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încă o zl cu soare, ti
nerețe și sport.

Finalele universitare iți 
continuă maratonul de o 
saptămînă, cucerind inimi 
și galoane. 
„Sportului1' 
atractlvitatca 
de volej, 
baschet, _ 
Ia handbal...

Miercuri, 
gimnasticii 
moderne

REFLECȚII PRIVIND ORIENTĂRILE ÎN FOTBAL

REAL MADRID-CHELSEA, 0 IMAGINE
CARE INVITĂ LA ACȚIUNE
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E ste interesant de consem

nat faptul că, spre deo
sebire de un trecut des

tul de apropiat, discuțiile pri
vind eșecul recent al echipei 
naționale de fotbal la Bratisla
va nu mai au tăișul ironic, a- 
desea sfidător, cu care erau 
tratați internaționalii noștri si 
antrenorii lor. Această schim
bare are două surse. Prima, 
respectul ciștigat de echipa na-

Handbalistele au reluat
întrecerea

tiunală prin performanțele 
realizate in ultimii doi ani. 
A doua, împrejurările în care 
s-a pierdut jocul cu Cehoslova
cia, cu numai două minute 
înainte de fluierul final. Este 
clar pentru oricine că în po
fida nivelului de joc scăzut nl 
ambelor formații, și, în special, 
al echipei noastre, era de pre
ferat cițtigarea punctului cu 
pricina, de îndată ce 88 de mi
nute această posibilitate a fost 
palpabilă. In acest context se 
poate răspunde unei întrebați 
firești, de altfel popularizată 
larg miercuri seara de Cristian 
Topescu la televizor, și anu
me : ce conținut ți ce ton ar 
fi avut comentariile orale și 
scrise privind comportarea 
fotbaliștilor noștri la Bratisla-

ia, dacă aceștia s-ar fi înapo
iat cu „egalul" mult dorit 1

Răspunsul este clar. Punctul 
obținut ar fi modificat forma 
prezentării eventualului rezul
tat și ar fi făcut ca avantajul 
luat de echipa noastră in cla
samentul grupei respective să 
fie apreciat la justa lui valoa
re. avînd în vedere că revan
șa cu Cehoslovacia va fi Ia 
București. Dar, acest rezultat 
nu ne-ar fi determinat să ig
norăm sau măcar să estompăm 
conținutul evoluției echipei 
noastre, ca tactică și ran
dament Individual ți colectiv.

Aurel NEAGU

(Continuare in paa. a 3-a)
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Duel pasionant surprins la finalele de ieri

AU FOST DESEMNAȚI
La capătul unor partide pasio

nante, au ‘ 
cerile de 
nunte de

L'ă cat. 
publican 
după cîteva ___ ___
nare, în meciul său cu M. Do- 
bre (A.S. Bue.). a declanșat un 
fulgerător atac, obtinînd lpponul 
tn urma unei spectaculoase" a- 
runcări peste șold (sode-tsuri- 
komi-goshi). Așadar, studentul de 
la I.E.F.S. a cucerit tn acest an 
și titlul de campion universitar.

luat sfirșit aseară între- 
judo. Iată cîteva amă- 
la confruntările, finale. 
63 kg. campionul re- 

Saoln Lucea (I.E.F.S.), 
momente de tato-

CAMPIONII DE JUDO

lerj după-amiază s-a reluat 
campionatul republican de 
handbal feminin, divizia A, cu 
jocurile din cadrul ultimului 
tur (III) în aer liber. Iată, pe 
scurt, prezentarea partidelor 
disputate :

RULMENTUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
9—12 (5—7). După un început 
rapid, în care scorul devenise 
5—1 în favoarea lor, studentele 
au slăbit ritmul, permițînd e- 
chipei gazdă să reducă din 
handicap, astfel îneît în mi
nutul 33 pe tabela de marcaj 
a apărut egalitatea : 8—8 ! Pes
te numai cîteva minute, la 
același scor, Nako ratează o 
lovitură de la 7 m, în vrerre 
ce bucureștencele, mobilizate 
parcă de acest „cadou", revin 
puternio și se detașează în cîș- 
tigătoare. Principalele realiza
toare : Oancea (4) de la gazde 
și Schramko (4) de la oaspete. 
Au condus bine R. Iamandi și 
I Dumitrescu, ambii din Bu
zău. (Gb. GRUIA-coresp.)

C.S.M. SIBIU — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 10—11 
(5—8). Partidă extrem de dis
putată, în care sibiencele $»u 
pus deseori în dificultate echi
pa campioană. De notat că 
studentele au beneficiat de 5 
lovituri de Ia 7 m, dintre ears 
au ratat două. Cele mai efica
ce jucătoare: Crăciun, Tran
dafir și Birthelmer cîte 3 — 
pentru C.S.M., respectiv, Ne
ghină (5) și Rigo (4). Au arbi
trat O. Velicu și C. 
ambii din Ploiești. (I. 
CU-coresp.)

Senchea, 
IONES-

TIMI

AȘTEPT!ND STARTUL ÎN C.E. DE POPICE-JUNIORI

OE LUCRU• ••

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
TEXTILA BUHUȘI 11—11 (8— 
7). Partidă de scăzut nivel 
tehnic, în care doar oaspetele 
au realizat cîteva faze mai re
ușite din punct de vedere al 
spectacolului. Jucătoarele de 
Ja Mureșul, deși au atacat mai 
mult, au ratat numșroase oca
zii, dînd prilej textilistelor să 
inițieze dese contraatacuri sol- 

' date cu goluri. Principalele 
marcatoare : Schmidt (6) pen
tru Mureșul, respectiv Mun- 
teanu (5). A arbitrat bine cu
plul brașovean G. Lungu — H. 
Boschner. (A. SAVU-coresp.)

CONSTRUCTORUL
ȘOARA — CONFECȚIA 13—11 
(6—5). Luptîr.d pentru supra
viețuire în print a divizie a ță
rii, timișorencele au' obținut o 
victorie clară și meritată, după 
ce au fost conduse în primele 
minute cu 3—1. Arma lor prin
cipală a fost contraatacul, por
nit de la Cișmaș și Kașpari. 
Principalele realizatoare: Ciș- 
maș (4) — Constructorul și Ma- 
tache (5) — Confecția. Corect 
arbitrajul prestat de craiovenii 
1. Mihăilescu și VI. Rădulescu. 
(P. ARCAN-coresp.)

VOINȚA ODORHEI — I.E.F.S. 
9—9 (4—5)! Deși au fost con
duse în prima repriză, hand
balistele de la Voința au știut 
să refacă din handicap și să 
obțină un neașteptat rezultat 
egal în fața studentelor. Cele 
mai multe goluri le-au înscris: 
Mikloș (5) — Voința și Băico- 
ianu (4) — I.E.F.S, Au arbitrat 
corect V. Erhan și D. Purică 
(Ploiești). (A. PIALOGA — 
coresp.)

In vederea dublei intilniri cu reprezentativa României

Luptătorii din R.F. a Germaniei
au sosit în formație completă

La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor avea loo, la Timișoara 
(sîmbătă) și Lugoj (duminică), 
întîlnlrile internaționale de 
lupte greco-romane dintre e- 
chipele reprezentative ale Ro
mâniei ți R. F. a Germaniei. 
Tn vederea acestor întîlniri, 
echipa oaspe a sosit ieri după- 
emiază în București.

Lotul R. F. a Germaniei cu
prinde o seamă de sportivi de 
bună reputație în arena inter
națională. Printre aceștia se 
numără Roland Bock, dețină
torul titlului de campion eu
ropean la categoria grea, Wer
ner Schroder, medaliat cu ar
gint la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale (cat. 74 
kg) și Hans Jiirgen Veil (cat. 
57 kg), un luptător tînăr, dar 
foarte talentat, clasat pe locul 
IV la „europene". Din forma
ția oaspe mai face parte și cu
noscutul luptător Rolf Lacour, 
campion european la ediția din 
1969.

Iată, de altfel, formația pe 
care o va alinia antrenorul 
Heinz Osterman sîmbătă seara

la Timișoara: cat. 48 kg — 
Maas Giinter, cat. 52 kg — 
Roit Lacour, cat. 57 kg — 
Hans Jiirgen Veil (Emil Miil- 
ler), cat. 62. kg — Manfred 
Zimerman, cat. 68 kg — Gyard 
Hartman (Rampt Hubert), 
74 kg — Werner Schroder, 
82 kg — Reinhard Hugher, 
90 kg — Eham Kasper, 
100 kg — Lorenz Hecher, 
4-100 kg — Roland Bock.

In timp ce la Galați se fac 
pregătiri intense în vederea 
găzduirii apropiatelor cam
pionate europene de popice, 
șapte fete și tot atîția băieți 
se antrenează cu minuțiozi
tate pe arena Constructorul 
din Capitală, pentru a putea 
concura cu toate forțele lor 
la întrecerile celor mai buni 
juniori de pe continentul 
nostru. Sînt jucătoarele și ju
cătorii din loturile republi
cane ale României, care, pină 
nu de mult, s-a antrenat 
fiecare după un program in
dicat de specialiștii federa
ției, la cluburile și asociațiile 
respective, iar de cîteva zile 
exersează în comun pentru 
startul de la Galați.

Ieri am asistat la o repri
ză de pregătire a lotului fe
minin. Nu întotdeauna repe
tițiile, căci elevele antreno
rului Constantin Neguțoiu 
trimiteau bilă după bilă la 
aceeași figură, sînt pe deplin 
reușite, fie pentru că un spor
tiv se menajează, fie că altul 
acuză o indispoziție. De data 
aceasta, cele șapte fete lan
sau bilele într-un ritm sus
ținut, fiecare jucătoare exe- 
cutînd zeci de lovituri la 
„singuratice11 și la „plin" cu 
o siguranță care, parcă anun
ța că mîine-poimîine, aceste 
tinere vor deveni vedete ale 
arenelor de popice. Să vi le 
prezentăm:

Ildiko Zsizsik, 21 de ani, 
montatoare la U.C.M, Reșița; 
Elisabeta Gali, 22 de ani, 
distribuitoare de scule la u- 
zina Laromet București; Mar
gareta Bordei, 22 de ani, dis
tribuitoare de scule la uzina
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Echipa națională feminină de popice și antrenorul ci. Con
stantin Neguțoiu. Campionatul european (începe duminică) 
cere acestor sportive eforturi multiple și le promite mari 

satisfacții
Foto i N. DRAGO!?

Au urinai linaliștii categoriei 70 
kg N. Sirbu (Universitatea Cra
iova) și Șt. Vodă (I.E.F.S.). Fa
vorit pornea studentul bucu- 
reștean și in primele două mi
nute ale partidei acesta avusese 
chiar Inițiativa. După aceea, însă, 
studentul craiovean a contrat o 
fixare reușind, în urma unei 
„strangulări" (hadaka-jime) să-.și 
detetmlne adversarul să cedeze 
lupta. In continuare, la cat. 80 
kg, campionul republican A. Ne- 
goiță (I.E.F.S.) a fost nevoit să 
se mulțumească, de astă dată, 
cu locul doi .deoarece adversarul 
său. V. ț’irei (Universitatea Cra
iova), a fost declarat învingător 
prin superioritate tehnică (yusei- 
gachl). Au urmat Analiștii cate
goriei 93 kg, I. Herman (LE.F.S.) 
și C. Clit (Universitatea Craiova). 
Herman și-a confirmat valoarea 
(el deține 3 titluri de campion 
republican), obținînd victoria îna
inte de limită, printr-o tehnică 
de fixare la sol (osae-komi-waza). 
în sfîrșit, la ultima categorie, 
-1-93 leg, o surpriză : Gh. Marchiș 
(Politehnica Timișoara) a fost în
vins prin ippon de către S. Ale- 
xandrescu (Inst. de construcții 
Buc).

Costin CHIRIAC

Cronicarii 
înregistrează 

meciurilor 
surprize de la 

partide decisive 

campioanele 
sportive și 

(pîna acum, 
nume fără prea mare re
zonanță In elita perfor
merelor) și-au primit ti
tlurile in căJdura aplau
zelor.

Joi seara — punct final 
și în spectaculoasa între
cere a celor aproape 50 
de studențl judoka. Alte 
titluri, alte aplauze și 
buchete de flori proas
pete...

Podiumul prcmîanțllor n 
așteaptă pe viitorii lau- 
reațî...

Pentru azi, cîteva im
presii din mica lume 
studențească a fotbalului. 
E, parcă, mai puțin de- 
cît ne așteptam. Tribu
nele au cam rămas goale 
sj printre puținii specta
tori nu prea i-am recu
noscut pe cei care — an
trenori, arbitri — cran 
primii invitați. Și e pă
cat ! Pentru că meciurile 
sînt frumoase, pentru că 
s-au marcat o sumedenie 
de goluri, pentru eă in 
rîndurllc fotbaliștilor an 
evoluat jucători atît de 
apropiațl de sufletul „nu- 
crobistului“, Anca, MihăUă, 
Idcă, Ardeleanu. din for
mația studenților clujeni. 
Angelescu și Adam, rapi- 
diștii pentru caro, altă
dată, suporterii fac multi 
kilometri, renunțînd la 
odihna duminicală șî de- 
clarînd că juicuJ ecran 
nu poate înlocui nicio
dată locul din tribună. 
Duțan, înaintașul central 
al Sportului studențesc..

Nimeni nu s-a așteptai 
la emisiuni televizate, la 
asalturi pentru interviuri, 
ori autografe. Dar, de 
aici pină la limita ano
nimatului ni se parc un 
drum nefiresc.

Finalele de fotbal se 
reiau azi, după o zi de 
pauză, cu ultimele meciuri 
din serii. Nu vreți să 
vedeți pasionanta lupta 
pentru titlu în care par 
a fi angajate, în primul 
rînd, echipele Universita
tea Ciuj, Institutul Poli
tehnic București și Insti
tutul de Mine din Petro-

cîteva 
mica

în pagina a 4-a
• Cronicile c elorlolte între

ceri de ieri
• Programul de azi

tutui de Mine din 
șani 1

știm că fotbalul 
prea multă nevoie 
popularizare...

n-are 
• de

MÎINE,

62 de echipaje iau startul
în „RALIUL

S-a apropiat ora startului in 
a IV-a ediție a „Raliului Pri
măverii", competiție organizată 
de Școala de șoferi amatori 
București și care, pare-se, va 
fi cea mai populară întrecere 
a automobiliștilor noștri tn a- 
aest sezon.

Astăzi după-amiază,Astăzi după-amiază, între 
orele 15 și 18 mașinile vor fi 
supuse reviziei tehnice | la ora 
19 se va ține obișnuita ședință 
tehnică, iar mîine dimineață la 
ora 7,01, primul echipaj va 
porni în cursă. Startul festiv 
va avea loo în fața .hotelului 
Intercontinental și va aduna 
62 de echipaje (s-au înregistrat

PRIMĂVERII
eîteva retrageri de ultimă oră 
printre care și a echipei 
U.A.P.-Dacia). Oricum, compe
tiția va fi fără îndoială anima-

• tă și interesantă. De altfel, la 
Craiova, capătul etapei de mti- 
ne și locul de disputare a pri
melor probe speciale va fi o a- 
devărată sărbătoare pentru a- 
cest sport mai puțin cunoscut 
pe malurile Jiului. Organele 
locale au acordat un sprijin 
deosebit organizatorilor bucu- 
reșteni, încadrînd Raliul Pri
măverii în manifestațiile „Fes
tivalului Brâncuși", festival 
care debutează prin această în
trecere automobilistică.

