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DORINȚĂ PUTERNICĂ, PREGĂTIRE ACTIVĂ, PENTRU SUCCESUL»

ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL IN PRELIMINARIILE C. M
Componenți ai lotului reprezentativ ne împărtășesc gîndurile, aspirațiile,

angajamentele lor în preajma primului meci oficial din 1973
Partida de la 6 mai, de la Tirana, a reprezen

tativei noastre de fotbal se apropie. Etapa de 
simbâtă a campionatului va încheia, practic, pre
gătirea pe plan general a acestui meci ; de du- 

speciale dedicate 
de calificare a tri- 
C.M.

minică Încep antrenamentele 
acestui joc important in cursa 
colorilor pentru turneul final al

CORNEL DINU (Dinamo) : 
nu mă gîndesc să lipsesc dintr-un 
joc așa de important nu numai pen
tru echipa națională, ci pentru fotba
lul nostru. Cred că nici un jucător 
nu trebuie să se dea la o parte de 
la o asemenea datorie. Am reluat 
luni antrenamentele. Am încă dureri 
Ia gleznă. Dacă ele mă vor lăsa, 
voi juca ; dar și dacă vor persista 
tot voi juca ! Nu contează o mică 
afecțiune. Cred că pentru partida de 
la Tirana trebuie să perfecționăm 
jocul defensivei în sensul de a nu 
se lăsa depășită de acțiunile indivi
duale ale partenerilor de întrecere. 
Eu aș fi dorit să joc în linia de 
mijloc, așa cum am sperat la înce
putul acestui an. Dar sigur că voi 
fi prezent acolo unde se consideră 
că e mai mare nevoie de mine. Cred 
cu toată convingerea în forța morală 
a echipei naționale. Vechi și noi, 
experimentați sau mai tineri în echi
pă, ne vom uni sub tricourile repre
zentativei pentru a da tot ce avem 
mai bun intr-un meci care trebuie 
să confirme performanțele din ulti
mii ani ale echipei României 1“

în aceste ultime zile, decisive pentru startul 
propriu-zis al preparativelor lotului reprezentativ, 
am solicitat opinia cîtorva dintre candidații la se
lecționare. Veți întîlni în declarațiile care urmea
ză și . fotbaliști cu experiență, de nenumărate ori 
selecționați în reprezentativă și jucători mai noi, 
unii foarte tineri, care și-au pus destul de recent

candidatura pentru primul lot fotbalistic al țării.
Ce simt ei ? Ce-și propun ? Cum înțeleg să 

acționeze pentru atingerea obiectivului acesta de 
onoare, al unei exemplare comportări sub tri
coul echipei naționale ?

lată ce ne spun fotbaliștii fruntași, în această 
privință, în rîndurile care urmează...

„Nici SATMAREANU (Steaua): 
trebuie să facem un pas 
final de la Miinchen și,

LUDOVIC
„La Tirana, 
spre turneul 
atît eu, cit și coechipierii mei, sîntem 
conștienți că jocul din capitala Al
baniei constituie o etapă importantă 
în acest sens. Dorim ca echipa să 
redevină mecanismul de altădată. 
Aceasta impune o mal bună colabo-' 
rare între compartimente, înaintașii 
să-i sprijine pe apărători în momen
tele grele, iar noi să susținem pe cît 
posibil atacul. Noi, apărătorii, tre
buie să ne îmbunătățim serios marca
jul, iar intercalările în atac să le 
facem cu chibzuință, fără să existe 
pericolul de a fi surprinși de contra
atacurile rapizilor noștri adversari. 
Ca unul dintre cei mal vechi com
ponent ai echipei naționale, voi face 
totul să corespund așteptărilor. 
Sînt convins că vom obține victoria, 
pentru că în partidele mai importan
te, cu miză, am găsit puterea să ne 
mobilizăm. Am dovedit-o în atitea 
rinduri. De altfel, echipa noastră na
țională a obținut rezultatele din tre
cut fiindcă „tricolorii" au depășit 
prin prestațiile lor nivelul perfor
manțelor obținute de ei Ia cluburi".

