,9, 
6. Hrișcă (T. Marcu), Merișan, 
Gal 30.2, 7. Rosalin (S. Mlhâiles- 
cu). Torpedo. Cumpăne) 32 2. 8. 
Rigola (I. Oană), Gtițd. Mizantrop 
29, 9. Caliopa (T. Marcu). Jaguar. 
Evadat 40,3.

Niddv DUMIIRESCU

România 2387—2402 (f),
5263—5306 (m) ; martie, 1971, 
la Budapesta: Ungaria — Ro
mânia 2462—2419 (f), 5191—5036 
(m) ; aprilie, 1971, la Cluj : 
România — R.D.G. 2376—2349 
(f). 4988—4991 (m). După cum 
se vede, popicarii noștri ju
niori n-au prea strălucit în 
acest an, faptul explicindu-se 
și prin absența Anei Albert 
(indisponibilă) șl a 
Băiaș. 
rat.

Din 
mane 
Weidhase, Zanger, 
Mihlhorn. la fel de i 
la „izolate", cît și 
în ceea ce-i Oi'ivește 
carii c 
national 
car» 3

lui Ui®
care a trecut Ja senio-

reprezentativa
se remarcă

R.D. Ger- 
sportivii

Wilke șj 
siguri atît 
la „plin” 

. pe popi- 
irblțrul inter

ii urni tr<i Stoica, cel 
condus la Budapesta

dubla întîtolre dintre Ungaria 
și Austria, ne-a declarat : 
„Țara vecină are o echipă 
masculină omogenă, cu multă 
putere de luptă și cu cîteva 
Individualități : B. Csangi, M. 
Makray și S. Kovacs”. Cu jus
tificate pretenții la o medalie 
se anunță și juniorii ceho
slovaci.

Cărțile de vizită al® repre
zentativelor Austriei, Suediei 
și Iugoslaviei sînt sub nive
lul celorlalte echipe, ele ur- 
mînd să lupte pentru locurile 
aflate dincolo de podiumul 
laureaților. Dar surprizele nu 
sînt niciodată excluse.

La fete, participă 
Adversare redutabile 
nioarelor noastre, atît 
ba pe echipe cit și
neul individual, sînt toate 
trei selecționate de peste 
tare : R.D. Germană, 
slovacia și R-F.

4
ale 
în 
în

tări, 
ju- 

pro- 
tur- 
cele 
ho- 

Ceho- 
a Germaniei.

i. i r„

H

— c. a.

Marii a părăsit 
îndreptîndu-se spre 
pentru a participa 
ționalul concurs de călărie, J 
ce are loc între 21 și 23 mai,* 
lotul reprezentativ de obsta
cole. Au făcut deplasarea 
Aurelian Stoica, Cornel Ilin, 
Dumitru Velea, Gheorghe NI-

Capitala, 
Novi Sad, 
la tradi-

Tot la Craiova, intre 27 și 
30 mai. va avea loc etapa I 
a campionatului republican 
concursul complet. Au con
firmat participarea reprezen
tanți ai cluburilor Steaua, 
Dinamo, Centrul de călărie 
București. A.S.A. Cluj, A.S. 
Recolta Cislău, A.S. Recolta 
Mangalia.

e

r
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ECOURI
SE CUNOSC

ANUL ATLETISMULUI ȘCOLAR"1

Cîteva scurte coresponden
țe sosite la redacție în ulti
mele zile ne anunță — din 
Bistrița, Buzău, Rm. Vllcea, 
Focșani etc. — rezultatele 
înregistrate la etapele jude
țene ale unei competiții re
zervată tinerilor sportivi din 
licee și școli profesionale. 
Ne-am oprit asupra lor, cu 
jntenția unui comentariu (nu 
ultimul), pentru că, dincolo de 
performanțe, de altfel remar
cabile, descifrăm cu bucurie 
larga audiență pe care pen
tatlonul atletic, aflat la a 
III-a ediție, a cucerit-o în 
rîndurile tineretului școlar 
din întreaga țară.

Aflăm că întrecerile, orga
nizate de U.T.C., Ministerul 
îpvățămîntului și Federația 
de atletism, au fost întîmpi- 
nate în multe școli nu numai 
cu un interes deosebit din 
partea elevilor și profesorilor 
de educație fizică, ci și cu 
acțiuni care reflectă preocu
parea generală pentru reușita 
deplină a competiției. Aproa
pe peste tot au fost organiza
te concursuri de selecție — 
ceea ce, desigur, a însemnat, 
în primul rînd, o eficiență 
propagandă pentru atletism 
— și, în același timp, s-au 
luat măsuri pentru cît mai 
buna amenajare a pistelor și 
a diferitelor sectoare de con
curs.

Așadar, ecoul „anului atletis-i 
mului școlar" a ajuns acolo 
unde trebuia. Ne-o dovedește, 
în plus, faptul Că la etapele 
anterioare ale întrecerii de 
pentatlon (băieți și fete) s-au 
înregistrat aproximativ 
200 000 de participări!

De. cîtva timp, forurile 
sportive, ca și cele care au 
primit atribuții în acest do
meniu, au renunțat la „ten
tativa cifrelor", atunci cînd

de 
la 
a-

este vorba de activități 
masă. Este bine așa și, 
timpul cuvenit, am salutat 
bandonul unor asemenea 
practici. Dar, în cazul de
'față, chiar dacă s-ar face u- 
nele retușuri cifrei amintite, 
ea nu poate fi, credem, tre
cută cu vederea, numai pen
tru' a nu se spune că se ur
mărește oglindirea spectacu
lară a unor realizări.

Nu este, desigur, Un fapt 
divers constatarea că — prin 
frumoasa și atît de complexa 
întrecere a pentatlonului șco
lar — atletismul a cîștigat 
zeci de mii de prieteni din 
rîndurile elevilor din liceele 
și școlile profesionale răspîn- 
dite în toate județele țării.

Poate că nu peste tot lu- 
crurile au mers excelent, 
poate că, ici-colo, unii profe
sori n-au știut, sau, din co
moditate, n-au reușit să tre
zească interesul elevilor pen
tru tradiționala competiție.

Esențial ni se pare. însă, 
acel ecou general de care 
vorbeam, acea înțelegere și 
răspundere sporită din partea 
organizațiilor U.T.C., a con
ducerilor liceelor și școlilor 
profesionale, a profesorilor de 
educație fizică și sport, față 
de misiunea, cu puternice și 
multiple valențe sociale, de 
a răspîndi cît mai larg exer
cițiile fizice și sportul în rîn« 
dul elevilor.

Salutăm, de aceea,' aceste 
succese, pregătindu-ne să Ie 
consemnăm și pe cele care, 
fără îndoială, vor marca fi
nalele de la Cluj, unde se vor 
întâlni cîteva sute de elevi 
și eleve, cei mai talentați 
dintre. atît de numeroșii prie
teni ai atletismului școlar.

Dan GARLEȘTEANU

FINALIȘTII DIN CAPITALA
In sala Dinamo au avut loc 

întrecerile de lupte greco-ro- 
mane pentru desemnarea fi- 
naliștilor din Capitală, care 
vor participa, Ia începutul lu
nii viitoare, la ultimul act al 
campionatelor republicane in
dividuale (seniori). lată-i pe 
învingători : cal. 48 kg — N. 
Ciugă și V. Bosîneeanu (Ra
pid), cat. 52 kg — I. Marin 
(Metalul) și N. Matei (Dina
mo), cat. 57 kg — V. Cherchi- 
lă (Dinamo) și 
(Progresul), cat. 
Matei (Metalul) 
(Energia), cat. 68 
mate (Sțea.ua) s.
(Rapid). ca(. 74 kg — Gh. Ar- 
deleanu (Steaua), cat. 82 kg — 
C. Popa (Steaua) și C. Dră- 
gușanu (Metalul), cat. 90 kg 
— T. Ghinea (Progresul), cat. 
100 kg — I. Fărcău (Metalul), 
cat. peste 100 kg — ' ~
lipschi (Rapid) și M. 
(Viitorul).

RECTIFICARE
Rezultatul partidei 

libere (campionatul 
A) de la Galați, dintre Ra
pid București și I.M.U. Med
gidia a fost de 25—15 în fa
voarea primei echipe, și nu 
invers, cum a apărut în nu
mărul de luni al ziarului, din 
cauza unei greșeli de trans
misie telefonică a corespon
dentului nostru din localitate.

P. Arcadie
62 kg — A. 
și Gh. Ion 

kg — I. Sta- 
și Bădiiă

Gh. Do- 
Lupescu

de lupte 
diviziei

IOAN DLlIGOSCn

<ț: ,'i ' i a *

In cursul nopții de luni a 
încetat din viață după o lun
gă și grea suferință, cunoscu
tul polisportiv loan (Hansi) 
Dlugosclj. Component al e- 
chipei reprezentative de ho
chei, jucător de baschet, el a 
activat in ultimii ani ca ar
bitru. Amintirea lui va ră
mîne neștearsă în sufletele 
celor ce l-au cunoscut.