✓✓

RAID-ANCHETA PE LITORAL

Sezonul estival s-a deschis oficial
dar bazele sportive sînt neglijate!

(Continuare în pag. a 2-a>

lată-i pe cițiva dintre luptă
torii oaspeți fotografiați în 
fața hotelului Union di

Capitală
Foto i Dragoș NEAGU

Tr. lOANITiSCU Se impune creșterea ritmului de amenajări pentru a se recupera intirzierile și a se beneficia de

Mărturisim d* la început 
că am pornit in raidul 
nostru anchetă pe lito

ral cu concluzia pe care con
frații noștri de la ziarul ju
dețean „Dobrogea nouă” o 
trăseseră chiar în ziua sosirii 
noastre la Constanța: „Lito
ralul își așteaptă oaspeții... 
Dar constructorii (și nu numai 
ei) încă n-au ieșit de la ier
nat J” Era o concluzie care 
— în cel mai bun caz — tc 
îndemna la circumspecție in 
cercetarea unei arii specifice 
din complexul angrenaj al de
servirii.

De aceea ni s-a părut in
teresant să vedem în ce mă
sura își găsește sportul o 
integrare funcțională în pei
sajul modem, de beton, metal 
și sticlă, știind eforturile ce' 
se depun pentru valorificarea 
superioară a multiplelor po
sibilități pe care le oferă ma
rea. litoralul românesc.

riA ACTUALA 
TRENURILOR 

NU TE ÎNDEAMNĂ LA SPORT

sezonactivitate sportiva

Mamaia va îmbogăți litoralul 
sportiv

Noua piscină aflată în construcție lingă hotelul „RIVIERA" din 
din punct de vedere estetic, dar nu și

au posibilitatea să aleagă, pen
tru „cheltuirea” cu cit mai 

, mult folos a timpului lor li
ber, una sau mai multe căi,

Dîseutînd cu tovarășul Geor
ge Niculescu, director gene
ral adjunct al Centralei O.N.T. . , __ ..
„Litoral1', ■ am gflat că turiștii din cele aproape 60 de va-

riante oferite 8 de la excursii 
cu autocarul, avionul sau va
porul, în țară și peste hotare, 
și pină Ia diversele spectacole.

Din păcate. însă. în cursul

J Pe linia recomandările: 
cute de 
nostru, 
operativ 
măsurile 
vederea _ 
a muncii în toate domeniile de 
activitate, Biroul Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport s-a întîlnit, timp 
<Je două zile, cu președinții și 
vicepreședinții consiliilor ju
dețene. Au fost puse în discu
ție probleme de stringentă ac
tualitate ale mișcării sportive 
de masă și de performant „

Convocată imediat după în
cheierea Plenarei C.N.E.F.S., 
consfătuirea de lucru la care 
ne referim și-a propus — o- 
biectivul fiind realizat în în
tregime — o trecere în revistă 
a sarcinilor actuale ce stau în 
fața rrișcării sportive, jei.eșite

conducerea partidului 
de a se dezbate 
și a se adopta 

cele mai eficiente în 
îmbunătățirii continue

rințe ale consiliilor județene.
Tovarășul Anghel Alexe, 

președintele C.N.E.F.S., subli
nia, în legătură cu aceasta : 
„s-ar putea crede că este prea 
devreme să fie discutată acum 
modalitatea de îndeplinire a 
hotărîrilor adoptate cu mai 
puțin de două luni în urmă. 
Sînt numai aparențe, întrucit 
ceea ce trebuie să caracteri
zeze întreaga noastră activita
te este dinamismul în rezolva
rea tuturor problemelor". 9 
confirmare a trecerii operative 
la transpunerea planurilor în 
realitate au oferit-o președin- 

’ ții consiliilor județene Bihor, 
Covasna și Argeș. Ei au făcu* 
cunoscute obiectivele realizate 
în dezvoltarea și consolidarea 
bazei materiale, în sportul 
școlar și universitar, tn dome-

niul propagandei sportive și al 
pregătirii cadrelor. Spațiul re- 
strîns al acestei sinteze a con
sfătuirii de lucru nu ne per
mite să ne referim la nume
roasele obiective deja realizate 
nu numai tn județele citate, 
ci în toată țara. Vom aminti 
doar de campania de primă
vară declanșată în Bihor, în 
urma căreia în municipiu, în 
orașele și satele județului au 
fost amenajate noi baze spor
tive simple | de reușitele ac
țiunii sportive de masă realizate 
în județul Covasna | de am
ploarea pe care a luat-o, în 
localitățile rurale ale județu
lui Argeș, construirea de tere-

Ion GAVRILESCU

(Continuare fr? paj, • t-a)

ori în peregrinările și po- 
asurile noastre recente pe litoral 
> febra cu care erau asaltate ră- 

mînerile în urma deschiderii sezonului. Oa
menii erau foarte ocupați, frămîntați de 
întrebări, căutînd soluții rapide și eficiente. 

Pe acest fundal am avut impresia că 
întrebările noastre privind sportul și agre
mentul au fost primite la organele de tu
rism cu politețea rece cu care primești vi
zitele rudelor sărace. N-am putea spune 
că nu s-au făcut declarații de bună in
tenție, dar pe planul acțiunilor concrete 
am constatat destule neajunsuri :

• în raport cu posibilitățile de amena
jare, un număr insuficient de baze spor
tive ;

• majoritatea terenurilor nu intraseră 
încă, în zilele raidului, in circuitul reviziei 
și reutilării cu materiale și echipament 
sportiv ;

• completa ignorare o necesității de in
structori sportivi, capabili să învețe și să 
constituie totodată parteneri și organiza-

ți pricepuț^oTTnlrecerîîorlori agreabili 
pentru turiști.

Lipsesc pe litoral în domeniul sportului 
și agrementului dinamismul șî inițiativa. 
Se acționează în virtutea inerției, practic 
fără nici o colaborare între factorii iute 
rosați. De această problemă deosebit de 
importantă se ocupă toată lumea și ni
meni. De aceea, nu înțelegem de ce Con
siliul popular municipal Constanța, de 
pildă, n-ar lua sub egida sa alcătuirea din 
timp a unor planuri comune de acțiune, cu 
răspunderi precise și care să cuprindă fo
losirea tuturor mijloacelor de sporiși agre
ment puse la dispoziția turiștilor doritori 
de mișcare, cît și programul întîlnirilor in
ternaționale. Astfel, n-am mai ajunge sa 
constatăm la deschiderea sezonului ca nu 
s-a făcut din timp ce trebuia. Oricum, însă, 
se impun măsuri imediate și eficiente pen
tru ea atunci cînd litoralul va fi solicitat 
din plin, de sutele de mii de turiști, spor
tul să fie o prezență activă.

aceleiași discuții ne-am putut 
da seama că sportul figurează 
pe un loc periferic. Spriji
nim afirmația noastră pe fap
tul că însuși tovarășul direc- 

în contro- 
înainte de 
MAMAIA, 

se prezen- 
Fapt, de 

de noi. La

tor a recunoscut că 
Iul făcut cu o zi 
sosirea noastră în 
bazele sportive nu 
tau corespunzător, 
altfel, constatat și i. _ __ ___
ora actuală — ni s-a spus — 
o stațiune ale cărei principale 
hoteluri nu dispun de piscine, 
nu se poale integra in circui
tul internațional la o valoare 
deosebită. De_ aceea, s-au luat 
măsuri ca să se construiască 
asemenea piscine. Concepția 
lor arhitecturală va satisface, 
credem, cele mai variate gus
turi estetice, avînd fie forma 
unei palete de pictor, fie a ți
nui pentagon etc., toate încon
jurate de o vegetație bogată, 
menită să le sporească fru-

Raid-anchetă realizat de :

Paul SLAVESCU 
Emanuel FANTĂNEANU 
CORNEL POPA, coresp.

Theo MACARSCHI — foto

(9ontinuare tn pag. a 3 a)
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La internaționalele Iugoslaviei
tba Zagreb 

campionatele

La internaționalele Iugoslaviei GHEORGHE MOIȘANU NU

SCHIUL ROMÂNESC

POATE PROGRESA EĂRĂ,., SCHIURI l

continuat 
campionatele internaționale 
de tir ale Iugoslaviei cu dis
putarea probelor de pistol li
ber, pușcă cu aer comprimat 
juniori și manșa a II-a la 
pistol viteză. Iată rezultatele 
înregistrate : pistol liber 60 f : 
1. Kramer (R.D.G.) 560 p, 2. 
Nielic (Iugoslavia) 555 p, 3. 
Ferencz (Ungaria) 553 p. Pis
tol viteză 60 f s 1. Germeni

(l’Țrtmța) 588 p, 2. Zsaft (Un
garia) 584 p, 3. Dbbsa (U) 
582 p, 4. R. Vidrașcu (Româ
nia)' 580 p... 6. Șt. Popa (R) 
577 p... 15. M. Niță (R) 462 P 
(n-a terminat concursul din 
cauza unei defecțiuni la 
pistei). Pușcă cu aeț compri
mat 40 f Juniori: 1. Miluti- 
novicî (Iugoslavia) 375 p, 2. 
Bury (Franța)1 374 p, 3. Dra- 
gis (I) 372 p, 4. I. Godreanu 
(România) 371 p... 9. S. 
pașcu (R) 333 p.

PRIMUL ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA FEDERAȚIEI”
CRAIOVA, 20 (prin telefon, 

, de Ia corespondentul nostru). 
Considerăm salutară inițiativa 
federației de specialitate de a 
organiza pe baza hipică din 
localitate concursul de călărie 
dotat cu „Cupa federației". 
La ora actuală, baza din Par
cul poporului, refăcută după 
Campionatul balcanic, se pre-

Un important concurs dc tir

Clubul sportiv bucureștean 
limpla organizează, lncepînd de 
azi pe poligonul Dlnamo. tradi
ționalul concuss cu caracter re
publican, „Cupa Olimpia". Deși 
In aceste zile o serie de trăgători 
fruntași se află tn competiții pes
te hotare, la concursul de pe 
Dinamo vor fl prezenți numeroși 
sportivi din secțiile de tir din Ca
pitală șl din țară. Sînt progra
mate Întreceri la armă standard, 
pușcă fl pistol cu aer comprimat, 
pistol sport 51 pistol liber.

„CUPA OLIMPIA

40 DE PANOURI
PENTRU MINIBASCHETBALIȘTII 

DIN MEDIUL URBAN Șl RURAL

FINALA PE TARĂ

A RACHETOMODELIȘTILOR
La Buzău au Început întrecerile 

finale din cadrul celei a In-a edi
ții a campionatelor naționale de 
rachetomodele. La acest Intere
sant concurs participă un număr 
record de sportivi — Juniori și 
seniori — din întreaga țară Fina
la programează evoluții la toate 
clasele de rachetomodele.

Cu puțină vreme în urmă, 
Comisia de minlbaschet din 
cadrul F.R.B. a adresat un 
apel profesorilor de educație 
fizică doritori de a înființa 
centre de inițiere în școlile 
în care activează, invitîndu-i 
să anunțe acest lucru pentru 
a fi dotați cu panouri spe
ciale. Inițiativa s-a dovedit 
binevenită și nu a trecut mul
tă vreme pentru ca pe adre
să federației să și sosească 
solicitări, multe din ele din 
centre rurale, ceea ce demon
strează că baschetul se bucu
ră de o largă popularitate în 
rîndul elevilor din întreaga 
țară.

Zilele trecute, Comisia de 
mlnibaschet s-a întrunit și a 
efectuat repartizarea gratui-

AȘTEPTÎND STARTUL IN C.E.
(Urmare din pap. IJ

Republica București ; Vasili- 
ca Pințea, 19 ani, operatoare 
la Fabrica de mase plastice 
București ; Rozalia Ștefuț, 18 
ani, croitoreasă la Casa de 
mode din Cluj ; Erika Szasz, 
21 de ani, funcționară la co
operativa Metalul Tg. Mureș ; 
Florica Filip, 22 de ani, pro
iectantă Iprochim București. 
Toate sînt debutante în a- 
Ceăstă întrecere de anver
gură.

La sfîrșitul programului de 
pregătire, am adresat aceeași 
întrebare sportivelor și an
trenorului lor : Ce așteptați 
de la competiția continenta
lă ? Iată cîteva răspunsuri : 

îldiko Zsizsik, căpitanul e- 
cbipei : „Ce poți aștepta dc 
la un campionat european clo
cit o consacrare în arena in
ternațională ? Vreau să joc 
cit mal bine și cum și cole
gele mele sînt animate dc a- 
ce'eașî simțăminte, înseamnă 
că vom cîștiga invidiatul 
titlu".

Vasilica Pințea : „Aș vrea 
să învingem pe echipe și să 
obțin o medalie la proba in
dividuală. Oricum, de pe 
urina participării la o ase
menea competiție de amploa
re nu vom avea decît dc cîș- 
tigat".

Rozalia Ștefuț, mezina e- 
chipei : „în pofida emoției, 
doresc să nu-mi fie teamă și 
să joc ca în campionatul di
vizionar, unde am dat depli
nă satisfacție".

Antrenorul Constantin Ne- 
guțoiu : „Personal aștept o 
confirmare a încrederii pc 
care o am în jucătoare. în 
urma ultimelor verificări, am 
alcătuit următoarea formație : 
îldiko Zsizsik, Margareta 
Bordei, Vasilica Pințea, Eii- 
sabeta Gall, Rozalia Ștefuț și 
Erika Szasz. Rezervă : Flori
ca Filip. Am convingerea că 
actuala ediție a C.E. va în
semna o reușită, datorită va
lorii concurenților de peste 
hotare, cărora româncele lc 
vor fi adversare redutabile.

în această confruntare, în 
care toate reprezentativele ță
rilor participante candidează 
Ia medalia dc aur, sper ca 
reprezentantele noastre să se 
numere printre laureate".

Intr-adevăr, abordînd cam
pionatele europene, care în
cep duminică pe arena Oțe
lul din Galați, cu tot arsena- 

care 
se- 
as- 

dis- 
tur- 

dorim

fă a primelor 40 de panouri 
(confecționate în atelierele 
I.E.A.B.S») următoarelor cen
tre : Șccțala generală 
Gară (juri. Ialomița), 
generală .Darvari (jud. 
dinți), Școala sportivă 
București, Cutezătorii Bucu
rești, Școlile generale nr. 87, 
39, 69, 194 București, .Liceul 
„Alexandru Sahia" București, 
Liceul nr. 2 Sf. Gheorghe, Li
ceul nr. 1 Botoșani, Liceul 
„Dragoș Vodă" Sighetuf Mar- 
mației, Școala generală nr. 5 
Lugoj, Școala generală „Al. I. 
Cuza" Fădticeni, Școala gene
rală Al tina (jud. Sibiu), Școa
la sportivă Tg. Mureș, Casa 
pionierilor Constanța, 
C.J.E.F.S. Mureș.