(■> onstatăm că jucătorii fruntași, componenți ai lotului lărgit de 22 
> de fotbaliști înaintat la F.I.F.A. sînt animați de cele mai lăudabile 

intenții. în același timp, din unele observații pe care ei le fac 
asupra ultimelor evoluții, reiese că selecționabilii iși propun ca, în in
tervalul rămas pină la 6 mai, să depună eforturi pentru : ÎMBUNĂ
TĂȚIREA PREGĂTIRII ATLETICE, O MAI BUNA SUDURA INTRE COM
PARTIMENTE, CREȘTEREA SPIRITULUI OFENSIV Șl A FORȚEI DE FI
NALIZARE. Să sperăm că dorințele lor, exprimate mai sus, ca și obser
vațiile privind carențele din comportare in partida de la Kiev, opiniile 
privind o cit mai eficientă organizare a jocului în partida de la Ti
rana, se vor materializa atît prin seriozitatea în pregătire și în întilni- 

cît și, mai departe, în zilele de antre-rile de campionat de simbâtă, 
nament de săptămînă viitoare,

Fotbaliștii noștri au dovedit
tate superioară chiar celui din 
TA, de COEZIUNEA, de TĂRIA 
lele de ordin psihic ale unei partide cu miză ; și tot ei ne-au demon
strat — în compania unora dintre cele mai redutabile echipe din lume 
— că pot să facă față celor mai 
competițional de inaltă performanță

in atitea rinduri, in jocuri de o dificul- 
săptâmina viitoare, că dispun de FOR- 
SUFLETEASCA spre a învinge obstaco-

pretențioase intilniri din programul 
fotbalistică.

ȘTEFAN SAMEȘ (Universitatea
Craiova) : „Am reflectat asupra tu
turor greșelilor săvîrșite de mine și

JOI, IN SALA FLOREASCA,

Iubitorii tenisului de masă din Ca
pitală se află în preajma unui eve
niment cu totul deosebit. Joi, în sala 
Floreasca, cu începere de la 
ei vor avea privilegiul 
la un adevărat recital de 
tate oferit de așii paletei 
Chineză în compania celor 
jucători români în frunte 
pioana lumii, Maria Alexandru.

Cei care au deținut capul de afiș 
timp de două săptămîni la campiona
tele mondiale de la Sarajevo, repu
tații sportivi chinezi vor evolua în 
fața publicului bucureștean. își vor 
etala măiestria noii deținători ai 
titlurilor supreme. jucătoarea Hu 
Yu-lan și jucătorul Si En-tin, iscusiți 
mînuitori ai paletei, cei care au cu
les sufragiile la recent încheiata edi
ție a „mondialelor". Alături de ei 
vor apare cei mai buni reprezentanți 
ai țării noastre, Maria Alexandru, 
Eleonora Vlaicov, Teodor Gheorghe, 
Șerban Doboși, Dorin Giurgiucă, adi
că întreaga 
prezentă și 
Saraj evo.

Programul . _____ .
dintre sportivii români și cei chinezi 
cuprinde două partide inter-echipe, 
fete și băieți dintre selecționatele 
celor două țări. în deschidere vor 
evolua și campioana europeană de 
junioare Lidia Ilie și tînărul Marin 
Firănescu. Ei vor avea ca parteneri 
pe cite un reprezentant al team-uluf 
oaspete.

ora 17,30, 
să asiste 
virtuozi- 
din R.P. 
mai buni
CU cam-

garnitură care a fost 
în sala Skenderija din

întîlnirilor prietenești

(Continuare fn pag a 3-a)

ANGHEL IORDANESCU (Steaua) : 
„Cu ajutorul medicilor, încerc'să mă

După evoluțiile încununate 
succes la „mondiale", campioana 
lumii tiu Yu-lan va juca mîine, în 
premieră, tn fața publicului bucu- 
reștean din sala Floreasca.

