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• lordănescu așteaptă avizul medicului

• Valentin Stănescu: „Calificarea nu ne poate

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

La sfirșitul săptăminii

DE

Echipa română, campioană europeană la juni oare : fde la stingă la dreapta) Erica Szasz, 
Elisabeta Gali. Kozalia Ștefucz, Margareta Bordei și antrenorul 

Constantin Neguțoiu
să rateze, permițînd jucătoa
rei Marion Wilke (R.D.G.) să 
reducă 15 p din handicap 
(372—387). Urmează ultima 
noastră jucătoare, Erica Szâsz. 
Prima lovitură — un șeptar, 
a doua un optar și în conti
nuare ea obține în finșl 400 
p.<Ț. în tribune se fac calcule. 
Ultimul schimb al selecționa- ~ 
tei-. R.D.G., care încheie con-' 
cursul, trebuie să doboare din 
100 lovituri mixte cel puțin

lldico Jijici, Vasțlica

GALAȚI, 25 
de la trimisul 

în cea de 
campionatelor 

' popicc-juniori

Pințea,

telefon,(prin 
nostru), 
a doua zi a
europene de 
au continuat 

probele pe echipe, cînd au 
evoluat ultimele trei schim
buri din fiecare reprezenta
tivă. Marți cînd echipa femi
nină a României avea un a- 
vans de 40 p față de princi
pala adversară, selecționata 
Ii. D. Germane, bucureștean- 
ca Vasilica Pințea a reușit să 
trimită cu siguranță bila, atît 

• la izolate cît și la pline, de
venind astfel performera zi
lei cu 415 p.d. Apoi, pe pistă 
a intrat mezina formației 
României, Rozalia Stefucz, Ea 
a început bine și 'după pri
mele două manșe de cîte 25 
bile, la plin și izolate, rea
lizează 133, respectiv 71 p.d., 
dar apoi nervii o trădea
ză, slăbește, ritmul și începe

443 de popice pentru ca echi
pa R.D.G. Să preia conduce
rea. O cifră foarte mare, pe 
care n-a realizat-o încă ni
meni la Galați. După 50 de 
lovituri Heidrun Pudewill în
scrie pe tabela de marcaj 203 
p.d. ceea ce înseamnă că fe-

mini 
campionatelor naționale _ 
gimnastică pe echipe. Vineri, 
în sala Dinamo, vor evolua 
formațiile masculine (Steaua, 
Sel. jud. Mureș, Dinamo II, 
Dinamo I, Scl. Cluj, I.E.F.S., 
și Liceul 4 Timișoara), iar 
duminică, în Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, se va desfă
șura întrecerea ■ fetelor. Au 
fost alcătuite trei serii: SE
RIA I — Șc. sp. 1 Buc., 
CI.S.S. Buc., Sel. Mureș, Du
nărea Galați, I.E.F.S. ; SERIA 
A II-A — C.S.O. Baia Mare, 
Sel. Cluj, Dinamo Buc., Pe
trolul ; SERIA A III-A — 
Șc. sp. Sibiu, Sel. Arad. Sel. 
Timiș, Flacăra Or. Gh. Gheor
ghiu-Dej, S. C. Bacău.

Atît băieții cît și fetele se 
vor prezenta numai cu exer
ciții liber alese.

TIRANA, 25 (prin telefon de 
la trimisul nostru special)

La ora Ia care transmit a- 
ceste rînduri — marți, 
amiază — „olimpicii" români 
abia s-au reîntors de la sta
dion, după o scurtă ședință 
de relaxare (45 de minute), 
urmînd antrenamentului in
tens, de maximă solicitare, 
efectuat luni după-amiază, pe 
lungimea a 75 de minute.

O veste bună : la antrena
mentul de marți au ‘partici
pat toți jucătorii români, doar 
lordănescu, care are o con
tuzie deasupra genunchiului 
stîng. s-a menajat evident, 
utilizarea lui, în meciul de 
miercuri rămînînd sub sem
nul întrebării, chiar împotri
va asigurărilor, de ultimă 
oră, ale doctorului Stănescu.

La revenirea în hotei, am

discutat mai pe larg cu fotba
liștii români, care mi s-au 
părut într-o bună dispoziție 
sufletească, afișînd un opti
mism ponderat. Mai reticent 
s-a doVedit antrenorul Valeu-

!

Paul SLAVESCU
-A**»?-.*

Traian IOANIȚESCU

INTERES URIAS 
PENTRU MECIUL DE ADIO 

AL LUI IASIN
• Biletele de intrare

PLECAREA

OLIMPIC ROMÂN
IN ITALIA

Ieri a părăsit Capitala, 
dreptîndu-se spre Roma, o de
legație condusă de tovarășul 
Angliei Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru fi
ri ucație Fizixa și Sport și al 
Comitetului vlimpic Român, 
care la invitația președintelui 
Comitetului Olimpic Național 
Italian (CONI). Giulio Onești» 
va face o vizită în Italia. i

UNEI DELEGAȚII
A COMITETULUI

(Continuarea în pact, a 4-a)

Falb (stingă) deschide seria asalturilor din finală cu Mure- 
Foto: B. VASILEșan (dreapta)

„TURNEUL PRIETENIEI44
SUB SEMNUL SURPRIZELOR

ASALT

întrecerea floretiștilor a revenit lui Stankovici (U. R. S. S.)
Mureșan și Falb printre finaliștii probei

au fost epuizate de

pe stadionul Lujniki 

multe săptămîni!

Șl CALCUL
șcMnUȘndu-și me-Tot ___ ,

reu numele, competiția a 
devenit ea însăși ambi
guă. Unii prezintă somi
tățile scrimei naționale, 
apte să intre imediat in 
joc pentru gloria țării, în 
timp ce alții trimit în 
luptă speranțele de mii- 
ne, cu gîndul poate la o- 
norurile olimpice. 
verific^, potențialul 
alții abia selectează, 
torul. Din confruntarea 
echivocă a acestor forțe 
uneori inegale s-au năs
cut asalturi nu lipsite de 
îndirjire, impunînd spirit 
(și calcul) tactic pînă și 
celor mai versați flora
li ști. Era destul de ciudat 
să-t vezi, insă din semi
finale, pp rutinatul ruliu 
Falb cintărind negusto
rește balanța șanselor iu
tii in tribună și pe ur
mă (fără remușcâri) și pe 
planșa bronzată, i)Ur-o 
întrecere care nu-i cerea 
decît să fondeze, să ata
ce, să pareze, să ripos
teze, cu măiestria pe care 
t-o cunoaștem și noi și 
adversarii.

în prezența totuși a 
multor trăgători de fai
mă, sala Floreasca s-a 
dbvedit gazdă- prea inti
mă, Apelul patetic al bi
roului federației de spe
cialitate nu pare să fi 
avut prea mult ecou, tiu 
știm dacă tn secții s-au 
suspendat antrenamente! e, 
dar autobuzul 35 nu a 
fost Luat cu asalt! Pc 
băncile sălii, concurența. 
antrenorii, arbitrii, un 
edec al concursurilor in' 
ter naționale, doi-trei. zia
riști și Suzana Ardeleanu. 
suportî nd maratonul se
mifinalelor, deși soțul el 
ieșise de mult din cursa... 
(vib)

Unii 
zilei, 

vil-

Proba inaugurală a „Tur
neului Prieteniei", întrecerea 
floretiștilor — care a reunit 
pe planșele sălilor Floreasca 
46 de trăgători — ne-a ofe
rit, de la primele tururi, o 
caracteristică a acestei impor
tante competiții, adevărată re
petiție generală a campiona
telor mondiale ce se vor dis
puta peste cinci săptămîni la 
Viena : o luptă fără menaja
mente dusă de trăgătorii mai 
puțin cpnsacrați împotriva ce
lor pe care palmaresul îi re
comanda ca titulari în lotu
rile respective. De aci a de
curs, firește, și suita de sur
prize care s-a amplificat trep
tat.

în primul tur, sînt elimi
nați — printre alții — 
Haukler (într-o grupa care, 
normal, nu ar 1'1 trebuit să-i 
creeze probleme), Ardeleanu 
(cu 3 v, dar întrecut la 
averaj de Behrens 
Germană), fostul 
mondial de tineret, 
Kaczmarek și

(R.D.G.). Au lăsat, în schimb, 
o bună impresie : Stankovici 
(U.R.S.S.), Gil (Cuba) ambii 
fiind capi de serie fără nici o 
înfrîngere, și Alexiu, elevul 
antrenorilor J. Istrate și M. 
Ghimpușan (de asemenea cap 
de serie, într-o grupă in care 
au tras experimentați i Czak- 
kel — Ungaria și Kaczma
rek).

Sferturile de finală fac mai 
severă trierea și vedem cum 
sint nevoi ți să părăsească în
trecerea campionul țării noas
tre, M. Țiu (care nu reușește 
să realizeze deci! două victo- 

grupa din care aveau 
semifinale

Takacs, Stankovici și Mure- 
șan), fostul campion mon
dial de tineret (1969), polone
zul Koziejowski (în grupa do
minată de Behrens, Kovacs și 
Leibovici și din care au mai

rii în
să se califice în

DELEGAȚI ROMANI
LA CONGRESUL F.I.S.

lutre 26 și 29 mai vor avea 
loc la Monte Carlo, lucrările 
Congresului Federației Inter
naționale de Scrimă. Pe ordi
nea de zi figurează în princi
pal probleme legate de ediția 
jubiliară a J.O. de la Miinchen.

Din partea țării noastre la 
lucrări participă tovarășii Va-X 
sile lonescu, președintele F.R. 
de Scrimă și prof. Dan Apos
tol, membru a! Biroului fede
ral. ■*'*

tuș-
— R. D. 
campion 

polonezul 
Raschke

.' i A „

Primăvara

*

Sebastian RONIFACIU
Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. a 4-a)

căutărilor și înnoirilor în 
ale mișcării de educație, fizică și sport ne-a 
ansamblurilor de gimnastică, a acelor splendide 
celei repreeentind — in fotografia noastră — 
tivi din Oradea.

(Citiți in pagina a II-a articolul intitulat: 
de masă). „

■

acasă-în vacanță?
GALE ESTIVALE?

■>

DE CE NU SE ORGANIZEAZĂ
Nu este bun propagandist 

al propriului său sport cine 
nu profită de o anumită 
ambianță, cine nu valorifică 
un curent favorabil de ppi- 
nie. Acesta pare să fie cazul 
boxului, 
nale au 
siunile, 
proaspăt 
galele pugilistice. Este la fel 
de firesc ca iminentele cam
pionate europene de la Ma
drid să slîrnească un nou val 
de curiozitate în jurul rezul
tatelor din box. Oficialitățile 
pugilistice ar trebui să știe 
să beneficieze de această si
tuație avantajoasă. Pentru că, 
la urma urmei, solidaritatea 
eu un domeniu sportiv nu 
poate fi întreținută numai cu 
imagini televizate. Suporterul 
de box cere în primul rînd 
spectacole vii, la care partici
parea sa să fie nemijlocită. 
Or, tocmai aci pare să fie ne
cazul.

O dată cu desemnarea lo
tului care se pregătește pen
tru confruntarea continentală 
de la Madrid, restul lumii 
boxului românesc pare să fi

Campionatele națio- 
răscolit din nou pa- 
dînd un impuls 
interesului pentru

Dl. Pierre Seurin (Franța), 
președintele F.l. E.P. 
la București și Oradea

Marți după-amiază a| 
țara noastră dl. Pierre 
(Franța), președintele 
ției internaționale de 
fizică — F.I.E.P. La 
Consiliului 
Educație 
Seurin 
conferințe 
Oradea 
ției fizice 
ferință 
la ora 
lăți a 
sile 
..Probleme 

tiei fizic^ școlare44.

F.I.E.P.
Național 

Fizică și 
va ține un 

la București 
în problemele < 

școlare. Prima 
este programată 
18, în sala de 

( .X.E.l’.S. din f 
Conta nr. 16.

actuale

sosit în 
Seu rin./ 
Federa- 
educație 
invitația 

pentru 
Sport, 
ciclu

dl. 
de 
și 

educa- 
i 'con- 
astăzi, 

• feslivi- 
str. Va-. 

Tema — 
ale educa-

Amatorii de Întreceri cicliste 
pe velodrom vor putea urmări 
in zilele de 28 și 29 mai o serie 
de dispute interesante în ca
drul concursului internațional 
dotat cu „Cupa F.R.C.". La edi
ția din acest an a tradiționalei 
competiții participă selecționa
ta de juniori a Bulgariei. 
(Sportivii bulgari sosesc joi di
mineață, cu trenul).

Programul celor două 
este următorul : 28 mai,
16 : proba de 1 000 m cu start 
de pe loc, urmărire individua
lă (4 000 ni) și cursă de elimi
nare ; 29 mai, ora 16 : viteză, 
urmărire pe echipe (4 000 m) și 
cursă cu adițiune de puncte.

zile 
ora

&c.$:

7

w
if .. 1

misiunea Colectivă de a spori valențele sociale 
redescoperit marea frumusețe și eficientă a 
manifestări sportive de masă, asemănătoare 
reușita demonstrație realizată de sute de Spor-

Nu „rara avis", ci permanență in sportul

într-o inexplicabilă va- 
letargică. în afara ce- 
selecționați, există pes- 
în țară zeci și zeci de

intrat 
canță 
lor 11 
te tot 
boxeri de mîna întîi, dacă nu 
chiar de elită, condamnați 
deocamdată la un fel de șo
maj sportiv, condamnați la

B. VICTOR

(Continuare In vag. a 2-a)

MOSCOVA, 25 (prin telefon) 
Antrenorul iugoslav Rajko 
Mitici și patru fotbaliști din 
cei 16 invitați — francezul 
D^orkaeff, maghiarul Meszb- 
ly, mexicanul Pena și româ
nul Dumitrache — la meciul 
jubiliar prilejuit de retrage
rea de pe gazon a marelui 
portar sovietic Lev Iașin au 
sosit deja la Moscova, efec- 
tuînd marți după-amiază un 
antrenament lejer pe stadio
nul „Dinamo".

Interesul manifestat aici 
pentru această partidă jubi
liară este uriașă, toate bile
tele de intrare pe stadionul

„Lujniki* au fost epuizate de 
multe săptămîni, iar. forfota 
în jurul hotelului „Metropol",1 
unde sînt găzduiți oaspeții, 
crește pe măsură ce vedetele 
fotbalului mondial își fac a- 
pariția pe aeroportul Șereme- 
tievo.

Pînă miercuri dimineața 
sînt așteptați ceilalți 12 fot
baliști străini care au confir
mat participarea la meciul de 
joi : vest-germarjji Becken
bauer, Miiller și Schulțz, po
lonezul Lubanski, bulgarii

(Continuarea în pag. a 4-<t)

CAMPIONATUL DE TINERET-REZERVE,
O ECUAȚIE CU MULTE „CUNOSCUTE"...

...așteaptă cele mai potrivite soluții

Portarul rapidist Crăciun 
riște. Fază din meciul de ti 
Ștefan cel Mare.

Etapă de etapă, în umbra 
întrecerii primelor echipe se 
duce o luptă în general ig
norată, dar plină de ambiții 
adolescentine și intenții de 
progres. Etapă de etapă, ca- 
deții își dispută campionatul 
lor — numit oficial „TINE
RET-REZERVE" — și din
colo de rezultate (care inte
resează, sau ar trebui să in
tereseze mai puțin) aștep
tăm explozia de talente de 
care fotbalul nostru are. ne
voie. Chiar dacă acest cam
pionat, care se apropie și el 
de final, nu ridică aparent 
probleme, o investigație în 
intimitatea lui relevă sufi
ciente elemente demne de a- 
naliză temeinică.