Sperăm că îmbogățSrea fon
dului de materiale sportive va 
contribui lâ dezvoltarea ac
tivității de pregătire și com- 
pestițională în rîndul micilor 
baschetbaliști. Sîntem con
vinși, totodată, că și alți pro
fesori vor solicita sprijin din 
partea forurilor diriguitoare 
ale acestui joc sportiv, spri
jin care, după cum se vede, 
este acordat cu promptitu
dine.

Dîlga 
Școala 
Mehe-
nr. 2 
Bucu-

zintă excelent pentru con
cursurile de amploare.

Prezența de cîteva zile a 
unor concurențl cu renume 
cum sînt i Constantin VIa<l, 
Gheorghe Moișanu, Enache 
Boiangiu a stîrnit mult inte
res aici Ia Craiova.

(Toi, tn prima zi a întrece
rilor — după festivitatea de 
deschidere care a avut loc la 
ora 9 în fața unul numeros 
public spectator — S-a dat 
startul în proba de dresaj, 
categoria ușoară, rezervată 
seniorilor. La competiție par
ticipă șase echipe (Dinamo, 
Steaua, C.S.M, Sibiu, Centrul 
de călărie București, C.S.M. 
Iași, A.S. Rovine Craiova), 
fiecare alcătuită din cîte doi 
călăreți.

După dispute «trtnse ți 
spectaculoase, locul tntîi a 
revenit la mare luptă lui 
GHEORGHE MOIȘANU de la 
Dinamo cu 315 p, urmat de 
Enache Boiangiu (C.C.B.) 312 
p, Eugen Ionescu (Dihamo) 
309 p, Dumitru Loneănu 
(Steaua) 306 p.

Concursul continuă astăzi 
de la orele 8, cu probă de 
dresaj categoria semiușoară, 
rezervată juniorilor^ iar după- 
amîază, de la orele 16,30, sînt 
programate probe de obstaco
le pentru' juniori și seniori.

Ștefan GURGUI

Dacă la ora actuală com
petițiile schiului s-au termi
nat și dacă emoțiile starturi
lor nu mai Infioară pe con- 
curenți, în schimb cluburile, 
asociațiile sportive și comi
siile județene de specialitate 
trăiesc momentele febrile ale 
analizelor de activitate, prin 
care, retrospectînd rezultate
le ultimului sezon de între
ceri — și trăgînd învățămin
tele cuvenite — se pregătesc, 
de fapt, să așeze pe baze mai 
serioase, mai moderne șl in
tensive activitatea viitoare.

A devenit o tradiție a 
F.R.S.B. ca înainte de a ra
porta rezultatele globale ale 
muncii sale și de a-șl cen
zura propria activitate, să as
culte și să colecteze de la 
toate nivelele și mediile in
teresate opinii critice și au
tocritice, propuneri metodi
ce și Inovații ale calendaru
lui sportiv, toate menite să 
amelioreze substanța pregăti
rii și a performanțelor. Fără 
a încerca să prezentăm — 
nici măcar schematic — pro
blematica diversă reieșită din 
analizele cluburilor Dinamo 
Brașov, Tractorul, Steagul 
roșu, a Schi-bob clubului din 
Sinaia, ale școlilor sportive 
din Predeal, Brașov, Rîșnov 
Sau aceea a asociației sporti
ve Armata Brașov vrem să 
semnalăm două cazuri comu
ne tuturor secțiilor de schi 
analizate, situații care, prin

aspectele de indisciplină con
tractuală și nerespectarea u- 
nor elementare norme de ca
litate, au lezat nu numai ac
tivitatea sportivă propriu-zisă 
a unităților respective, ci au 
atins grav înseși reglementă
rile legale în vigoare. Este 
vorba de înzestrările materia
le pe care C.J.E.F.S. Brașov 
și F.R.S.B. le-au. întreprins 
în toamna anului 1970, cu 
scopul ajutorării secțiilor și 
stimulării performanței. Ast
fel C J.E.F.S. Brașov și M.F.A. 
au contractat cinci și, respec
tiv, două bucăți baby lifturi 
de la întreprinderea de In
dustrie locală Brașov. Ele au 
fost confecționate și livrate 
înainte de căderea zăpezii. 
Cu aceste utilaje au fost do
tate, contra cost (35 000 lei 
buc.), secțiile de schi ale Șc. 
sportive Predeal, Șc. sportive 
Brașov, Viitorul Brașov, Cen
trul de schi Săcele, A.B.S, 
Brașov și A. S. Armata Bra
șov. Dar din cele 7 (șapte) 
instalații livrate, nici una n-a 
mers nici măcar o Jumătate 
de oră, toate avînd grave de
fecțiuni la cutia de viteze și 
pinioane sau cablul nemati- 
sat. Firesc, se pune întreba
rea : cum a fost posibilă o- 
mologarea unui astfel de pro
dus și cum a putut furnizo
rul să-l livreze fără să asi
gure cele mai elementare con
diții de calitate, încasînd to
tuși un sfert de milion 7

FAPTE REPROBABILE IN ULTIMA ETAPĂ

luj tehnic și fizic de 
dispun, jucătoarele din 
lecționata României pot 
pira la medalii, atît în 
pută pe echipe, cît și în 
neul individual. Le 
succes deplin.

ÎN AVANPREMIERA
• De Ieri au început 

să sosească delegațiile 
străine. Joi au trecut prin Ca
pitală reprezentativele R. D. 
Germane, care după un scurt 
popas, și-au continuat drumul 
spre Galați. Ultima 
cea a Franței, este 
duminică, cînd va 
autocarul în orașul 
nelor".

e U.G.S.R., UCECOM, clu
burile Voința București, 
C.S.M. Reșița, Petrolul Plo
iești, precum și asociațiile 
sportive Voința Cluj, Voința 
Tg. Mureș. Laromet Bucu
rești, Gloria Buc. etc. oferă 
numeroase premii participan* 
ți lor la cea de a doua ediție 
a C.E.

• In cursul zilei de azi vor 
fi primite medaliile oficiale 
expediate de F.I.P.

• F.R. Popice și organele 
sportive din Galați vor de
cerna premii speciale laurea- 
ților.

• întreprinderea de apa- 
rataj electronic București a 
confecționat patru aparate de 
semnalizare optică, care vor 
înregistra rezultatele după 
fiecare lansare. ,

• Forul nostru de resort
a desemnat pe Eronim Mol- 
doveanu și Constantin Popes
cu ca ajutori ai arbitrului 
principal al C.E. Karl
Hanf (R.F.G.).

delegație, 
așteptată 
veni cu 
„europe-

PRIMII DEȚINĂTORI 
Al „COȘULUI DE AUR"

O nouă inițiativă a Comi
siei de minibaschet și-a găsit 
exprimarea nu de mult, în 
sala Florească. Este vorba de 
„Coșul de aur", întrecere în 
care participanții au drept 
„temă“ înscrierea a 24 de 
coșuri din 30 de aruncări din 
poziții diferite. La prima ten
tativă, trofeul a fost cucerit 
de Ion Antonescu, Dan lor- 
dache și Horst Shuller de la 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești și de Dtifnitru Bondar 
de la Școală sportivă Su
ceava.

Cu același prilej au avut 
loc două turnee, cîștigate de 
echipele Școlii Sportive Su
ceava (categoria I) și Școlii 
sportive nr. 3 București (ca
tegoria a Il-a). îh sfîrșit, mâi 
trebuie amintită demonstrația 
de îndemînare, la sfîrșitul că
reia au fost premiați Florin 
Ermurache, Dah Iordache 
(1,70 m la 11 ani) de la Școa
la sportivă nri 2 București, 
Mihai Popescu și Dumitru 
Bondar de la Școala sportivă 
Suceava.

— Ți-am făcut nod, ca si nu 
de săptămîna trecută!

Din nou pana cronicarului 
este obligată să Scrie despre 
noțiunea de sportivitate pe 
terenurile de joc. Mai Sînt — 
din păcate — Sportivi Care 
nu știu încă ce înseamnă res
pectul față de adversar, obli
gația de a te întrece cu el 
numai pe plan sportiv. Este 
nevoie să revenim pe aceas
tă temă nu referîndu-n« la 
sportivii vreunei asociații din 
cine știe ce colț îndepărtat al 
țării, ci chiar la membrii u- 
nor echipe care activează în 
prima divizie a țării.

De astă dată vom consem
na abateri săvîrșite pe tere
nurile de rugby în ultima e- 
tapă, care, trebuie să recu
noaștem, a fost bogată în 
fapte reprobabile. Astfel Sa-

„CUPA MAMAIA»
Duminică, pe 

ghiol, se va da 
competiția nautică internațio
nală „Cupa Mamaia" la 
jachting. La această întrecere 
organizată de Clubul nautic 
universitar București partici
pă veliști din Grecia, Ceho- 
slovacia. Bulgaria și Româ
nia. Concursul, care va cu
prinde șase regate, progra-

iacul Siut- 
startul în

mează evoluții Ia clasele 
Finn și F.D. Echipajele ro
mânești Prezente la „Gupa 
Mamaia" vor fi compuse din 
sportivi de la C.N.U., Elec
trica București. Marina, Ști
ința și Electrica Constanța.

uiți că ți-am achitat „polița' 
Desen de Al. ©LENCIU

bău (Gr. Roșie) și Achim 
(Steaua) în urma busculade
lor la care s-au dedat, au 
fost îndepărtați de pe teren 
de către arbitru. Neagu de 
Iâ Progresul, în meciul cu 
Arhitectura, a avut aceeași 
soartă pentru lovirea inten
ționată a adversarului.

„Interesantă" a fost întîlni- 
rea dintre Constructorul șl 
Rulmentul Bîrlad. Aici s-au 
întîmplat atîtea că nu mai 
știi în ce ordine să le enu- 
meri. Pe la jumătatea primei 
reprize — într-un joc ce se 
anunța frumos — Manase 
(R) și Gheorghiu (C) au fost 
eliminați de pe teren pentru 
lovire reciprocă. în repriza a

doua, Nedelcn (O s-a supă
rat pe un coechipier șl a le- 

cșit de pe teren (lucru neper- 
mis de regulament). In zadar 
antrenorul și coechipierii l-au 
rugat să rămînă. Plin de el, 
acesta striga : „Nu mal stau, 
domnule. Zi-1 arbitrului că 
sînt rănit". Și a plecat. Au 
urmat alte două eliminări — 
Filip și Rainea (ambii de la 
Rulmentul) — unul din el 
pentru lovirea unui coechi
pier ! Iar în min. 67 — pu- 
nînd capac la toate — echi
pierii Rulmentului (antrenor 
Viorel Călin) s-au retras de 
pe teren din cau2a arbitrului 
„părtinitor". Care de fapt nu 
le permisese să se lovească 
în lege, să se răfuiască în
tre el.

Ce neplăcut este să asiști 
la asemenea întîlnlrl ! Nu ne 
îndoim că respectiva comisie 
de disciplină, Biroul federal, 
vor lua măsurile ce se im
pun. Nu de alta, dar să se 
știe că și rugbyul este tot 
un JOC — șl încă sportiv.

MODESTO FERRARINI

Clasamentul înaintea

etapei a XVIII-a

Comisia de competiții a consem
nat oa definitiv rezultatul de 
11—9 In meciul Constructorul 
București — Rulmentul Bîrlad. In 
acest fel, clasamentul 
todrea Înfățișare a

1. Steaua 17
2. Grivlța Roșie

17
3. Dlnamo 17
4. Știința Petroșani

17 a
6U* Tlm. 17 7
Agronomia cluj

17 8
Farul Constanța

are urmă-

ției pionierilor din sectorul 4, 
Alea. Antoche- — invitați d» 
onoare la această festivitate — 
au Inmînat diplome șl insigne 
celor mal buni dintre mlcU com
petitori.

Elevii Școlii generale nr. 21 din Capitală iși desfășoară acum 
“ ‘ “ pe noua bază sportivă

a școlii, denumită simbolic r,Să
geata", baza sportivă se întinde 
pe o suprafață de 4 000 m.p.,
fiind compusă din două terenuri 
de baschet, două de volei, unul 
de handbal și un teren de fotbal. 

Cu ocazia Inaugurării 
baze s-â desfășurat un 
sportiv foarte bogat, 
„Dimineață sportivă", la 
luat parte peste 700 de ------
claselor ni—VIII, îndrumați de 
entuziaștii profesori de educație 
fizică Marieă Ciobanu, Victoria 
Iliescu, Nadia Ipnescu, Florin Gu- 
bernu și Dan Spătarii.

Parada micilor sportivi, îmbră
ca' 1 multicolor, a deschis seria de 
manifestări sportive, în aplauzele 
celor ce pînă mai Ieri au lucrat 
cu entuziasm pe acest teren : 
părinții și cadrele didactice. Vi
itorii campioni și recordmani s-au 
întrecut la baschet, volei, hand
bal, fotbal, atletism și gimnastică. 
Iar în vederea popularizării unor 
ramuri sportive mai puțin cunos
cute micilor elevi, au fost invitate 
echipele asociațiilor sportive Fla
căra roșie și Energia, care au 
făcut demonstrații de judo și box. 

Secretarul general al federației 
de baschet, M. Dimîtriu, preșe
dintele comisiei municipale de 
baschet, Stelian Gheorghiu și 
președintele Consiliului organiza-

orele de educație fizică

ACOLO UNDE EXISTA 
PASIUNE...

acestei 
program 
Întitulat 
care au 
elevi al

cartier 
de ver- 

Ș colii

ln centrul modernului 
Titan s-a deschis o oază 
deață : baza sportivă a 
generale nr. 21.

Mîndrie a întregului cartier și,
tn special, pentru tînSra asociație

8. ȘAPIRA
MOTO, FOTBAL Șl CARTING 

LA URZICENI
Aproape tn fiecare săptămlnă, 

cochetul stadion din Urziceni (Ju
dețul Ilfov) găzduiește diverse 
competiții sportive, la care asistă 
numeroși spectatori. Duminică, de 
pildă, a avut loc un concurs lne- 
ditejie moto — o cursă cu obsta- 
catf pe pista stadionului — 
organizat de A. S. Voința și Con
siliul orășenesc pentru educație 
fizică și sport. Curajoșii alergă
tori din localitate au tnelatăt pe 
spectatori, trecînd, în plină viteză, 
peste trambuline și podețe im
provizate. Cei mai dibaci âu fost: 
Al. Soare (cl. 125 cmc.). P. Is- 
trate (173 cmc), și I. Piele (250 
cmc.), care s-au clasat pe' pri
mele locuri. Apoi au luat startul 
Cel mai mici „plloți", conducă
tori de carlinguri. Micuții spor
tivi de la Casa pionierilor din 
localitate au dat dovadă de mult 
curaj în conducerea mlcroma- 
șinilor pe patru roți.

Așa cum se obișnuiește 14 o 
duminică sportivă, programul a 
fost încheiat de un meci de fot
bal între Voința Urziceni și Ia
lomița Coșereni. Scorul a fost 
favorabil cu 9—0 fotbaliștilor de 
la Ialomița.