de coechipierii mei în meciul de la 
Kiev. Sînt sigur că slaba noastră 
evoluție, de miercurea trecută, nu 
se va repeta în întîlnirea decisivă 
cu Albania. Pentru partida de la Ti
rana va trebui să ne pregătim cu 
țoală seriozitatea, să facem apel la 
toate resursele noastre, în așa fel 
îneît să trecem cu succes acest greu 
examen. Acum, cînd i-am cunoscut 
mai bine pe coechipierii mei, după 
discuțiile purtate între noi, mi-ani 
dat seama că toți avem capacitatea 
unei mobilizări totale în timpul unei 
confruntări atît de importante cum 
este cea de la 6 mai. Noi, fundașii, 
va trebui să jucăm prudent și sobru 
în apărare, să aplicăm un marcaj 
strict, să ne dublăm reciproc, cînd 
va fi cazul, și — ceea ce mi se pare 
foarte important — odată întrați în 
posesia mingii, prin pase precise, 
ne punem echipa în atac".

Foto; Bora VOJNOVICI-Novi Sad

INTRE 3 SI J MAI, 0 IHPORTANTĂ COMPETIȚIE CICL1STĂ

A XIV-a EDIȚIE
A „CURSEI MUNȚILOR"

A XlV-a ediție a com
petiției cicliste interna
ționale — „CURSA 
MUNȚILOR" — se dis
pută între 3 și 5 mai. 
Organizată de clubul 
sportiv Dinamo și A.S, 
Loto-Pronosport, cursa 
programează trei etape : 

I. 3 mai : Sinaia — 
Chichi.ș — Sinaia ;

II. 4 mai : Sinaia — 
Bănești — Sinaia (Fur
nica) ;

III. 5 mai : Sinaia — 
București (velodromul 
Dinamo).

La această întrecere, 
ce se desfășoară în cin
stea celei de a 25-a ani- • 
versâri a clubului Dina
mo București, au fost 
invitate 12 'echipe (for
mate din cite 5 alergă
tori) din țară — Steaua 
(2), Olimpia, Voința, Me
talul Plopeni, CIBO Bra
șov, C.S.O. Brăila. Com
binata orașului Ploiești, 
C.S.M. Cluj, Mureșul 
Tg. Mureș și Dinamo (2) 
— precum și 3 formații 
de peste hotare î Dinamo 
din U.R.S.S., Dynamo 
din R. D. Germană și 
Ruda Hvezda PIsen 
(Cehoslovacia).

Competiția contează ca 
ultim prilej de verificare 
a rutierilor români se
lecționați în lotul pentru 
cii“, Praga — Varșovia — 
vor alcătui clasamente — pe 
si general — atît la individual cît și 
la echipe. Sprinterii, clasați pe pri
mele locuri, vor primi în fiecare

Vasile Teodor și Constantin Grigore — doi din
tre fruntașii sportului nostru cu pedale — se 
vor număra, cu siguranță, printre animatorii 

„Cursei munților".
Foto : Dragoș NEAGU

„Cursa Pă-
Berlin. Se 

etape

etapă bonficații: 30 s — locul I, 20 s 
— locul II, 10 s — locul III. Nume
roase premii, oferite de A.S. Loto- 
Pronosport, clubul Dinamo și Consi
liul popular al orașului Sinaia, îi vor 
răsplăti pe performeri.

PLENARELE CONSILIILOR JUDEȚENE 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
La Baia Mare, Rin. Vilcea și Focșani s-au desfășu

rat, ieri, plenarele consiliilor județene pentru edu
cație fizică 

partinică 
analizată 
sportului 
Vrancea, 
au ales,

și sport. Tntr-o atmosferă de înaltă exi
și pronunțat spirit critic și autocritic 
multilateral activitatea desfășurată pe 

în județele Maramureș, Vîlcea și res- 
adobtîndu-se planuri de măsuri. Pie- 
de asemenea, noile Birouri executive 

fizică și sport.

gență 
a fost 
tărimul 
pectiv 
narele 
ale consiliilor județene pentru educație

MARAIWEȘ
La plenara C.J.E.F.S. Maramureș 

a participat tovarășul Gheorghe 
Blaj, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid.