Și în actuala ediție, cam
pionatul de tineret-rezerve a 
„lansat" cîteva nume (amin
tim doar pe CHIRCA, N. 
CONSTANTINESCU — Fa
rul. NASTASE, SANDU MIR
CEA — Progresul, PORAZKY, 
DORIN MOCANU — „U“ 
Cluj. CATARGIU, SINĂU- 
CEANU — S. C. Bacău) sau 
a oferit prilejuri de evoluție 
— pentru a-i menține în for
mă — unor jucători aflați 
în... carantină (Kun II, Popo- 
vici, Țarălungă, Ciupitu step 
ceea ce ar argumenta utili
tatea lui. Și în actuala ediție, 
întrecerea cadeților a pus în 
evidență faptul că unele clu
buri'au slabe formații de ti
neret (vezi C.F.R. Cluj, Jiul, 
care nu strălucesc nici cu 
primele echipe), iar în cazul 
altora (Farul, Rapid, U.T.A., 
Steagul roșu) atenția se în
dreaptă mai mult spre gar
niturile mari, tineretul zbă- 
tîndu-se în mediocritate. Cele

respinge spectaculos unul din 
erei Dinamo — Rapid, disputat

2-1 de etape disputate piuă 
acum au relevat și cluburi 
(Petrolul, ,.U“ Clilj, Dinamo, 
Steaua, Univ. Craiova, Sport 
Club Bacău) unde înlocuitorii 
de mîine sînt tratați cu res
ponsabilitate, iar rezultatele 
n-au întîrziăt să se arate.

Dar, campionatul cadeților 
prezintă suficiente probleme, 
dintre care am pus în dezba
tere următoarele : DESFĂȘU
RAREA SI UTILITATEA 
competiției; condițiile 
DE PREGĂTIRE ALE ACES
TOR ECHIPE, PRODUCȚIA 
LOR.

Interlocutori ne-ău fost MI
HAI FLOREA, președintele 
clubului U.T.A., antrenorul

numeroasele atacuri dinamo- 
ieri pe stadionul din șoseaua

Foto: V. HAC,FAC .
federal GHEORGHE QLA, 
antrenorii» R. COSMOC —Fa
rul, ȘT. CO1DUM — Univ. 
Craiova, AL. MESZAROȘ — 
Steagul roșu și N. CRISTES- 
CU — Rapid.

...Așadar, să intrăm în su
biect.

„Nu s-a acordat atenția 
necesara schimbului de 

mîine"

— Cum explicați că echi
pa campioană, U.I.A., recu-

Al. CONSTANTIN 
Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. o 3 a)

in discuțiile purtate s-au desprins citeva idei care pol 
căpăta consistență in viitorul apropiat.

Acest campionat de tinerel-rezerve, a cărui uliii 
tale este argumentată pro și contra, și-a dovedit, Credem, 
rostul său și in acest sens trebuie să evidențiem rezulta
tele cluburilor și asociațiilor care au tratat cu deplina 
atentie si responsabilitate competiția respectivă.

Acolo unde există pasiune și inteies am înregistrat for
marea de tineri jucători, menținerea în formă a rezerve
lor si rezultate apreciabile. Acolo unde nu există interes, 
totul este șubred, fără substanță. De unde concluzia că 
această competiție; adevărată punte între juniorat și se- 
niorat, între eșaloanele inferioare și divizia A, își va rea
liza intrutotul scopul atunci cînd va fi tratată pretutindeni 
cu toată seriozitatea.

Remarcînd întinerirea firească a formațiilor de cădeți, 
interlocutorii noștri au ridicat și problema raportului școa- 
lă-sport, de unde și necesitatea analizării criteriilor zo
nale.

De fapt, toate opiniile au relevat, într-un fel sau altul, 
că dincolo de îmbunătățirea condițiilor de pregătire și a 
procesului de instruire, mai sînt încă multe lucruri de fagul 
pentru ca această competiție să devină cu adevărat re
zervorul formațiilor de divizia A.

D



DUPĂ „CURSA PACII“ i

NU ’’RARA AVIS“,

CI PERMANENȚĂ 

ÎN SPORTUL DE MASĂ
Se încearcă, lăudabil, 

mai ales in ultima vreme, 
impulsionarea activității 
sportive de masă si în 
mai multe rlnduri am evi
dențiat acțiuni centrale 
sau locale cu eficiență in 
acest domeniu care — se 
cuvine să precizăm din 
nou — rămîne obiectivul 
fundamental al mișcării 
de educație fizică și sport 
din țara noastră.

Iată-ne, însă, redescope
rind totodată marea fru
musețe și puternica efi
ciență a unor anume ma
nifestări sportive de ma
să căzute, inexplicabil, in- 
desuetudine în ultimii 
ani. Este vorba de acele 
încîntătoare spectacole 
sportive — emoționante 
și convingătoare pledoarii 
pentru mișcare, exercițiu 
fizic, armonie și gingăție 
— pe care dintr-o mai ve
che obișnuință le denumim 
simplu ansambluri de 
gimnastică de masă.

Am- avut, ca să nu ne 
referim decit la această 
lună a marilor sărbători, 
prilejul să admirăm, in 
cadrul vibrantei demon
strații a coloanei de 
sportivi cu ocazia zilei de
1 Mai. o admirabilă suită 
de exerciții, rod al muncii 
și pasiunii a mii de spor
tivi, profesori, antrenori, 
activiști sportivi, care a 
fost răsplătită cu ropote 
de aplauze. Au urmat • 
impresionantele demon
strații sportive de masă 
organizate în întreaga țară 
în cinstea gloriosului Se
micentenar «l partidului. 
Recent, festivitatea de des
chidere a finalelor campi
onatelor universitare a re
unit pe gazonul stadionu
lui Republicii aproape
2 000 de studenți bucureș- 
teni la cîteva „reprize" de 
neuitat. subiectul evolu
ției fiind același: gim
nastica de ansamblu, cu 
toate atributele și atracții
le ei.

Aflăm, de asemenea, că 
tribune pline ale stadioa
nelor din Timișoara, Cra
iova. Arad. Oradea, Brăi
la. din multe alte orașe au 
primit cu Interes deosebit 
entuziastele demonstrații- 
sportive de masă inițiate 
în ultima vreme.* . • »Ni se pare potrivit nu 
numai sa consemnăm a- 
ceste inițiative și să le 
dorim generalizate, ci mai 
cu seamă, ele să devină o 
permanență. în întreaga ac

tivitate sportivă de ma
să.

Se caută — cum spu
neam — forme noi, intere
sante, atractive, de cu
prindere a cetățenilor, în
deosebi a tineretului, in 
practicarea exercițiilor fi
zice. Apreciem, desigur, fi
ecare concurs, fiecare în
trecere. dar pentru îm
plinirea marilor obiective 
stabilite în această direc
ție, oare nu tocmai aces
te demonstrații sportive 
de masă, ansamblurile de 
gimnastică în primul rînd, 
reprezintă mijlocul cel 
mai eficient ? Credem că 
redescoperind valențele și 
valoarea marilor ansam
bluri de gimnastică vom 
face un important pas 
înainte in încercarea de 
vitalizare reală a sportului 
de masă. Cu atît mai mult 
cu cit, ne-am convins de 
acest lucru, asemenea ma
nifestări au o largă audi
entă in rindurile tineretu
lui. Ceea ce, in definitiv, 
este esențial!

Pledăm deci pentru re
considerarea ansamblurilor 
gimnastice, care asigură o 
mare cuprindere a sporti
vilor, pe o perioadă des
tul de lungă, in activitatea 
de mișcare in aer liber, de 
practicare a exercițiilor fi
zice, a gimnasticii.

Ne îngăduim, în plus, 
cîteva sugestii. Ar fi pă
cat ca asemenea demon
strații pregătite cu mul
tă muncă și pasiune să 
se încheie, cum se spune, 
la prima reprezentație. 
Programul — integral sau 
•parțial — poate fi reluat 
(cu același succes) cu di
ferite alte prilejuri. Aceas
ta ar asigura continuitatea 
unei activități organizate, 
sistematice, de practicare 
a exercițiilor fizice și 
sportului. De asemenea, 
în afara zilelor festive, 
astfel de demonstrații ar 
putea fi organizate — in 
toate județele țării — la 
deschiderea sau închide
rea fiecărui sezon spor
tiv, o dată cu inceperea 
sau la finele anului șco
lar sau universitar ele. 
Ea recenta Plenară a 
C.N.E.F.S s-a propus chiar 
studierea posibilității de 
a se iniția un concurs 
„prin corespondență" in
tre ansamblurile de gim
nastică reprezentînd toa
te județele țării. De ce 
nu ? Propunerea ni se 
pare demnă de atenția 
factorilor de resort.

Dan GÂRLEȘTEANL

LOTUL NAȚIONAL
A FOST REMANIAT

• Principalele obiective din sezonul de vară: „Cupa Europei", 
campionatele europene de juniori și Balcaniada • 5 sportivi au 
primit avertisment pentru evoluția necorespunzătoare de la Mill- 

statt • Prea puține verificări pentru înotătorii fruntași

în ultima sa reuniune, co
legiul central de antrenori 
din cadrul F. R. Natatie a fi
nalizat activitatea înotători
lor fruntași din primul ciclu 
(concursurile în bazine aco
perite) și modul în care au 
fost îndeplinite (sau nu) o- 
biectivele propuse la începu
tul anului pentru perioada 
respectivă. Cu acest prilej 
au fost subliniate rezultatele 
echipei masculine, învingă
toare (91—89) în fata redu
tabilei selecționate poloneze, 
precum și unele succese izo
late ale sportivilor pregătiți 
de antrenorii I. Schuster Gh. 
Dimeca, Sanda Grînțescu. 
Magda Negrea și Cr. Vlădu(ă. 
Au fost menționate, de ase
menea. eforturile antrenorilor 
M Mitrofan. T. Munteanu și 
M. Cerchez pentru, rezultatele 
obținute în întrecerile copii
lor.

în cadrul consfătuirii au 
fost adoptate și o serie de 
măsuri ce vor fi supuse spre 
aprobare Biroului federal. 
Astfel, s-a propus scoaterea 
din lotul național a sportivi
lor S. Cosmcscu, Lucia Radu, 
I>. Țurcanu, M. Movanu, Olga 
Dobre, I. V1ad și M. Nieodini 
Pentru rezultatele lor modes
te din acest sezon. în același 
sens s-a apreciat că o altă 
grupă alcătuită din sportivi 
cu performante neconcluden
te (Anca Mihăescu, A. Mili
tam. Adelina Hidos. Carmen 
Cehanzuc, Silvia Ivescu, Ele
na Ivescu, Z. Casian, V. Mo- 
lico, A. Tîmpu, Dagmar Hlu- 
zin) a ieșit din vederile se
lecționerilor lotului de ju
niori.

• Considerînd oa necores
punzătoare comportarea din 
cadrul triunghiularului de la 
Millstatt, colegiul central a 
propus darea unui avertisment 
sportivilor Gh. Lupu. L. Cop- 
cealău, T. Nicolae, G. Sova- 
go și Liliana Dan.

• Discutînd planurile de 
pregătire ale sportivilor din 
lot pentru „Cupa Europei", 
campionatele europene de ju
niori și Balcaniadă, antreno
rii au nominalizat și pe cei 
ce urmează a ne reprezenta 
țara în aceste importante 
confruntări Internaționale. 
Astfel, au fost reținuți în lot 
29 de sportivi, printre care 
Aimer. Slavic, Anca Groza, 
Anca Georgescu, Teodorescu, 
Agneta Sterner, Cristina Ba- 
laban. Șoptereanu, Hohoiu, 
Oprițescu. Wetterneck, Lupu, 
Liliana Burlacu și Georgeta

(Cerbeanu. Ordinea de dispu
tare a probelor la campiona
tele naționale de seniori se 
va modifica după cea a J.B. 
de la București (19—22 au
gust).

în sfîrșit, s-a stabilit ca în 
lunile următoare, cei mai 
buni înotători români să par
ticipe la concursul Comitetu
lui olimpic din R. D. Germa
nă (ce va avea loc la Berlin) 

la tradiționalul „Trofeu al 
celor 7 coline", ambele în 
luna iulie. Numărul acestor 
confruntări ni se pare însă 
insuficient, fiind vorba numai 
de vîrfurile sportive ale na- 
tatiei noastre.

— a. v. —

ÎNCĂ N-AVEM 0 ECHIPA
PENTRU MARILE CONFRUNTĂRI

® Calea spre succes: mai multe• Singur printre străini., 
competiții, prezență permanentă la examenele decisive, participare

la întrecerile internaționale
Sezonul competițional 1971 

a început — și continuă — 
bine pentru sportul cu pe
dale românesc. Mai întîi, no
tabilă este avalanșa de con
cursuri (pregătitoare) care au 
precedat deschiderea sezonu
lui, concursuri care ap slujit 
la punerea în formă a ci
cliștilor noștri, apoi bogăția 
întrecerilor (judicios dozate) 
inițiate pentru verificarea po
tențialului alergătorilor și 
pentru selecție și, în sfîrșit, 
competițiile Internaționale 
numeroase la startul cărora 
au fost prezenți' rutierii ro
mâni în acest început de an. 
Poate fi socotit un succes 
faptul că reprezentanții ci
clismului nostru au concurat 
— din martie pînă în mai — 
la competiții în Algeria. Bul
garia, Polonia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Italia etc., 
îmbunătățindu-și substanțial 
pregătirea, luînd contact cu 
marile valori ale arenei in
ternaționale și, prin confrun
tarea cu ele, obținînd o evi
dentă creștere a nivelului 
cunoștințelor. Firește, benefi
ciind dc astfel de condiții, 
rutierii noștri au dobindit și 
performanțe onorabile.

în „Turul Algeriei", Vasile 
Selejan s-a clasat în final 
pe locul 6, lăsînd în urma sa 
100 de alergători din 15 țări, 
printre care și doi cîștigători 
ai „Cursei Păcii": Ryszard 
Szurkowski (Polonia) și Axei 
Peschel (R. D. Germană). 
Apoi, Vasile Teodor în cea 
mai mare confruntare inter
națională a anului, cursa Var
șovia — Berlin — Praga. O- 
cupînd locul 13, după ce în 
11 etape din 14 s-a situat 
între primii 10 clasați, el ne-a 
probat calitățile pe care le 
are. Concurînd cu mai mult 
curaj, punîndu-și în valoare 
talentul în acțiuni decisive, 
dinamovistul a urcat 9 locuri 
în ierarhia „Cursei Păcii" (cel 
mai bun rezultat al său în 
această competiție fusese lo
cui 22, ediția a 23-a). Este 
neîndoielnic faptul că dacă 
Vasile Teodor ar fi beneficiat 
de sprijinul unei echipe pu
ternice, apropiată de valoa
rea sa (așa cum a dispus în
vingătorul, Ryszard Szurkow
ski) ascensiunea ar fi fost 
spectaculoasă, poate chiar 
pînă la una dintre treptele 
podiumului de premiere. Așa, 
mai mult singur printre atîția 
străini valoroși, liderul ciclis
mului nostru și-a apărat cu

de mai mică amploare
dinții șansa, a făcut ce a 
putut.

Ajungînd la comportarea 
echipei, îi acordăm* califica
tivul satisfăcător (la limita 
inferioară). Este posibil ca 
evoluția sa generală să fi fost 
marcată de oboseala ultime
lor zile dinaintea startului 
în „Cursa Păcii", dar este de 
crezut,' în același timp, și 
faptul că ea nu are resursele 
necesare pentru a face față 
unei concurențe în care cla
samentul general pe echipe 
se alcătuiește pe baza adi
ționării timpului obținut de 
primii patru alergători din 
formație în clasamentul ge
neral individual. Sistemul 
acesta de ierarhizare, judicios 
după 
rece 
sport 
dual, 
trec .
să aibă o formație omogenă, 
la un înalt nivel valoric, în 
cadrul căreia toți compo- 
nenții să lupte zilnic, fără 
odihnă, pentru un bun cla
sament personal. Or, ciclis
mul nostru nu dispune încă 
de o asemenea reprezentati
vă. Sclipirile lui Alex, Sofro- 
nie, micile „îndrăzneli" ole 
lui C. Grigore, St. Suciu sao 
ale altora nu sint suficiente 
pentru împlinirea unor dezi
derate majore. Poate că, în 
permanent contact cu valorile 
sportului cu pedale interna
țional, actualii membri ai 
echipelor naționale vor reuși 
să crească pentru a cores
punde exigențelor sau poate 
că generația tînără — care 
beneficiază de condiții mai 
bune — va veni la timp (in 
sensul unei timpurii schim
bări a ștafetei)» pentru a da 
veritabililor performeri o mi
nă de ajutor, pentru a con
tribui la promovarea team- 
ului nostru reprezentativ în- 
tr-o clasă superioară.