M. TABARCEA, coresp.
CĂLĂRIE TN BANAT

Inginerul agronom Marlus Pet- 
culesou, șeful fermei și hergheliei 
Izvin, Împreună cu medicii vete
rinari dr. Ntcolae Anca și Gheor
ghe Botez au găsit resursele rriâ- 
teriale șl morale pdntru a •‘eani
ma ideea sportului călare pe me
leagurile timișene.

In cadrul hergheliei Izvin, îm
preună cu iubitorii acestui sport, 
în această primăvară s-au orga
nizat o serie de demonstrații hi
pice în localitățile Tzvin, Recaș, 
Giarmata. Publicul Iubitor al a- 
cestui sport i-a putut admira din 
nou pe inimoșii călăreți, evoluind 
pe caii lor frumoși, crescuți la 
herghelia Izvin, leagănul și pepi
niera rasei „Nonius". Tinerii că
lăreți s-au întrecut în probe de 
dresaj, galop și obstacole.

Iată cum. pasiunea susținută de 
o largă înțelegere a conducerii 
hergheliei a dus la frumoase re
zultate, apreciate de publicul 
bănățean, In ultimele două du
minici.

Alexandru SVETLANA, 
coresp.

CLASAMENTE,

DIVIZIA B
MASCULIN, seria I

316*142

1. Trot. (Sh. Gh. ttej
16 13 0 3 SStf-169 26

2. ASA Tg M. 15 11 0 4 312-241 22
3. Tract. Bv. 16 10 2 4 296-257 22
4. Chim. Făg. 16 9 1 6 241-237 19
5. Relon. Săv. 15 9 0 6 384-251 1.8
6. Raf. Tel. 16 o d 7 268-24! 13
7. Agr. Iași 16 0 0 8 299-282 16
8. Șt. Bacău 16 3 2 li 187-247 8
9. Ind. S. Bz. 16 2 0 14 227-340 4

10. Med. Tg.M. 16 1 1 14 185-282 3

seria a n-a

1. Ind. Sibiu 18 12 8 4 Î83-Î11 24
2. Minaur B.M. 16 11 1 4 285-215 23
3. CSM Reșlțd 16 18 0 6 290-236 20
4. Met. C. M. ft 7 1 8 238-231 15
3. Timișul Lj. 16 7 1 6 226-243 15
6. ASA Sibiu 16 7 6 9 252-272 14
7. ,,U“ Craiova 18 6 i 8 327-260 14
S. Gloria Arad 18 6 2 6 203-284 14
9. Teh. Tlm. 16 8 1 10 202-225 11

10. Tex. Cis. 16 1 8 11 283-264 10

FEMININ, ■erla I

1. Rapid Bue. 16 16 8 8 285-154 32
2. Progr. Sud. 16 12 0 4 220-166 24
S. Unlv. Iași 18 10 1 4 176-150 21
4. Vblilțg Buh. 16 ^4 4 168-141 20
S. CM». Bz. 16 7 9 121-138 16
8 Cdnsw. Buc. 16 <36 130-151 11
7. spartâd St. 16 6 1 10 150-300 11
9. Știința Re. 16 3 4 6 108-142 10
9. Com. C-ță 16 4 0 12 125-132 8

10. Voința Răd. 15 3 1 11 127-182 7

Seria a n-a
31. Unlv. Cluj 18 13 0 1 

Sparta Mediaș
16 9 8 I 

„U“ n Tim. 16 9 a i 
Constr. B.M. 16 9 0 ! 
Dermagant Tg. M.

16 9 0 ' 
Voința Slg. 16 8 0 I

7. Jiul Petroș. 16 7 1 I
8. Chim. Făg. 16 6 0 II
9. Oltul. Sf. Gheorghe

16 5 1 10
19. Chim. VlCt. 1« < 0 12

2.

3.
4.
5.
6.

1
6
7

A1 doilea caii Combinatul 
de Industrializarea lemnului 
din Reghin s-a specializat tn 
fabricarea de schiuri de se
rie și de performanță și în 
acest scop a fost utilat cu 
mașini speciale și materiale 
din import în scopul acope
ririi necesarului de schiuri 
de performanță pentru Iarna 
1970—71, F.R.S.B. a lansat la 
Reghin o comandă fermă 
pentru 150 perechi schiuri, 
prin colectarea sumelor res
pective (aproximativ 320 000) 
din bugetele secțiilor. Schîu- 
rile trebuiau livrate cel mai 
tîrziu în luna decembrie 1970. 
Ne aflăm în mal 1971, sezo
nul a trecut ți din cele 150 
de perechi s-au livrat numai 
40 ! Culmea este că și din
tre acestea majoritatea se de
teriorează după 2—3 zile, dez- 
lipindu-se ți torsionîndu-se 
foliile metalice constitutive 
ale schiului.

Cum se împacă atitudinea 
acestei întreprinderi, expri
mată prin faptele de mal sus 
$1 „teoriile" despre reclamă, 
despre necesitatea susținerii 
materiale ți propagandistice a 
noului produs românesc pen
tru care s-au alocat fonduri; 
materiale ți s-au făcut ex
perimentări, pentru care au 
fost trimiși să colaboreze la 
Reghin specialiști aiF.R.S.B.7

Oare întreprinderile amin
tite n-au auzit de disciplina 
contractuală, de calitatea pro
ducției 7 Sau consideră livră-; 
rile „pentru sport" ca pe niș
te angajamente benevole, fără 
importanță, minore... ți le tra
tează ca atare 7

Mihai BIRA

ÎNTRECERI atractive
LA MOTOCROS

Campionatul național de 
motocros continuă duminică, 
programînd etapa a treia pe 
un traseu ales lîngă orașul 
Cîmpina. Mai mult ca oricînd, 
întrecerile vor fi viu dispu
tate, întrucît campionul bal
canic Ștefan Chițu, învins în 
primele confruntări de bucu- 
reșteanul Aurel Ionescu, va 
încerca pe teren propriu să 
obțină victoria Ia clasa 250 
cmc. După etapa de la Văle
nii de Munte, în cursa pentru 
cucerirea titlului la clasa 500 
cmc a apărut, alături de Cris
tian Dovids, încă un candi
dat, Otto Ștefani, ceea ce va 
da naștere la dueluri atrac
tive.

în program mai figurează 
o clasă pentru juniori, pre
cum și proba rezervată moto
retelor românești.

CONSFĂTUIREA Dl LUCRU A
CONDUCERII C.N.LF.S

(Urmare din pag. 1) darul internațional (tiv. lori 
Păun).

Din această gumară „tablă 
de materii1» a consfătuirii se 
poate lesne desprinde conținu
tul ei bogat Și variat. Adăugind 
și faptul că președinți] consi
liilor județene au vizitat un 
centru de gimnastică de între
ținere, săli de antrenament șl $ 
de pregătire fizică și unele a- 
menajări sportive din noile 
cartiere de locuințe ale Capi
talei, reiese și mai pregnant 
caracterul practic în care s-a 
desfășurat consfătuirea.

Concluziile consfătuirii, pre
cum și sarcinile ce revin în 
continuare mișcării sportive, 
au fost expuse de tov. Anghel 
Alexe, președintele C.N.E.F.S.

Prin conținutul ei, prin a- 
doptarea unul stil care ține de 
doireniul dialogului direct din
tre conducerea C.N.E.F.S. și 
conducerile consiliilor județe
ne, — consfătuirea de lucru, 
care s-ă încheiat joi, marchea
ză un nou pas In realizarea 
multiplelor sarcini ce stau în 
fața mișcării sportive din țara 
noastră.

nuri și săli de sport pe lîngă 
școlile generale și căminele 
culturale.

O altă eategorle de proble
me dezbătute s-a referit la 
-preocupările existente în jude
țe pentru pregătirea sportivilor 
nominalizați în vederea Jocu
rilor Olimpice de Ia Milnchen, 
la modul în care se realizează 
coordonarea și îndrumarea ac
tivității sportive de masă și de 
performanță de către consiliile 
județene pentru educație fizică 
și sport. Au mai fost prezente, 
pe agenda consfătuirii, o ex
punere intitulată „Lecția de 
antrenament" (tov. I. Kunst- 
Ghermănescu, seoretar al 
C.N.E.F.S.), probleme privind 
stilul de aruncă la consiliile 
județene (tov. vicepreședinte 
Marin Bîrjega), metodica în
drumării și controlului activi
tății sportive de performanță 
(tov. vicepreședinte Emil Ghi- 
bu), cîteva probleme economice 
de construcții-amenajări baze, 
material și echipament sportiv 
(tov. secretar Miron Olteanu), 
probleme de propagandă și 
perfecționare a cadrelor (tov. 
vicepreședinte Leon Teodores- 
cu). aspecte reieșite din calen-

1

240: 73

3
7.

14
12

0
1

3
4

181-188
159-150
150-151

121:102 
124:109

6
6

163-155
139-175

5.
6.

159-159
149-183

sportive județene 
la București pentru 
Ia un curs de per-

14

8 105:178

17 6 2 9 125:167 31
8. Rulmentul Bîrlad

17 7 0 10 106:218 31
9. CSM Sibiu 17 5 2 10 81:209 29

16. Politehnic» Iași
17 5 2 10 97:127 29

11. Rapid 17 4 1 12 115:227 26
12. Constructorul

17 3 3 11 110:226 26

*
Tn continuare, vicepreședinții 

consiliilor 
vor rămîne 
a participa 
fecționare.
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PRIMA LOR DESPĂRȚIRE... • O nou* generație de fotbaliști 
iși ia adio de la juniorat

Miercuri, Ia Ttrgovlște, la ca
pătul meciului internațional din
tre Juniorii români șl portughezi, 
scena finală tretxuia neapărat 
imortalizată pa peliculă : după ce 
Aelenei, Bedea șl Szabados au 
luat drumul cabinei, antrenorul 
Ardeleanu l-a îmbrățișat pe rfnd 
pe ceilalți „tricolori", șoptlndu-le, 
emoționat și parcă atînjenit de 
solemnitatea momentului :

— Vă mulțumesc, băieți. Suc
ces mal deitarte șl «-auzim da 
bine...

Nu lipsea decît Donosa. acci
dentat, rămas la Craiova.

Ceilalți, aflați la ultimul med 
al vieții lor în reprezentativa de 
juniori — CostaȘ, riobrân, Sma- 
raudache, Sandu Gabriel, Cloclr- 
lan, Dumitrlu, Cojocaru, Sandu 
Mircea șl Dănilă — erau acolo, 
cu ochii împăienjeniți de la
crimi. suportînd cu greu efuziunile 
de simpatie ale tribunei ce se 
aliase — cu generozitate, — fru
museții momentului, dorind să 
ajungă cît mai repede la vesti
are. ij.-ntru a trăi, In intimi
tate, momentele de nostalgie ale 
despărțirii.

Cei mal mulțl dintre el au 
Jucat Împreună un an de zile, 
s-au pregătit împreună. s-au 
bucurat șl au suferit împreună, 
coeziunea sufletească a echipei 
fiind — după mărturisirea profe
sorului Ardeleanu — „una dintre 
marile el virtuți".

Momentul despărțirii nu era 
unul ușor...

1 '* * *
La jumătate de oră după 

aceea, în autobuzul care tran-

Arbitrii meciurilor etapei
SERIA I

Ceahlăul P. Neamț — Me- 
trom Brașov : C. PRUSAC (Bo
toșani), ajutat la linie de T. 
Grosaru (Botoșani) ți O. Ni- 
cuță (Dorohoi) ;

Dunărea Giurgiu — Politeh
nica Galați: D. GHEȚU, aju
tat de V. Ivanovici și G. An- 
gheluță (toți din București);

Poiana Cîmpina — C.F.R. 
Pașcani: C. IOFCIU, ajutat de 
Gh. Olteanu și G. Retezan (toți 
din București) ;

Sportul studențesc — Meta
lul Tîrgoviște : E. Vlaiculescu, 
ajutat de M. Moraru și M. Ma- 
rinciu (toți din Ploiești) J

F. C. Galați — Progresul 
Brăila : G. MICLOȘ, ajutat de 
D. Isăcescu și S. Stăncescu 
(toți din București) j

Portul Constanța — Flacăra 
Morenl: T. LECA, ajutat de 
T. Podaru și M. Popa (toți din 
Brăila) ;

Ș. N. Oltenița — Știința Ba
cău : M. NIȚA, ajutat de Ion 
Mircea și G. Motorga (toți din 
București) ;

A. S. Armata Tg. Mureș — 
Metalul București : I. BARBU, 
(Aiud), ajutat de î. Călărașu 
(Aiud) și i. Filip (Abrud).

COCO DUMITRESCU va sărbători în cu- 
rînd 25 de ani de la căsătoria lui cu U.T.A., 
Î0 ca jucător, 15 ca antrenor. E o probă 
de capacitate profesională și rezistență în 
dragoste. ECHIPA CARE VREA numai să se 
apere, acceptă, în fond, să fie amenințată 
vreme de un ceas ?i jumătate. Suficient 
timp ca să i «e înfunde măcar o dată. 
DUPĂ MECIUL CU ECHIPA PORTUGALIEI, 
8 dintre tinerii noștri fotbaliști părăsesc 
naționala juniorilor pentru depășirea vîrstei. 
Bilanț: un «ingur meci pierdut din 16 (la 
Sofia). Și cu toate astea, echipa nu se ca
lifică la turneul U.E.F.A. Ce afurisită este 
aritmetica fotbalului I MECI DE FOTBAL 
FEMININ (I.E.F.S. — Institutul Politehnic 
București). Se «pune câ bărbații au recitat 
în tribune versuri de dragoste și că s-au 
certat la sînge cînd a fost vorba să aleagă 
pe Miss-meci. Cînd vom avea o echipă na
țională și cînd va pleca la campionatul 
mondial, o vor însoți, cred, toți poeții de 
la noi. Vor rămîne acasă numai prozatorii 
și dramaturgii. FOTBAL CLUB GALAȚI lan
sat la apă cu imenj entuziasm și cu șam
panie abia își trage «ufletul, iar duminică 
e zdrobit de Metrom Brașov (4—0 la pau
ză). Ar fi trebuit »ă fie un yacht superb și 
nu pare a fi decît o barcă smolită, cu 
Ippep. Fiindcă a mizat pe o conducere 
tehnică de hîrtie și pe niște jucători de 
cașcaval. DON REVIE, nefericitul manager 
al sărmanei Leeds, chemat în fața Comisiei 
federale pentru că a insultat arbitrii, după 
meciul cu West Bromwich Albion. Don 
Revie avea dreptate, dar nu-j era îngăduit 
să-și piardă calmul britanic,- agonisit de 
strămoșii lui în peste 800 de ani. Gentle- 
men-ul, la necaz să se cunoască. .REAL 
MADRID ■— CHELSEA I Ce meci, ce luptă,

ce atacuri, ce apărări, ce miză, ce sporti
vitate 1 Un singur lucru aș reproșa echipe
lor : n-au pasat la mijlocul terenului I 
CÎND ADAMEC se pregătea să execute 
lovitura de penalty la poarta lui Răduca- 
nu, Dan Coe a alergat o dată în jurul lui, 
ca un preot de trib făcător de farmece. 
Adamec a ratat. De unde cineva fără 
simțul umorului ar putea trage concluzia 
că Dan are vreo legătură cu forțele oculte. 
Ascultă, Dane, vrăjitorule din Ciulești, de 
ce nu i-ai dat ocol și lui Vesely ? ZIARELE 
BELGIENE scriu că F.C. Bruges vrea să-și 
asigure serviciile lui Dumitriu II. JOIA VII
TOARE, meciul jubiliar lașin. Linia de atac 
a selecționatei mondiale: Dumitrache, Ri
vera, Miiller, Geaici. „Mopsul* va fi pri
mul fotbalist român prezent într-o selecțio
nată a lumii BULGARIA — UNGARIA : 
3—0. în fotbal, orice mareșal poartă în 
raniță bastonul de caporal. POETUL A- 
DRIÂN PAUNESCU, întors din Statele 
Unite, unde, printre altele, a conferențiat 
în universități despre literatura română, își 
reia cronica de fotbal în revista „Luceafă
rul". Opt luni de întrerupere nu i-au fost 
suficiente ca să se lecuiască. ÎN TIMP CE 
SCRIAM, unul din colaboratorii mei m-a 
informat că la meciul feminin de fotbal 
dintre I.E.F.S. și Institutul Politehnic au fost 
cam multe faulturi și că fetele erau să-l 
sfîșie de cîteva ori pe arbitru. Cavaleri ai 
fluierului 1 Nu vă riscați viața I Nu mai 
conduceți partide de fotbal feminin fără 
să fiți asigurați I Arbitrați îmbrăcafi în 
zale I Pentru aceste sfaturi cu pretenția 
de neserioase, eu scap fiindcă semnez.