Luînd cuvîntul, în încheierea 
dezbaterilor vii și fructuoase care 
au avut loc, tovarășul Blaj a sub
liniat însemnătatea deosebită pen
tru dezvoltarea viitoare a educa
ției fizice și sportului a Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C'.R. din fe- 
bruarie-martie 1973, înalta valoare 
teoretică și practică a acestui do
cument, în spiritul căruia trebuie 
să se acționeze la nivelul tuturor 
verigilor sportului românesc. Vorbi-

(Continuare în pag. a 2-a)

Participant» la plenare au adresat telegrame condu
cerii partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, ex
presii ale angajamentului lor ferm de a depune toats 
eforturile, întreaga experiență și pricepere pentru trans
punerea in viață a marilor obiective ce se află în fața 
educației fizice și sportului din România.

In rîndurile de
de marți.

mai jos, scurte relatări de la adunările

VÎLCEA VRANCEA
Plenara C.J.E.F.S. Vîlcea a dezbă

tut eu mult interes problemele 
sportului vîlcean în lumina recentei 
Hotărîri a C.C. al P.C.R. 
la dezvoltarea mișcării 
La lucrările plenarei a 
și prim-vicepreședintele 
general lt. Marin Dragnea care a 
expus 
său. 
care trebuie să 
viitorul apropiat 
activitatea noilor 
ale organismelor 
necesitatea conlucrării 
a tuturor factorilor cooptați în ca
drul lor, obligația respectării rigu-

pe larg, 
principalele 

se 
Și

cu privire 
sportive, 

participat 
C.N.E.F.S.,

în cuvîntul 
direcții spre 
îndrepte, in 

in perspectivă, 
Birouri executive 
sportive județene, 

armonioase

(Continuare in pag. a 2-a)

Lucrările plenarei C.J.E.F.Sj 
Vrancea au fost fructuoase, urmă-* 
rite cu interes de participanți.

Plenara C.J.E.F.S. Vrancea a ales 
următorul Birou executiv : Vasile 
Moise, secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președinte, Ian- 
cu Pătrașcu, prim-vicepreședinte, 
Nicolae Chipăilă, vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, Ion 
Tătara, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor, Alexandru 
Mocanu, prim-secretar al Comite
tului județean U.T.C., Valeriu 
Chiriac, președintele Consiliului 
județean al Organizației pionierilor; 
Constantin Dumitra, inspector ge
neral al Inspectoratului școlar ju
dețean, vicepreședinți, Ștefan Vasile, 
secretar, și încă 7 membri.

IERI, ÎN CAPITALĂ,

O imagine care vorbește de la sine despre entuziasmul cu care tineretul din sectorul 6 al Capitalei a răspuns 
chemării de a lua parte la marele 
din întrecerea fetelor.

cros popular organizat in cinstea zilei de 1 Mai. In fotografie: aspect 
Foto I Theo MACARSCHI

amiază, peste 4 000 
tinere din Sectorul 6 
au luat parte la

„Să

Echipa națională de polo a. Ro
mâniei debutează în noul sezon in
ternațional. Jucătorii noștri au pă
răsit ieri Capitala, plecînd spre 
Pescara, unde începînd de vineri 
seara se vor desfășura întrecerile 
celei de a doua ediții (prima a fost 
cîștigată în 1969, la Budapesta, de 
selecționata Italiei) a „Trofeului 
Hungaria".

Exceptînd reprezentativele Uniu-

SCRIMER1I DE LA STEAUA PARTICIPA
LA C.C.E. DE SPADĂ SI SADIE

Echipele de spadă și sabie 
clubului Steaua, campioane 
țării, participă la întrecerile pentru 
„Cupa campionilor europeni" pro
gramate în această săptămînă.