înhumarea va avea loc joi, 
20 .mai, la cimitirul Reînvie
rea • * ~

-■? rf w

S%25c8%259bea.ua


In DIVIZIA SECUNDĂ

(Urmare din trag. 1)

existența echipei 
Antrenorul Angelo 
ar fi trebuit să se 

la evoluția ei, la 
realizării unui pas

ULTIMA LINIE DREAPTA
TOATE FFORMFE PENTRU OBȚINEREA CALIFICĂRII

egală măsură momentele de 
atac și pe cele de apărare, 
distribuirea rațională în fața 
celor două porți, prin joc co
lectiv și constructiv, a între
gului efectiv și potențial al 
echipei. Nu s-a experimentat, 
de asemenea, posibilitatea in
tegrării în lot și chiar în 
echipă a unor tineri valoroși 
remarcați în ultimul moment, 
menținîndu-se aceiași oameni, 
cu toată lipsa flagrantă de 
formă sportivă a unora cum 
a fost cazul lui Neagu. Or, 
era de datoria tehnicienilor 
să pregătească, măcar pentru 
cazurile de criză temporară 
de randament, alte soluții, 
cum tot astfel ar fi fost util 
să se apeleze la serviciile 
unor fotbaliști mai percutanți, 
mai dotați pentru lupta din 
careul advers. Ca ultim argu
ment pentru necesitatea Șj 
oportunitatea restructurărilor, 
în scopul intrării într-o fază 
superioară a echipei naționa
le. după ultima ediție a C.M., 
aducem și faptul că maniera 
de joc a acesteia a început să 
fie bine cunoscută de către 
toți adversarii. Cunoscută și 
contracarată. De aceea, echi
pele de aiurea încearcă să se 
înnoiască periodic, caută alte 
soluții strategice, astfel, îneît, 
jocul lor să aibă mereu ceva 
surprinzător, inedit, greu de 
neutralizat măcar o anumită 
perioadă. Or, nici din acest 
punct de vedere statu quo-ul 
nu mai avea suport.

Și acum să ne concentrăm 
atenția mai mult asupra me
ciului de la Bratislava, meci 
care justifică pe lîngă con
siderațiile de mai sus și o 
serie de referiri la chestiuni 
imediate. Am avut de înfrun
tat (lucru evident pentru su
tele de mii de telespectatori 
iubitori ai fotbalului) un ad
versar bun, dar. paradoxal, 
puțin periculos și chiar vul
nerabil.

idefea tactică care a marcat 
jocul reprezentativei în ulti
mii 3 ani. Obligativitatea tu
turor jucătorilor de a partici
pa la momentele de apărare, 
abundența de pase la mijlocul 
terenului pentru păstrarea
mingii devenit scop, atacuri 
sporadice purtate doar în
1—2—3 oameni (bazate, în 
special, pe calitățile lor indi
viduale, nu pe forța jocului 
colectiv). Teama de posibili
tatea reeditării unor înfrîn- 
geri severe, un anumit com
plex de inferioritate resimțit 
o vreme de antrenorii și de 
jucătorii noștri au condus la 
alegerea acestei concepții tac
tice. De fapt, despre ea auzi
sem mai de mult. Prima dată, 
în 1962, cu cîteva luni . înain
tea meciului cu Spania, de la 
Madrid, Teașcă, investit pe 
atunci selecționer unic, a ple
dat într-o ședință a biroului 
federal pentru adoptarea a- 
eestâ maniere de joc. El spu- 
vLa că este necesar, pentru a 
evita un - eșec aspru la Ma
drid, să ținem mingea cam 
70 de minute, nu pentru a 
ataca, ci pentru a-i frustra de 
balon pe jucătorii spanioli, 
pentru; a-i pune astfel în im
posibilitate să asedieze poarta 
noastră. Teașcă a pregătit în 
acest sens echipa pentru me
ciul de la Madrid. Dar stra
tegia avea să eșueze, Di Ste
fano și coechipierii jui reu
nind atunci să păstreze ei 
mingea și să atacex masiv. 
Precum .se știe, deznodămîn- 
-ul a fost trist. Situația fot
balului nostru din aceea vre
ne explică, dacă vreți, cău
tarea unor soluții tactice în 
>tare să compenseze deficitul 
caloric, lipsa uzajului interna- 
,ional, neîncrederea care pa
raliza chiar și pe cei mai 
juni jucători în partidele 
iusținute în deplasare. Ulte- 
•ior, nimeni n-a mai amintit 
le ideea' lui Teașcă, nici mă- 
■ar el, atunci cînd în 1967 a 
•edevenit antrenor al echipei 
îaționale pentru meciul Un- 
jaria — România de Ia Buda- 
>esta. Și, iată; că în 1968 con- 
:epția este scoasă din nou la 
umină și aleasă, de astă 
lata, ca mijloc constant de 
exprimare al echipei naționa- 
e. Desigur, cu un alt nume, 
>oate fără nici o legătură cu 
experiența anterioară, dar in- 
liscutabil pornită din același 
entiment de frică, din același 
omplex de inferioritate, ca 
in fel de scut al săracului 
tare vfea să ,nuj mai primeas- 
■ă lovituri puternice din par- 
ea celor tari.
Se știe c« a urmat o pe- 

ioadă de rezultate în general 
nulțumitoare. Dar realizările 
au fos'ț obținute nu în prin
cipal datorită tacticii, ci re
surselor acestor băieți, din 
care, multi superiori prede
cesorilor.. Apoi, o asemenea 
.actică nu putea șă aibă da- 
-ul să potențeze valențele 
mor fotbaliști înzestrați deo
potrivă și pentru apărare și 
centru atac, apți de progres. 
Tezultatele, în general satis
făcătoare au împiedicat o 
nună perioadă de timp ju
decățile lucide. Și au fă
cut ca o asemenea contra- 
licție să nu fie prea mult 
■eliefată. Din păcate, cultiva- 
•ea reflexului de apărare și 
atingerea treptată a reflexului 
le atac au făcut echipa să nu 
nai știe și să nu mai poată 
iuca ofensiv, nici măcar pe 
erenurile din tară, adică a- 
colo, unde cu ani in urmă, 
n perioada de criză accen- 
uată, ea izbutea să îngenun
cheze, printr-un joc infernal, 
ie regulă, in primele 20 de 
ninule, adversari prestigioși. 
Exacerbarea jocului la mijlo
cul terenului, cu intenția de 
i distruge timpul, de a pasa 
de Ia unul la altul, fără să 
se construiască veritabile ac
țiuni de atac sau de contra
atac, fără să se spargă sau 
să se dezechilibreze dispoziti
vul defensiv advers, a fost 
și este o orientare contrara cu 
zestrea naturală a fotbalistu
lui român, precum și cu posi
bilitățile unor jucători de

clasă ca Dembrovschi, Dinu, 
Dumitrache, Radu NunweiRer, 
Răducanu, Dumitru ți alții.

Să ne gîndim acum la pe
rioada post-Mexic. Turneul 
final al C.M. a încheiat o 
etapă din 
naționale. 
Niculescu 
gîndească 
necesitată 
înainte. începînd din vara a- 
nului 1970, tactica astăzi in
criminată nu mai era justifi
cată de absolut nimic, deve
nise de-a dreptul împovără
toare. Vechile temeri nu-și 
mai aveau rostul, elita fotba
liștilor români demonstrase 
că poate sta alături de elita 
jucătorilor din numeroase țări 
cu fotbal dezvoltat. Nimic nu 
mai justifica cantonarea în 
spațiul unei concepții născute 
cîndva pentru mascarea unui 
complex de inferioritate. Apoi, 
o echipă de fotbal este un 
organism viu, care trebuie să 
crească, să se fortifice. Per
fecționarea concepției de joc. 
depistarea și lansarea unor 
noi elemente capabile, iată 
cele două direcții pe care se 
canalizează eforturile oricărui 
antrenor, investit mai multă 
vreme cu responsabilitatea 
unei echipe.

Prin prisma acestor date 
este normal să ne întrebăm 
dacă 
noit, 
nieră 
dacă 
recții anume și prin ce mijloa
ce ? Evoluțiile ei ulterioare a- 
testă că reprezentativa Româ
niei a rămas după un an de 
la terminarea C.M. la aceeași 
exprimare 
disputate în 
n-au arătat preocupări 
acumulări proaspete, 
evidențiat nici 
tendință spre un 
braț, intenția de

echipa națională s-a în- 
în primul rînd, ca ma
de joc, după Mexic, 
a progresat, pe ce di-

trează șanse pentru cîștiga- 
rea grupei. Dar calea pentru 
împlinirea unei asemenea as
pirații trebuie regîndită, con
cepția de joc reelaborată, 
pentru a păstra toate acumu
lările benefice de pînă acum 
(capacitatea de apărare) și 
a adăuga Ia ele virtuți o- 
fensive, concordante cu posi
bilitățile reale ale jucătorilor. 
Să se renunțe la acest corset 
tactic care împiedică vizibil 
dezvoltarea echipei. Jucăto
rii noștri cei mai buni nu 
mai au complexe de inferio
ritate în fața nici unui adver
sar și, prin urmare, antreno
rii trebuie să stimuleze aceas
tă atitudine.

Păstrînd intactă încrederea 
în virtuțile tricolorilor, sîn- 
tem convinși că este necesa
ră elaborarea unui nou plan 
strategic, bazat pe ideeă de 
echilibru între forța de apă
rare și de atac, pe un sporit 
spirit 
gerea 
l-am 
acum, 
sele noastre în partidele 
Finlanda (deplasare), cu Ța
ra Galilor și cu Cehoslovacia 
(la București) încep să fie 
amenințate. Aceste obiective 
oarecum imediate, precum și 
necesitatea îmbunătățirii con
tinue a potențialului echi
pei naționale reclamă măsuri 
substanțiale din partea F. R. 
Fotbal, a colegiului central 
de antrenori și a conducerii 
tehnice a lotului reprezenta
tiv. Nutrim speranța că ele 
vor fi luate calm și 
întîrzieri costisitoare.

ofensiv.
din stadiul pe 
dori încheiat 
după

Fără smul- 
care 

măcar 
Bratislava, șan- 

cu

Roman deschide scorul pentru Metalul, învingînd parada spectaculoasă a portarului Munteanu, 
Fază din meciul Metalul — Ceahlăul Piatra Neamț, disputat duminică. Foto i N. DRAGOȘ

• Doar Flacăra Moreni a ieșit 
pare să fie decisiv • Arbitraje 

dramatice, dar între

din „joc“... • Avantajul Crișului
corecte și autoritare • Meciuri 
limitele fair-playului

Bacău — A.S.A., 
au avut jucători

Cu 25 de etape parcurse — mai puțul meciul Știința 
aminaț pentru astăzi, dat fiind faptul că mureșenii — 
ta Iotul de tineret — divizia B se pregătește să intre ta linia dreaptă 
a cursei de obstacole. «In ambele scrii, la ambii poli ai ierarhici. încleștarea este titanică, 
se fac calcule, se cintăresc ultimele șanse, se speră cu romantism și 
pasiune, și doar Flacăra Moreni — o singură victorie in tot campiona
tul 1 — rămțne indiferentă ’J ------ '* ' *™* —’*•
vechi echipe din divizia B 
de pe acum pecetluită...