INCORUPTIBIL

•portă lotul român spre Bucu
rești, încerc să aflu cite ceva 
din gîndurile „foștilor" Juniori 
ai echipei naționale. încep cu 
cel mai puțin cunoscut dintre 
„tricolori", cu CIOCÎRLAN, cei 
despre care nu mulți știu că 
activează in divizia O, fundaș cen
tral Ia Metalul Aiud. A jucat 
ÎS din cele U jocuri interna
ționale.

a XXVI-a a diviziei B
SERIA A II-A

Cor vinul Hunedoara — Mine
rul Baia Mare t I. RUS, ajutat 
de G. David și I. Soos (toți 
din Tg. Mureș) ;

Gaz Metan Mediaș — Crișul 
Oradea : C. NICULESCU, aju
tat de A. Munich și N. Cătă- 
noiu (toți din București) j

Olimpia Oradea — Mtealur- 
gistul Cugir: C. POP (Hune
doara), ajutat de M. Ostaficiu 
(Deva) și I. Ștefăniță (Hune
doara) ■

Minerul Anina — Olimpia 
Satu Mare: M. BIOLAN, aju
tat de V. Ionescu și A. Bocea- 
nu (toți din Tr. Severin) j

C.F.R. Arad — Electroputere 
Craiova : t. Andrei, ajutat de 
I. Vasiu și I. Vințan (toți din 
Sibiu) i

C.S.M. Reșița — C.S.M. Si
biu: S. DRAGULICI, ajutat 
de G. Cojocaru și T. Moisescu 
(toți din Tr. Severin) ț

U. M. Timișoara — Vagonul : 
O. COMȘA, ajutat de I. Croi- 
toru și A. Ene (toți din Craio
va) •

Gloria Bistrița — Politehnica 
Timișoara i. F. COLOȘI, ajutat 
de C. Costică și S. Razăr (toți 
din București).

— Echipa asta a Însemnat pen
tru mine totul. Aici am învă
țat fotbal. N-aș fi crezut ni
ciodată că voi ajunge în echipa 
națională, m-am prezentat la 
prima selecție mal mult de 
formă, dar — surprinzător — 
antrenorii ml-au acordat o în
credere pentru caro nu știu 
cum să le mulțumesc.

— Ce-al de gtnd să faci in 
continuare ?

— Mal am clteva zile șl ter
min liceul. Vreau să vin la Bucu
rești la I.E.F.S. șl — dacă voi 
reuși — am să Încerc să joc șl 
fotbal. Poate la „Sportul Stu
dențesc". ,.

* ★ ★
Dinamovistul SANDU GABRIEL 

— „starostele" echipei, cu 40 <le 
•elecționărl — nu mal are ne
voie de nici o prezentare.

— Am jucat tu echipa asta 
doi ani. Ea rămlne pentru mine 
ceea ce se cheamă o rampă 
de lansare, ea m-a făcut cu
noscut, datorită el am ajuns 
la Dinamo. Lucrul ăsta n-am 
»ă-l uit niciodată.

— Ce va fi ?
— Voi căuta să joo In așa 

fel incit — peste ani — foștii 
antrenori al echipei de juniori. 
Ola șl Ardeleanu, să poată 
spune, cu mlndrie : „Sandu
ăsta s-a călit in echipa noastră !“

* ★ ★
Tăcut ca nimeni altul, ieșer» 

nul COSTAȘ îmi mărturisește 
regretul de a nu fi jucat decit 
9 meciuri In reprezentativă, ră- 
mînind acasă, accidentat, pe cind 
colegii lui cîștlgau „Cupa Prie
teniei".

— Ce crezi că tți va rezerva 
viitorul ?

— Școală și fotbal. Vreau mai 
intîl să termin liceul, apoi să 
dau ejaraen la „Construcții". Pe 
terenul de fotbal, sper ca me
ciul de la Petroșani — prima 
mea prezență în echipa „mare" 
a Politehnicii — să nu rămînă 
o excepție. Echipa națională de 
juniori m-a ajutat mult, ca om 
și fotbalist. M-am simțit tare 
bine printre băieții ăștia !

Aici se încheie reportajul 
nostru despre „foștii" Juniori ai 
echipei reprezentative, fotbaliști 
talentațl și cuminți, harnici șl 
conștiincioși, despre care cineva 
spunea nu de mult, poate exa
gerând : „copiii lui Ardeleanu au 
aripi. Trebuie să zboare..."

O simplă metaforă 7
Să nu ne grăbim : generația 

acestei echipe naționale — cu 
7 jucători promovați timpuriu in 
prima divizie — promite multe.

— La revedere, băieți, șl s-au- 
zlm de bine...

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Urmare din pag. 1)

Dc fapt, judecățile de valoa
re în fotbal au suferit în ulti
mul timp schimbări structura
le, în sensul că pe zi ce trece 
Se înrădăcinează în rîndurile 
iubitorilor fotbalului ideea 
justă, obiectivă, în stare să asi
gure progresul și anume că inte
resează nu numai faptul că O 
ECHIPA A CÎȘTIGAT SAU A 
PIERDUT UN JOC, ci MO
DUL CUM EA A CÎȘTIGAT 
SAU A PIERDUT. Așa s-a 
explicat la timpul potrivit in
satisfacția pentru rezultatul de 
egalitate cu echipa Greciei la 
București, deși cu punctul ob
ținut în toamna anului 1969 s-a 
cîștigat calificarea pentru tur
neul final al C. M. ’70. Tot așa 
au fost apreciate și comportă
rile din cupele europene ale 
echipelor noastre de club.

Deci, a privi critic compor
tarea echipei naționale în par
tida de la Bratislava, chiar 
dacă numai două minute i-au 
lipsit pentru a părăsi terenul 
neînvinsă și a veni acasă cu o 
zestre prețioasă, nu este de fel 
o atitudine dăunătoare ci, dim
potrivă, deosebit de utilă, mai 
ales pentru motivul că repre
zentativa României se află încă 
în plină cursă pentru cîștiga- 
rea grupei întîi din preli
minariile campionatului euro
pean. O asemenea atitudine re
prezintă și o reticență față de 
concepția de joc adoptată de 
echipa națională care, în mod 
ciudat, în ultima vreme, se 
orientează tot mai accentuat 
spre polul defensivei.

Acum este clar pentru toată 
lumea că situația actuală a 
echipei României în cadrul 
primei grupe a campionatului 
european obligă la atitudine

LUNI DIMINEAȚA, „OLIMPICII' 
VOR PLECA iN ALBANIA

® Precizări privind sistemul de calificare in preliminariile J.O.
După disputarea etapei de 

sîmbătă a diviziei naționale A, 
„olimpicii" se vor reuni la 
București de unde vor pleca 
luni dimineață, la orele 11, cu 
o cursă specială, pe calea ae
rului, la Tirana. Meciul retur 
Albania—România din prelimi
nariile J. O. se va disputa la 
26 mai pe stadionul „Konibor 
Qemal Stafa" din Tirana și va 
fi arbitrat de o brigadă maro
cană. Din lotul de 20 de jucă
tori anunțat la F.I.F.A. vor 
face deplasarea, în funcție de 
etapa de sîmbătă, 18 selecțio- 
nabili. Luni după-amiază și 
marți dimineața, „olimpicii"

SĂ REABILITĂM OFENSIVA!
seama unui singur vîrf, Dumitrache, com
plet izolat între puternicii ți hotărîții apă
rători cehoslovaci.

Și încă n-am fi gustat din cupa amară a 
înfrîngerii, dacă în fața slăbiciunilor dovedi
te de adversar, și mai ales cînd nervozitatea 
pusese stăpînire pe jucătorii cehoslovaci, 
echipa noastră ar fi schimbat tactica ini
țială și ar fi acționat cu mai mult „tupeu". 
S-a pierdut, așa, cel mai prețios moment 
psihologic, intervenit după ratarea penal- 
lyului de către Adamec. N-am știut să pro
fităm de clipele de derută ale cehoslova
cilor, pentru a iniția și duce la bun sfîr- 

șit cîteva atacuri consisten
te, cu contribuția întregului 
nostru efectiv. Jucătorii re
prezentativei n-au putut pă
răsi nici atunci stereotipul 
„plimbării mingii', în ciuda 
îndemnurilor primite de la 
cele cîteva mil de turiști

români ce fluturau steagurile tricolore în 
tribunele stadionului Slovan.

In aceste condiții, presiunea maximă 
exercitată de un adeversar setos de victo
rie și-a spus, pînă la urmă, cuvîntul t a 
fost de ajuns o „bîlbîială" de ultim mo
ment a apărării noastre, care n-a mai știut 
să se dubleze oportun și nici sâ mai sus
țină eforturile lui Răducanu, așa cum fă
cuse în restul partidei.

S-ar putea însă ca lecția amară a Bra- 
tislavei să ne servească la ceva. în pri
mul rînd, să înlăture carențele care mai 
persistă în jocul reprezentativei noastre, 
carențe provenite și din automatismele pe 
care selecționații le-au dobîndit în jocurile 
echipelor respective de club.

Și după ce aceste automatisme vor fi 
eliminate din arsenalul fotbalului nostru, 
vom realiza cu adevărat jocul ofensiv, sin
gurul care poate valorifica așa cum tre
buie talentele reale de care echipele noas
tre nu duc lipsă.

VIRGIL ECONOMII

„Duminica da foc' de la Bratislava, 
unde reprezentativa noastră a fost învinsă 
în acel fatal minut 88, va genera multe 
explicații de circumstanță și invoca destu
le argumenta „pro domo'. Dar, chiar dacă 
obiectivul nr. 1 ce fusese mărturisit și făcut 
vizibil în joc — obținerea unui meci egal 
— ar fi putut fi atins, o analiză lucidă 
este, totuși, necesară. Faptul că apărarea 
noastră, care rezistase eroic pînă spre 
final, a permis atacanților cehoslovaci să 
înscrie golul victoriei, din cea mai anodină 
acțiune a lor, vădește carențele ce nu sînt 
de azi, de ieri, și pe care le-am conside
rat, în mod greșit, definitiv înlăturate prin 
„lecția Guadalajarei". Se 
știe că, acolo, după un prim 
meci timorat în fața An
gliei, vechea tară a „lipsei 
de curaj" (relevată și de toți 
specialiștii străini) fusese 
mult atenuată prin jocul a- 
vîntat făcut în compania
Cehoslovaciei și chiar prin aplombul dove
dit în meciul cu Brazilia, în care handi
capul a fost redus la un singur gol, day 
torită dezinvolturii cu care jucătorii noștri 
au acționat în fața lui Carlos Alberto, 
Brito, Fontana și Everaldo,

Se știe că la Bratislava adversarii noș
tri n-aveau de luat numai o revanșă, ci 
de reabilitat o întreagă echipă, aspru 
sancționată pentru greșelile din Mexic. în 
schimb, jucătorii români aveau de apărat 
un prestigiu cîștigat cu atîta sudoare toi 
oe „înaltele platouri'. Dar, tinzînd numai 
sâ distrugă acțiunile adversarului, printr-o 
temporizare care să frîngă, ritmul atacuri
lor acestuia, ei au căzut în greșeala de 
a încetini și dezamorsa înseși contraatacu
rile proprii. Ieșind de cîteva ori bine din 
apărare, echipierii noștri se opreau la 
mijlocul terenului, făcînd acolo exces de 
pase, ca în cadrul unui joc de demonstra
ție. Chiar la executarea propriilor lovituri 
impuse, ei vădeau întîrzieri care obturau 
orice intenție ofensivă și cu atît mai mult 
dorința firească de finalizare, lăsată pe

ofensivă, singura în măsură să 
ducă la trei victorii, dintre 
care una în deplasare. Șchini- 
bindu-și orientarea în joc, și 
aceasta este posibil pentru in
ternaționalii noștri talentați și 
rutinați și obligatoriu pentru 
antrenorii echipei naționale, 
fotbalul nostru s-ar angaja pe 
drumul reprezentantelor frun
tașe ale soccerului modern. 
De altfel, finala „Cupei Cu
pelor", Real Madrid — Chel
sea, a arătat miercuri 
seara, în chipul cel mai preg
nant, ceea ce înseamnă jocul 
modern și prin aceasta ne-a 
indicat drumul pe care trebuie 
să conducem fotbalul nostru, 
atît la cluburile fruntașe, cît 
și la echipele reprezentative. 
Am putut vedea un joc în vi
teză, atletic, cu o tehnică pre
cisă, deși aproape nesesizabilă, 
datorită perfecțiunii ei, cu ritm 
continuu, cu faze de apărare 
și atac alternative, cu un mij
loc de teren folosit în mod 
creator. Ar fi imprudent să a- 
firmăm că un joc de asemenea 
nivel se poate practica Pe o 
scară foarte largă în fotbalul 
mondial. In orice caz, meciul 
de la Atena ne trasează obli
gația de a înscrie • și fotbalul 
nostru pe o asemenea orbită.

Comentînd încă meciul de 
Ia Bratislava, în afara „țapului 
ispășitor" care este tactica de 
joc, rămîne de stabilit în ce 
măsură jucătorii au partea lor 
de responsabilitate. Felul în 
care ei au evoluat ne-a apărut 
tuturora sub nivelul mediei de 
joc a echipei naționale. Pe 
alocuri, jocul devenise chiar 
rudimentar, așa cum a fost 
cazul în finalul partidei, cînd 
s-a primit și golul.

Actualmente, fotbaliștii no
ștri sînt mult mai avizați decit 
cei din generațiile trecute asu

vor efectua la Tirana ultitrele 
două antrenamente înaintea 
partidei oficiale.