Ce trebuie făcut pentru a 
grăbi această evoluție, de fapt 
ce se impune după „Turul 
Algeriei" care a însemnat un 
succes pentru Vasile Selejan 
și după „Cursa Păcii", com
petiție care l-a evidențiat pe 
ciclistul nostru nr. 1, Vasile 
Teodor? în primul rind con
tinuarea îmbogățirii calenda
rului intern, o activitate la 
un nivel superior a antrenori
lor (mai des și mai compe
tent îndrumați și controlați), 
o mai ambițioasă participare 
a cicliștilor la fiecare com-

opinia noastră —.deoa- 
ciclismul rămîne un 
prin excelență indivi- 

obligă, pe cei ce se în- 
pentru primele locuri,

petiție. Pe plan extern, nu 
trebuie să se renunțe la „ma
rile examene" : „Cursa Păcii", 
„Tour de 1’Avenir", campio
natele mondiale, Balcaniada. 
Ele sînt întreceri care au me
nirea pe de o parte sa arate 
stadiul La care s-a ajuns, să 
mențină contactul cu progre
sul general, iar Pe de altă 
parte să permită veritabilelor 
noastre talente să Se afirme. 
Este o condiție sine qua non 
pentru a putea păși în viitor 
în elita ciclismului internațio
nal. în același timp este ne
cesar să prezentăm echipe 
(alcătuite din alergători dife
riți) la startul unor competiții 
de mai mică anvergură, de 
tipul „Turului Turciei", „Tu
rului Macedoniei", „Turului 
Austriei". în aceste întreceri 
pot fi rodați numeroși ru
tieri (îndeosebi tineri) și pot 
fi realizate succese care să 
creeze o atmosferă favorabilă 
ciclismului nostru. încă o con
diție : permanenta încurajare 
a secțiilor de ciclism din pro-1 
vincie (Ploiești, Plopeni, Bra
șov, Tg. Mureș, Cluj ș.a.) pen
tru alcătuirea echipelor de 
seniori care să facă mai pu
ternică, mai valoroasă con
fruntarea la această catego
rie.

Afirmam la începutul aces
tui articol că sportul nostru 
cu pedale a început bine se
zonul competițional 1971 -Așa 
este. Meritul revine biroului 
federal și colaboratorilor lui, 
antrenorului Nicolae Voicu 
etc.

în ceea ce privește biroul 
F.R.C. l-am vrea mai atent 
cînd aprobă unele acțiuni 
(vezi episodul deplasării în 
Italia), mai ferm, mai intran
sigent în sancționarea unor 
infracțiuni (vezi cazul de dro- 
gaj al rutierului Mircea Vir
gil). Spre binele ciclismului.

Hristadie NAUM
Clasamentele generale finale : 

Individual : 1. Szurkowski (polo
nia) 4’1117:12, 2. Czechowski (Po- 
lonia) la 3:50; "
(U.R.S.S.) la 4:12; 4. 
(Belgia) la 5:10;
(U.R.S.S.) la 5:20;

3. Starkov 
Demeyer 
Neliubin 

_______ _ __ , 6. Mickeln 
(R.D. Germană) la 0:38: 7. Kal- 
nenieks (U.R.S.S.) la 7:32: 8. La- 
bus (Cehoslovacia) la 7:50: 9.
Guslatmkov (U.R.S.S.) Ia 7:56: 10. 

. Maffeis (Italia) la 8:24. Locurile 
ocupate de cicliștii români : Teo
dor Vasile (13) la 9:47: Ștefan 
Suciu (40) la 24:48: Alex. Sofro- 
nie (42) la' 27:12: V. Selejan (47) 
la 31:51. Pe echipe : I. U.R.S.S. 
185 h 33:48; 2. Polonia la 1:41} 3. 
Cehoslovacia la 14:07: 4. Italia la 
22:42: 5. R.D. Germană la 23:27; 
6. Belgia la 30:27; 7. România la 
lh 08:38; 8. Bulgaria la lh 13:08; 
li. ITanța la lh 37:55: 10. Ungaria; 
11. Anglia: 12. Maroc: 1,1. Alge
ria. Clasamentul cățărătorilor : 1. 
Van de Wiele (Belgia) 103 p: 2. 
Szurkowski 51 p; 3. Osincev 
(U.R.S.S.) 38 p. Clasamentul
sprinterilor: 1. Neliubin 25 p; 2. 
Starkov 22 p; 3. Szurkowski 16 p.

5.

campionii, handbaliștii
Foto: D. NEAGU

meciul Șteaua — Universitatea București, in care 
la Steaua, finalizează spectaculos un nou atac.

înaintea derbyului Steaua —Dinamo

CU GÎNDUL LA JOC Șl NU LA ARBITRAJ!
o exagerare 

în această

SPORTUL

LA EL ACASĂ...- IN FOCȘANI
FOCȘANI, oraș vechi, nu 

se distinge printr-un trecut, 
deosebit, sportiv. A existat 
aici, în urmă cu 30—40 ani, 
un teren mic pe care se juca 
doar fotbal; „s-a vorbit" des
pre rugby; întreceri atletice 
— simple — se organizau 
cîteodată între școli cu pri
lejul... serbărilor de sfîrșit de 
an. Și cam atît.

în anii noștri, orașul pa
triarhal de pe malul Milco- 
vului s-a transformat®mereu. 
Au apărut blocuri noi, mari 
unități industriale — de pre
lucrare a lemnului, confecții, 
vinuri ș.a. — și, ca o mlădiță 
viguroasă, sportul. Recent, 
corespondentului nostru, Al. 
Sîrbu, nu-i ajungeau patru 
pagini ale unei scrisori pen
tru a ne prezenta construcții
le sportive din oraș : „...baza 
sportivă a C.E.I.L. Focșani 
(dată în folosință în 1970)... 
sala de popice de pe strada 
M. Emincscu (februarie 1971)... 
o sală de atletism, în str. Ana

atletism i
• In ultimele zile atleții 

bucureșteni au corectat sau 
egalat mai multe . recorduri 
republicane: juniori II i
Viitorul 3:56,2 la 4x400 m, 
S.S.A, 3:360 la 4x 400 m; 
juniori III : Viitorul 43.8 la 
4x80 m; junioare III : Viito
rul 45,0 la 4x.8O m; copii T, 
băieți : B. 'Fudorache (S.S.A.) 
7.7 ne 60 nt. I. Dalmaria 
(S.S.A.) 43.3 pe 300 m. E. Ma
tei (Steaua) 1:21,1 pe 500 m, 
C. Durlă (Viitorul) 16:32,0 pe 
3 km marș, E. Bușită (S.S.A.) 
1,35 m la înălțime; fete : El. 
Bordeianu (Viitorul) și El. 
Marinescu (Steaua) 8,9 pe 
60 m, FI. Bordeianu 52,0 pe

PRINTRE
300 m. El. Marinescu 4.50 m 
la lungime; copii II, băieți : 
5. Tonighițu (S.S.A.) 52,9 pe 
300 m, C. Bușită (S.S.A.) 1,15 
m la itiălțime, FI. Iacob (Vii- 
torifl) 4.05 m la lungime; 
fete: A Enache (S.S.A.) 8,1 
pe 50 m și 3,70 m la lungi
me. 1

• Simbătă și duminică are 
loc la Sofia tradiționala com
petiție internațională organi
zată de ziarul Nurodna Mla
dei. Din (ara noastră vor lua 
parte un arup numeros de at- 
leți, intre care Șerban loan, 
Ft. Schneider, Argentina Me
nis, Stefania Lesenciuc.

’• Săptămina viitoare vor 
evolua intr-un concurs la 
Riga, sprinterul Constantin

Nu este deloc 
dacă spunem că 
săplamină handbalul masculin 
se află în cca mai fierbinte 
zodie a sa. Apropierea pasio
nantului joc. în care se vor 
găsi fată in față formațiile 
Steaua, deținătoarea titlului 
de campioană a țării și lideră 
actuală a clasamentului (un 
punct avans) și Dinamo Bucu
rești, outsider tradițional in 
acești ultimi ani. in care a 
terminat mereu pe locul se
cund — înfierbîntă spiritele 
și, firește, suscită un interes 
pe ZI ce trece tot mai mare. 
Și este normal acest, lucru, 
deoarece în afară că se înfruntă 
două echipe de certă valoare, 
ceea ce face să crească atrac- 
tivitalea întilnirii. este și fap
tul că abia la încheierea ei 
va fi cunoscută noua echipă 
campioană a țărij.

Există, așadar, toate moti
vele ca meciul să se dispute

CULOARE

Stan și semifondistul Ion Da- 
maschin.

• în 
intîlniri 
clujeni 
polonă. 
Varșovia, < 
uniune atletică 
de televiziune 
I.ocznosci) 
la sportivă 
tindu-se bine, atletele 
jence au ciștigat 7 din 
10 probe ale concursului (men
țiuni speciale pentru Mariana 
Nedelcu și Eva Zorgo, victo
rioase in cite trei probe), în 
timp ce băieții n-au reușit 
să-și adjudece victoria decit 
în 3 din cele 11 probe. Scor 
general 122—101 pentru atle- 

. ții polonezi,

cadrul tradiționalei 
atletice dintre elevii 
și cei din capitala 
recent a avut loc la 

cea de-a patra re- 
intre Lickul 

(Tehnicum 
Varșovia și Școa- 

Cluj. < Compor- 
~ i du

cele

la o cotă de îndirjire deosebi
tă. Avem convingerea că hand
baliștii de la Steaua vor sco
toci prin rezervele lor de ener
gie pentru a căuta ultimele 
resurse necesare apărării po
ziției lor fruntașe, in timp ce 
Dinamo București va arunca 
în luptă întregul său arsenal 
tehnic, tactic și mai ales fi
zic (capitol la care se anunță, 
teoretic cel puțin, in avantaj) 
pentru a fructifica ultima car
te in încercarea de a readuce 
tricourile de campioni în șos. 
Ștefan cel Mare. Sincer vor
bind, asemenea atmosferă pre- 
competitională este de natură 
să bucure toti iubitorii hand
balului. deoarece ea poate ge
nera un joc de o înaltă tinută 
spectaculară.

Din nefericire însă — și o 
spunem dintr-o veche și nu 
întotdeauna plăcută experiență 
— astfel de jocuri au fost pre
cedate și urinate de tot felul 
dc discuții legate de arbitraj. 
Este o veche și păcătoasă me
teahnă de a nu vedea propriile 
greșeli tehnice sau tactice (în
totdeauna mai numeroase Și 
cu efecte mult mai dezastruoa
se pe tabela de marcaj), ci 
de a încerca ' explicarea unor 
nereușite parțiale sau totale 
numai și numai prin erorile 
de arbitraj. Asemenea erori 
au existat, există și vor mai 
exista atîta vreme cit jocurile 
sînt conduse de oameni, su
puși și ei. ca și noi. greșelilor 
de tot felul, care văd și inter
pretează diferit acțiuni consu
mate în fracțiuni de secundă, 
care pot ezita sau nu, care au 
curaj sau nu. Nu facem aces
te afirmații doar pentru a în
cerca o sentimentală pledoarie 
în favoarea cavalerilor fluie
rului. Dorim să nu se uite că 
și pe plan extern, în ciuda u- 
nor arbitraje, nu întotdeauna 
absolut pure, handbalul nostru 
a progresat în rezultate și a- 
ceasti . p-ntru că principala 
preo iare a fost pregătirea 
și perfecționarea jocului, redu
cerea erorilor individuale Ia 
minimum, ridicarea eficacității

acțiunilor 
schemelor 
darduri pe care adversarii noș
tri nu le-au putut atinge.

Momentul pentru a aminti 
aceste lucruri a fost special 
ales: deoarece meciul nici nu 
a început și preocupările lega
te c«' arbitraj au- și apărut. 
Alimentate de alte ediții ale 
acestui 
recentul 
sitatea 
ginduri 
ceea 
cum se vor comporta cele două 
echipe, în fond baza princi
pală de selecție a lotului re
prezentativ ? Ce vor aduce 
nou. ce perspective ni se des
chid pentru apropiatul sezon 
internațional estival, etapă 
importantă in pregătirea parti
cipării la Jocurile Olimpice ? 
La 
Ia

de atac sau ale 
de apărare la stan-

derby, amplificate de 
joc Steaua — Univer- 
București. astfel de 
deviază atenția de la 

ce este mai important :

aceasta să ne gîndim gi nu 
arbitraje !

Călin ANTONESCU

A" rrf-\
Clasamentul 

diviziei feminine
1. Univ. Buc. 30 16 1 3 284—214 33

2. Univ. Tmș. 20 15 1 4 251—186 31
3. I E.F.S. 20 13 5 2 236—185 31
4. Textila 20 10 1 9 234—236 21
5. Voința 20 7 3 10 208—219 17
6. Rulmentul 20 7 3 10 257—27? 17
7. Confecția 20 7 3 10 251—274 17
8. Constr. 20 6 0 14 187—228 12
9. Mureșul 20 5 2 13 176—220 12

10. CSM Sibiu 20 4 1 15 111—241 9

Ipătescu (martie 197D.T; la 
stadionul „23 August" se con
struiește o tribună oficială, 
se amenajează un teren ga- 
zonat, vestiare... spre sfîrșitul 
anului urmează să se dea in 
folosință — lucrările au și 
început — un modern stadion 
situat pe malul Milcovulu] la 
circa 2 km de oraș..."

în încheiere, o altă veste — 
dovadă a interesului pentru 
dezvoltarea mișcării sportive 
— venită tot din Focșani. 
S. Alexandrescu ne scrie: 
„...Intre 1 aprilie și 1 august 
in orașul Focșani șl județul 
Vrancea se desfășoară un 
„Concurs pentru cea mai fru
moasă bază sportivă" amena
jată de asociații in județ..."

Categoric, din punct de ve
dere al preocupării pentru 
construcții și amenajări spor
tive, orașul Focșani a trecut 
mult înaintea altora — peâte 
cu posibilități mai mari.

Modesto FERRARIN1

11 LA MADRID
(Urmare din pag. I)

‘ chinuitoarea, rutiniera aștep
tare a viitoarelor campionate 
naționale, cu toate fazele lor 
clasice.

Sezonul estival mai are șî 
extraordinarul avantaj de a 
permite organizarea galelor 
în aer liber, pe stadioane, 
acolo unde nimeni nu mai 
poate invoca lipsa de spațiu 
și unde concomitent se pot 
face apreciabile încasări, cu 
condiția ca programele să fie 
atrăgătoare. Și oare n-ar pu
tea fi acestea atrăgătoare ? 
Dacă-i exceptăm, fortuit, pe 
reprezentanții noștri la Ma
drid, oare nu rămîn acasă 
suficienți finaliști sau semifi- 
naliști cu care să se poată 
încropi excelente gale ? Oare 
n-ar fi văzute cu plăcere — 
pentru a da doar două exem
ple — revanșele Stump-Chi- 
văr sau Nedelcea-Amăză- 
roaie ?