Lotul de spadă, care cuprinde pe 
Al. Istrate, C. Bărăgan. I. Popa, 
N. Iorgu și C. Duțu va pleca la 
Heidenheim, în cursul zilei de azi. 
Fac, de asemenea, deplasarea P.

ale 
ale

Și L. Angelescu 
pentru „Cupa

Szabo, O. Zidaru 
care vor concura 
Heidenheim".

Astă-seară vor pleca la Budapesta 
și sabrerii Stelei : Gh. Culcea, Al. 
Nilca, C. Nicolae, Gh. Alexe și C. 
Marin. în vederea întrecerilor pen
tru „Cupa Hungaria" va face depla
sarea și Dan Irimiciuc.

nii Sovietice, campioană olimpică, și 
cea a S.U.A. (locul III la Miinchen), 
la Pescara vor fi prezente celelalte 
formații clasate în primele opt po
ziții ale turneului olimpic de anul 
trecut : Ungaria, R. F. Germania, 
Iugoslavia, Italia, Olanda și Ro
mânia.

în vederea acestei importante 
confruntări, antrenorii selecționatei 
noastre, A. Grînțescu și C. Vasiliu 
au promovat în prima echipă ju
cători tineri și talentați, care s-au 
afirmat în meciurile de campionat. 
Ei vor alinia pe parcursul turneului 
următorii poloiști : Huber și Ft. Sli* 
vel -* portari, A. Nastasiu. V. Rus.
C. Rusu, L. Răducanu, A. Schervan,
D. Popescu, î. Slăvei, D. Frîneu și 
R. Lazăr, Dintre aceștia, Răducanu. 
Schervan și I. Slăvei sînt debutanțl.

înainte de plecarea lotului antre
norul federal Cornel Mărculescu 
ne-a declarat : „Ne interesează ve
rificarea noilor titulari în condițiile 
unor întreceri dintre cele mai di
ficile și vom căuta să ne clasăm pe 
nn loc cit mai bun. Orice victorie 
pe care o vom obține la Pescara 
reprezintă un succes, deoarece toate 
adversarele noastre s-au situat pe 
poziții superioare la ultimele J.O.

Ieri după 
de tineri și 
al Capitalei 
diționalul cros de masă 
tîmpinăm 1 Mai".

La startul celor două probe 
aliniat concurenți și concurente de 
la principalele unități economice 
din această parte a Bucureștiului, 
Uzinele Vulcan, Electromagnetica, 
Tricodava, I.C.P.E., Stofe de mo
bilă Victoria Chimică, Tinăra gar
dă. INOX, de 
din sector.

S-a alergat 
șului (pe un 
de la Casa Centrală a Armatei și 
se sfîrșea în piața Operei Române) 
în fața unui public foarte nume
ros. Plecările, la fete și băieți, s-au 
dat în bloc.

In întrecerea feminină a învins

tra-
în-

s-au

la școlile și liceele

în plin centru ora- 
traseu care începea

Vasilica Negru, de la Fabrica de 
nasturi, urmată de Vasilica Soare 
(Coop, îmbrăcămintea), Zoica Bolat 
(Grupul școlar Vulcan) și Maria 
Hie (Tînăra gardă) iar în cea mas
culină Petre Stoica, de la INOX, 
în urma lui sosind Mircea Petres
cu (Electromagnetica), Florin Ti- 
mofte (Lie. T. - Vladimirescu) și Ni
colae Albu (Electroaparataj).

Primilor clasați, cit și asociați
ilor sportive cu cea mai numeroa
să mobilizare le-au fost atribuite 
diplome și premii.

într-o frumoasă festivitate, to
varășul Costică Chițirnia, prim-se
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului 6, i-a felicitat pe parti
cipant!, adresîndu-le tinerilor ape
lul de a răspunde totdeauna, cu a- 
celași entuziasm, chemării la în
trecerile sportive de masă. (O. G.)