O prevedere regulamentară 
de dată recentă arată că în 
cazul în care punctele’ acumu
late și golaverajul după cele 
două manșe vor fi la egalitate, 
se va disputa un meci de baraj 
într-o țară neutră, în eventua
litatea persistării egalității și 
după acest meci urmînd a se 
disputa două reprize a 15 mi
nute și, în final dacă ambele 
echipe n-au putut fi totuși de
partajate, fiecare din ele va 
executa 5 lovituri de la 11 m. 

pra jocului, pe plan mondial, 
datorită deselor lor turnee, 
contactelor internaționale ne
numărate și valoroase, posibi
lităților lor de informare, prin
tre care televiziunea joacă un 
rol foarte însemnat. In aceste 
condiții, răspunderea jucători
lor este mult mai mare decît 
in trecut.

In primul rînd este vorba 
de pregătire, de conținutul 
acesteia, de înțelegerea depli
nă și ducerea pînă la capăt a 
rolului fiecărui jucător, de ri
posta din teren față de replica 
adversarilor. In mai puține 
cuvinte, de o contribuție crea
toare și nu una mecanică, de
parte de acele momente cînd, 
cu mirare și regret, am asis
tat la perioade îndelungi din 
jocul Cehoslovacia — România 
in care cursul partidei era 
dictat de echipa adversă.

Firește că pentru a atinge 
un nivel înalt de înțelegere și 
eomportare în joc este nece
sar ca fiecare jucător să se 
prezinte în plenitudinea forțe
lor, la cea mai bună cotă a Po
sibilităților atunci cînd știe că 
va îmbrăca tricoul echipei 
naționale. Cp alte cuvinte, in
ternaționalii români să Judece 
profund și personal tactica 
fotbalului și din aceste rațio
namente individuale să rezul
te o înțelegere colectivă, adec
vată a fiecărui meci, a fiecă
rei echipe adverse.

Ar mai trebui luptat îm
potriva spiritului egoist care-i 
împinge pe unii jucători, să-și 
mențină cu orice preț titulari
zarea, situație care generează 
la rîndul ei alta și mai păgu-

ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI ITALIAN
LA PRONOSPORT

Duminică 23 mai a.c. se dis
pută ultima etapă din ediția 
1970/1971 a campionatului ita
lian divizia A, întreaga etapă 
fiind inclusă în programul 
concursului Pronosport din 
această săptămînă.

Campioana este cunoscută 
demult — Internazionale— cu 
un avans de 4 puncte asupra 
lui Milan. In schimb, o luptă 
acerbă la sfîrșitul clasamentu
lui pentru desemnarea celei 
de a treia echipe care va 
retrograda. Sînt angrenate 
următoarele formații I Varese, 
Foggia, Lanerossi, Fiorentina 
și Sampdoria.

Dar, iată cum arată integral 
programul concursului Prono
sport nr. 21 din 23 mai a.c. i 
I i Bologna — Torino ; II i 
Cagliari — Verona ; III i Ca

in fotbal
bftoare, aceea de a întrebuința 
în joc orlco mijloace pentru a 
obține mult trîmbițatul rezultat 
onorabil. Din păcate, aseme
nea situații s-au petrecut la 
recentul joc cu Cehoslovacia, 
cind în echipă au apărut jucă
tori fără formă, s-au înregis
trat accidentări în timpul par
tidei, dar cel în cauză n-au se
sizat antrenorii de scăderea 
capacității lor.

Am relatat aceste clteva as
pecte mai puțin cunoscute, fără 
a face nominalizări, pentru că 
nu dorim să fisurăm coeziunea 
lotului reprezentativ, și, ntai 
ales, pentru că avem încă în
credere că antrenorii echipei 
naționale, Angelo Niculescu șt 
Titus Ozon ca și cei mai buni 
fotbaliști ai noștri, cei pre- 
zenți sau cei care vor mai in
tra în lotul reprezentativ, au 
capacitatea și vor găsi spri
jinul necesar de a se dezvolta 
intr-o direcție nouă, aceea ară
tată practic la televizoare de 
finala Real Madrid—Chelsea, 

Succes pe acest drum 1

Slmbătă, la Dinamo

MARATON 
DE MINI-FOTBAL

Terenul de zgură de la com
plexul sportiv Dinamo găz
duiește sîmbătă, Intre orele 
8,15—13, întrecerea mini-fot- 
baliștilor de la cluburile spor
tive bucureștene.

tania — Napoli; IV .• Interna
zionale — Lazio ; V i Juven
tus — Fiorentina ; VI i Lane
rossi — Sampdoria ; VII i Ro
ma — Milan ; VIII i Varese — 
Foggia ; IX i Ceahlăul Piatra 
Neamț — Metrom Brașov ;

i Șantierul Naval Oltenița 
— Știința Bacău ; XI i Gaz 
metan Mediaș — Crișul Ora
dea ; XII i Gloria Bistrița — 
Politehnica Timișoara ; XIII i 
C.S.M. Reșița — C.S.M. Sibiu.

Vă recomandăm ca înainte 
de a vă fixa pronosticurile să 
consultați „Programul Loto- 
Pronosport" de marți 18 mai 
1971, care cuprinde amănunte 
asupra echipelor incluse in 
concurs precum șl clasamen
tele la zi.

(Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT)

Sezonul estival
s-a deschis oficial, 
dar bazele sportive 

sint neglijate!
(Urmare din pag. If

musețea. Nu putem însă «ă 
credem că. fără a face nici o 
derogare de la cerințele turis
mului modern, n-ar exista po
sibilitatea ca din numărul total 
de piscine planificate a se con
strui, cel puțin două dintre 
ele să aibă o formă care să 
permită organizarea unor con
cursuri de natăție.

Estetica, desigur, constituie 
un factor de prim ordin pen
tru arhit'ecții și beneficiarii 
lor, dar să nu uităm că, ab- 
solutizindu-1. în cazul de față, 
se pierde cel puțin un procent 
de 50% din utilitate.

în general, baza sportivă a 
unei stațiuni de pe litoral, fie 
ea mai veche sau de dată 
recentă, se compune din tere
nuri de tenis, volei, baschet, 
handbal, minigolf. La rîndul 
lor, terenurile se împart în 
două categorii : bituminizate 
și cu zgură. Cele CU bitum au 
avantajul că vopseaua marca
jelor a rezistat intemperiilor 
iernii, așa că i-a scutit pe gos
podari să depună eforturi in
tense pentru recondiționarea 

lor ; cele de zgură, in scbirrib|

necesită m»l multă îngrijire, 
fapt care In destul de multe 
cazuri, după cum am constatat, 
nu prea S-a făcut simțit.

La EFORIE NORD — pro
prietar I.H.R. Constanța — cele 
! terenuri de tenis cu bitum 
sint gata să-și primească oas
peții. Dar, pentru a putea 
juca, trebuie să vii echipat de 
acasă, inclusiv cu rachete. Șl 
aceasta pentru că vestiarele 
sint departe de a oferi aceas
ta posibilitate, molozul și pra
ful fiind atotstăpînitori. De ă- 
semenea, trebuia să Si și ra
cheta personală, pentru că. din 
cele 2 (!) existente la bază, 
nici una nu întrunește mini
mumul de calitate.

Situația n-am găsit-o mai 
Îmbucurătoare nici la EFORIE 
SUD. Apreciem construcția 
noii piscine lingă hotelul Fla
mingo. dar nu putem să nu 
fim dezolați de imaginea ofe
rită de terenul de tenis din 
apropierea hotelului „Sînzia- 
na”. Aici, vestiarele — dacă 
le putem numi astfel — aveau 
o înfățișare deplorabilă, gea
murile sparte. încăperile pline 
de gunoi. Terenurile de hand
bal, și diti preaj

ma hotelului „Măgura" erau nă
pădite de buruieni. Și aceas
ta in ziua deschiderii oficiale 
a sezonului estival !

Remarcăm — ca o sugestie 
de această dată — că lingă te
renurile de Ia hotelul „Măgura” 
există un spațiu foarte mare, 
pe care crește în voie iarba. 
Nu ar putea fi amenajate aci 
cîteva terenuri simple ?

Tovarășul director al I.H.R. 
Mangalia, Victor Dăineanu. 
deși copleșit de sarcinile înce
putului de sezon, ne-a pre
zentat bazele sportive din sta
țiunile Jupiter, Venus și Sa
turn, care aparțin acestei insti
tuții. Stau la dispoziția turiș
tilor complexuri sportive alcă
tuite din terenuri de tenis, vo
lei, baschet, minigolf.

Cel ce vor locui Ia Jupiter 
și Venus vor putea să se des
tindă folosind și bărci cu rame, 
iole sau hidrobiciclete. Pentru 
sporturile nautice au fost an
gajați doi instructori pentru 
a veni In sprijinul turiștilor 
mai puțin experimentați. Re- 
ferindu-se, însă, la echipa
mentul și materialele sportive, 
tovarășul director ne-a liniștit 
cu... promisiunea că „sînt pe 
cale de procurare".

Revenim la problema In
structorilor sportivi. în sezo
nul trecut, din cite am fost 
informați, au activat ca in
structori. în special la tenis, 
fel de fel de indivizi care erau 
la fel de buni Ca și... elevii 
lor! Dar cum știm că „ocu
pația’' este destul de rentabilă, 
pentru stirpirea acestei prac
tici nu se poate folosi aceeași 
metodă care se utilizează cînd 
este vorba de recrutarea altor 
cadre ce deservesc litoralul ? 
Ar fi. credem, în folosul am
belor părți.

Cîteva cuvinte și despre ta
băra studenților de la COS- 
TINEȘTI. Cu excepția terenu
rilor bitumiaifate, celelalte ••

de reamenajare ? Peste o lună 
studenții vor lua vacanță. Tim
pul este scurt și atunci gazdele 
vor intra în „examene”. Pinâ 
acum, ele sînt incă restanțiere !

aflau Intr-o situație jalnică. 
Mașinile care transportă mate
rialele la șantierul din incinta 
taberei le-au degradat complet. 
Cine va suporta oare cheltuielile

La Mangalia no>d, ceia ce amintește <lc un teren de 
bascheț.u

COLABORAREA E SUBLIMA, 
DAR... LIPSEȘTE 

CU DESĂVÂRȘIRE I

„De fapt — declara recent 
arhitectul Gh. Dumitrașcu de 
la I.J.P.C. Constanța — noi 
încercăm acum elaborarea unui 
studiu intitulat „CE ÎNSEAM
NĂ O STAȚIUNE ?“ Sîntem 
convinși că intr-un asemenea 
studiu exhaustiv, dacă arhitecții 
ar solicita, într-adevăr. sprijinul 
sociologilor, ar reieși exact lo
cul sportului, al dorinței de 
mișcare și agrement printre pre
ferințele turistului.

Ascultîndu-1 însă pe preșe
dintele C.J.E.F.S., Dumitru 
Ivan șj, apoi, pe directorul gene
ral adjunct al Centralei O.N.T. 
„Litoral”, George Niculescu, 
aveai impresia că între Con
stanța și Mamaia — locurile 
de reședință ale acestor foruri, 
chemate să colaboreze — era 
o distanță ce nu putea fl par
cursă pe planul organizării 
sportului în sezonul estival. 
In afara faptului că fiecare fac
tor responsabil acuza lipsa 
de preocupare a celeilalte 
părți, a reieșit clar că inten
țiile .actuale nu fuseseră în 
prealabil confruntate, discuta
te și coroborate. Ele nici mă
car nu fuseseră aduse la cu
noștință, reciproc, pînă la 15 
mai, data deschiderii oficiale 
a sezonului.

Președintele C.J.E.F.S., ară- 
tindu-ne că în anul trecut au 
fost organizate 30 de întilniri 
internaționale pe litoral — care, 
in bună măsură, nu s-au bu
curat de sprijinul și populari
zarea O.N.T. — ne-a spus că 
pentru acest sezon are în pro
gram 20 de competiții, la atle
tism. baschet, box, yachting, 
lupte, rugby, scrimă, volei, hal
tere. fotbal. „Și, după stadiul 
actual al lucrărilor — a con
chis D. Ivan — nu cred eă

•Ha va f( acum situația. Se 
intenționează, de pildă, orga
nizarea unui turneu internațio
nal de tenis la Mamaia, cu 
o participare de prim rang. 
Dar capacitatea terenului de 
la «Pelican» nu poate depăși 
100 de locuri. Oere numai 
atițî spectatori vor dori să vi
zioneze partidele unor «rache
te mondiale» ? După «euro
penele» de box de la Bucu
rești, am solicitat copertina 
pentru a o instala la Mamaia, 
unde să se desfășoare diverse 
competiții indiferent de vre
me. S-a semnat o «niinutâ» cu 
fostul O.N.T., dar ea n-a fost 
onorată, în prezent proiectul 
fiind in studiu la Mangalia 
Nord. Pinâ cînd Iată doar 
citeva întrebări dc la care aș
teptăm răspunsul centralei 
«Litoral», a întreprinderilor de 
hoteluri și restaurante, proprie
tare ale terenurilor de sport 
din stațiunile litoralului".

Tov. George Niculescu ne 
precizează, din capul locului, 
că centrala „Litoral” este in
teresată în mod special să ofe
re turiștilor posibilități de 
practicare a sportului și. apoi, 
in subsidiar, spectacole spor
tive. Și că. de altfel, abia cu 
ocazia vizitei noastre la dîn- 
sul a aflat de programul îrltîl- 
nirilor internaționale, preconi
zate de C.J.E.F.S. „De ce să 
organizăm un mare turneu de 
tenis la Mamaia și nu la Con
stanța, unde se pot amenaja 
terenuri cu tribune corespun
zătoare ? Instalarea copertinei 
ar costa foarte mulți bani și 
ar necesita mari lucrări de 
fundații și betonare, așa incit 
de ce am ac.iiziționa-o ?” — 
iată răspunsurile tov. Nicu
lescu, care atestă ce drum 
lung desparte C.J.E.F.S. Con
stanța de centrala „Litoral" 
din Mamaia, pentru că n-aij 
găsit locul și pri^jul £e tatii"

Iul mt'



AncFetâ internațională a ziarului nostru (llj

Ce importantă prezintă „TURNEUL PRIETENIEI" 
pentru scrimerii din tara dv. ?

Azi — răspunsuri din U.R.S.S., Cuba și Ungaria

O]IjBDin lume
După cum am anunțat, între 25 și 30 mai, Bucureștiul va 

găzdui cea de a X-a ediție a importantei competiții interna
ționale de scrimă „Turneul Prieteniei", care va reuni pe cei 
mai buni trăgători din Bulgaria, Cuba, R. D. Germana, Polo
nia, România, Ungaria și U.R.S.S.

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

1. LOTURILE CE VOR VENI LA BUCUREȘTI 
; 2. SEMNIFICAȚIA ACORDATA ACESTUI TURNEU 
1 3. FAVORIȚII PRINCIPALI

Astăzi publicăm a doua serie de răspunsuri primite de Ia : 
I. Darahvelidze (U.R.S.S.), R. M. Torres (Cuba) și Katalin 
Ruszkai (Ungaria).