IN SERIA I. învingînd o 
rea Giurgiu în zi proastă 
un teren aproape impracticabil
— Sportul studențesc a redus 
pînă la două diferențe de puncte 
față de echipa lui Bone, între-

1.1 această tevatură, eăci soarta celei mai 
(21 de ani, fără nici o retrogradare !) este

Dună-
— oe

tactică. Partidele 
acest răstimp 

sau 
N-au 
vreoacum

joc cchili- 
a prețui în

LA BRATISLAVA NE-A DOMINAT PROPRIA NOASTRĂ IDEE 
CĂ TREBUIE SA FIM... DOMINAȚI

Echipa Cehoslovaciei ne-a 
dominat prin tehnica rafinată 
a jucătorilor, dar — mai ales 

prin atitudinea noas- 
de acceptare a dominării, 
dispozitivul astfel conser- 
pe toată durata partidei 

9 și chiar 10 jucători re- 
decît 

dovadă

tră 
Cu 
vat 
(8, 
trași) nu puteam fi 
dominați masiv. O 
că nu forța de joc a adver
sarilor ne-a înghesuit atîta 
vreme în propria noastră ju
mătate de teren și în fața 
porții lui Răducanu, ci pro
pria noastră idee de a ac
cepta dominarea <> constituie 
puțina lor capacitate reală, 
ofensivă și de finalizare. 
Dacă echipa poastră ar fi 
fost înghesuită în careu a- 
titea minute de o echipă en
glezească, de pildă, de o 
echipă în formă masivii, care 
se bate în fața porții ad
verse, care are vitalitate, ar
doare și sufocă apărarea prin 
intensitatea valurilor ei de 
atac, atunci ar fi fost rău 
de uriașul și talentatul nos
tru portar.

în treacăt fie spus, ceho
slovacii și-au aruncat tot e- 
fectivul în atac, fiindcă noi 
nu i-am obligat aproape de 
loc să se preocupe și de â- 
părare. Așa se explică că fun
dașul Dobias a fost unul din
tre jucătorii care au măcinat 
mult din rezistența apărării ro
mâne. Numeroși telespecta
tori s-au întrebat, pe bună 
dreptate, dc ce naționala 
noastră n-a început ‘să ata
ce măcar după jumătate dc 
oră, adică atunci cînd era 
clar că adversarul nu se a- 
flă în zi de gratie și dă 
chiar mai multe semne de a- 
nemie decît cele observate cu 
un an în urmă la Guadala
jara. Și mai mulți au fost 
pur și simplu stupefjați vă- 
zînd că tricolorii practică 
același joc de copii care nu 
înțeleg o situație elementară, 
după ce Adamec ratase pe- 
naltyul și toți coechipierii lui 
erau cu moralul sfărîmat. Si
gur, o asemenea inerție pare 
aproape imposibil de înțeles, 
dar ea este totuși plauzibilă,

fiindcă echipa noastră nu știe 
să cînte decît pe o singură 
strună, în timp ce o forma; 
tie cu jucători, posesori ai 
unor cunoștințe fotbalistice 
multilaterale este obligată să 
cunoască, și să aplice două, 
trei variante tactice, la care 
apelează în funcție de adver
sar și de conjunctură în 
timpul jocului.

Duminică ș-a mai observat 
diminuarea capacității jJ? 
luptă a jucătorilor noștri, 
in coniparație cu alte evolu
ții. Voința și ardoarea jucă
torilor au fost la fel de ono
rabile ca întotdeauna in ul
tima vreme. I)ar ci n-au mai 
avut prospețimea din trecut. 
Este adevărat că sînt ceva 
mai uzați, mai obosiți,_ fiindr 
că același 
oameni are 
te încărcat 
zile. Poate 
nat foarte 
fi consumat o parte djn e- 
nergic.. Poate acel formidabil 
derby, Steaua — Dinamo, 
disputat doar cu 7 zile în ur
mă să fi lăsat urme. S-ar 
mai putea adăuga că, în- 
tr-un fel, echipa noastră a 
jucat în 10 oameni. Fiind
că Dumitrache. părăsit de 
toți acolo, în față, între niș
te apărători aspri, fără un 
sprijin, fără un coechipier, 
pentru o pasă de legătură, a 
fost, spre regretul lui și al 
nostru, de multe ori inutil. 
Un om astfel abandonat este 
practic extirpat din organis
mul echipei. Neagu a evoluat 
și el foarte slab. Un atacant 
central, tipic dotat pentru 
prima linie, a fost obligat să 
joace pe post de extrem 
dreapta și în fond mijlocaș. 
Potențialul lui a fost astfel a- 
nulat, prin fixare într-un 
inadecvat.

Nu intenționăm să mai 
trăm și în alte amănunte, 
portante, fără discuție, 
cu mai mic efect în bilanțul 
comportării de la Bratislava, 
decît problema orientării ge
nerale de joc.

Precum s-a mai spus, echi
pa de fotbal a României păs-

grup restrîns de 
un program foar- 
de cîțiva ani de 
și acest campio- 

înfierbîntat să le

rol

in- 
im- 
dar

A

țlnîhd aprinsă flacăra speranței 
în pătimașul cartier al „Regiei", 
aflat în prag de examene.

Am fost duminică Ia Giurgiu. 
Studenții — cu un Boc care face 
pași mari spre forma „Lausanne" 
— au cîștlgat pe merit un meci 
zbuciumat și dramatic, fără să 
strălucească însă, arătindu-se — 
după opinia noastră — incă de
parte de pretențiile unei even
tuale prezențe în divizia A.

Dacă A.S.A. bate astăzi — ceea 
ce pare să fie foarte greu, in 
fața unei echipe intrată în „hora" 
retrogradării —, lucrurile se cla
rifică. Dacă nu — abia ultimei 
etape, care programează, la Bucu
rești, confruntarea celor două 
protagoniste, îl rămîne prilejul 
de a întoarce cărțile pe față...

La „subsol", ultima duminică a 
găzduit un derby, Politehnica — 
Poiana, adjudecat de gazde In 
extremis (penalty în minutul 77), 
șl patru echipe (Știința, Poiana, 
Politehnica și Metrom) fac efor- 
turl disperate de a pleca din 
preajma locului 15. Etapa viitoare 
avantajează, pare-se, doar pe 
Poiana, singura care rămîne să 
joace în fața propriilor supor
teri. „•

Pentru victoria, cu 4—1, în fața 
unei echipe solide (F.C. Galați), 
o mențiune specială pentru Me
trom, cu ex-stegarul Gane la ti
monă, care a făcut — ' 
nia martorilor oculari _ .... 
mă repriză sufocantă, cu fotbal 

bună calitate,

AZI, LA TÎRGOVIȘTE

© Cele două echipe s-au
8 dinpentru

După cum am mai anunțat, 
astăzi, la Tîrgoviște, se va 
desfășura partida internațio
nală amicală de fotbal dintre 
reprezentativele de juniori 
ale României și Portugaliei, 
meci de „adio" pentru marea 
majoritate a jucătorilor noș
tri, afiați în pragul seni.ora- 
tului, ultim test public pen
tru fotbaliștii lusitani, înain
tea fazei finale a Turneului 
U.E.F.A.

Iată ultimele noutăți din 
cele două tabere :

• Oaspeții, sosiți la Bucu
rești luni seara, sînt găzdui ti 
Ia hotelul „Ambasador", de 
unde se vor deplasa astăzi la 
prînz — cu autocarul — șpre 
Tîrgoviște. Marți dimineața, 
portughezii au efectuat un 
ușor antrenament pe terenul 
„Ghencea", după care antre
norul Peres Bandeira ne-a 
comunicat garnitura cu care 
intenționează să înceapă me
ciul ; FID A LGO — FR ANQU E, 
CASQUINHA, PEREIRA, JAI
ME (sau RODOLFO), SHEU,

ALVES,

după opl-
— o pri-
In fața

unul adversar adus aproape In 
situația de groggy...

IN SERIA A II-A, .Izblnzlle gaz
delor — întrerupte doar de „“ga
lul" de la Sibiu — au reprezentat 
numitorul comun al unei etape 
care n-a adus nimic spectaculos, 
la capătul unor meciuri echili
brate relevind — parcă — o tre
zire" a echipelor din zona lan
ternei (Vagonul, U.M.T., Olimpia 
Oradea șl chiar C.F.R. Arad).

Cele două candidate la promo
vare — Crișul și Politehnica — 
aleargă în continuare umăr la 
umăr, jucînd cîntl amlndouA 
acasă, cînd arnîndouă în depla
sare, ceea ce ne alimentează cre
dința că doar o minune ar mal 
putea schimba ceva...