Vești despre asemenea ini
țiative nu ne-au parvenit pînă 
acum. De aceea, dincolo de 
Semnalul de alarmă de mai 
sus, pe care l-am tras cu 
nădejdea că federația îl va 
auzi, ne propunem să vizităm 
principalele secții de box din 
țară, în căutarea noutăților 
de acest fel.
LA STEAUA, INVENTARUL 

VALORILOR
Primul drum ne-a îndem

nat pașii către secția clubului 
sportiv Steaua. în afara celor 
patru selecționați în echipa 
madrilenă (Gruiescu, Dumi
trescu, Zilberman, Năstac) și 
a lui Gîju, desemnat a face 
deplasarea la Marele premiu

ăl Slovaciei, toți ceilalți mem« 
bri al secției pâr a fi intr-o 
vacanță prelungită, fără pers
pectivă. Conducerea secției 
este pentru moment mai pre
ocupată de Inventarul valori-J 
lor. Urmează să părăsească 
clubul, în curînd, boxerii Si
liște, Moraru și Toni; în 
schimb, după talentatul Cio
chină (păstrat încă în calitate* 
de rezervă în lot), vor întră 
în rindurile steliștilor pugi- 
liștii remarcați ca juniori f 
Ștefan Băiatu, Cornel Hoduț,1 
Augustin Iacob și Mișu Banu,1 

Planurile secției nu prevăd 
pentru vara aceasta nici a 
confruntare publică. în orga
nizare proprie. Sîntem însă 
încredințați că, la orice soli
citare, boxerii de la Steaua 
vor răspunde pozitiv (Ceea 
ce, firește, ni se pare prea 
puțin pentru forța și posi
bilitățile organizatorice ale 
unui club de talia celui mi
litar 1).

Și-atunci — veți întreba șt 
rdv., pe bună dreptate — ce 
fac în tot răstimpul verii 
boxerii steliști 7 Ei se pregă
tesc, ni se spune, pentru o 
competiție oficială ce va avea 
Ioc abia în... septembrie! 
(Este vorba de turneul tra
dițional al armatelor priete
ne, de Ia Budapesta, din ziJ 
lele do 3—11 septembrie).

Dacă secțiile puternice, bine 
dotate, dau asemenea exemple 
de pasivitate organizatorică 
atunci într-adevăr nu ne mai 
rămîne decît să așteptăm re- 
înviorarea boxului autohton 
din partea micilor și ades in
corect prețuitelor secții pro
vinciale...

PIIGI1IȘÎII CONTINENTALI SE PREGĂTESC
• Iată. în ordinea categoriilor, 

principalii pretendențl la un loc 
In echipa Poloniei pentru cam
pionatele europene : Rozek
(Wnuk), Jaglelski (Skrzlpczak), 
Kokoszka (Krampa), Tomczyk 
(Bryl), Szczeipanski, Oszczab 
(Jakubowski). Zakrzewskl (Sob- 
czak, Kowalczyk), Rudkowski 
(Stachurski), Hebel (Sltkowski,), 
Dragan. Treia (Denderys). Lotul
— în care au supraviețuit din 
echipa 1969 doar Rozek. Jaku
bowski si Denderys — este pre
gătit de cunoscutul antrenor Fe
liks Stamm.

A La Winterthur s-a încheiat 
zilele trecute la egalitate (10—10) 
meciul Elvetia-Danemarca. Din
tre danezii care au boxat anul 
acesta la București. ' s-au făcut 
remarcați : învinsul lui Iliescu
— Nielsen (care l-a întrecut la 
puncte pe cunoscutul cam
pion elvețian Schăllebaum) șl 
învinsul lui Stump — Noergaard 
(b. p. pe elvețianul Contini). Cu a- 
ceaștă întîlnire. Danemarca de
vine anul acesta cea mai activă 
selecționată europeană : 6 meciuri 
internaționale în mal puțin de 
cinci 
Italia. 
ția). Interesant este de văzut 
roade va da această politică 
rodare a campionilor tării.

® Elveția Intenționează să 
mită la Madrid trei

boon (ușoară), Parent (mijlocie 
mică). Xhonneux (mijlocie) și Do- 
ruyter (semigrea). Dintre 
doar Armând Xhonneux 
în 1969 la București.

® Sub conducerea lui 
Popencenko.

aceștia, 
a fost

puțin
luni (cu R.F.G.. Bulgaria.

România, Suedia și Elve- 
ce 
de

tri- 
______ __  boxerii 

Schăllebaum (semîușoară). Gsch- 
wind (semimijlocie) șl Hassler 
(mijlocie mică).

ct Recent, ia Bari. selecționata 
B a Italiei a învins cu 11—0 echi
pa națională a Belgiei. S-au dis
tins dintre italieni semimijlociul 
Lassandro și mijlocia mică Be- 
nacquista. In ciuda rezultatului 
dezastruos, federația belgiană a 
hotărît să trimită la Madrid cinci 
boxeri ț Lelier (pană), Vanden-

Valerf 
o selecționată a 

Moscovei a întreprins un turneu. 
In Italia, clștiglnd ușor Intîlni- 
rile cu o selecționată regională 
Italiană Ia Bologna (18—4) șl la 
Reggio Emilia (12—2). In formația 
italiană au figurat șl campionii 
naționali Verdlanl (cocoș) șl Emili 
(pană), dar singurul eficace a 
fost ușorul Molinari (două vic
torii la puncte).

â La Bilbao au fost desemnați 
noii campioni '
nlel: Dacal II, 
quez, 
do, 
Belinchon 
interesant 
campioni urmează abia să întîl- 
nească. la Santander, selecționa
ta națională alcătuită de federa
ție, din care iac parte : Escude
ro. Figueroa, Otero. Rubio, Lu
cas, Rosado, Fernandez, Fajardo, 
Varon, Galvez, Martinez. Dintre 
aceștia din urmă, Escudero. Ru
bio șl Rosado au boxat si la 
București.

A Federația franceză a desem
nat pe cei 8 boxeri care o vor 
reprezenta la C.E. Khaloufl 
(muscă), Cosentino (oocoș), Triou- 
lalre (pană), Petit (ușoară), Gior- 
danella (mijlocie mică). Dufour 
(mijlocie), Moreau (semigrea) șl 
Alain Victor (grea). în calendarul 
acestei veri, francezii mal au 
prevăzută întîlnirea de la 3 iulie 
(într-o localitate nedesemnată) 
dintre Franța șl Bulgaria.

Al. SIM6C

Arroiz, 
Ramos, 

șl 
de

amatori al Spa- 
Rodriguez, Mar- 

Ruiz, Barrila- 
Roblez, Martin, 

Jareno. Este 
arătat că noii

Divizia la zi

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE SE CUNOSC
PROMOVATELE ÎN PRIMA

cursul acestei 
versitatca Timișoara este -vir
tuala promovată în divizia A. 

în seria a Il-a, formația 
• Universitatea Iași prin victo
ria obținută în fața echipei 
Arhitectura București a făcut 
un pas decisiv în cîstigarea 
seriei. (A. VASILESCU)

Iată rezultatele etapei a 17-a: 
masculin, Utilajul Timișoara 

•— Steagul roșu Brașov 97—50 
(45—24) ; Crișul Oradea — Con
structorul Arad 74—82 (33—47) ; 
Știința Mediaș — Comerțul 
Tg. Mureș 66—65 (29—33)';
Voința Zalău — Universitatea 
Craiova 68—54 (43—26) ; Rapid 

" ',i — Politehnica 
(23—19) ; A.S.A. 

Constructorul Iași 
(29—22). Feminin :

După partidele penultimei 
etape, a 17-a. din cadrul di
viziei B, iată, pe scurt, situa
țiile din cele patru serii, înain
tea ultimei etape. în seria I 
la masculin Comerțul Tg. Mu- 

toate că a pierdut 
întîlnirea cu a doua 

Știința Mediaș, arc asi- 
promovarea în prima 
în seria a Il-a situa-

reș cu 
(65—66) 
clasată, 
gurată 
divizie, 
tia este clară : Voința Bucu
rești este virtuală promovată 
în prima divizie, iar Comerțul 
Tîrgaviște va retrograda, îm
preună cu Știința Sf. Gheor- 
ghe, care s-a retras încă de la 
sfîrșitul turului.

La întrecerea feminină. în 
seria I, cu toate că cele două 
partide-cheie : Universitatea
Cluj —♦ Voința Tg. Mureș și 
Record Cluj — Universitatea 
Timișoara nu s-au disputat, 
urmînd ca ele să aibă loc în

JUCĂTORII DE LA FLACĂRA ClMPINA VICTORIOȘI
La Cîmpina s-a desfășurat 

întîlnirea internațională de 
popice dintre Flacăra Cîmpi
na și Lokomotiv Pramet 
Sumperk, echipă din prima 
divizie a R. S. Cehoslovace. 
Rezultatul final — fiecare e-
chipă a avut cîte 8 jucători , C. ylRJOGHIE — coresni

— a fost favorabil cîmpine- 
nilor cu scorul de 6 953—6 271 
p. d. Cele mai bune punctaje 
le-au obținut: Purje (922), 
Gruia (884). respectiv Zarula 
(833) și Kubicek (815),

DIVIZIE
săptămîni. Unl-

C. F.R. Galați 
Iași 46—50 
Bacău 
46—39
Voința Oradea — Foresta Arad 
75—33 (19—9) ; ~~
mișoara — ” 
iova 52—31
Salonta — _
ghe 91—51 (40—22) ; Universi
tatea Iași — Arhitectura Bucu
rești 65—55 (28—32) ; Voința
Constanta — Universitatea 
București 73—44 (31—22) ; Po
litehnica Brașov — Rapid II 
București 54—€5 (18—37) ;
I.E.F.S. II — Pedagogic Galați 
42—33 (20—17).

(Rezultatele ne-au fost 
transmise de corespondenții 
noștri : G. Tamaș, G. Lorac,
D. Diaconescu. Gb, Cotrău. I.
Boiloș, T. Siriopol. I Iancu, 
P. Arcan. M. Bontoiu, Gh. Rîș- nnvpsnn. P i

. . Medicina Ti- 
Universitatea Cra- 

(26—15) ; Metalul 
Știința Sf. Gheor-
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PETROLUL EXPLICĂ REZULTATUL
I MECIULUI CU PROGRESUL
Rezultatul meciului Petro

lul — Progresul, dar mal ales 
calitatea jocului și evoluția 
unor fotbaliști din rîndul e- 
chipei gazde, au creat o „sta
re de fierbere11 în masa iubi
torilor de fotbal din Ploiești, 
cît și a celor ce au urmărit 
partida pe micile ecrane. Sur
prinzător de slaba evoluție a 
unora dintre jucători, angaja
mentul lor reținut, numeroa
sele lor pase greșite și, măi 
ales, marile ratări ale atacan- 
ților ploieșteni au dus la sus
piciuni în privința interesului 
manifestat de petroliști față 
de partida respectivă. Desi
gur, în fotbal, situații favora
bile de gol au fost de 
ori ratate. Greșesc și 
jucători. Dar, sîmbătă, 
tașii Petrolului, mai 
Grozea, Dincuță, Ciupitu, Ciu- 
eu au ratat copilărește, inac
ceptabil. Asupra acestor as
pecte ne-am oprit noi în cro
nica jocului. Ne-am oprit, 
pentru că asupra manierei de 
joc și a modului cum unii 
fotbaliști ploieșteni și-au apă
rat șansele au planat dubii.

Luni după-amiază, la clubul 
Petrolul, a avut loc o ședință 
de analiză a partidei respec
tive. Analiză mai amplă de
cît cele ce se fac, de regulă, 
la jocurile de campionat.

în cadrul ședinței au luat 
cuvîntul toți jucătorii, inclu-

multe 
marii 
înain- 
precis

siv rezervele, exprimîndu-șl 
părerile asupra jocului și a 
evoluției 
cluzie la 
sens, am 
varășului 
rința sa de a le face publice : 
„Petrolul și-a apărat șansele 
în mod corect, dar forma 
sportivă n-a permis să se cîș- 
tige acest meci. Nu există 
nici o urmă de necinste. 
Dacă se va manifesta, sau se 
va afla ceva în legătură cu 
acest joc, vom cere ca cel vi
novat să fie exclus din viața 
sportivă".

Cei mai mulți dintre vor
bitori au expus anumite mo
tive ce au dus la rezultatul 
de egalitate din meciul cu 
Progresul, echipă aflată' în 
zona retrogradării, și la jo
cul slab prestat. Cităm : Mo
canii : „Echipa nu merge, 
n-are o bună formă sportivă, 
demonstrează un mare grad 
de nervozitate, iar în rîndti- 
rile ci există disensiuni" ; 
Moraru : „S-a ratat prea 
mult, și acest lucru a creat 
motive de suspiciune" ; Drî- 
dea: „De sîmbătă dimineața, 
tov. Urich m-a întrebat de ee 
nu merge bine jocul etfhipeî. 
Petrolul evoluează slab pri
măvara, de regulă. In rîndu- 
rile echipei au apărut discu
ții. FAPTUL CA UNII DIN
TRE SUPORTERI AU DAT

echipei. Ca o con- 
cele spuse în acest 
notat cuvintele to- 
Gh. Urich și do-

REZULTATUL MECIULUI 
CU PROGRESUL CU O ZI 
ÎNAINTE ESTE O SIMfLA 
BRODEALĂ".

în linii mari, toți cel care 
au luat cuvîntul au fost de 
acord că Petrolul a jucat 
foarte slab. Și, cum echipa 
are posibilități, nu poate fi 
acceptată atît de ușor această 
evoluție. De regulă, Petrolul 
știe să-și apere șansele pe te- 
re propriu. Sîmbătă, unii din
tre jucătorii ploieșteni, prin 
evoluția lor, au ridicat semne 
de întrebare 
rînd în masa 
porteri 
rința 
meci.

Să 
dința
un punct de plecare pentru 
mobilizarea reală a tuturor 
jucătorilor la viitoarele me
ciuri. Conducerea secției de 
fotbal, care suferă cea dintîi 
pentru insuccesele echipei, 
cei doi antrenori, C. Ccrnăia- 
nu și N. Marinescu, pot face 
ca Petrolul să-și recîștige pe 
deplin încrederea publicului, 
printr-un joc în care să se 
vadă, înainte de toate, do
rința de a învinge, de a apă
ra din toate puterile culorile 
clubului.

cu
lor de

— în primul 
propriilor su- 
privire la do- 

a cîștiga acest

oricum, că șe-

ARBITRII MECIURILOR

DIN 3D MAI;
» DIVIZIEI A

Sport Club Bacău—Jiul ; 
C. GHEMIGEAN, ajutat 
de V. Murgășan 
Gheorghlță (toți 
București) s

și I. 
din

Progresul — Politehnica 
Iași s S. BIRAESCU, a- 
jutat de I. Boroș, șl G. 
Blau (toți din Timișoara) ;

Univ. Craiova—U.T.A. ;
C. NICULESCU1 ajutat de 
A. Văduvescu șl C. 
CostJcă (toți din Bucu
rești) J

Steagul 
C. NIȚESCU 
jutat de T. 
biu) și S. 
ghișoara).

roșu—Steaua :
(Sibiu), a- 

Andrel (Si- 
Marian (Si-

F.C. Argeș—„U* Cluj s 
C. DINULESCU, ajutat de 
F. Coloși șl N. Cătănoiu 
(toți din București) ;

Dinamo—Petrolul ; M.
ROTAKU, ajutat de V. 
Bufmistruc și I. Ciolan 
(toți din Iași) ;

sperăm,
de analiză va constitui

Constantin ALEXE

LA TIRANA, OPTIMISM IN AMBELE TABERE
(Urmare din pag. 1)

lii) Slăncscu, care mi-a de
clarat că, „deși calificarea nu 
ne poate scăpa, meciul va fi 
tare greu".

Căpitanul echipei noastre; 
Vigu, mi-a confirmat că bă
ieții se simt excelent, că cele 
două antrenamente au probat 
pofta lor de joc, în sfîrșit, 
că „nu se poate să nu marcăm 
gol și să nu ne calificăm". 
Mai lapidar, piteșteanul Ol
teana s-a'mulțumit să spună: 
„Pronosticul meu ? 0—0 sau 
1—0 pentru noi".

deși cantonați tot la Tirana 
— aceștia sînt de negăsit, 
gazdele noastre, altfel amabi
le, oferindu-ne răspunsuri 
evazive la întrebarea „unde 
pot fj găsiți Bizi și compa
nia ?“. De aceea, toate infor
mațiile pe care vi le vom 
furniza au ca sursă publicația 
de specialitate „Sporti Poppu- 
lor", care acordă meciului Al
bania—România o deosebită 
importanță.