Eduard Vinokurov (in dreapta), component ăl echipei U.RS.S. 
care define titlul mondial pe 1970, intr-un asalt cu maghiarul 

Meszena

2. în Cuba, „Turneul Prie
teniei" este numit și „El 
Mundial Socialista" ceea ce 
spune destul. Pentru scrime
rii cubanezi, întrecerea de la 
București constituie un prilej 
de a-și însuși mai bine stilul 
eficient și elegant ce îi ca
racterizează pe trăgătorii ță
rilor din estul Europei.

3. Dacă echipele Uniunii 
Sovietice vor veni cu elemen
tele aflate în cea mai bună 
formă, ele vor domina com
petiția. Le vor servi o repli
că mai dîrză floretistele ro
mânce, sabrerii maghiari, spa
dasinii polonezi.

ANTRENORII MAGHIARI 
ÎN DILEMĂ

1. Recentele campionate ale 
Ungariei au adus serioase per
turbări în ierarhia scrimerilor 
fruntași, ceea ce i-a pus în 
mare dilemă pe antrenori. Lo
tul pentru București este, de 
altfel, foarte diferit de cel care 
a evoluat la C.M. din 1970. 
Alături de numele consacrate 
figurează o serie de elemente 
tinere. Ca nume cunoscute veți 
întîlni în lot pe sabrerul Hor
vath, campion mondial în 1962, 
pe floretistele Agnes Simonffi, 
campioană mondială universi
tară — 1970, Tldiko Schwarzen
berger, campioană mondială de 
tineret — 1971, pe floretiștii 
Czakkel și Szabo din echipa 
clasată pe locul III la C.M. — 
1970.

2. Turneul de la Busurești 
ti va ajuta, desigur, pe antre
nori, să-și clarifice problema 
componenței lotului maghiar 
pentru C. M. de la Viena și 
chiar a lotului olimpic.

3. Preferințele specialiștilor 
se îndreaptă spre scrimerii so
vietici care au, în ansamblu, 
cel mai valoros lot. In diferi
te probe mai pot obține rezul
tate bune floretistele românce, 
spadasinii polonezi și, poate, 
sabrerii maghiari. "

Anchetă realizată de 
Sebastian BONIFACIU

Sportivi români in întreceri internaționale

ION TRIPȘA - învingător la pistol viteză
MOSCOVA, 20 (prin tele

fon). Azi (n.r. ieri) s-a înche
iat în capitala sovietică ma
rele concurs internațional de 
tir, la care au participat tră
gători din numeroase țări. 
Una dintre cele mai dificile 
probe, pistolul viteză, a re
venit țintașului român ION 
TRIPȘA, care după primele 
30 de focuri se afla la egali
tate, 295 p, cu 
(R.D.G.). în cea 
manșă, Tripșa a 
țional, reușind
cifră de 300 p din tot atîtea 
posibile. Astfel, el a cîștigat 
întrecerea cu 595 p, un re
zultat deosebit de valoros. Pe

Domrich 
de-a doua 

tras excep- 
formidabila

locurile următoare s-au cla
sat sovieticii Pivakov și Ale
hin cu 591, respectiv 590 p. 
Ceilalți doi concurenți ro
mâni au ocupat următoarele 
locuri : 5. M. Roșea 589 p
(291—298) și 11. V. Atanasiu 
585 p (294—291). Alte rezul
tate : armă liberă 
mare 3x40 f: 1.
(U.R.S.S.) 1141 p, 2. 
(U.R.S.S.) 1141 p, 3.
(U.R.S.S.) 1137 p, 4. P. Șandor 
(România) 1130 p. Pistol liber 
60 f: 1. Ermakov

p, 2. Zapolbski (U.R.S.S.)
p, 3. Kosih
P-

calibru 
Korneev 
Ermilov 
Aghișev

(U.R.s:s.)

LA BRUXELLES

ILIE NĂSTASE Șl ION ȚIRIAC

ÎN SEMIFINALE, LA DUBLU

562
560
560

(U.R.S.S.)

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI ÎNVINȘI (81-83)

ÎN PRELUNGIRI
KATOWICE 20 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). Pro
gramul celei de a doua zile din 
cadrul turneului de calificare 
pentru campionatul european de 
baschet a pus față in față echi
pele Poloniei și României Intr-un 
joc decisiv. Baschetbaliștii români 
au început partida excelent. La 
pauză, reprezentanții noștri con
duceau cu 39—28. După reluare, 
gazdele, au făcut eforturi deo
sebite pentru a restabili echili
brul. Polonezii au redus din 
handicap, au egalat și au condus 
de două ori 57—55 și 71—68 (min. 
38). Apoi a fost rîndul baschet- 
baliștilor români să obțină egala- 
rea (71—71). La sfîrșitul timpului 
regulamentar de joc, scorul era 
72—72. In prelungiri, polonezii au 
acționat mai calm șț datorită pre
ciziei lui Jurkewicz
bun om al gazdelor — au realizat o

— cel mal

deVictorie muncită la «corul 
83-81 (23—39, 72—72).

In primul meci ai zilei, Unga
ria a învins Țara Galilor eu 
33—40.

D. STANCULESCU

BRUXELLES 20 (Agerpres). 
Tenismenii români Ilie Năsta- 
se și Ion Țiriac s-au calificat 
în semifinalele probei de 
dublu bărbați din cadrul tur
neului internațional „open" 
de la Bruxelles. în „sferturi", 
cuplul român a eliminat cu 
7—5, 7—5 perechea Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Uni
tă)—Brian Fairlie (Noua Zee- 
landă), Alte rezultate i Dent 
(Australia), Drysdale (Repu
blica Sud-Africană)—Gorman, 
Smith (S.U.A.) 8—6, 6—4;
Carmichael, Ruffels (Austra
lia) — Drossart, Hombergen 
(Belgia) 7—5, 3—6, 6—4.

Rezultate din turul II el 
probei de simplu bărbați t 
Drysdale—Gorman 7—5, 6—1, 
7—5 ; Carmichael — Moore 
6—8, 3—6, 8—6, 6—1, 6—2 ; 
Richey — Barclay 6—3, 6—3,

6—3 ; lovanovicl — Riessen
6—1, 6—0, 6—1 ; Smith—Ruf- 
fels 6—4, 3—6, 9—7, 6—4.

Ad. Covaci ciștigă proba 
de înot la Budapesta

Proba de natație din cadrul 
concursului internațional da 
pentatlon modern de la Bu
dapesta a fost cîștigată de 
A. Covaci (România) cronome
trat pe distanța de 300 m cu 
timpul de 3:29,5. în clasamen
tul general conduce sportivul 
maghiar Kelemen cu 4 238 p, 
urmat de compatriotul său 
Bako 4 008 p și Svatenko 
(U.R.S.S.) 3 985 p. Pe echipe, 
conduce Ujpest Dozsa cu 
11 688 p. Selecționata Româ
niei se află 
10 583 p.

pe locul 8 cu

★
a luat

Halterofili români la Moscova
în prima zi a concursului 

de haltere al armatelor prie
tene care are loc la Moscova, 
campionul sovietic Viaceslav 
Kuzin a terminat învingător 
la categoria cocoș cu rezulta
tul de 347,5 kg. Pe locul se
cund s-a clasat sportivul ro
mân VICTOR RUSU 337,5 kg. 
în limitele categoriei muscă, 
victoria a revenit polonezului 
Z. Smalczerz, care a totalizat la

cele trei stiluri 332,5 kg. Lo
cul' doi a fost ocupat de Pak 
Ton Kîn (R.P.D. Coreeană) 
317,5 kg., iar pe locul trei s-a 
clasat halterofilul român Zoro 
Fiat 302,5 kg.

sfîrșit joi 
cros, cîș- 
(U.R.S.S.). 
a revenit

Concursul 
seara, cu proba de 
tigată de Sapamis 
Victoria pe echipe 
formației Honved, iar la in
dividual pe primul loc s-a 
clasat maghiarul Kelemen. 
întrucît s-au depus contesta
ții, rezultatele definitive ur
mează a fi stabilite în cursul 
zilei de vineri.

BELGIENII AU DOMINAT ETAPA A Xlil-ft
A ..CURSEI PĂtH“

10 CAMPIONI MONDIALI 
ÎN LOTUL SOVIETIC

1. în rîndul celor douăzeci 
de componenți ai lotului U- 
niunii Sovietice se află u- 
nele nume binecunoscute. 
Este vorba, în primul rînd, 
de 10 campioni mondiali : 
Gorohova (în 1965 și 1970), 
Belova (1969) la floretă (f) — 
individual, Cirkova (1970) la 
floretă f) echipe, împreună 
cu celelalte două ; Romanov, 
Stankovicî și Koteșev la flo
retă (m) — echipe (1970) ; 
Nikancikov la spadă (în 1966, 
1967 și 1970), Rakita (1967), 
Sidiak (1969) la sabie — in
dividual. iar. împreună cu a- 
ceștia doi, Nazlîmov și Vi
nokurov (în 1970) la sabie — 
echipe.

2. După campionatele mon
diale, turneul de la Bucu
rești este cea mai importan
tă competiție de scrimă a 
anului. El constituie, fără în
doială, repetiția generală a 
„mondialelor" care se vor des
fășura la aproximativ o lună

după întrecerea de la Bucu
rești.

3. Ținînd leama de valoa
rea Ioturilor angajate, cre
dem că U.R.S.S. va ocupa lo
cul I în clasamentul general. 
Victorii în diferite probe sau 
medalii, au toate șansele să 
obțină scrimerii maghiari, po
lonezi și români.
CUBANEZII - ASII AMERIC1I 

CENTRALE
1. Scrimerii cubanezi ocupă 

o poziție de frunte în Ameri
ca centrală și au furnizat o 
serie de campioni ai acestei 
zone geografice. Amintim că 
între sportivii care vor evo
lua la București se află cîți- 
va posesori ai acestui titlu 
(1970 sau în anii trecuți) : 
Jesus Gil (floretă m.), Mar
garita Rodtiguez (floretă f.), 
Jose Diaz și De Ia Torre (sa
bie)^

Mai este de reținut flore- 
tistul Eduardo Jon, clasat în 
recentul „Memorial Ramon 
Fonst" pe locui II, înaintea 
sovieticului Lukiancenko.

T. Vasile se menține printre fruntași

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI

POATE MERGE DEPARTE...
Căpitanul reprezentativei noastre pentru 

„Cupa Davis“ — prof. Șt. Georgescu — 
răspunde la citeva întrebări

De două ori 5—0, calificare 
fără emoții în semifinalele zo
nei europene, bune perspective 
de a merge mai departe în e- 
tapele superioare ale competi
ției — iată motive pentru ca 
prof. Ștefan Georgescu, reve
nit la cîrma echipei de „Cupa 
Davis" a României, să fie pe 
deplin mulțumit.

— Așa este ?
— Evident... — nu-și ascunde

FINALELE CAMPIONATELOR 
UNIVERSITARE

LA BASCHET, UNELE FAVORITE N-AU REUȘIT
SĂ TREACĂ

La baschet, apele au înce
put să se limpezească. în se
ria a II-a (m) forirații bine 
cotate în baschetul românesG 
(Institutul . Politehnia Bucu
rești’ care nu a folosit garni
tura din prima divizie, precum 
.și Institutul Politehnio Bra
șov, tare a activat în divizia 
A), s-au văzut întrecute în 
clasamentul grupei de Institu
tul de Mine Petroșani (revela
ția de pînă acum a campiona
telor) și Institutul Politehnio 
Galați (o echipă su veleități 
în sportul universitar). Tn se
ria I, I.E.F.S. și Institutul Po
litehnio Timișoara au obținut 
dreptul de a lupta pentru titlul 
de campioană.

La fete, în seria I, I.E.F.S. 
(divizia A) și Universitatea Ti
mișoara (cu mari șanse de a 
activa tn prima divizie, chiar 
din toamnă) s-au clasat pe pri
mele două locuri. Tn seria a

DE SERII
valoarea eombatantelor a 

fost mai apropiată, seea «e a 
făcut ea stabilirea locurilor 1 
și 2 să fie mai dificilă. Pînă 
la urmă, acestea au revenit 
echipelor Institutelor politeh
nice din București și Brașov. 

REZULTATE TEHNICE. 
Masculin : Institutul Politehnia 
Galați — institutul Politehnia 
Bueureștj 65—61 (29—28), Insti
tutul de Mine Petroșani — In-

stitutul Politehnic Brașov 63— 
59 (37—27), Institutul Politeh- 
nis Timișoara — Institutul Po- 
litehnio Iași 70—69 (32—36),
I.E.F.S. — Institutul Politehnic 
Cluj 85—46 (46—21). Feminin : 
Institutul Politehnio București 
— Institutul Politehnio Brașov 
61—51 (25—26), Universitatea 
Timișoara — Institutul Peda
gogia Tg. Mureș 56—40 (33—21), 
Universitatea" Cluj — Universi
tatea Craiova 40—31 (19—10),
I.E.F.S. — Universitatea Iași 
90—24 (49—7).
I

Paul IOVAN

ÎNCEP PARTIDELE DECISIVE LA VOLEI
Cele trei zile de dîrze dispute, 

care au precedat turneele finale, 
au decantat valorile voleiului 
studențesc prezent la campio
natele republicane universitare,

In după-amiaza de ieri, am țu- 
tut urmări cîteva meciuri de un 
bun nivel spectacular. In frunte 
se situează jocul dintre echipele 
masculine Politehnica Galați și 
Politehnica București, care, pe 
lingă echilibrul de forțe, a fost

UN FAPT CARE A UMBRIT TURNEUL DE HANDBAL
Frumoasele dispute In care 

s-au angajat chiar din prima eta
pă formațiile masculine și femini
ne de handbal au continuat șl ieri, 
solicittnd atenția unui surprinză
tor de mare număr de spectatori,

Din nefericire, un gest con
semnat ieri a umbrit In oa
recare măsură desfășurarea ex
celentă. pe toate planurile, 
de pînă acum a întrecerii. 
Este vorba de modul în care au 
înțeles să-și apere șansele pe te
ren handbalistele de la Universi
tatea Timișoara (echipa secundă, 
participantă la divizia B), învin
se la capătul unei parodii de 
meci de către tinerele (în ale 
handbalului, firește...) jucătoare 
de la Institutul Pedagogie Baia 
Mare. Dorind să evite ocuparea 
primului loc în serie, handbaliste
le de la Universitatea Timișoara 
au mimat că joacă handbal pen
tru a putea fi întrecute de mo
desta echipă băimăreană. Și, in 
cele din urmă, au reușit, dar nu 
spre onoarea ior și a antrenoru
lui lor, prof. V. Chlța i

La polul opus s-a situat celă
lalt joc feminin, în care, chiar 
dacă valoarea tehnică nu a fost 
caracteristica majoră, totuși am
biția celor două combatapte și 
o neașteptată răsturnare de scor 
au făcut întîlnirea dintre Uni
versitatea lași și Universitatea 
Cluj foarte palpitantă. In rezu
mat, după ce clujencele au con
clus Ia pauză cu 6—2, în final au 
pierdut cu 9—13, echipa din Iași 
răcind dovada unor calități ' mo
rale excelente.