Exceptînd aceste două „eva
date", restul echipelor din serie 
se arată de forțe relativ egale 
(între a patra ' '
paisprezecea există 
rență de 8 puncte 
supraviețuirii fiind 
teoretic vorbind — ...__ ___
Soarta cea mal ingrată pare s-o 
aibă, însă, Vagonul (ce s-o fi 
întlmplat, oare, cu Atodlresel cel 
de altădată !?), care coboară ' 
minică la Timișoara, pentru 
ciul cu U.M.T., ari ultima 
sată.

In sflrșit. două constatări 
bucurătoare, prilejuite de ambele 
serii : arbitrajele s-au dovedit în 
general competente și autoritare, 
iar partidele — deși multe dispu
tate pe „muche de cuțit", pro
gramate într-o zodie a deciziilor 
ultime — n-au cunoscut, totuși, 
nici abdicări de la disciplină, 
nici durități, nici jucători eli
minați.

Duminică, în divizia 
a fost relativ calmă șl 
senzațional...

Poate tocmai astăzi, 
să se consume marea

clasată și a 
doar o dlfe- 

1), în bătălia 
angajate — 
șase echipe.

du- 
me- 
cla-
îm-

B. etapa 
lipsită de
la Bacău, 

.. . _____ surpriză.
Ov. IOANIJOAIA

Imagine de la antrena
mentul de iert diminea
ță' al juniorilor portu

ghezi
Foto : T. MACARSCHI

f.C. IIIOI-III. 
1-1 (0-0)

In meciul jucat sîmbătă în 
Belgia, cu F.G. Liăge, U.T.A. 
a terminat la egalitate I 1—1 
■(0—0). Scorul l-au deschis a- 
rădenii, prin Axente, iar gaz
dele au egalat cu 4 minute 
înainte de sfîr.șitul partidei.

antrenat ieri > Meci de „adio" 
„tricolori" !cei 11

IBRAIM, GREGO
RIO. EURICO, NANDO.

Căpitanul echipei este fun
dașul central Pereira, iar cel 
mai „bătrîn" jucător al lotu
lui — angolezul Nando, care 
va juca la Tîrgoviște al 14-lea 
meci în selecționata Portu
galiei. Pereira, Nando și Ibra- 
im sînt jucători activi în pri
ma ligă ; lotul ntțmără 4 fot
baliști de culoare — Nando, 
Franque și Jordao din Ango
la, Shcu din Mozambic.

• Juniorii români s-au reu
nit în‘ cursul zilei de luni la 
Hotelul sportiv de la „23 Au
gust", mai puțin Ion Ion, a- 
flat în convalescență după o 
recentă comoție, și Anghelini, 
accidentat.

Marți, la ora 11, elevii lui 
C. Ardeleanu și V. Zavoda au 
procedat la un scurt antrena
ment, pe „23 August".

După toate probabilitățile, 
„tricolorii" vor începe partida 
de astăzi cu următorul „11": 
COSTAȘ — DOBRAU, SMA- 
RANDACHE, SANDU CĂ

BRIEL, CIOCIRLAN, DONO- 
SE, DUMITRIU, SANDU 
MIRCEA, DANILA, AELE- 
NEI, SZABADOS. După cum 
se vede, un singur nume 
nou : extremul stînga Szaba- 
dos, de la Mureșul Deva.

De remarcat că pentru 8 
din cei 11 titulari, meciul de 
astăzi va fi ultimul în cadrul 
echipei naționale de juniori 
(mai au drept de joc încă un 
an doar Dumitriu, Aelcnei și 
Szabados), motiv pentru care 
antrenorii au convocat și cîți- 
va fotbaliști (Mocanu, Enache, 
Bedea) născuțj în 1951.

• Partida va începe la ora 
17 și va fi condusă la centru 
de Vasile Dumitrescu, ajutat 
la linie de C. Ghenciulescu și 
Șt. Moisescu.

NITĂ VA JUCA SÎMBĂTĂ
ÎN LOCUL LUI DAN

Antrenorul Marin Bârbu- 
lescu ne-a informat că în 
meciul pe care Rapid îl va 
susține sîmbătă, cu C F.R. Ti
mișoara, locul lui Dan, acci
dentat în meciul de la Brati
slava (și căruia doar luni i se 
va scoate bandajul gipsat), va 
fi ocupat de tînărul Niță.

PENTRU BOX, DRIDUL E APROAPE

REP.

AZI, PE
MICUL ECRAN
Azi, cu începere de la 

ora 20,25, vom putea ur
mări pe ecranele televi
zoarelor, în transmisie di
rectă de la Atena, finala 
„Cupei Cupelor" la fotbal, 
dintre echipele Real Ma
drid și Chelsea.

(Urmare din pag. D

CAT. SEMIMUȘCA. în 
fruntea listei se situează cu 
autoritate Aurel Mihai, bo- 
xer tînăr, cu mari posibili- 
tăți de afirmare pe plan in
ternational. Pentru această 
categoric, ci. este foarte pu
ternic, fiind posesor al unei 
stingi decisive. Va trebui să 
folosească însă mal cu eco
nomie și mai corect lovituri
le laterale' și mai mult pe 
cele directe. Ștefan Boboc, 
Ștefan Băiatu, Remus Cosma 
sînt boxeri tineri, talentați, 
în care se pun speranțe jus
tificate.

CAT. MUSCA. Ierarhia 
clasamentului a suferit o mi
că modificare. Ocupanții po
zițiilor 1 și 2, Constantin 
Ciucă și Constantin Grtiies- 
cu, au făcut schimb _ de 
locuri. In timp ce Ciucă se 
retrage onorabil, după o fru
moasă carieră, Gruiescu îi ia 
tacul. Evoluțiile titularului la 
aceste finale nu constituie 
motive de deplină încredere. 
Așa stînd lucrurile, privirile 
antrenorilor lotului trebuie 
să se îndrepte și către tînă
rul elev al lui Ion Dinu, 
constănțeanul Traian Cer- 
chia, sau către .Vasile Ivan.

De asemenea, pregătirea ju
niorilor Marian Lazăr (Ci
mentul Medgidia), Petre Nea
gu (Chimia Teleorman), Ște
fan Cocioc (Oțelul Galați) 
trebuie urmărită cu mai mul
tă atenție, astfel ca la a- 
ceastă categorie, splendid 
reprezentată în trecut de 
Mircea Dobrescu și Constan
tin Ciucă, boxul românesc să 
păstreze tradiția frumoase
lor performanțe.

CAT. COCOȘ. In afară de 
Aurel Dumitrescu, aproape 
nimic I Forma slabă a cam
pionului și intenția sa de a 
părăsi categoria cocoș pun 
în dificultate pe selecționeri. 
Campionul de juniori la mus
că, Dinu Condurat (crescut 
în greutate), sau Simion Cu- 
țov (dacă va mai rămîne la 
această categorie), sînt, deo- 
cațndată, singurele soluții 
previzibile pentru Miinchen.

iCAT, PANA. Gabriel Po- 
rnetcu, noul campion, este 
un boxer tînăr, cu reale po
sibilități. Turneele internațio
nale din R.D.G., cîștigate ’ doi 
ani consecutiv, alcătuiesc o 
bună recomandare. Pavel 
Nedelcea și Octavian Amă- 
zăroaie sînt — ca valoare 
— în imediata apropiere a 
campionului, Pometcu ya

trebui să-și îmbunătățească 
însă în mod simțitor mijloa
cele de apărare și loviturile 
de jos, cu stînga.

CAT. SEMIUȘOARA. Scă- 
zînd în greutate, Antoniu Va
sile a revenit în mod spec
taculos în echipa națională. 
In meciurile susținute (ex
cepție făcînd doar cel cu 
Ciochină), el a boxat ca un 
mare campion. Vîrsta sa însă 
și uzura în meciurile inter
naționale scad încrederea an
trenorilor lotului în posibili
tățile sale de a mai obține 
performanțe. Meciul excelent 
realizat de Gheorghe Cio
chină în finală, precum și 
calitățile de care dispune a- 
cest tînăr generează speranțe 
pentru Miinchen.

CAT. UȘOARA. Aceasta 
este una dintre cele mai bi
ne reprezentate. Calistrat Cu- 
țov și Paul Dobrescu sînt 
boxeri tineri, talentați, ca
pabili de mari performanțe. 
Deși problema viitorului este 
asigurată (dată fiind tinere
țea celor doi), existența unui 
alt talent, Sandu Mihalcea, 
se cuvine măcar amintită.

CAT. SEMIMIJLOCIE. Vic
tor Zilberman n-a fost în 
formă 1$ fipalele campionate

lor. El rămîne însă un boxer 
redutabil, date fiind calită
țile sale de bun tehnician 
și de puncheur. Mijloacele 
lui de apărare sînt încă de
ficitare. Gheorghe Ene, Con
stantin Melinte, dar mai cu 
seamă campionul de juniori 
Marcel Lupu, (Automobilul 
Macin), sînt boxeri care me
rită mai multă atenție.

CAT. MIJLOCIE MICA. 
Ion Covaci (în declin de for
mă) și Ion Gyorffy (de la 
care se așteaptă cam de 
multă vreme o ascensiune 
măcar ușor continuă) repre
zintă cam tot potențialul a- 
cestei categorii. Nici la ju
niori n-am descoperit ceva 
deosebit.

CAT. MIJLOCIE. Rivali
tatea dintre Alee Năstao și 
Horst Stump s-a încheiat în 
acest an cu victoria primului. 
Campionul a evidențiat o 
mai mare incisivitate în a- 
tac. El recepționează însă 
prea multe lovituri, ceea 
ce reprezintă un risc enorm 
pentru un boxer de catego
rie mare. Sandu Tîrîlă, se 
anunță un serios pretendent 
la un loc în echipa pentru 
J. O. de la Miinchen. O fru
moasă revenire a marcat și 
Gheorghe Chivăr. Două ele

mente de nădejde în rînduJ 
juniorilor i Mircea Simion 
(Dinamo) și Vasile Croitoru 
(Metalul).