JUCĂTOARELE NOASTRE DE TENIS
ÎN „ESCALĂ“ RUCUREȘTEANÂ

AU FOST STABILITE LOTURILE DE BOX
PENTRU „EUROPENE 4 Șl BALCANIADA de

Marți seara, Biroul Federației ro
mâne de box a luat în discuție pro
punerile Colegiului central de an
trenori cu privire la componența 
loturilor de sportivi ce vor repre
zenta țara noastră la campionatele 
europene de la Belgrad (1—9 iunie) 
și la Balcaniada de la Atena 
mai).

Lotul pentru campionatele 
pene va cuprinde următorii 
liști, în ordinea categoriilor: Ște
fan Băiatu, Constantin Gruiescu, 
Mircea Toni, Gabriel Pometcu
(Gheorghe Ciochină), Simion Cuțov,

(3—8

euro- 
pugi-

Paul Dobrescu, Alexandru Popa, 
Sandu Tirîlă, Alee Năstac și Ion A- 
lexe. După cum se poate vedea lista 
nu cuprinde și un boxer la catego
ria semigrea, aceasta deoarece teh
nicienii noștri consideră că în acest 
moment nu dispunem de un „se
migreu" capabil să facă față în 
mod onorabil întrecerilor de la Bel
grad. în sfîrșit, s-a discutat posi
bilitatea trecerii lui Calistrat Cu
țov la categoria semimijlocie, în 
acest caz el urmînd să-i ia locul în 
echipă lui Alexandru Popa. Urmea
ză să se discute cu sportivul res-

POLOIȘTII CUBANEZI
EVOLUEAZĂ IN CAPITALA

în cursul zilei de mîine este aș
teptată să sosească în Capitală echi- " 
pa națională de polo a Cubei (locul 
IX la ultimele J. O.), oare se va 
pregăti cîteva zile în compania celor

mai bune formații bucureștene și va 
susține mai multe partide amicale 
cu reprezentativa de juniori a țării 
noastre.

el să sus- 
verificare 
asemenea, 

revenirii

pectiv și este probabil ca 
țină cîteva meciuri de 
la această categorie. De 
s-a analizat posibilitatea 
lui Ion Gyorffi la categoria mijlo
cie mică. în cazul că el va putea 
slăbi din nou, la limita celor 71 kg, 
fără să-și piardă potențialul de 
luptă, care să-i permită obținerea 
unor performanțe corespunzătoare 
valorii sale sportive, Gyorffi va fi 
inclus în formație în locul lui San
du Tîrîlă. Antrenorul lotului pen
tru campionatele europene 
Ion Popa, iar 
viei.

Formația ce 
caniadă va fi 
Cozma, Fa red in Ibrahim, Gheorghe 
Ciochină, Constantin Stanei', Calis
trat Cuțov, Ion Hodoșan, Tudor 
Nicolae, Ion Gyorffi, Marin Con- 
stantinescu și Ilie Dascălii. La ca
tegoria cocoș nu vom avea repre
zentant, iar ca rezervă face parte 
din lot Traian Cerchia. De pregă
tirea acestor sportivi se vor ocupa 
antrenorii Alexandra Vladar și Ion 
Stoianovici.

va fi
doctor, Petre Rado-

va participa la Bal- 
următoarea : Remus

Im cîteva clipe după coborîrea din avion, revenind de pe Coasta
Azur (de la stingă la dreapta): Virginia Rusiei, Mariana Siinionescu, Se
ver Mureșan, ludit Gohn, Traian Marcu, Florența Mihai, prof. Aurel 

Segărceanu.

De ieri după amiază, tenismenele 
noastre sînt din nou printre cei 
de acasă. împreună cu colegi de în
trecere, cu care au făcut periplul 
turneelor de pe Coasta de Azur, ia- 
tă-le primind felicitări, binemerita
te, la coborîrea din avion. 6 locuri 
întîi și 5 locuri doi, acesta este bi
lanțul delegației românești la cele 
trei turnee disputate în secțiunea 
franceză a „Circuitului meditera
nean'’, la Nisa și Monte Carlo.