Rezultate tehnice 7 MASCULIN, 
seria I : Universitatea Crajova — 
Politehnica Galați 22—15 (12—6),
I.E.F.S. — Politehnica Iași 28-15 
(13—6), CLASAMENT : 1. I.E.F.S. 
6 p, 2. Universitatea Craiovă 4 p, 
3. Politehnica Galați 2 p, 4, Po
litehnica Iași 0 p ; seria a II-a :

Politehnica București — Medicina 
Cluj 32—16 (13—8), Politehnica
Timișoara — Politehnica Brașov 
13—12 (7—4), CLASAMENT : 1.
Politehnica Timișoara 6 p„ 2. Po
litehnica Brașov 4 p.. 3. Politeh
nica București 2 p„ 4. Medicina

Cluj 0 p. ț FEMININ t seria I : 
Universitatea Iași —• Universita
tea Cluj 13—9 (2—6); CLASAMENT: 
1. Universitatea Iași 4 p., 2.
I.E.F.S, 2 p., 3. Universitatea Cluj 
0 p. ; seria a II-a : Inst. Pedago
gic Baia Mare — Universitatea 
Timișoara 18—16 (10—8), CLASA
MENT ț 1. Universitatea Bucu
rești 2 p., (golaveraj -4-10), 2.
Universitatea Timișoara 2 p. 
(+7) 3. Inst. Pedagogic Baia 
Mare 2 p. (—17).

Azi au loc niște meciuri de
cisive, de fapt niște semifi
nale, între primele două clasa
te din fiecare serie.

Călin ANTONESCU

marcat șl de spectaculoase răs
turnări de scor. Studenții bucu- 
reșteni au dat o replică viguroa
să valoroșilor lor adver
sari (e drept, lipsiți de citeva 
piese de rezistență), nelipsindu-le 
mult de a realiza chiar o surpri
ză. Gălățenii, însă, mal atenți și 
mai calmi în finalurile de set, 
au reușit să-și adjudece o pre
țioasă victorie cu 3—1 (8, —13, 
12, 15). O partidă echilibrată a 
oferit și întîlnirea feminină din
tre Universitatea București și 
Universitatea Craiova. Craioven- 
cele. cu plusul de experiență ai 
activității în A, s-au impus în 
fața colegelor din București (care 
le-au luat locul în prima divizie) 
cu 3—1 (9, 13, —9. 11).

ALTE REZULTATE: masculin: 
I.E.F.S. — Universitatea Cluj 3—1 
(6, —4, 8, 7), Universitatea Cra
iova1 — Politehnica Iași 3—0, (13, 
3. 6), Politehnica Brașov — Uni
versitatea Timișoara 0—3 (—11,
—15, —6), feminin : Universitatea 
Timișoara — Universitatea Iași 
3-0 (3, S; 8), I.E.F.S. — Univer
sitatea Cluj 3—0 (1, 4, 0).

tn urma acestor rezultate, la 
turneele finale pentru locurile 
1—4 vor participa : I.E.F.S., Uni
versitatea Cluj, Universitatea Ti
mișoara, Universitatea Craiova 
(feminin), T.E.F.S., Universitatea 
Cluj, Politehnica Galați, Uni
versitatea Timișoara (masculin).

F. EMANUEL

satisfacția eăpitanul reprezen
tativei noastre naționale de te
nis. Am încheiat două tururi 
fără nici o partidă pierdută, un 
singur set fiind concedat ad
versarilor. Primii noștri jucă
tori, Năstase și Țiriac, ca și 
rezervele lor, Mărniureanu și 
Dron, par a fi în maximum de 
formă. Nu o spun cu toată 
certitudinea, fiindcă este greu 
de apreciat un rezultat obți
nut în fața unor adversari re- 
cunoscuți ca maj slabi. Dar, 
dacă asupra jocului proprîu- 
zîs, întîlnirile cu Olanda și 
Israel n-au fost total edifi
catoare, în schimb alte două 
elemente sînt acum puse clar 
in lumină. In primul rînd, ju
cătorii noștri dețin o perfectă 
condiție fizică, fapt esențial 
pentru reușita într-o asemenea 
competiție de durată. Este pro
blema noastră nr. 1 și de aici 
înainte. Apoi, impresionantă 
s-a arătat capacitatea lor de a 
se concentra în timpul parti
dei. Atît Țiriac cit și Năstase 
au luat foarte în serios jocul 
chiar cu adversari nepericu- 
loși, fiind atenți "la fiecare 
minge. Iată și explicația ace
lor scoruri de 6—0 care s-au 
repetat în palmaresul lor re
cent.

— înseamnă aceasta o 
schimbare de stil, o tendin
ță spre joc economio, ne- 
spectaeulos ?

— Nu este într-atît o dimi
nuare a spectacolului — preci
zează interlocutorul nostru. 
Dimpotrivă, un jucător care se 
concentrează este capabil să 
presteze un tenis calitativ su
perior. Eficiența face casă 
bună cu spectaculozitatea... De 
altfel, jucătorii noștri n-au 
pierdut ocazia, în partidele de 
la Tel Aviv, de a oferi nu
merosului public și citeva 
mostre de virtuozitate, jon- 
glînd literalmente cu mingea 
și racheta, ceea ce le-a atras 
numeroase aplauze. Chiar pen
tru acest motiv, de a satisfa
ce pe spectatorii care aștepta
seră cu un interes explicabil 
evoluția celebrilor tenîsmeni 
români, noi am adoptat o for
mulă nouă de dublu, în ziua 
secundă a intilnirii, folosind 
Pe Țiriac cu Dron, ca să pu
tem avea apoi și o partidă 
demonstrativă între Năstase și 
Mărmureanu, mult gustată de 
gazde.

— Am dori demonstrații 
de forță ale echipei și la

viitoarele sale apariții în 
meciurile de „Cupa Davis". 
Riscînd un pronostio, «e ne 
puteți spună despre acestea?

Cea de-a XIII-a etapă din 
„Cursa Păcii" s-a desfășurat 
pe un Circuit (108 km) în ju
rul orașului Liberec. Deși cea 
mai scurtă, întrecerea a fost 
extrem de dificilă. Cicliștii au 
fost nevoiți să suporte o 
ploaie torențială pe tot par
cursul, cu multe diferențe de 
nivel și patru puncte de că- 
țărare. Primul a trecut linia 
de sosire Van Sweevelt (Bel
gia) în 2h 56:17, urmat de 
Szurkowski (Polonia) și De- 
meyer (Belgia) același timp. Pe 
locurile următoare: 4. Balducci 
(Italia) 2h 56:30, 5. Miersch 
(R.D.G.), 6. Labus (Ceho
slovacia), 7. Tanev (Bulgaria), 
8. Staeyen (Belgia), 9. T. Va
sile, 10. Fierens (Belgia)... 12. 
C. Grigore, toți în același 
timp. De remarcat cursa cu
rajoasă a lui Teodor Vasile,

care se menține printre frun
tași.

înaintea ultimei etape care 
se va disputa astăzi pe tra
seul Liberec—Praga (141 km), 
R. Szurkowski continuă să 
poarte tricoul galben și el are 
toate șansele de a câștiga 
pentru a doua oară această 
importantă cursă ciclistă. 
Pînă la închiderea ediției nu 
ne-a parvenit clasamentul 
general, dar T. Vasile con
tinuă să se afle între primii 
10 clasați.

PROGRAMUL ZILEI
BASCHET, (pe terenurile de la Vaza sportivă Drept), ora 14.00: 

locul 2 din seria I cu locui 1 din seria II (f), ora 15.15 : locul 
2 din seria I cu locul 1 din seria II (m), ora 16.30: locui 1 din 

seria I cu locul 2 din seria II (t), ora 17.45 : locul 1 din seria
I cu locul 2 din seria II (m). Tot Ia Drept (terenul II) de la 
ora 14.00 : meciuri pentru locurile 3 și 4 (m(-f).

HANDBAL (pe sfadioivl Tineretului), ora 14.00 : locurile 4 
din serii (m), ora 15.00: locurile 3 din serii (tn-f-f), ora 16.00: 
locul 1 din seria I cu locul 2 din seria II (m-f-f), ora 17.00 : lo
cul 2 din seria I cu locul 1 din scria II țm+f).

VOLEI (pe terenurile de Ia baza sportivă Drept), ora 16.00 : 
locurile 4 din serii (m-ț-f), ora 17.00 : locurile 3 din serii (m-ț-f).

FOTBAL (terenul Agronomia), ora 9 : Institutul Politehnic 
Iași — Institutul Pedagogic Tg. Mureș, ora 11 : Universitatea 
Cluj — Institutul Politehnic București.

Terenul I.M.F., ora 9„: .Institutul de Mine Petroșani — Uni
versitatea București
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— Meciul cu Iugoslavia, de 
la 11—13 iunie, se anunță mult 
mai interesant decît cele pre
cedente. Adversarii noștri vin 
Ia București cu o echipă pu
ternică, în care Zeliko Franu- 
lovici este o incontestabilă ve
detă. Desigur, antecedentele 
fac să considerăm pe jucătorii 
noștri — în special pe Ilie 
Năstase — ca favoriți pe teren 
propriu în fața acestuia. Deși 
s-a spus parcă despre Franu- 
lovici că este un jucător care 
poate să bată pe oricine în 
lume... Teoretic, cel puțin, el nu 
poate emite pretenții, Ia Bucu
rești, decît la maximum un 
punct. După cum al doilea ju
cător al iugoslavilor — fie el 
Iovanovici sau Spear —- nu are 
nici măcar o asemenea șansă. 
Deci, excluse fiind surprizele, 
de proporțiile celei de anul 
trecut, echipa noastră — care 
beneficiază și de un dublu net 
superior — ar trebui să culeagă 
fără dificultate prea mare cele 
trei puncte necesare califică
rii. Sînt convins că ne vom lua 
revanșa pentru înfrîngerea de 
Ia Maribor ! Apoi, ar trebui să 
jucăm cu echipa R. F. a Ger
maniei, tot pe teren propriu. 
Ilin nou, prima șansă ne apar
ține. Mult mai dificilă mi s-ar 
părea însă o semifinală inter- 
zone cu India, care are cu noi 
drepturi cîștigate de a juca la 
Calcutta, în vară, deci în con
diții climaterice foarte vitrege 
pentru europeni".

Dar despre aceasta — am su
gerat noi — să vorbim au un 
alt prilej...

Radu VOIA

în sferturile de finală 
ale C.M. de șah

MOSCOVA 20 (Agerpres). 
— Cea de-a patra partidă 
dintre marii maeștri sovietici 
Viktor Korcinoi și' Efim Ghel- 
ler, care-șî dispută la Mos
cova unul din meciurile 
sferturilor de finală ale cam
pionatului mondial masculin 
din șah, s-a întrerupt la mu
tarea a 43-a. In prezent, sco
rul este de 2—1 (o partidă în
treruptă) în favoarea lui Kor
cinoi.

U.R.S.S. și Cehoslovacia 
învingătoare

io C.M. de baschet
Peste 12 000 de spectatori 

au urmărit la Sao Paulo me
ciurile din prima zi a turneu
lui final al campionatului 
mondial feminin de baschet.' 
în partida derby, reprezenta
tiva Cehoslovaciei a învins 
cu scorul de 55—53 (27—32) 
formația Japoniei. Cele mai 
bune jucătoare ale învingă
toarelor au fost Petrovnikova 
și Jiraskova, care au marcat 
18 și, respectiv, 12 p. Avînd 
în pivotul Semionova o exce
lentă realizatoare (36 p.), se
lecționata U.R.S.S. a întrecut 
la capătul unui joc spectacu
los echipa Coreei de Sud cu 
scorul de 89—67 (44—26).

Corespondentă din Atena

HNALA „CLIPEI CUPELOR" 
SE DEJOACĂ AZI

AstA-seară la Atena «e va re- 
juca finala „Cupei cupelor" din
tre Real Madrid și Chelsea. Pri
ma partidă s-a încheiat după 
cum se știe, nedecis, după pre
lungiri (1—1). Este prima oară 
cînd finala acestei competiții este 
rejueată pentru a fi desemnată 
învingătoare. Ce se va întîmpia 
dacă șl azi întîlnirea se termină 
la egalitate ? Mai întîi se va pre
lungi jocul cu două reprize ci o 
cite 15 minute. Dacă egalitatea 
persistă șl după 120 de minute, 
arbitrul va desemna formația în
vingătoare prin tragere la sorti.

Citeva amănunte statistice din 
primul meci. Au asistat 40 000 de 
spectatori. Golurile au fost mar
cate de Osgood (min. 55) iar Zoc- 
co) nu (Plri, cum greșit a apă
rut pe tabela de marcaj a stadio
nului) e egalat cu 40 de secunde 
înainte de scurgerea tknpulul re
glementar de joc. în min! 117

Fleltas, nemarcat, a fost în pozi
ție de gol, dar șutul său a fost 
respins de pe linia porții de Boy
le. Meciul a fost de un excelent 
nivel tehnic : cursiv șl rapid din 
partea madrilenilor, precis si sim
plu, din partea echipei engleze.

Arbitrul Scheurer (Elveția) a 
condus foarte bine formațiile : 
REAL MADRID ; Borjo-Zunzune- 
gui, Sanchis. Benito, Perez (Flei- 
tas), Zocco, Amancio, Plrrl, Gros
so. Velazquez. Gento (Grande). 
CHELSEA : Bonettl-Cooke, Har
ris, Hollins, (Mulligan), Dempsey, 
Webb, Boyle, Hudson, Weller, Os
good (Balwin), Houseman.

Minutul 90! Gol în poarta lui Bonelli înscris de Zocco (în stingă fotografiei) și finala Cupei 
cupelor dintre Real Madrid și Chelsea se rejoacă azi I

Tclefoto: A.P.-AGERPRES

ȚARA GALILOR (0-0) 

cu ANGLIA pe WEMBLEY!
In campionatul Interbritanlc de 

fotbal, pe stadionul , Wembley" 
din Londra, selecționată Angliei 
nu a putut învinge echipa Țării 
Galilor cu care a terminat la 
egalitate : 0-0. Fotbaliștii en
glezi au dominat, dar au fost bă
tuți de portarul Strake care a 
apărat magistral.

Au jucat următoarele formații : 
ANGLIA : shiltoh — Lawler Coo
per, Smith. Lloyd, Hugheș, Lee, 
Coates, Hurst, Brown, Peters ; 
TARA GALILOR : Sprake - Ro
drigues, Thomas. James, Robots, 

•Yorath, Phillips, Durban. Davins, 
Toshack, Reece.

ȘTIRI, REZULTATE
• In preliminările turneului 

plimpic, echipa Spaniei, â învins 
ia Ankara cu scorul de 1-0 (O'—0) 
Selecționata Turciei. Jocul a fost, 
excelent condtis de arbitrul ro
mân .Gheorghe Limona.
• în returul semifinalei „Cu

pei Europei Centrale", Austria 
Salzburg a dispus de Qsepel Bu-

.dapesta cu 4—1 (3-1). In primul 
joc, fotbaliștii maghiari au cîști
gat cu 2—0, astfel că echipa aus
triacă' s-a calificat pentru fi
nala competiției, în care va In- 
tilni pe învingăloarea meciului 
MT.K. Budapesta-Celik (Iugosla
via).
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