De acolo, de pe prima pa
gină a hebdomadarului din 
Tirana, vă pot comunica for
mația probabilă a gazdelor și

GIJKA DHALES
RAGAMI

BIZl

DINELLA
BERISHA 
CECO 
PANO

ALBANIA

KASMI

ZHEGAVASO

Meciul va fi arbitrat la centru de Mohamed El AZHARI 
ajutat de M. BENJELLOUN și M. BOUKILI (Maroc)

IORDANESCU 
PESCARU 

POPOVICI VLAD

ROMÂNIA

TÂTARU PANTEA •
V1GU DUMITRU

OLTEANU CHERAN
GUIȚĂ

În ceea ce privește forma
ția pe -> care o vor alinia 
miercuri, antrenorii V. Stă- 
nescu și C. Drăgușin au de
cis titularizarea lui Ghiță, 
singurul semn de întrebare 
fiind legat de utilizarea lui 
Iordănescu, pentru care se 
așteaptă avizul medicului. în 
eventualitatea în care stelis- 
tul va fi inutilizabil, tricoul 
cu nr. 11 va fi preluat de Co
drean u.

Referitor la fotbaliștii alba
nezi, trebuie să vă spun că —

optimismul lor. După cum 
scriu confrații albanezi, sta
dionul — ce va fi arhiplin — 
va trebui să-și încurajeze 
favoriții care „după calcului 
hîrtieî au șanse apreciabile", 

în cursul zilei de marți, la 
amiază, au sosit pe aeropor
tul din Tirana cei trei arbitri 
marocani, simpatici,, dar greu 
de deosebit, întrucît toți trei 
au... prenumele Mahomed ! 
La centru, Mahomed El Az- 
hari, la linie Mahomed Ben- 
jelloun și Mohamed Boukili.

CUPA „CRAVATELE ROȘII u

LA MINI-FOTBAL
în vacanța de vară, care 

va începe curînd, Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor va organiza, în cola
borare cu Federația Română 
de Fotbal, cu ziarul „Sportul" 

„Fotbal" o amplă 
de mini-fotbal,

și revista 
competiție
Cupa „Cravatele roșii" pentru 
echipele de străzi formate 
din elevi pînă la 12 ani. Me
nirea acestei competiții, la 
care se primesc înscrieri pînă 
la 12 iunie, este dinamizarea 
activității fotbalistice școla
re din mediul urban, și de
pistarea elementelor talenta-

te de către antrenorii centre
lor de copii și juniori care, 
sîntem siguri, vor urmări în
trecerile.

Această amplă activitate 
urmează să fie coordonată de 
cele 127 case de pionieri 
din țară, la finala care se va 
desfășura la Constanța, între 
25 și 31 august- urmînd să fie 
invitate 16 case de pionieri 
care s-au remarcat printr-un 
bogat sistem competițional și 
angrenarea în competiție a u- 
nui număr cît mai mare de 
echipe, numai din localitățile 
respective.

PENTRU F.C. ARGEȘ

CÎNTARUL A ATÎRNAT MAI GREU

C.F.K. 
rul ; M. 
ajutat de 
Șt. Patkos 
dea) ;

Timișoara—Fa- 
BADULESCU, 

Z. Silaghi și 
(toți din Ora-

C.F.R Cluj—Rapid : Ni
CURSARU, ajutat de M. 
Marinciu șl M. Moraru 
(toți din Ploiești).

Nu o dată am fost inter
pelați. prin scrisori, de către 
unii cititori ai ziarului nos
tru, pe tema notelor acordate 
jucătorilor, mai ales atunci 
cînd totalul notelor obținute 
de echipa învinsă sau care a 
jucat mai mult în apărare, 
este mai mare decît cel rea
lizat de către jucătorii for
mației învingătoare. întreba
rea apare firească. Răspunsul 
este, însă, și mai firesc : re
zultatul unei partide nu , o- 
glindește, întotdeauna, rapor
tul de forțe din teren, felul 
cum a atacat sau s-a apărat 
o echipă, în condițiile unui 
meci disputat acasă sau în 
deplasare.

Pe noi, de aceea, nu ne-a 
surprins faptul că, ieri, vă- 
zînd raportul observatorului 
federal Gheorghe Ola, la me
ciul Farul — F. C. Argeș, și 
făcînd adunarea notelor, i-am 
găsit pe piteșteni în net avans 
față de localnici87 față de 
73 1 Cîntarul lui’ Gheorghe 
Ola nu s-a potrivit, pentru u- 
nii jucători, cu cel al semna
tarului acestor rînduri, dar, 
oricum, el a reflectat un fapt 
evident: acela că oaspeții, 
supuși în repriza a doua unei 
dominări furibunde și ame
nințați mereu cu primirea 
unui gol, s-au apărat calm,

organizat, meritoriu.' Iată, 
deci, încă un prilej de a ri
sipi unele nedumeriri provo
cate de notele acordate unei 
echipe sau alteia.

Dar, apropo de note : omul 
cu 10 inimi — l-am numit pe 
Nunweiller III — a obținut 
aceeași notă maximă, 10, atît 
din partea cronicarului nos
tru, cît și din partea observa
torului federal Ia meciul 
U.T.A. — Dinamo, C. Arde- 
leanu. Ce splendid exemplu 
de dăruire pentru fotbal ofe
ră celor-tineri acest mare ju
cător ! Delegatul federației 
este satisfăcut și de joc în 
sine, ca și de nota discipli
nară generală a partidei. Ne-a 
părut rău, de aceea, întîlnind 
numele Iul Radu Nunweiller, 
cu precizarea că jucătorul di- 
namovist a fost avertizat 
pentru discuții cu conducăto
rul partidei, Cornel Nițescu. 
Ce se întîmplă. de la o vre
me, cu acest jucător despre 
care am scris ani de zile nu
mai rînduri elogioase, sub 
toate aspectele ? Dar surpri
za am încercat-o descoperind 
la aceeași rubrică și 
lui Lucescu, fotbalist 
plinat și despre care 
putea spune că nu-i

n urnele 
disci- 

nu s-ar 
merge

ză, este nervos. Dar; în fața 
une! stări de excepție, nu se 
cuvine să fim prea aspri. în 
schimb, este cazul să folosim 
din plin arma criticii la adre- 
la lui Mocanu, căpitanul echi
pei Petrolul, care l-a insultai 
Pe arbitrul de linie V. Liga. 
Poate că ar trebui să i se 
pună întrebări atît jucătoru
lui, cît și arbitrului, care n-a 
reacționat pe loc, sesizînd pe 
conducătorul jocului.. De a- 
semenea, constatăm în ulti
mul timp că minusculul fun
daș al Petrolului, Gruber, dă 
iama printre adversari. ,,Tom 
degețelul", cu care este com
parat mereu, era un băiețel 
cuminte...

Iată, pe scurt, șl alte nota
ții legate de etapa trecută a 
diviziei A.

C. Drăgușin (observator fe
deral la meciul Steaua — U- 
niversitatea Craiova): „Arbi
trul N. Rainea a fost nesigur 
și confuz în aprecierea faultu
rilor. influențat și de tușie- 
rul Radu".

C. Braun-Bogdan (observa
tor federal la jocul Politeh
nica Iași — C.F.R. Cluj) : 
„Nota 9 pentru lordache și 
lanul. Și 10 — arbitrajului lui 
V. Pădureanu".

Jack BERARIU

informație: aici 
excelent pentru 
toate probabili- 
meciului termo-

O ultimă 
timpul este 
fotbal. După 
tățile, la ora 
metrul va arăta o tempera
tură în jur de 20° C.

★
Aspecte de la partida Al

bania—România, din prelimi
nariile olimpice, vor fi oferite 
radioascultătorilor astăzi, pe 
programul I, cu începere de 
la ora 18,15. Crainic-reporter: 
Sebastian Domozină.

MECIUL PROGRESUL-
POLITEHNICA IAȘI 

SE JOACĂ SÎMBĂTĂ
Partida dintre Progresul 

București și Politehnica Iași, 
din cadrul etapei a XXV-a, 
va avea loc sîmbătă 29 mai 
pe stadionul Dinamo, de la 
ora 17,30. în deschidere, de 
la ora 15,30, se întîlnese echi
pele de tineret-rezerve 
celor două cluburi.

ale

„CUTEZĂTORII" AU PLECAT

LA COPENHAGA
Ieri seara a părăsit 

reștiul, îndreptîndu-se 
Copenhaga, echipa de 
a clubului sportiv „C 
rii“. Ea invitația clubului Pio
nier din capitala Danemarcei, 
micii fotbaliști români 
participa Ja 
național, (28 
împreună cu 
din Anglia, 
Germaniei și

Bucu- 
spre 

fotbal 
,Cuteză to-

un turneu 
mai — 1 
echipe de 

Olanda și 
tara gazdă.

vort
Inter- 
funie), 
școlari 
R.F. a

Selecție pentru
echipele de copii

Centrul de copil șl juniori al 
clubului Steaua organizează o 
nouă selecție pentru echipele de 
copii. La aceste triaturi, care 
au loc zilnic pe terenul Ghencea, 
intre orele 8—12 și 16—19, se 
pot prezenta copil născuți între 
anii 1956—1961. Copiii trebuie să 
aibă asupra lor pantofi de tenis 
și chiloți.

Ora
de începere 
a meciurilor
din divizia B

F.R.F. ne anunță că 
toate meciurile de divi
zia B, de duminică, vor 
începe la aceeași oră — 
17,30. .

jocul și că, din această Cau-

Minutul J4.s după exe
cutarea uttei lovituri li
bere, Uifăleanu s-a tre
zit cu balonul pe 
culoar bun de șut 
va trimite tn plasă, 
lingi Ghiță, ieșit tn 
tîrhpinare. Așa s-a 
scris primul gol 
Gluj, in 
tre ,,U~ 
Bacău.

Foto i
Călin N. CREȚU-Cluj

un 
ți-l 
ne 
t ii- 
in- 
lo 

intilnirea din- 
,U" și Sport Glub

O ECUAȚIE CU MULTE „CUNOSCUTE"
(Urmare din pag. I)

noscută cîndva prin talente
le pe care le-a dat fotbalului 
nostru, are în campionatul 
de tineret o prezență atît de 
modestă ?

— în primul rînd — tid 
spune președintele clubului 
arădean, MIHAI FLOREA — 
trebuie să recunoaștem că nu 
s-a acordat atenția necesară 
echipei de tineret, adică toc
mai schimbului de mîine. An
trenorul Reinhardt s-a ocu
pat mai mult de echipa mare 
și prea puțin de formația de 
care 
rect, 
slabă 
cotit, 
că este absolut necesar ca 
antrenorul Reinhardt să se 
ocupe în special de pregăti
rea schimbului II. De altfel, 
o dată cu returul, cînd s-au 
îmbunătățit condițiile de pre
gătire (acum, cadeții au la 
îndemînă, în afara terenului 
de zgură, din spatele stadio
nului, alte două terenuri — 
„7 Noiembrie11 și cel din car
tierul Șega), la clubul nostru 
s-a schimbat fundamental vi
ziunea asupra 
Toți jucătorii 
derat că nu 
pului urmărit 
în divizia A 
locuiți cu juniori dotați, cău- 
tînd ca în echipa de tineret 
să existe numai elemente 
care au toate perspectivele 
pentru a ajunge în prima 
garnitură.

Criteriile zonale — pro 
și contra

NARELOR B DIN CELE 
DOUĂ SERII. în acest fel, 
deplasările ar deveni mai 
scurte, cheltuielile mai mici 
și nu s-ar mai produce nici 
stînjeniri în procesul de în- 
vățămînt, pentru 
— majoritatea 
din echipele de 
elevi.

nu rezultatele trebuie să in
tereseze în primul rînd.

O treaptă de rodare I

„Cheltuielile făcute 
nu sînt în zadar"

că — se știe 
fotbaliștilor 
tineret sînt

răspundea in mod di- 
Analizînd comportarea 
a „tineretului", am so
la începutul returului,

tineretului, 
care am consi- 
corespund sco-
— promovarea
— au fost în-

— Delașîndu-ne de proble
mele speciale ale U.T.A.-ei, 
cum apreciați acest campio
nat de tineret-rezerve, în ge
nerai ?

— Sincer să fiu, cred că 
el nu-și atinge, in mare mă
sură, scopul. Sînt deplasări 
foarte lungi, cheltuieli foarte 
mari, iar promovările (ca să 
nu vorbim de încasări, care 
sînt egale cu zero) apar în 
număr foarte mic. Noi am 
discutat în secția de fotbal 
o propunere pe care vrem 
s-o înaintăm federației. Și a- 
nume : CAMPIONATUL DE 
TINERET SA SE DISPUTE 
PE ZONE GEOGRAFICE, ÎN 
ACESTE ZONE URMÎND SĂ 
FIE INCLUSE ȘI ECHIPE 
DE TINERET ALE D1VIZIO-

ÎNTRECERILE AUTOMOBILI ȘTI LOR POT FI
MAI INTERESANTE Șl MAI EFICIENTE?
Cîteva sugestii

Cu „Raliul Primăverii", spor
tul automobilistic (incă l'irav. 
Încă Jn căutarea ijnor formule 
de competiții mai Atrăgătoare șl 
a unor sprijinitori) a ieșit anul 
acesta din obișnuit. Faptul că 
Inițiatoarea » acestei întreceri, 
Ș’eoa’a de șoferi amatori din 
București, a adăugat categoria 
„consacraților", dar mal ales fap
tul că un ziar de mare popu
laritate ca „Informația Bucu- 
reștiului" a acordat patronajul și 

_ I a 
IV-a', a făcut ca întrecerea să 
se bucure de un larg interes și 
să atragă la start, un număr 
mare de echipaje Fără îndoială 
premiile oferite, menite să răs
plătească nu numai simbolic pe 

, cei mai buni, ci să-i «jute să 
; recupereze cheltuielile pe care 
; lc implică pregătirea unei mașini 
• pentru competiție, au fost și ele 

o tentație.
Am subliniat, la timp, succe

sul organizatoric al Raliului Pri
măverii. interesul pe care l-a 
stîrnit de-a lungul traseului și 
mal ales la Craiova ; am amin
tit șl cîteva mici deficiențe de 
ordin tehnic șl de aceea nu vom 
mal reveni asupra lor. conslde- 
rînd că — în ansamblu — com
petiția a fost o reușită, dovedind 

îcă se poate face mai mult șl 
Kt» acest sport. Dacă si alte in- 
IfsSitutiiț și întreprinderi s-ar an-

pe marginea succesului înregistrat de ,,Raliul Primăverii4*

sprijinul său efectiv ediției

organizarea 
ne gîndim, 
cele legate

grena mai serios în 
competițiilor auto (și 
în primul rînd, la 
direct de industria noastră auto 
ca PJECO, Danubiana, 
U.A.P.. sinterom etc.) 
siguri că s-ar putea 
o activitate continuă și tot mal 
amplă de Ja un an la altul.