CAT. SEMIGREA. Vîrsta 
lui Ion Monea ne face să 
privim cu oarecare îngrijora
re viitorul. Posibilitatea ca 
el să participe cu succes la 
Jocurile Olimpice este pu
țin probabilă. Părăsii'ea 
scenei pugilistice de către 
acest excelent sportiv lasă 
în urma sa un mare gol. U- 
nele speranțe (nu prea mari) 
se pot pune în Ion Siliște. 
Singurul element de perspec
tivă este campionul junio
rilor mici, Gheorghe Mata- 
che (Ceahlăul Piatra Neamț). 
Poate, în viitor. Sandu Tîrî
lă va urca la semigrea. A- 
ceasta ar fi soluția rezonabi
lă care se întrezărește pentru 
Jocurile Olimpice de la Mun- 
chen.

CAT. GREA. Categoria 
trăiește, printr-un singur re
prezentant!! campionul euro
pean Ion Alexe, dar ale că
rui posibilități de performan
ță sînt evidente. In perspec
tivă, un junior foarte puter
nic și bine dotat fizic l Ion 
Ruicu (U.R.A. Craiova), po
sesor însă ai unei tehnici în
că rudimentare.

„CUPA T. M. B.
In cedrul „Cupei T. M. B. 

cu handicap' se dispută as
tăzi pe terenul organizatorilor 
partida dintre T.M.B. și 
Steaua.

Acest joc va începe con
form prevederilor regulamen
tului, prin executarea a do
uă lovituri de la 11 m. în 
favoarea echipei T.M.B.

CU HANDICAP"
Steaua va prezenta. for

mația de bază și va folosi 
meciul și ca o ultimă verifi
care în vederea jocului de 
sîmbătă, cu Universitatea 
Craiova.

In deschidere, de Ia ora 
15, este programată partida 
T.M.B. juniori — Steaua ti
neret.

AMĂNUNTE IN LEGĂTURĂ CU TRAGEREA SPECIALĂ
A LUNII MAI LA PRONOEXPRES

Astăzi, va avea loc la 
București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18,30, TRAGEREA 
SPECIALA A LUNII MAI LA 
PRONOEXPRES. Tragerea 
va fi radiodifuzată. Panoul 
cu rezultate va fi televizat în 
jurul orei 19,10.

Depunerea biletelor cîști- 
gătoare se va face pînă sîm
bătă 22 mai 1971, la ora 13,00 
în orașele reședință de ju
deț și pînă vineri 21 mai 
1971 la ora 13,00 în celelal
te localități.

Omologarea cîștigurilor se 
va face joi 27 mai 1971.'

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE în care vă mai 
puteți depune bilețele pentru 
tragerea Loto de vineri 21 
mai 1971. Această tragere be
neficiază în afara cîștigurilor 
în bani și de atractive 
excursii în GRECIA.

! Vă rețpyptim că excursiile

se acordă în cadrul valorii 
unitare a cîștigurilor la ca
tegoria 3 (extragerea I) și 
categoria O (extragerea a 
Il-a).

Se precizează că în cazul 
în care valoarea cîștigului 
este mai mare decît contra
valoarea unei excursii (7 000 
lei), participantul va primi 
și eventuala diferență în nu
merar.

I 
PRONOSPORT

CIȘTIGUEILE CONCURSULUI 
NR. 20 DIN 10 MAI 1971

categoria l: (13 rezultate) 
1 variantă 50% a 63.762 lei șl 
5 variante 10“/» a 12.752 lei;

CATEGORIA a Il-a 9 (12 re
zultate) 20,30 variante a 7.538 lei ț

CATEGORIA a IlI-a B (11 re
zultate) 353,10 variante a 650 lei.

Cîștlgul de categoria I 5O’/« a 
revenit participantului BAICU 
MI” 11 din București.

Rubrică redactată de 
Loto-Projiosport
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ANCHETA INTERNAȚIONALA A ZIARULUI NOSTRU

TURNEUL PRIETENIEIrr monoTAMTĂ ddi'7IUTĂIL IMrUnIANIA rnlxlNIA u

Azi

PENTRU SCRIMERII DIN TARA OVS.?»

răspunsuri din Polonia, R. D. Germană și Bulgaria
în cursul săptămînii viitoare (între 25 și 30 mai). Bucu- 

reștiul va fi gazda uneia din cele mai importante competiții 
de scrimă din lume, „Turneul Prieteniei", care va reuni pe 
cei mai buni trăgători din Bulgaria, Cuba. R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.

Mai înainte ca aceștia să apară pe planșele sălii Floreasca, 
i-am rugat pe corespondenții noștri să ne prezinte :

1. LOTURILE CE VOR VENI LA BUCUREȘTI
2. SEMNIFICAȚIA ACORDATĂ ACESTUI TURNEU
3. FAVORIȚII PRINCIPALI.
Tn ziarul de astăzi redăm răspunsurile primite de

Jerzy Jabrzemski (Polonia), Klaus Winkler (R. D. Germană), 
O. Aniariței (Sofia).
FLORETIȘTII POLONEZI 
STNT TN MARE FORMA

la :

1. Polonia va fi prezentă la 
toate probele cu echipe com
plete în frunte cu campionii 
țării la floretă pe acest an (la 
celelalte probe campionatele 
nu s-au disputat încă) : Ha
lina Balon (f) și Adam Li- 
sewski (m). Alte nume de re
zonanță din Iotul polonez sînt 
floretiștii Marek Dabrowski 
(locul III la „mondialele" din 
1970 și campion al țării _ în 
același an), Witold Wojda, 
(vice-campion mondial în 
1962), spadasinii Henryk Nie- 
baba și Bogdan Gonsior 
(componenți ai echipei clasa
te pe locul II la C.M. — 
1970), sabrerii Zygmunt Ka- 
wecki, Janusz Majewski 
Jozev Nowara (din 
clasată pe locul III 
— 1970).

2. Pentru scrimerii 
acest turneu prezintă o deo
sebită importanță el fiind ul
timul examen înainte de 
campionatele mondiale de la 
Viena. în funcție de rezulta
tele obținute la București se 
vor perfecta loturile pentru 
C.M.

3. Nu ne hazardăm în pro
nosticuri. Putem spune că ne 
punem mari speranțe în flo- 
retiști — aflați într-o bună 
formă.

$i 
echipa 

la C.M.

polonezi

MAREK D ARROWSKI 
SURPRIZA DE LA MEXICO 

VA AVEA URMĂRI?

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE PENTATLON MODERN

DE U BUDAPESTA

1. Lotul de scrimă al R. D. 
Germane pentru turneul de 
la București cuprinde echipe 
complete la toate armele. 
Cele care ar putea să joace 
un rol important în acest tur
neu sînt cele de spadă și, 
probabil, floretă-bărbați.

Spadasinii sînt autorii 
„surprizei de la Mexico", cei

BUDAPESTA, ÎS (prin telefon). 
în capitala Ungariei se desfă
șoară un mare concurs Interna
tional de pentatlon modem, la 
care participă sportivi din 9 țări: 
U.R.S.S., R.F. a Germaniei An
glia. Franța. Polonia, Austria, 
Italia, Ungaria Și România.

După trei zile de concurs. în 
clasamentul i._ '
selecționata clubului Honved, cu 
8 504 - ------ *“ =
8 424
8 396 
sește

La 
se află —- -------
(3190 p, urmat de compatriotul 
său Balczo (2 966 p). Primul din
tre români. Spîrlea, a obținut 
un total de 2 654 p.

Miercuri se desfășoară proba 
de înot.

Ungaria Și România.
' :--------

pe echipe conduce
• • ' • ‘ —i

p. urmată de U.R.S.S. — 
p șl R.F. a Germaniei — 
p. Echipa României se gă- 
pe locui 5, cu 7 351 p. 
individual, pe primul loc 

maghiarul Kelemen

ce au 
locul 
această probă. în fruntea a- 
cestui lot se află experimen
tatul Harry Fiedler, ceilalți 
component fiind Melzig, Ma- 
nyscheff, Uhlig și Pfeiffer.

O comportare bună se aș
teaptă și de la echipa de flo
retă bărbați, care înpletește 
în mod fericit experiența tră
gătorilor mai vechi (ca K. 
Schenkel, Fr. Raschke) cu 
dorința de afirmare a Celor 
tineri, ca K. Horter și H. 
Behrens.

2. Această mare întrecere, 
realizată între prieteni, ne 
oferă nu numai o excelentă 
ocazie de a ne perfecționa 
pregătirea dar și de a cu
noaște posibilitățile scrimeri- 
lor noștri în raport cu cei 
mai buni trăgători ai lumii.

Turneul de la București 
este, bineînțeles, și o repetiție 
generală extrem de utilă îna
intea campionatelor mondiale

3. Credem că acest turneu 
va prilejui dispute de mare 
interes ; între floretistele din 
România și cele din U.R.S.S., 
între echipele Ungariei, Po
loniei și Uniunii Sovietice la 
spadă ca și duelul dintre sa
brerii sovietici și cei maghiari. 
La floretă bărbați, trăgătorii 
sovietici par a nu avea con- 
tracandidati.
UN APORT IA RIDICAREA 

NIVELULUI LOTULUI 
BULGAR

reușit să termine pe 
V turneul olimpic la

cui tehnic al federației, Vio
leta Katerinska — „turneul 
de la București reprezintă 
pentru noi un aport util la 
ridicarea nivelului pregătirii 
la toate armele. El ne va 
permite o ultimă verificare 
a lotului în vederea C. M. de 
la Viena".