Pentru succesul competițiilor au
tomobilistice — îndrăgite de spec
tatori — se ridică însă și cîteva 
probleme de organizare tehnică. 
Ce formulă competițională este 
de preferat ? Ce probe speciale 
trebuie folosite pentru ca, real
mente, spectatorii să poată ve
dea ceva interesant și participan- 
ții să-și perfecționeze continuu 
măiestria în conducere ? Raliul, 
pînă acum formula preferată în 
competițiile noastre, are dez
avantajul că nu poate oferi de
cît uneori — la unele probe spe
ciale — un spectacol care meri
tă să fie urmărit. Probele de vi
teză în coastă sînt mai intere
sante, dar desfășurîndu-se, de 
regulă, în afara orașelor nu a- 
trag mulți spectatori, decît în 
cazul unor prezențe prestigioase 
la start Circuitele de viteză în
tâmpină greutăți — uneori in
surmontabile — din lipsa unor 
trasee potrivite sau obținerea 
aprobărilor pentru folosirea lor. 
în fața acestei situații, soluțiile 
nu sînt de loc facile șl o bună

Victoria, 
sin tem 

desfășura

alergătură. 
Oprindu-ne 
“ care este

reușită Implică multă 
multă 
doar la 
obiectul 
șoferi 
trebuie 
folosită 
acum a 
pentru viitor se simte nevoia u- 
nor perfecționări. In primul 
rînd, credem că este necesar să 
se pună și în practică, nu numai 
în regulament, accentul pe des
fășurarea cursei de regulari
tate în condițiile respectării cu 
strictețe a tuturor regulilor de cir
culație, făcîndu-se apel la orga
nele miliției nu numai pentru a 
asigura traseul, ci și pentru con-. 
trolul efectiv al respectării vi
tezelor legale și a tuturor 
cotoarelor. De altfel, acest 
trebuie sâ se întîmple la 
raliurile și exemplificăm 
faptul că, anul acesta, la 
Suediei, raliu internațional

străduință.
„raliul școală' 
preocupărilor Școlii de 

amatori din București, 
să spunem că formula 
în edițiile disputate pînă 
fost corespunzătoare, dar

și chiar a organelor de con- 
ale miliției. In aceste coa

indi- 
lucru 
toate 

cu 
raliul 

______     de 
prestigiu, inclus în campionatul 
european al mărcilor, plloțl de 
mare renume ca Waldegaard au 
fost penalizați pentru depășirea 
vitezei maxime de 90 km/oră 
permisă pe drumurile Suediei. 
Or. la noi (șl acest lucru s-a 
întîmplat tocmai la... „raliul 
școală" de sîmbătă și duminică) 
respectarea vitezelor limită im
puse de lege este ultima preo
cupare a concurenților, a oficia

Iilor
trol .. ... ... _  _____
alții realizarea mediei orare im
puse este o joacă și departaja
rea o fac doar probele speciale 
Despre felul cum acestea au 
fost alese, părerile sînt împărțite. 
Slalomul este în generai accep
tat și indiscutabil are o contri
buție directă atît la perfecțio
narea conducerii cît și la asi
gurarea unui spectacol. Schim
barea roții ni se pare însă mal 
puțin potrivită și pledăm pentru 
înlocuirea ei, în viitor, cu o altă 
probă care să solicite calitățile 
de conducători ale celor doi 
membri din echipaj. O cursă de 
accelerație pe 400 m este — de 
exemplu — o probă care se poa
te organiza ușor și care înde
plinește aceste condiții. Ea poate 
fi eventual completată cu o pro
bă de frînare, de asemenea u- 
tilă șl interesantă. Iată, deci, că 
față de greutățile pe care le în- 
tîmpină — deocamdată 
mai atrăgătoare formă 
trecere automobilistică 
de viteză), s-ar putea 
Iuții pentru a face să 
eficacitatea șl Interesul actuale
lor competiții. Adoptarea lor ar 
însemna un pas înainte, un pas 
de care automobilismul nostru 
are nevoie.

★
— Foarte mulți 

cătorii trecuți prin echipa de 
tineret a Rapidului activează 
în prezent în divizia B și 
foarte puțini au primit girul 
.primei formații a clubului 
giuleștean. Poate fi vorba de 
un paradox? — ne-am adie- 
sat antrenorului NICOLAE 
CRISTESCU.

— NOI CONSIDERAM CA, 
ÎN DRUMUL DE LA TINE
RET LA DIVIZIA A, MAI 
E NEVOIE DE ÎNCĂ O ETA
PĂ, INTERMEDIARA, DIVI
ZIA B. De aceea am împru
mutat destui jucători unor 
formații din eșalonul secund, 
ca Dunărea Giurgiu, Sportul 
studențesc, C.F.R. Pașcani etc. 
Acolo se formează cu ade
vărat un jucător care vrea și 
trebuie să reziste luptei din 
divizia A. La tineret nu exis
tă miză, echipele nu-și gă
sesc adversari în accepția 
bună a cuvîntului, de unde 
se înțelege că scopul acestui 
campionat nu prea este rea
lizat. în virtutea acestor con- . 
siderente, CRED CA AR FI 
MAI NIMERIT CA FIECARE 
CLUB DIN DIVIZIA A SA 
IA SUB SUPRAVEGHEREA 
SA O ECHIPA DIN B CU 
CARE SĂ COLABOREZE, 
RODIND ACOLO TINERII 
CARE NU CORESPUND ÎN
CĂ PRIMEI FORMAȚII. AR 
FI UN AVANTAJ RECI
PROC.

Se discută despre restruc
turarea campionatului de ti
neret, pe zone. Găsesc nime
rită, chiar foarte utilă, aceas
tă idee. Eu unul consider că 
în provincie cadeții ar putea 
juca într-un campionat pe 
zone geografice, iar în Bucu
rești ar fi mai indicat să se 
dispute un campionat separat 
al echipelor de tineret.

★
ALEXANDRU MESZAROS 

(Steagul roșu Brașov) : „Gă
sesc potrivită actuala formu
lă de disputare a campiona
tului de tineret. Pentru că, 
in pofida dificultăților gene
rate de unele deplasări lungi, 
EXISTĂ UN REAL CÎȘTIG 
PENTRU GENERAȚIA CARE 
VINE : ARE POSIBILITA
TEA SĂ ÎNTÎLNEASCÂ TOT 
CE-I MAI BUN (admițînd că 
din echipele de tineret fac 
parte, cu adevărat, cei mai 
talentați jucători, toți de pers
pectivă) ȘI SA VADĂ LA 
LUCRU CEI MAI VALOROȘI 
FOTBALIȘTI DIN *" 
A, DE LA CARE 
ÎNVEȚE CEVA".

— Cum explicați 
deșt ocupat de formația 
antrenați ?

— Avem o echipă cu 
dia de vîrstă foarte scăzută, 
majoritatea jucătorilor sînt în 
formare și, apoi, credem că

dintre ju-

DIVIZIA
POT SA

locul mo- 
ce o

me-

L-am rugat pe ROBERT 
COSMOC, antrenor principal 
la Farul, să ne vorbească 
despre echipa de tineret-re
zerve. Alegerea n-a fost in- 
timplătoare. Farul joacă un 
rol important în prima divi
zie, dar formația sa de tine
ret se situează, cel puțin prin 
prisma rezultatelor obținute 
și a poziției in clasament, 
departe de seniori.

— Dacă privim lucrurile 
numai prin prisma rezultate
lor, s-ar putea crede că la 
Constanța nu se acordă spri
jinul necesar echipei de ti
neret-rezerve. IȚn punct de 
vedere material, are tot ce-i 
trebuie. Ca și primei echipe, 
i-a lipsit terenul de antrena
ment, dar această problemă 
e ca și rezolvată, fiind vorba 
numai de zile pînă la folosi
rea unui teren special pentru 
pregătiri. De îndrumarea teh
nică răspunde E. Hașoti, an
trenorul secund, iar antrena
mentele se fac, de regulă, îm
preună cu prima formație.

— Cum explicați, totuși, re
zultatele slabe obținute de 
echipa de

— Am 
formație 
menținere 
ce sînt apți să îmbrace, de 
la caz la caz, tricoul primei 
echipe. De pildă, în această 
situație s-au aflat N. Constan- 
tinescu, Gliirca, Popa, I. Con- 
stantinescu. Cei care mai au 
de învățat, sau au nevoie de 
o perioadă de rodaj, au fost 
îndreptați spre'echipa de di
vizie B Portul, cu care între
ținem bune relații de colabo
rare, ca de altfel și cu Elec
trica. La Portul evoluează nu 
mai puțin de 8 jucători de la 
Farul. îi urmărim în conti
nuare și cînd valoarea lor va 
crește vor reveni în divizia A. 
Punctele și victoriile în cam
pionatul de tineret nu prea 
ne interesează, căci nu ele 
trebuie să constituie roslul 
lui.

— Pentru că vorbeați de 
rostui competiției, dv ce pă
rere avdți în această privință?

— CAMPIONATUL DE TI
NERET-REZERVE ESTE EX
TREM DE 
TUIELILE 
SÎNT ÎN 
PENTRU 
LUI. CU AMENDAMENTUL 
CA ACESTE FORMAȚII SĂ 
SE BUCURE DE CONDIȚII 
DE PREGĂTIRE Șț SELEC
ȚIE OPTIME. Noile preve
deri ale regulamentului 
transferări sînt un prim 
în această direcție. Noi 
tenționăm să selecționăm 
județ pe cei mai talentați ju
cători — pînă la 18 ani — 
să ptofilăm pe fotbal, cu spri
jinul organelor locale, o școa
lă profesională cu 1 000 de 
elevi și să creăm, în acest, 
fel, un nucleu de perspectivă 
al echipei de tineret.

Pentru Universitatea Cra
iova — ajunsă, după cum 
scriam nu de mult, în febra 
unor evidente înnoiri de efec
tiv — echipa de tineret a 
reprezentat o treaptă de ro
dare pentru un Niculescu, O- 
prea, Boșoteanu și mai tinerii 
lor colegi Donose și Smaran- 
tlache. Antrenorul ȘTEFAN 
COIDUM ne declara, de alt- 
fe : „Echipa de tineret a con
stituit un mijloc eficient de 
rodare a unor tineri talen- 
tați. Așteptăm finalul cam
pionatului și sesiunea de exa
mene, sperînd ca din rîndu- 

promo- 
de fot-

rile „bobocilor" să 
văm o altă „recoltă11 
baliști de valoare".

„Unii au înțeles rostul 
competiției, alții nu !"

— cea 
de în- 

(circuitul 
găsi so
crească

Gh. EPURAN

tineret ?
considerat această 
ca un mijloc de 
în formă a celor

UTIL ȘI CHEL- 
FACUTE NU 

ZADAR. OPTEZ 
CONTINUAREA

de 
pas 
in- 
din

Ca unul dintre cei ce sînt 
săptămînă de săptămînă pe 
stadion, în calitate de obser
vator federal sau antrenor 
principal al echipei naționale 
de tineret, am considerat că 
este utilă — și in același 
timp necesară — părerea an
trenorului federal GHEOR- 
GHE OLA. Să-i dăm cuvîn
tul :

„în turul campionatului am 
urmărit mai multe meciuri 
decît în această primăvară. 
Părerea mea despre această 
competiție aș sintetiza-o în 
două puncte mari : 1) sînt 
cluburi și asociații care folo
sesc în 
treaptă 
juniorat 
obține 
consemnate pe tabela de mar
caj sau în clasament, remarc 
în primul rînd pe Progresul, 
unde în cadrul echipei de ti
neret și-au făcut rodajul atît 
de necesar Beldeanu, Duilu 
Georgescu, Dumitriu, apoi 
Petrolul, Universitatea Craio
va, Steaua, UniversitateaCiuj; 
2) Alte cluburi nu înțeleg 
rostul campionatului și fac o 
treabă formală. Pentru cei 
de la Jiul, de pildă, echipa 
de tineret constituie o pova
ră. Nu văd în ea decît un 
mijloc de cheltuire a banilor. 
Simptomatic, nu întîmplător, 
echipa petroșeneană a termi
nat meciul de la Pitești în 
7 jucători. La C.F.R. Timi
șoara și C.F.R. Cluj, la fel, 
valoarea formațiilor de tine- 
ret-rezerve este îndoielnică, 
perspectiva lipsește, totul fiind 
dominat de lupta pentru su
praviețuirea în divizia A a 
primelor echipe.

Așa stînd lucrurile, compe
tiția e utilă pentru unele clu
buri, care i-au înțeles meni
rea. Altele, însă, au uitat un 
lucru elementar : promovări
le de la juniori la seniori, la 
divizia A, mai ales, nu se fac 
atît de ușor. CONSTITUIE 
EXCEPȚII SITUAȚIILE CIND 
UN FC)ST JUNIOR DĂ IME
DIAT RANDAMENT ÎN PRI
MA 
CEI 
DE 
UN
ACESTE ECHIPE DE TINE- 
RET-REZERVE".

mod judicios această 
intermediară dintre 
și seniorat. Fără a 
rezultate imediate,

FORMAȚIE. PENTRU 
MAI MULȚi, E NEVOIE 
UN RODAJ DE UN AN, 
AN ȘI JUMĂTATE ÎN

EXCURSII LE-PR EMIT ÎNDRĂGITE
Cîștigurlle constînd în călă

torii peste hotare — prilej de 
cunoaștere a frumuseților natu
rale, ale realizărilor și monumen
telor de artă și cultură din ță
rile prietene — au fost oferite 
cu regularitate la tragerile spe
ciale șl excepționale LOTO si 
PRONOEXPRES.

De curînd s-a întors 
care a vizitat Cehoslovacia 
care a asistat la meciul de 
bel Cehoslovacia — România 
cadrul Cupei Europei.

La 29 mal va pleca Intr-o __
moașă excursie cu o durată de 
10 zile, pe ruta Berlin — Leip
zig — Dresda, un grup de cîș- 
tigători, iar la 14 iunie Un alt 
grup va pleca tntr-o călătorie

grupui 
si 

fot- 
dln
fru-

cu autocarul în Republica Popu
lară Ungară, Republica Socialis
tă Cehoslovacă. Republica Demo
crată Germană și Republica 
Populară Polonă.

Jucînd la sistemele 
PRONOSPORT puteți 
printre alte importante cîstiguri 
și frumoase excursii în străină 
tatc.

LOTO— 
obține

• Pentru tragerea LOTO de 
vineri 28 mal 1971, vă mai pu
teți procura biletele astăzi «1 
mîine.

La această tragere, pe lingă 
cîștigurlle obișnuite în bani, mal 
puteți obține autoturisme la a- 
legere șl excursii în GRECIA — 

cu avionul — durata circa 8 zile.

C1ȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT NR. 21 

DIN 23 MAI 1971
CATEGORIA 

tate) 3 variante 
lei ;

CATEGORIA 
rezultate' 8.80 
13 437 lei ;

CATEGORIA 
zultate) 149,55 
1186 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

I : (13 rezul- 
lO’/o a 32 846

(12
a

a III-a (11 
variante

re.
a
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A DEBUTAT CU SURPRIZE

• Tiriac și Taylor printre cei eliminați © Un start bun al lui Petre 

Mărmureanu ® Partida Năstase - Koch aminată pentru azi
PARIS, 25. — Surprizele au 

abundat în cea de-a doua zi 
rezervată jucării partidelor 
din turul întii al probei de 
simplu. în cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale 
Franței. Doi capi de serii au 
fost eliminați, primul fiind en
glezul Roger Taylor, învins de 
australianul John Cooper : 6—8, 
6—2. 6—3, 5—7. La acest scor, 
Tayior a abandonat acuzind 
dureri la un picior. Din neferi
cire. a doua surpriză a zilei a 
fost furnizată de partida din
tre tenismanul român Ion Tiri
ac și profesionistul australian 
Bill Bowrey. Deși Tiriac mani
festase o formă foarte bună în

Excelente rezultate
ale atleților polonezi

Atleta poloneză Irena Klrszen- 
stein Sewlnska a obținut două 
rezultate remarcabile în concursul 
de la Varșovia, cîștigînd proba de 
200 m cu 23,0 (cea mai bună per
formanță mondială a sezonului) 
pi cursa de 100 m plat cu timpul 
de 11,4.

La Lodz, Ludwiga Hewlnska a 
stabilit un nou record polonez în 
proba de aruncare a greutății cu 
17,92 m. In aceeași probă, la mas
culin. Wladislav Keniar a stabilit 
și el un nou record al Poloniei 
cu 20,26 m.

recentele sale apariții, de data 
aceasta el a fost vizibil frînat 
de o indispoziție de joc, ceea 
ce a permis adversarului său 
să domine partida. Bowrey 
ciștigă cu 8—6. 6—2, 8—6.

O foarte bună comportare o 
are al treilea jucător român, 
Petre Mărmureanu. El a debu
tat cu o prețioasă victorie în 
fața cunoscutului tenisman sud- 
african Robert Maud, de care a 
dispus cu 6—4, 4—6. 6—4, 4—6, 
8—6. Nu s-a jucat partida din
tre Die Năstase si campionul 
brazilian Thomas Koch, amînată 
din cauza ploii.