3. Specialiștii bulgari pre
văd ca protagoniști ai între
cerilor pe floretistele din 
U.R.S.S. și România, pe flo
retiștii sovietici, pe spadasinii 
maghiari, sovietici și polo
nezi, pe sabrerii sovietici și 
maghiari. în ceea ce îi pri
vește. au pretenții mai mari 
la echipa de sabie, clasată pe 
locul V la C. M. — 1970.

Iscusința jucătorilor de tenis de masă din Republica Popu
lară Chineză este pretutindeni cunoscută in lume. In tara 
campionilor mondiali ai paletei, această disciplină sportivă se 
bucură de o deosebită popularitate în rîndul maselor largi 
de tineret, lată — in fotografie — un aspect de la întrecerile 
școlărești de tenis de masă, disputate recent la școala ele
mentară din Fengslieng, cartier al Pekinului.

Foto: CHINA NOUĂ

MATHE (Ungaria) RECORD MONDIAL LA HALTERE
BUDAPESTA. 18 (Ager- 

pres). — în cadrul campiona
telor de haltere ale Unga
riei, Janos Mathe a stabilit 
un nou record mondial la ca-

tegoria ușoară (stilul „îm
pins") cu performanța de 
147,500 kg. Vechiul record era 
de 147,000 kg.

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI SÎNT
VIRTUALI CAMPIONI BALCANICI

SOFRONIE
PE LOCUL II

ÎN ETAPA DE IERI
A „CURSEI PĂCII"

1. Floretă — f: Antonina 
Dermendjieva (campioană a 
țării), Ludmila Ghenovska, 
Svetlana Dimitrova, Nikolina 
Batuliiska, Maria Grozdano- 
va ; floretă — m : N. Begov 
(campion), N. Gaidov, S. 
Stancu, K. Todorov, L. Niko- 
lov ; sabie: A. Mihailov (cam
pion). V. Nikolov,_S. Lipcev, 
H. Hristov, 
spadă : L. Ghenovski 
pion), T. Dimitrov. A. 
niovscki, D. 
tev.

2- „Ținînd 
zența atîtor 
se“ — ne-a

N. Spiridonov;
(cam- 

Pa- 
Va-Stoianov, B.

pre-seama de 
echipe valoroa- 
declarat directo-

ȘASE ECHIPE CONTINUĂ CURSA

IN C. M. DE BASCHET- FEMININ
S-au încheiat meciurile din 

grupele preliminarii ale cam
pionatului mondial feminin 
de baschet din Brazilia. îată 
rezultatele din ziua a 
Canada — Argentina 
(22—27) ; U.R.S.S. — 
76—43 (39—22) ; S.U.A.
cuador 76—36 (36—19) ; Co
reea de Sud — Franța 62—51 
(29—31) ; Australia — Mada
gascar 90—55 (43—22) ; Ceho
slovacia — Japonia 64—58

treia : 
61—53
Cuba

— E-

(28—31). 
nai s-au calificat 
U.R.S.S., , .
Sud, Franței, Cehoslovaciei și 
Japoniei.

• Turneul preliminar de 
baschet (m.) pentru campio
natul european a continuat la 
Holon: Israel — Olanda
85—70 (40—29) ; Spania — 
Suedia 90—66 (37—38). Echi
pele 
și-au asigurat calificarea.

Pentru turneul fi- 
echipele 

Cubei, Coreei de

Israelului și Spaniei

SARAJEVO, 18 (prin telefon, 
de fa trimisul nostru special).

După o zi de pauză, în sala 
Skenderija din localitate, au 
continuat marți disputele din 
cadrul Balcaniadei de volei. 
Programul zilei a fost deschis 
de întîlnirea masculină Bul
garia — Grecia. Voleibaliștii 
bulgari au obținut o victorie 
comodă, cu 3—0. (4. 6, 5), în 
50 de minute de joc.

în continuare, s-a desfășu
rat partida dintre formațiile 
clasate pe primele două locuri, 
cele ale României și Iugosla
viei. Acest meci, transmis și 
de posturile de televiziune iu
goslave, a rost urmărit de un 
număr record de spectatori. 
Echipa română a debutat în 
forirația: Udișteanu, Barta, 
Stamate, Cod oi, Schreiber, O- 
ros. Gazdele, încurajate frene
tic de public, au început bine 
jocul, obținînd cîteva puncte 
prin blocaje reușite, recuperări 
din linia a doua și atacuri din 
pase scurte. Voleibaliștii ro
mâni, însă, care s-au încălzit 
mai greu de data aceasta, au 
echilibrat, jocul, au. egalat și 
au luat conducerea, cîștigîn’d 
setul la 12. în continuare, su
perioritatea jucătorilor români 
a fost tot mai evidentă, în ul
timul set, ei primind aplauze

la scenă deschisă". Schimbă
rile efectuate de antrenori în 
setul 2 (Dumănoiu și 
Ion, în locul lui Codoj

Cristian 
și, res-

(ulti-Programul de azi 
ma .zi) : ora 15 (16 ora Ro
mâniei) : România — Tur
cia (m.), Iugoslavia — Bul
garia (m.).

pectiv, Oros) au fost foarte 
inspirate, Dumănoiu fiind cel 
mai bun jucător român 
ceasta partidă. Scor 
3—0 (12, 7, 2). Arbitraj 
B. Vladimirov (Bulgaria) 
Beligratis (Grecia).

Clasament
3 3
3 2
3 2
3 1 2 3: 6 4 p.
4 0 4 0:12 4 p.

reuniunii repre- 
balcanice

în a- 
final : 
bun : 
și A.

• Luni, tn ziua de pauză, 
delegația română a vizitat în
treprinderea locală Energoin- 
vest, care are legături comer
ciale și cu țara noastră. După 
ce a prezentat un film cu rea
lizările întreprinderii, conduce
rea a invitat oaspeții la un 
panou, special montat, pe care 
se află plăci cu numele tutu
ror delegațiilor patronate pe 
timpul șederii la Sarajevo de 
către Energoinvest. în timp ce 
William Schreiber și Aurelia 
Căunei-Ichim, căpitanii celor 
două echipe, țineau placa pe 
care era scris, în limbile sîr- 
bă si română, „REPREZENTA
TIVELE DE VOLEI ALE RO
MÂNIEI — 17 MAI, .1971“ a 
fost intonat Imnul de stat al 
României socialiste.

Aurelian BREBEANU

A 11-a etapă a „Cursei Pă
cii". disputată pe distanța 
Sokolov—Usti pe Elba (167 
km), a prilejuit o frumoasă 
comportare a rutierului ro
mân Alexandru Sofronie, cla
sat pe locul II, în același 
timp (4h 22:36) cu învingă
torul, D. Zeman (Cehoslova
cia). Pe locul III a sosit, în 
același timp, VI. Sokolov 
(U.R.S.S.). A urmat, la 4 sec., 
un mare pluton, în care se 
aflau, printre alții: Szur- 
kowski și Matusiak (Polonia), 
Demeyer (Belgia), 
(R.D.G.).

Echipa României a avuț. 
în ansamblu, o foarte bună 
comportare terminînd etapa 
pe locul II. Iată clasamentul: 
1. Cehoslovacia 14h 30:38 ;
România
U.R.S.S. 
samentul 
conducă 
kowski urmat, la 58 sec., de 
sovieticul Starkov. TeOdor 
Vasile se află tot pe locul 
VI, la 3:24 de lider. în cla
samentul general pe echipe, 
de asemenea, statu quo. Con
duce echipa Uniunii Sovieti
ce urmată de cea a Poloniei.'

Miersch

2.
14h 31:25; 3.

14h 31:27. în cla- 
general continuă să 
polonezul R. Szur-

1.
2.
3.
4.
5.

România 
Bulgaria 
iugoslavia 
Turcia 
Grecia

o
1
1

9; 
8: 
6:

2 6 p.
3 5 p.
3 5 p. JUNIORUL ȘERBAN LUPAȘCU CAMPION

• în cadrul i 
zentanțilOr țărilor 
s-a hotărît ca următoarea edi
ție a J.B. de juniori să aibă 
loo la Istanbul. Nu a fost încă 
desemnată țara organizatoare 
a J.B. de seniori și senioare.

INTERNATIONAL AL IUGOSLAVIEI LA TIR

ȘAHIȘTII ROMÂNI REMIZEAZĂ
LA OHRID SI3

în ruda a 8-a a turneului 
feminin inter-zonal de șah 
de Ia Ohrid lidera clasamen
tului, Nana Aleksandria, a 
suferit prima înfrângere, în 
fața jucătoarei iugoslave La
zarevich în aceeași rundă 
s-au întâlnit jucătoarele ro-

PRIMA ZI A FINALELOR UNIVERSITARE ]
(Cfrmare din pag. If

CLUJENII 
ÎNVINGĂTORI LA SCOR 
IN TURNEUL DE FOTBAL

leri a Început șl turneul fi
nal rezervat echipelor de fotbal.

Iată scurte relatări despre par
tidele ce s-au disputat, pe sta
dionul Politehnica șl terenul 
I.M.F., în prima zi a întreceri
lor t
• UNIVERSITATEA CLUJ (an

trenor s I. Neța) — INSTITU
TUL PEDAGOGIC TG.- MUREȘ 
(antrenor î C. Soo) 5—0 (2—0). 
Clujenii, cu o garnitură puter
nică, în rîndurile căreia s-au 
numărat Anca, Mlhăilă, Llcă și 
Ardeleanu, *u fost net superiori, 
scorul ne scutește de alte co
mentarii. Golurile au " ‘ * 
scrise do Sabău (min.
deleanu (min. 38 și 75),- Anca 
(min. 70) și Goga (min. 84). A 
condus foarte bine, V. Teciu.