Alte cîteva rezultate pot fi 
adăugate capitolului surprize
lor : Nowicki (Polonia) — Mc 
Manus (S.U.A.) 6—3. 6—0,
6—2 ; Ross Case (Australia) — 
Mandarino (Brazilia) 6—4, 
10—8. 7—5 ; Meyer (Franța) — 
ilovanovici (Iugoslavia) 4—6, 
8—6. 6—2 ab. ; Kuki (Japonia)
— Dcnt (Australia) 6—2. 7—5,
6—3. In fine, următoarele par
tide s-au încheiat cu rezultate 
scontate : Riessen (S.U.A.) — 
Palmieri (Italia) 7—5, 7—5,

6—1 ; Addison (Australia) — 
Szoke (Ungaria) 6—1. 4—6, 
6—2, 7—5 ; Smith (S.U.A.) — 
Kalogheropoulos (Grecia) 6—3, 
6—2, 8—6 ; Spear (Iugoslavia)
— Franchiitî (Italia) 6—2. 7—5, 
6—3 ; Philips Moore (Australia)
— Cornejo (Chile) 6—2, 
3—6. 3—G. 6—1.

o FĂRĂ BOB?

IN AJUNUL MARILOR
CONFRUNTĂRI HIPICE

DE LA FONTAINEBLEAU
Șl AACHEN

Este așteptatei reintrarea călăreților romani .Olimpialei albe’’ ’76. 
’ i opu- 

aflat 
con- 

ghea- 
ame- 

re- 
Mult 

presu-

Sezonul marilor competiții 
hipice a debutat la Roma și 
Barcelona, și continuă cu 
două dintre cele mai impor
tante concursuri oficiale ce 
vor avea loc la Fontainebleau 
și Aachen.

La Fontainebleau, Societa
tea hipică franceză organi
zează în perioada 27—31 mai 
un concurs al cărui program 
cuprinde un număr de nouă

INTERZONAL"

probe de obstacole și la care 
s-au înscris pină acum echi
pele reprezentative ale An
gliei, R.F.G., S.U.A., Italiei, 
Franței, Elveției și Belgiei, 
Spaniei și Irlandei. Din rîn- 
dul „celor mari" lipsește nu
mai Canada — campioana 0- 
limpică din Mexic.

Vor fi prezenți la startul 
probelor aproape toți preten
denții la viitoarele titluri o- 
limpice, dintre care amintim 
pe David Broome (Anglia) — 
campion 
Winkler 
mondial 
olimpic 
(Franța) 
1952 și 
dial 1966, Raimondo d'Inz.eo 
(Italța) — campion mondial 
în 1956 șl 1960, William Stein- 
kr îs (S.U.A.) — campion
olimpic 1968, Janou Lefevre 
(Franța) — campioană mon
dială la femei, Schockemollc, 
A. Smith, Nelson Pcssoa etc.

în continuarea concursului 
hipic, la_ Fontainebleau Se va 
desfășura ,,‘Săptămîna inter
națională a sportului hipic 
militar" care va cuprinde pe 
lingă probele de obstacole și

mondial 1970, Hans 
(R.F.G.) — campion 
1954 și 1955, campion 
1960, Pierrc d’Oriola
— campion olimpic 
1964, campion mon-

PAUZA

INTERES URIAȘ
(Urmare din pag. 1)

Bonev și Jekov, englezul 
Bobby Charlton, cehoslovacii 
Kuna și Viktor, uruguayanul 
MazurkWicz, iugoslavul Gea- 
icj și itadianul Facchettî.

Acestei selecționate mon
diale îi va fi opusă o combi
nată a cluburilor sovietice 
Dinamo de pregătirea căreia 
se ocupă cu multă atenție an
trenorul Kanstantin Beșkov, 
care a convbcat următorii ju
cători: Iașin, Pilgni, Stapov, 
Zigov, Sabo, Jukov, Semin, 
Koslov, Avruițki. Estrekov 
(toți de Ia Dinamo Moscova), 
Puzaci și Hnselnițkî (de la Di
namo Kiev), Malafeev și Za
harov (de la Dinamo Minsk)., 
Metreveli (de la Dinamo Tbi
lisi).

Marți, după antrenamentul 
de care aminteam, pe stadion 
a apărut, pentru a mulțumi 
invitaților, însuși Lev Iașin, 
personalitate foarte căutată 
în aceste zile — mai ales ds 
către cei 40 de ziariști stră
ini sosiți special pentru me
ciul jubiliar, dar foarte greu 
de găsit. Mulțumindu-le ce
lor patru fotbaliști deja sosiți, 
pentru onoarea ce i-au fă
cut-o, Iașin a părut destul 
de rezervat, oboseala acestor 
zile tracasante pujiîndu-și 
amprenta pe chipul omului 
de 42 de ani.

Tn ceea ce-1 privește pe 
Dumitrache, acesta se simte 
foarte bine, antrenamentul de 
marți — în care Rajko Mitici 
a lucrat cîteva minute numai 
cu el — i s-a părut agreabil, 
singurul impediment la a- 
ceastă oră fiind pentru bucu- 
reștean timpul, neașteptat 
de rece pentru noi, cei care 
cil 48 de ore în urmă abia 
suportam cămașa.

în mexicanul Pena, jucător 
la ..Jalisco” din Guadalajara, 
Dumitrache a găsit un inter
locutor minunat, discutînd 
ore întregi despre întâmplă
rile campionatului mondial, cu 
care ocazie Pena nu se sfieș- 
te să-i repete românului fru
moasele impresii pe care a- 
certa le-a lăsat concetățenilor 

■ săi
Aceleași bune cuvine i-au 

fost adresate Iui Dumitrache 
și de cunoscutul ziarist fran- 

la 
la 
a- 
un

De cîteva zile, presa sovie
tică de specialitate acordă 
spații întinse acestui memo
rabil eveniment fotbalistic, 
prezentînd istoria carierei lui 
Iașin, diferite declarații des
pre el, precum si „cărțile dc 
vizită" ale fotbaliștilor de 
pretutindeni așteptați 
dintr-o clipă într-alta.

Dintre toate declarațiile găz
duite de ziarele moscovite, 
demnă de a fi reprodusă mi 
s-a părut, în primul rînd, cea 
a lui Pele : „Iașin este cel 
mai bun portar pe care l-am 
văzut în viața mea. Tot ceea 
ce se spune despre calitățile 
lui excepționale este adevă
rat”. în sfîrșit, iată cîteva da
te pentru amatorii de statisti
că, furnizate de unul dintre 
cei mai cunoscuți specialiști 
ai istoriei fotbalului sovietic, 
Konstantin Esenin, fiul mare
lui poet: Iașin a apărat de 
78 de ori echipa U.R.S.S., a 
apărut de două ori în poarta 
echipei lumii și (le trei ori în 
cea

Cu prilejul unui concurs de 
atletism, desfășurat recent la 
Pekin, tinăra atletă din R. P. 
Chineză, Wu Fu-șan, a trecut 
ștacheta înălțată la 1,82 m

Foto I CHINA NOUA

Turneul U.E.F.A

aici

326 dea Europei, a jucat

LUBANSKI unul din par- 
ticipanții la „Jubileul Iașin"

Cunoscutul călăreț italian Raimondo d’Inzeo, unul din laurea- 
ții recentului concurs hipic internațional de la Roma, în 

plin parcurs

probe de dresaj, concurs com
plet, steple-chaise 
country.

Cel de al doilea 
hipic al anului va fi — între 
24 iunie și 4 iulie — con
cursul hipic oficial de la 
Aachen, unde se vor întrece 
pretendenții la titlul de cam
pion european la sărituri.

Concursul de la Aachen, 
aflat la cea de a 35-a ediție 
este cel mai bine cotat din 
lume, întrunind de fiecare 
dată un număr foarte mare 
de participanți. Nu este ex
clus ca anul acesta, dat fiind 
caracterul său preolimpic, să 
se înregistreze o cifră re
cord.

De Aachen ne leagă amin
tirea celei mai răsunătoare

și cross

even im ent

victorii obținute de o echipă 
românească de obstacole, cînd 
am cîștigat ,,Cupa Națiuni
lor" in anul 1938. Cu cîțjva 
ani în urmă, călăreții români 
Vasile PinciU, Gh. Langa și 
Virgil Bărbuceanu s-au făcut 
remarcați la Aachen, ei reîn- 
nodînd firul .întrerupt al vic
toriilor.

La actualul concurs se aș
teaptă reintrarea lui V. Pin- 
ciu, aflat în pregătire de mai 
mult timp în R.F.G. De ase
menea, este posibil ca și alțl 
doi călăreți români, Oscar 
Recer și Al. Bozan, să parti
cipe la unele probe, dacă ni
velul lor de pregătire va fi 
corespunzător.
’ . W ‘

Felix ȚOPESCU

CĂLĂREȚII ROMĂNI VICTORIOȘI 
ÎN ULTIMELE PROBE LA NOVI SAD

cez Robert Vergne, de 
„l’Equipe”, venit special 
hotel pentru a-1 saluta pe 
tacantul român și a-i lua 
interviu.

partide la Dinamo Moscova, 
în cariera lui a apărat peste 
50 de lovituri de la 11 metri!

Acesta este, schițat, traseul 
vieții sportive a unuia dintre 
marii eroi ai balonului rotund. 
Pentru el, pentru a cinsti și 
onora serviciile aduse fotba
lului, sosesc în aceste zile la 
Moscova mari vedete din 
toate colțurile lumii.

In Cehoslovacia s-au disputat 
noi întâlniri în cadrul turneului 
de fotbal U.E.F.A.. rezervat echi
pelor de Juniori. Iată rezultatele 
tehnice : Portugalia—Austria 1—4); 
Spania—Elveția 1—0 ; U.R.S.S.—
Belgia 2—2 ; Bulgaria—Țara Gali
lor 1—1 ; Cehoslovacia—R. D. Ger
mană 2—2 ; Grecia — R. F. a Ger
maniei 4—2 ; Iugoslavia—Polonia 
5—1 : Anglia—Suedia 1—0.

BELGRAD, 25 (Agerpres). — 
în turneul interzonal feminin de 
șah de la Ohrid a fost zi de re
paus. S-a jucat numai o partidă 
neterminată în ziua întreruptelor, 
aceea dintre Katia lovanovicl șl 
Zatulovskaia, încheiată remiză

Clasamentul este neschimbat. 
Conduce Aleksandria (U.R.S.S.) 
cu 9 puncte, urmată de Konopleva 
(U.R.S.S.) și Radzikowska 
(Polonia) — 8’/a, Zatulovskaia
(U.R.S.S.) — 8 p. etc. Elisabela 
Polilironiade ocupă locul 9 cu 6 p. 
în runda a 13-a, ea va juca (cu 
piesele negre), împotriva șahlstei 
iugoslave Belamaricl.

După 8 runde, îri turneul in
ternațional de șah de la Baja 
(Ungaria) conduce maestrul ma
ghiar Forint.os cu 6 puncte, ur
mat de Baghirov (U.R.S.S.) ,*Csom 
(Ungaria) 5*2 p., Ciociltea (Ro
mânia), Lengyel (Ungaria), 

1 Schmidt (Polonia) — 5 p.

în ultimele două probe de 
obstacole ale concursului hi
pic internațional de la Novi 
Sad, călăreții români au ob
ținut rezultate foarte bune 
cucerind — în ambele — pri
mul loc. Astfel, în proba nr. 
6 (înălțime 1,40 m) rezervată 
seniorilor, Aurelian Stoica cu 
calul Spumos s-a clasat pri
mul, după un baraj, cu 0 p 
penalizare (32,5 s), iar Dumi-

tru Velea cu Aprod a ocupat 
locul 3 cu 8 p penalizare și 
locul 4 (ex aequo) cu Vinovat, 
cu 4 p penalizare, dar în a- 
fara barajului. Proba urmă
toare (nr. 7), 
vojvodina” (înălțime 
parcurs de forță) a 
după 3 baraje, lui 
Velea cu Viorica cu 
nalizare, urmat de 
Stoica cu Pick-up (4

VEDETA SAPTAMINII
»

MECI DRAMATIC IN C.M. DE BASCHET FEMININ
RIO DE JANEIRO, 25 (Ager

pres). După o zi de repaus, a 
fost reluat campionatul mondial 
feminin de baschet. Reprezenta
tiva U.R.S.S. a dispus de Ceho-

Turneul de volei
al armatelor prietene

(Agerpres). — La 
început întrecerile 
volei al armatelor

FRAGA 25
Liberec au 
turneului de 
prietene. în primul joc, Steaua 
București a întâlnit formația 
Ț.S.K.A. Moscova în fața căreia 
a pierdut cu scorul de 0—3 
(13—15. 12—15. 10—15). într-un alt 

, joc, Dukla Praga a dispus cu 3—0 
de Honvâd Budapesta.

slovacia cu 88—69 (49—42) Selec
ționata Braziliei a întrecut la li
mită cu 77—76 (36—35) echipa 
Japoniei. A fost o partidă dra
matică în care rezultatul final a 
fost viciat de deciziile eronate 
ale arbitrului Uruguayan Marrio 
Hoppenhain. După meci, afec
tată de înt'rîngerea suferită, ju
cătoarea japoneză Ranko Ko a 
suferit o criză de nervi, trebuind 
să fie transportată cu ambulanța 
la hotelul unde este găzduită e- 
chipa Japoniei. Agențile de pre
să transmit că delegațiile Fran
ței, Japoniei și U.R.S.S. au pro
testat împotriva arbitrajului 
prestat de Hoppenhain.

în clasament: U.K S.S. 8 p,
Brazilia 6 p. Cehoslovacia 5 p. 
Japonia 5 p, Coreea de Sud 4 p, 
Franța 3 p, Cuba 2 p.

UN FRUMOS SUCCES
(Urmare din pag. 1)

tele noastre sînt campioane 
europene. Jucătoarea oaspete 
a înregistrat un punctaj mult 
maj slab decît se prevedea 
și astfel medalia de aur a 
revenit româncelor.

Autoarele acestui frumos 
succes sînt (în ordinea intră
rii pe piste): Ildico Jijic, Eli- 
sabeta Gali, Margareta Bor
dei, Vasilica Fințea, Rozalia 
Stefucz și Erica Szâsz. Aceste 
fete și antrenorul lor, Con
stantin Neguțoiu, merită 
te felicitările.

Clasamentul final — 
nioare: 1. ROMANIA
p.d. (18 bile în gol), 2. R. D. 
Germană 2358 p.d. (30), 3. 
hoslovacia 2239 p.d. 
R. F. a Germaniei 
(38).

Luînd conducerea 
pă primul schimb, 
nata masculină a

pat doar locul 7 deoarece și 
ultimii trei jucători români 
au avut comportări modeste. 
Clasamentul final : 1. R. F. 
a Germaniei 4 941 p.d. (26 
bile „goale"), 2. Austria 4 908
(28) , 3. R. D. Germană 4 902
(29) , 4. Cehoslovacia
(35), 5. Iugoslavia 4 829a (44; 
1 545 izolate), 6. Ungaria 4 829 
(38; 1 539 izolate), 7. România 
4 736 (46), 8. Suedia 4 600 (76).

Miercuri dimineață încep 
calificările la probele indivi
duale.

4 856

toa-

ju- 
2421

(50),
2233

Ce-
4.

p.d.

dll-incă 
selecțio- 

R. F. a 
Germaniei s-a situat în frun
te, menținîndu-și astfel titlul 
cucerit cu doi ani în urmă.

Echipa țării noastre a ocu-

„TURNEUL PRIETENIEI"
(Urmare din pag. t)

fost eliminați trăgătorii noș
tri Bănică și Szentkiraly), im
petuosul campion cubanez Je
sus Gil, sportivul sovietic Lu- 
kiancenko (în grupa în care 
— din nou — Alexiu a fost 
cap de serie urmat de Pfeif
fer și Schenkel — ambii din 
echipa R.D.G.), în fine pe re
putații trăgători Romanov 
(din echipa U.R.S.S. care a 
cucerit titlul mondial în 
1970), Dabrowski (medaliat 
cu bronz la C.M. 1970) și 
Czakkel (din echipa Ungariei, 
clasată pe locul II Ia C.M. — 
1970). Aci. calificații au fost : 
Koteșev (U.R.S.S.)’, Falb si 
Haerter (R.DG).