« INSTITUTUL POLITEHNIC 
BUCUREȘTI (antrenori: S. Miu 
ți V. CiCU) — INSTITUTUL 
POLITEHNIC IAȘI (antrenor : 
r. Marlca) 2—1 (0—1). Jbc viu 
disputat, specific de campionat, 
terminat cu victoria meritată » 
bucureștenllor. In prima parte, 
elevii iul Miu șl Clcu au avut 
mal mult Inițiativa. Insă cel 
care «u înscria ati fost Ieșenii, 
prin lordache (min. 33). După 
pauză, acțiunile ofensive ale 

■ bucureștenllor au devenit mai 
periculoase și Pora (min. 52) 
a restabilit egalitatea. N-a treout 
electt un minut șl formația din 
(ași a rămas In 10 jucători, In 
urma eliminării lui Duțu, pen
tru lovirea adversarului. In con
tinuare, echipa bucurețteană do
min» șl înscrie ai doilea gol 
prin Duțân (min. 59). a condus 
foarte bine, G. Ene.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI (antrenori: C. Simionescu 
si C. Petrescu) — institutul 
POLITEHNIC TIMIȘOARA (an
trenor C I. Gîrleanu) 1—0 (1—0) 
Joc echilibrat, în care bucu- 
reștenii au fost mal periculoși 
în acțiunile ofensive. A marcat : 
Novaa (min. 20). Bun arbitrajul 
Iul G. Micloș. (p.v.)

PROGRAMUL ZILEI

a 
Ga-

fost !n-
34), Ar-

scontate. Dacă unele meciuri 
s-au terminat repede (la scorul 
de 3-0), au fost și partide ca 
aceea dintre Universitatea Cluj 
și Politehnica Iași în care vic
toria a stat sub seninul Incerti
tudinii pînă în al cincilea set. 
Deși au pierdut setul al treilea 
la 0 (!), ieșenii și-au revenit în 
ai patrulea, pe care l-au cîști- 
gat la 9. dar în final ei au ce
dat clujenilor la 8. Scor final: 
3—2 (6, — 13, 0, — 9. 6) în favoa
rea clujenilor

Un alt meci spectaculos 
fost cel dintre Politehnica
lațl șl Politehnica Brașov. Am 
fost martorii unor execuții teh
nice de mare finețe, jucătorii 
ambelor echipe cucerind aplauze 
la scenă deschisă. Gălățenll, cu 
o echipă din care a lipsit numai 
Udișteanu, s-au dovedit supe
riori colegilor lor din Brașov, 
cucerind victoria cu 3—1 (10,
- 12, 3. 8).

Alte rezultate: feminin: „U“ 
Cluj — Politehnica Galați 3—0 
(4. i; 4). Universitatea Craiova— 
Universitatea Ia.«l 3—0 (14, 9,7). 
Universitatea București — Uni
versitatea Timișoara 0—3 (— 5, 
—3. —12); masculin e 
Universitatea Craiova
3, 10), Politehnica
Universitatea 
(—11 3, —13,

I.E.F.S. —
3-0 (10,

București —
Timișoara 1—3 

-12)
Pavel PEANA

BASCHET (de la orei» 14 
pe terenurile de la 
sportiv» Drept) :Masculin : ........
Mine Petroșani 
Politehnic 
Politehnic 
Politehnic 
Politehnic 
tutui 
I.E.F.S. 
nic Timișoara.

Feminin : Universitatea Cra- 
Tași, Institutul Politehnic 
Brașov, Institutul Pedagogie 
Tg. Mureș — I.E.F.S., Uni
versitatea Iași — Universita
tea Timișoara, Institutul Po
litehnic București — Univer
sitatea Cluj.

HANDBAL (de la orele 14 
pe stadionul Tineretului).

Masculin : Universitatea Cra
iova — Institutul Politehnic 
Iași Institutul Politehnic 
Galați — I.E.F.S., Institutul 
Politehnic București — Insti
tutul Politehnic Timișoara, 
I.M.F. Cluj — Institutul Po
litehnic Brașov.

Feminin s (de la orele 18.30) 
Universitatea Iași 
Institutul 
Mare — 
reștl.

VOLEI . 
terenurile de la baza 
tiv» Drept).

baza
dftInstitutul

Institutul 
Institutul 
Institutul 
Institutul 
— Insti- 
Brașov,

Galați, 
iași —

Cluj, 
_ București 
Politehnic ___ . ,

— Institutul Politeh-

Masculin : Universitatea Ti
mișoara — Institutul Politeh
nic Galați. Institutul Politeh
nic București — Institutul 
Politehnic Brașov, Institutul 
Politehnic Iași — I.E.F.S., 
Universitatea Cluj — Univer
sitatea Craiova.

Feminin : Universitatea laș) 
— Universitatea București, 
Universitatea Craiova — Uni
versitatea Timișoara, Institu
tul Politehnic Galați — 
I.E.F.S.

GIMNASTICA 
(de la ora » In 
sca) c concura, 
nine.

GIMNASTICA 
(de la orele 16 
reasca).

JUDO 
terenul 
Drept) :

Pedagogie 
Universitatea

I.E.F.S..
Baia 

Bucu-

(de la orele 14 pe
apor-

VCA, .111
Galați

SPORTIVA 
«ala Florea- 
probe feml-

MODERNA 
în sala Flo-

(de le ora 
de 1* ‘
turul

5 pe 
baza sportivă 
I »i II.

terenul I.M.F. 
Institutul Po-

FOTBAL (pe 
de la orele 17) _______  _ _
litehnic Timișoara — Institu
tul de Mine Petroșani. (Pe 
terenul Politehnica, de la 
orele 15) : Institutul Pedago
gic Tg. Mureș — Institutul 
Politehnic București, Univer
sitatea Cluj — Institutul Po-'

SURPRIZE
LA

DE PROPORȚII 
BASCHET

BUDAPESTA

î
I
I
I
I
I

1
I
I

VOLEIBALIȘTII GĂLAȚENI 
(FARA UDIȘTEANU) 

AU ÎNTRECUT PE COLEGII LOR 
DIN BRAȘOV...

întrecerile de volei disputate 
iert la baza sportivă de la 
.,Drept" au fost urmărite cu viu 
interes de către numeroșii spec
tatori, timp de aproape patru 
ore, oferind dispute dîrze, în
cheiate în final cu rezultate

După mult, chiar foarte mult 
timp, baza sportivă de la „Drept" 
a simțit din nou tumultul tribu
nelor pline, al întrecerilor de an
vergură. îmbrăcată în haine săr
bătorești, reamenajată. (proaspăt 
vopsită) baza de la Drept — atît 
de frecventată altădată — șl-a 
primit cu demnitate oaspeții: ju
cătorii și jucătoarele de volei și 
baschet, participant! la finalele 
campionatului universitar. Com
petiția, onorată de prezența în 
echipe a unor jucători de certă 
valoare, a atras în tribune un 
numeros public, entuziast ca în
totdeauna și darnic cu aplauzele.

întrecerea baschetballștilor a 
oferit, încă din prima zi, surpri
ze de proporții- Notăm dintre 
acestea înfringerea echipelor In
stitutului Politehnic București, 
atit la fete cît și Ia băieți. De re
ținut că baschetbalistele de la 
Politehnica au avut în formație 
pe una dintre cele mai bune ju
cătoare din țară, Gabriela Ciocan. 
Dar cu o floare..:

O notă bună echipelor I.E.F.S., 
care s-au prezentat la finale cu 
cele mai bune garnituri și, evi
dent. cu foarte multe șanse Ia 
titlurile de campioane universita
re.

Rezultatele primei zile i Femi
nin : „U" iași — Inst. Ped. Tg. 
Mureș 43—39 (21—19), (,U“ Cra
iova — Inst. Polit. București 38— 
25 (13—11)1, „U" Cluj — înst.
Polit. Brașov 31—43 (13—16)
r.E.F.s. — „U“ Timișoara 59—27 
(35—16) Masculin: Inst. Polit. Ga
lați — Inst. Polit. Brașov 70—55 
(32—23), Inst. de mine Petroșani 
— Inst. "■ “  
(34—22) I.E.F.S. — Inst. Polit. Iași 
73—57 (28—29), ‘ ' ----- “
șoara — Inst.
m—26).

Polit. București 69—57
Inst. Polit. Tîmi- 
Polit. Cluj 76—59

Paul IOVAN

*

IN 
LA

EVOLUȚII BUNE 
ÎNTRECEREA BĂIEȚILOR, 
GIMNASTICA SPORTIVA

de student! din 5 centre u- 
■' Cluj, Ti-

35 niversitare (București, ___  ..
mițoara, Tg. Mureș și Petroșani), 
s-au aliniat ieri, în sala Tinere
tului, la startul finalelor de gim- 
naftică masculină. Dintre spor
tivii care ne-au impresionat prin 
precizia șl eleganta execuțiilor 
lor. îi remarcăm pe reprezentan
ții I.E.F.S., Nîeolae Moscu și A- 
lexandru Oiței (categoria candi-

dațt de maeștri). Un alt concu
rent valoros, de această dată mai 
cunoscut (din concursurile junio
rilor). Dan Sabău, student în pri
mul an la I.M.F. București (la 
cat. I).