Semifinalele — disputate 
fără participarea floretiștilor 
polonezi (altă surpriză!) — s-au

dovedit complet nefavorabile 
trăgătorilor din R.D.G. (Pfeif
fer, Schenkel, Behrens și 
Haerter) care sînt cu tații e- 
liminați, împreună cu Alexiu 
și Kovacs.

Finala a consemnat un bun 
debut al lui Falb, victorios 
la Mureșan (5—3) și Ia Ta
kacs (5—2). în același timp, 
se impune Stankovici, reali
zând victorii la Leibovici 
(5—2) și Ia Koteșev (5—4). în 
asaltul direct dintre Falb și 
Stankovici, ultirAul se arată 
mai insistent și ciștigă cu 
5—3. Se părea că Falb își va 
apropria locul secund, dar el 
începe slab asaltul cu Kote
șev 
să
C'J

(0—3), reușește totuși 
ajungă la 3—4, dar pierde 
3—5. De notat, însă, că 

două din acțiunile sale pe 
paradă-ripostă n-au fost vă
zute de arbitrul polonez

Gwardinski (care, altfel, a 
condus bine întîlnirile din 
finală). Tn cel mai frumos 
asalt al finalei, Falb a dispus 
de Leibovici cu 5—2, asigu- 
rîndu-și locul III.

Mureșan a avut un început 
puțin concludent (pierde 
la Leibovici) dar își revine și 
punctează decisiv la Takacs 
(5—3) și la Koteșev (5—2). 
Intr-un fel, el a furnizat și 
surpriza finalei, reușind sin
gura victorie asupra lui 
Stankovici (5—4)..

Clasament final : 
kovici (U.R.S.S.) 
teșev (U.R.S.S.) 
(România) 3 v ; 
(România) 3 v ; 
(U.R.S.S.) 2 v ; 
(Ungaria) 0 v.

Azi, începînd 
8,30, se desfășoară proba in
dividuală de sabie.

1. Stan- 
4 v; 2. Ko- 

v ; 3. Falb 
4. Mureșan
5 Leibovici

6. Takacs

3

de la ora

5 MINUTE DUPĂ
ÎNCHEIEREA ÎNTRECERILOR

ANTONIN CIHLAR (Ceho
slovacia — președintele secției 
asfalt a F.I.P.). „Victoria roz 
mancelor este pe deplin me-, 
ritată. M-a impresionat stilul 
desăvîrșit al sportivelor și 
sînt sigur că pe cîteva dintre 
ele le voi vedea la C.M. de 
anul viitor, de la Split".

KARL HAMF (R.F.G. —
arbitru principal ăl C.E.) : 
„Aveți o echipă omogenă. îl 
felicit călduros pe antrenorul 
Neguțoiu, ca și pe cele șase 
fete, 
titlu

cîștigătoarele primului 
european de junioare".

DE PE ARENA 
EUROPENELOR

C.
Dacă la ediția anterioară
E., desfășurată la Nilrn- 

(R.F.G.), și-au disputat
a 
berp 
intîietatea doar cinci selecțio
nate masculine, europenele de 
la Galați se bucură de o par
ticipare masivă și valoroasă : 
4 echipe de fete, 8 de băieți, 
iar la turneul individual s-au 
înscris și cițiva popicari 
francezi. Ediția românească a 
competiției este onorată de 
prezența unor marcante per
sonalități : Herbert Mahnerth 
(R.D.G.), vicepreședinte al 
F.I.P., Antonin Cihlar (Ce
hoslovacia), președintele sec
ției asfalt a F.I.P., Hans 
Baum (R.F.G.), I. Regen (Su
edia), președinți ai federații
lor .de. popice din țările res
pective.

,Premiul Agro-
1,80 m, 
revenit, 

Dumitru 
0 p pe- 
Aurelian 
p., pen.)

Nu e prima oară cînd se 
Intimplă așa. După tipicul 
alegerilor parlamentare 
burgheze, candidații poartă 
o campanie electorală gran
dioasă (și costisitoare), pro* 
mițind marea și sarea, în 
dreapta și în stingă, pen
tru ca o dată obținut votul 
să înceapă să uite făgă
duințele sau să renunțe la 
ele (invocînd costul ridicat). 
Este cazul unor organiza
tori de Jocuri Olimpice.

Zilele trecute, in Camera 
a doua a statului Colorado, 
senatorul american John 
Bermingham a făcut pro
punerea ca bobul să fie 
sters din programul Jocu
rilor de la Denver, din 
1976. Recomandarea aceas
ta. cu totul neobișnuită, are 
oarecare greutate pentru 
că de curînd Senatul din 
Colorado și-a creat o re
prezentantă oficială în si
nul comitetului _ de .prȘanr-

Printre argumentele 
se bobului s-a 
acela că începerea 
strucției pistei de 
ță artificială ar 
tnința... economia 
giunilor învecinate, 
mai verosimilă este i 
punerea că opoziția față de 
bobul olimpic vine din par
tea unor parlamentari care 
si așa se plîngeau de cos
tul prea ridicat al J.O. de 
iarnă de la Denver.

Am susținut că nu se ln- 
tîmplă prima oară. Tot așa 
a fost și in I960. Ia Squaw 
Valley, tot în Statele Unite, 
cînd probele de bob au fost 
radiate din programul olim
pic de către organizatori. 
România s-a numărat atunci 
printre putinele țări care 
au susținut integrarea bo
bului în program.

Acum, va trebui din nou 
luptat, încercîndu-se evita
rea oricărui eșec. Federația 
română de specialitate ar 
trebui poate să se ralieze 
protestului făcut public de 
către federația elvețiană și 
să ceară federației interna
ționale să se opună acestui 
afront reînnoit împotriva 
unui sport care figurează 
din 1924 în programul olim
pic.

S-ar putea reaminti pre
ședintelui actual al Comi
tetului olimpic al S.U.A, 
Clifford Buck (pe alunei 
încă doar vicepreședinte ți 
emisar al candidaturii ora
șului Denver), cu cită elo- 
cintă si căldura solicita 
sprijinul electoral al lumii 
bobului. Ia St. Moritz în 
1970. înaintea alegerilor de 
la Amsterdam. Acum cînd 
Denverul a fost investit cu 
onoarea de a organiza jocu
rile de iarnă din 1976, pro
misiunile referitoare la 
^.splendida pistă de bob ce 
urmează a fi construită” au 
fost uitate 1

Victor BANCIULESCU

ANGHEC iancu

ÎNVINGĂTOR

ÎN TURNEUL DE BOX

DE LA BRATISLAVA

JACKIE STEWART
• Născut la 11 

iunie 1939 într-o 
mică localitate din 
Scoția. încă de 
la 15 ani începe 

• să conducă șl să 
se familiarizeze cu 
motoarele in gara
jul tataiui său 
• Bun trăgător la 
talere este selecțio
nat, ca 
in echipa 
pentru 3 0 
Roma și 
Renunță 
tir pentru 
bllism.
1992 ciștigă « curse 
locale, iar în 1963. 
alergind pentru o 
echipă scoțiană, 
ciștigă 14 din cel 
23 dc curse la cat 
la startul. « 1 
1964 conduce 26 d 
automobile diferite 
în 53 de curse din 
care cîștigă 28. iar 
în 1965 debutează 
în „formula 1“ pe 
un B.R.N. « Din 
1967 începe să se ■ 
afirme printre ma
rii pilot! datorita 
și lui Ken Tyrrell, 
un mare organiza
tor, si mașinii Ma
lta. Tn 1968 ocupă 
locul ir în campio- 

mondiai. iar 
devine 
lumii,

PRAGA, 25 (Agerpres). — Fu- 
gillstul român de categoria grea 
Angliei Iancu a obținut un fru
mos succes în turneul lntertiațio- 
nal de la Bratislava. In reuniunea 
finală. Iancu l-a învins prin K.o. 
In repriza a ll-a pe cehoslovacul, 
Karacsony. în finala categoriei 
pană, Nicolae Gîju a pierdut la 
puncte în fața tînărului hotter 
Vere.ș din Bratislava. Campionul 
european Lâszlo Ot'băn (Ungaria), 
boxînd în limitele categoriei semi- 
ușoară, l-a întrecut la puncte pe 
polonezul Lewandowski.

rezervă. 
Angliei 

de la 
Tokio, 

insă la 
automo- 

• In 1961 —

natul 
în 
campion

După un 
mașina d~ 
(March) 
pună în __  ___ .
nalele sale calități de pilot 
(a cîștigat un singur Mare 
Premiu, pe cel de Ia Ma
drid) „scoțianul zburător" a 
revenit anul acesta printre 
protagoniștii campionatului 

-1 conducătorilor 
mașini 

și eforturilor pe 
, făcut

1960
al

de
nu

TELEXi

în care 
dispus

Desfășurate la GSteborg (Suedia), 
campionatele europene de judo 
au dat următorii învingători : 
cat. ușoară : Jean Mounier (Fran
ța) ; cat. semimijlo’cie : Rudolf 
Hendel (R.D. Germană); cat. mij
locie : Guy Auffray (Franța): 
cat. semigrea : Helmuth Noviller 
(R.D. Germană); cat. grea : Wil
lem Ruska (Olanda); toate cate
goriile: Vitali Kuznețov (U.R.S.S.).

La Mfinchen, s-a desfășurat o 
cursă ciclistă contracronometru 
pe echipe, considerată ca un 
prim test-preolimpic. Cel mal bun 
timp, pe distanța de 102,100 km, 
l-a realizat selecționata Italiei 
(Brogegnonl, Burgio, Moser, Mo
retti) cronometrată în 2 h 13:28,55.

■
Marele maestru sovietic Tigran 
Petrosian este primul dintre can
didați! la titlul mondial de șah 
care se califică pentru semifinale. 
La scorul de 4—3 în favoarea lui 
Petrosian, șahistul vest-german 
Robert Hiibner a renunțat să mai 
continue disputa in acest meci 
desfășurat la Sevilla. La Moscova, 
a șasea partidă dintre Viktor 
Korcinoi și Efim Gheller s-a în
cheiat remiză la mutarea a 27-a. 
Scorul este favorabil lui Korcinoi 
cu 3*/2—2*/2 p.

sezon
care a

i-a permis să-și 
valoare excepțio-

mondial al ___
datorită noii sale 
Tyrrell 
care Cosworth le-a 
pentru a-i asigura un motor 
Ford (8 cilindri) în stare să 
facă față progresului reali
zat în ultima vreme de mo
toarele cu 12 cilindri 
(Ferrari, B.R.M. șl Matra). 
Cu o mașină competitivă, 
Jackie Stewart, considerat 
de toată lumea ca cel mai 
bun pilot actual al „formu
lei 1“ și egal regretatului 
Jim Clark (și el scoțian), 
va juca fără îndoială un rol 
principal în campionatul 
actual.

Va reuși cîștige ?
Două circuite pe traseele 
cărora arta pilotajului joa
că un rol hotărîtor i-au a- 
dus două victorii, ultima, 
cea de la Monaco, fiind 

îndoială cea mai do- 
circuitul monegasc ce- 
o virtuozitate deosebi- 
confirmînd marile va- 
Sîntem însă doar la 

campionatului,

fără 
rită, 
rînd 
tă și 
lori.
începutul campionatului, 
celor trei Mari Premii dis
putate pînă acum urmîn- 
du-le alte zece. Multe din
tre acestea se vor disputa 
pe circuite rapide unde pu
terea motoarelor va eonta 
în egală măsură cu arta 
conducerii. Oricum, ultima 
victorie a lui Stewart, la 
Monaco, a confirmat marea 
clasă a pilotului scoțian 
care poate să devină pentru 
a doua oară campion al lu
mii.

Ar fi de altfel o coroană 
care 1 se potrivește.

Continuîndu-și turneul in S.U.A.,- 
reprezentativa masculină de bas
chet a U.R.S.S. a jucat la Cin-
locală. 1 
obținut victoria 
97—85 ........■
„Cupa 
culin,
Siena , _ _____
țiel Spaniei. în partida
Spania a cîștigat clar 
echipei Italiei : 79—62.

cinnati (Ohio) cu o selecționată 
icoală. Baschetbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de

(41—36).

prieteniei* 
competiție 
(Italia) a

la baschet tnas- 
desfășurată la 
revenit foraa- 

decisivă, 
în fața

Gh. E.

Turneul preolimpic de 
pe iarbă de la Mfinchen 
încheiat cu succesul selecționa
tei R. F. a Germaniei, care, în 
partida decisivă, și-a adjudecat 
victoria, cu scot ui de 2—1, în 
fața echipei Olandei.

hochei 
s-a

o ultimele știri o ultimele rezultate ultimele știri*
SCHIMBARE DE LIDER 

IN TURUL ITALIEI
Turul ciclist al Italiei a conti

nuat cu etapa Pescaserolli—Gran 
Sasso (198 km) in care victoria a 
revenit rutierului spaniol Vicente 
Lopez Carril cu timpul de 6h09:40. 
După 5 etape, clasamentul gene
ral individual are un nou lider : 
Ugo Colombo (Italia).

(Grecia) 14 p, 2. T. Vatistas (Gre- 
cia) 27,4 p, 3, P. Gramatikov (Bul
garia) 32 p. Clasa „F. D.“ : 1 N. 
Alexandrov—K. Țvetan (Bulgaria) 
6 p, 2, E, ~
(C.N.U. 
Jan—E.
25.1 p. 4.
(Electrica

REGATĂ CALMA
ÎN „CUPA C.N.U." 

LA YACHTING
MAMAIA, 25 (prin telefon) 

Ieri, în cea de a patra zi de 
întreceri, veliștii au avut un vint 
slab de foița 1—2. care totuși a 
marcat dese ..rotiri". în general, 
a fost o regată mal calmă, „m»r- 
gîndu-se“ mult mai grupat declt 
i? zilele precedente. în această 
situație nu s-au înregistrat salturi 
sau căderi în clasament. care, 
după regata a IV-a, se prezintă 
astfel : Clasa Finn 1. Hagipaviis

Gresianu—F. Panaitescu 
București) 17 p, 3. E. 
Josef (Cehoslovacia)

N. Culică—D. Nicoleseu 
Constanța).

ECHIPA DE TINERET 
A CLUBULUI RAPID 

PLEACĂ ASTAZI IN R.F.G.
Echipa dc tineret a clubului Ra

pid urmează să plece azi Sn 
R.F.G., în vederea unui turneu 
(intre 29 mai și 5 iunie) la care 
iau parte 8 echipe, împărțite în 
două serii.

DINAMO — RAPID 
(finaret-rezerve) 3-0 (2-0)

Ieri a avut loc pe stadionul 
Dinamo, partida dintre echipele 
de tineret-rezerve ale cluburilor 
Dinamo și Rapid, din cadrul eta
pei a 27-a. Au învins dinamoviștii

cu 3—0, prin golurile marcate de 
Both (mln. 7) și Nuțu (min. 35 șl 
71). A arbitrat bine Gh. Grigo- 
rescu. ,

ASTAZI LA BRAȘOV 
START ÎN „CUPA 

U.G.S.R." LA CICLISM
BRAȘOV 25 (prin telefon) Peste 

50 de ciclișfâ se vor alinia miercuri 
la startul primei etapei a com
petiției dotată cu „Oupa 
U.G.S.R." organizată de cătrie 
Consiliul județean sindical și a- 
sociația sportivă CIBO, în cola
borare cu Loto Pronosport. In 
prima zi, concurenții vor par
curge ruta Brașov — Rupea — 
Poiana Brașov (150 km), iar 
mîine. în etapa a doua, ei își 
vor disputa Intîietatea pe dis
tanța Brașov — Rîșnov — Fun
data — Brașov — Poiana Brașov 
(105 km), o întrecerea cu multe 
urcușuri care vor constitui un 
sever examen ai cicliștilor frun
tași, examen edificator în vede
rea alcătuirii reprezentativelor 
noastre pentru apropiatele con
cursuri de peste hotare.
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