Categoria a n-a a fost, poate, 
cea mal palpitanta întrecere a zi
lei, cad doi gimnaștl de valori 
sensibil» egale — Zoltan Ambruș 
(„Poll.“ Timișoara) șl Valeriu 
Șerbănescu (Agronomia București) 
— au luptat cu o dîrzenie și o 
dăruire demne de toată lauda, 
victoria revenind în final timi
șoreanului, datorită unui plus de 
siguranță șl calm. Iată rezultatele 
înregistrate la Individual com
pus : CATEG. II-A : Zoltan Am
bruș („Poli." Timișoara) 53.30 ț 
valeriu Șerbănescu (Agronomia 
Buc.) 52.55 ; Ion Kauntz (I.M.F. 
Cluj) 50,85 ; CATEG. I: Dan Sa
bău (I.M.F. Buc.) 50,83 ț Iosit Fe- 
rentz (I.E.F.S.) 49,63 ; Ștefan Ur- 
manczi (Inst. Mine Petroșani) 
45,30 ; CATEG. CANDIDAȚI-MA- 
EȘTRI : Nîeolae Moscu (I.E.F.S). 
54,10 ; Anton Soeaciu (I. P. Cluj) 
51,90; Alexandru Oiței (I.E.F.S.) 
51,55. ECHIPE: 1. I.E.F.S. 2, Po. 
litehnica București.

Horia ALEXANDRESCU

mînce Baumstark și Polihro- 
niade, care au remizat. Alte 
rezultate : Ivanka — Gresser 
1—0; Kozlovskaia — Bela- 
maricti 1—0 ; Rubțova — Ko- 
n opleva 0—1. în clasament 
continuă să conducă Aleksan
dria (U.R.S.S.) — 6 p (1), ur
mată de 2. Konopleva 
(U.R.S.S.) — 5‘/2 p; 3. Laza- 
revici (Iugoslavia) 5 p (1) ; 
4. Kozlovskaia (U.R.S.S.) 4 p 
(2); 5—6. Polihroniade (Ro
mânia) și Ivanfca (Ungaria) 
4 p (1) etc.

La Budapesta, în „Memo
rialul Asztalos", Ciocîltea 
(România) a remizat, în run
da a 2-a, cu Baghirov 
(U.R.S.S.). Alte rezultate: 
Forintos (Ungaria) — Paoli 
(Italia) 1—0 ; Smidt (Polonia) 
— Polgar (Ungaria)
Csom (Ungaria) — 
(Bulgaria) remiză. în 
ment conduc Smidt și 
tos cu cite 2 p.

ZAGREB. 18 (prin telefon). 
Pe poligonul Maksimir din lo
calitate se desfășoară campio
natele internaționale ale Iugo
slaviei Ia care, în afara spor
tivilor țării gazdă, participă 
trăgători din Austria, Franța, 
R.D. Germană, România și Un
garia. în prima zi de concurs, 
dintre țintașii români s-au re
marcat. îndeosebi, juniorii S. 
Lupașcu și I. Codreanu, care 
la proba de armă standard 
au ocupat locurile 1, respec
tiv, 3.

REZULTATE: armă liberă 
calibru redus 60 f. culcat se
niori : 1. V. Milutinovici (Iu
goslavia) 593 p, 2. L. Hammerl 
(Ungaria) 591 p, 3. P. Petro- 
vacz (Ungaria) 591 p... 8. Gh. 
Sicorschi 587 p, 9. M. Ferecatu

587 p. .. 18. C. CodrCanu 580 
p, i9. I. Olărescu 579 p,,. 22. 
IVI. Marin (a concurat bolnav) 576 p. * - ----- -
culcat
591 p, 
slavia)
584 p.
Kanier

Allgacuer (Austria) 588 p, 
Mariane Kaschel (R.D.G.)
p, 4. Edda Baia 583 p,. î 
Veronica Stroe 580 p. ,J 

Ana Goreti 575 p.

de
3.
585
14.
18.

Armă standard 60 f. 
juniori t 1. S. Lupașcu 
2. M. Stoianovici (Iugo- 
587 p, 3. I. Codrean u
Senioare: 1, Brigitte 

(R.D.G.) 588 p, 2. Elsri-

PE TERENURILE

DE TENIS

CONCURSUL DE TIR
DE LA MOSCOVA

1—0 ; 
Minev 
clasa- 
Forin-

La concursul internațional 
de tir de la Moscova — pro
be olimpice — întrecerea la 
armă liberă calibru redus 
3x40 f a fost cîștigată de so
vieticul V. Parhimovici cu 
1162 p. Pe locurile următoa
re s-au clasat: O. Doita 
(U.R.S.S.) 1161 p., P. Gorewski 
(R.D.G.) 1161 p. Reprezentan
tul nostru, P. Șandor, a ocu
pat locul 15 cu 1140 p.

C. M. DE ȘAH

FISCHER a deschis scorul

in meciul cu
Au continuat partidele con- 

tind pentru sferturile de fi
nală ale turneului internațio
nal de șah al candidaților la 
titlul mondial. La Vancouver 
(Canada), Bobby Fischer a 

ciștigat partida întreruptă în 
fața lui Mark Taimanov care 
a cedat fără joc. în meciul de 
la Moscova, Korcinoi conduce 
acum cu 2—1 în întîlnirea cu 
Efiith Gheller. Cea de a treia

I
I

TAIMANOV
partidă a fost dată remiză 
mutarea a 31-a. A patra par
tidă a meciului Petrosian, — 
Hubner, care are loc la Se
villa, s-a încheiat cu remiză 
după 24 de mutări. Rezultatul 
este acum 2—2. în sfirșit, B. 
Larsen și W. Uhlmann au în
trerupt partida a treia a me
ciului lor programat în locali
tatea spaniolă Las Palmas.

la

în, trei orașe europene 
desfășoară — paralel — 
atîtea turnee internaționale _ 
tenis, contînd pentru Marele 
Premiu — F.I.L.T. Punctele 
acumulate de jucători vor fi 
adiționate în clasamentul com
petiției.

BRUXELLES. — Au început 
campionatele internaționale 
„open" ale Belgiei. Cîteva re
zultate înregistrate în primul 
tur 5 Drysdale (R.S.A.) — Ad
dison (Australia) 6—3, 6—4; 
Mignot (Belgia) — McManus 
(S.U.A.) 6—3, 6—1 ț Richey
(S.U.A.) — Di Matteo (Italia) 
6—2, 6—4 ; Smith (S.U.A.),
— Moore (Australia) 6—2, 6—4. 
Năstase — Konkal (Cehoslova
cia) 6—4, 6—2 ț Tiriac — Di 
Domenico (Italia) 6—4, 6—2

HAMBURG. în primul tur 
al campionatelor internaționa
le ale R.F. a Germaniei, iugo
slavul Nikola Pilici l-a învins 
cu 6—3, 5—7, 6—4, 6—2 pe 
cehoslovacul Frantisek ~ 
Elschenbroich (R.F.G.) a 
pus cu 9—7, 6—4. 6—2 de 
ben Ulrich (Danemarca).

BOURNEMOTH. — La 
Hampshire Club din Bourne
moth se desfășoară campiona
tele internaționale ale Angliei. 
Principalele rezultate înregis
trate in primul tur : Sedgman
— Meyer 
Battrick — 
6—0; Cox 
2—6, 8-6.
— Bowrey 
6—4 ; Maud — 
6—4, 7—5, 6-3 ; 
Proisy 3—6, 6—4, 
6-2.

SB 
to» 
de

Paia. 
dis- 

Tor-

West

6—4, 6-4. 6-3 ;
Clifton 6-3, 6-1, 
— Jauffret 6—2, 

4—6, 6—2 ; Taylor
6—4, 75—7, 6-2.

Goven 2—6, 
Davidson —

6-4, 7-9,

timele știrii ultimele rezultate o ultimele

CONFERINȚA OE PRESĂ IA F. R. F.
Aseară a avut loc la sediul 

Federației române de fotbal o 
conferință de presă, în cadrul 
căreia tovarășul Mircea Ange- 
lescu, președintele F.R.F., a a- 
dus la cunoștință ziariști
lor convocarea biroului fede
ral după meciul echipei olim
pice a României cu Albania, 
cînd urmează să fie analizată 
comportarea tuturor repre
zentativelor noastre da fotbal 
(juniori, tineret, olimpiei, se
niori) în această primăvară. 
Reprezentanților presei le-a 
fost comunicată, cu aceeași 
ocazie, participarea, sigură, a 
jucătorilor Dumitru și Tătaru 
la meciul de la Tirana, din

I preliminariii» J.O.

I
I
I 
I 
I
I

Dintre problemele echipei' 
naționale care urmează să 
fie discutate de către biroul 
federal, au fost âriunțate ur- 
mătoarâle: „S-a făcut, oare, 
un pas înainte după Guadala
jara „Dacă nu, ce anume 
deficiențe nu au permis acest 
pas ?”„ „A fost respectată 
politica de a ține deschise 
porțile lotului național 7"' etc.

DE PESTE HOTARE
In cadrul unui concurs de atle. 
tism desfășurat la Pekin, Spor
tiva chineză Wu Fu-shan a ob
ținut la proba de săritură ‘în 
Înălțime o performanță 
lentă : 1,82 m.

■
Campionatul de rugby al 
a .fost cîștigat, în acest 
echipa Beziers, In finala

DUNAREA GALAJI - 
DINAMO LUCKENWALD 

3,5-7,5 IA LUPTE
GALAȚI, 18 (prin telefon 

de Ia corespondentul nostru 
T. Siriopol). Arena clubului 
Dunărea a găzduit marți sea- 
ra' întîlnirea internațională de 
lupte greco-romane dintre e- 
chipele Dunărea și Dinaruo 
Luckenwald (R.D.G.). Scor fi
nal : 7,5 — 3,5 pentru oaspeți.

la Bordeaux, rugbyștii de
----------------- 15—« 

Tou-
exce-

Franței 
an, de 
dispu-

tat» 1
la , Beziers au învins cu 
(după prelungiri) formația 
Ion.

Federația engleză de 
a stabilit ca la campionatele 
europene de la Madrid să de
plaseze o echipă de 9 puglliști

Ke<fccți» și administrația: București, str, Vasile Goota or. 16: telefoane i centrală 11,10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 si 286; telex t șppjdronj buc. 180, Tiparul „I.P, informația", București 40368