Se întorc cu lauri ludit Gohn, 
Virginia Ruzici, Mariana Simiones- 
cu, s-a făcut remarcată și colega 
lor de echipă Florența Mihai, toate 
formînd de mai multe ori capul 
de afiș al finalelor în probe de se
nioare, tineret și junioare, în com
petiții clasice de deschidere a se
zonului european de tenis. Sînt a- 
firmări frumoase, care ne dau spe
ranțe pentru apropiatele starturi.

în marea sală de așteptare a aero
portului internațional Otopeni, am 
stat de vorbă cîteva minute cu an
trenorul prof. Aurel Segărceanu, 
care a condus delegația. Iată, pe 
scurt, aprecierile sale ; „Turneele

la care am participat constituie un 
criteriu excelent de evaluare a po
sibilităților acestor jucătoare ale 
noastre, precum și un mijloc de a 
le aduce în forma necesară, pentru 
viitoarele concursuri. Dificultatea 
crescîndă a probelor le-a permis să 
urce treptat Ia nivelul valoric do
rit. Pe lingă succesele obținute, a 
fost și o bună școală pentru tine
rele noastre tenismene".

De fapt, echipa noastră națională 
feminină este doar în „escală" la 
București. Peste două zile ea plea
că spre Praga, pentru a susține 
meciuri de verificare cu jucătoarele 
cehoslovace. Ca apoi, să abordeze 
•dificilele întîlniri din cadrul „Cu
pei Federației", la Bad Homburg 
(R.F.G.), adevărat campionat mon
dial feminin pe echipe. Băieții nu 
sînt nici ei trecuți la odihnă. In 
timp ce Ilie Năstase și Ion Tiriac 
sînt angajați în turneele de la 
Madrid și Florența, toți ceilalți vor 
susține, acasă, meciuri de verificare 
pentru formarea echipei naționale 
de „Cupa gavis",

Radu VOIA
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ÎN CĂUTAREA UNOR (VAGI) URME 
ALE SPORTULUI ȘCOLAR

Spiritul de exigență al tuturor or
ganizațiilor de stat și obștești cu atri
buții în mișcarea sportivă, al asocia
țiilor sportive, al activiștilor, atît față 
de organele în subordine cît, mai a- 
ies, față de propria muncă este o 
indicație precisă cuprinsă în Hotă
rârea Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri
vire la viazvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului. Așadar, sc 
care cu insistență ca stilul de lucru 
al aeestgr organizații să cîțtige în 
direcția bunei organizări a muncii, 
astfel incit randamentul eforturilor

materiale și umane depuse_ ...
maxim. în acest conțext, unul din
tre instrumentele cele mai eficace îl 
constituie planul propriu de activi
tate, alcătuit pe obiective precise, cu 
termene de realizare riguros stabili
te, cu nominalizarea persoanelor di
rect răspunzătoare de înfăptuirea 
cărei acțiuni.

Din păcate, nu aceasta a fost 
litatea pe care am întîlnit-o cu 
zia unei recente vizite efectuate in 
municipiul Buzău.

A SPORTULUI DE MASĂ, 
DOAR O FINALA DE MINIFOTBAL...

PE AGENDA DUMINICALĂ

Ne făcusem anterior planul unui 
material în care să consemnăm ac
tivitatea sportivă de la sfîrșitul unei 
săptămîrrf a celor mai tinere gene
rații de cetățeni ai orașului. Antici
pam faptul că pionierii și elevii, a- 
flați în ultimele zile de vacanță, a 
veau să profite din plin de bazele 
sportive existente, că vor fi cuprinși 
în numeroase întreceri organizate 
fie pe plan municipal, fie la nivelul 
asociațiilor sportive școlare din care 
fac parte. Pentru a-i vedea la lucru, 
am dorit să cunoaștem calendarul 
competițional sau... necompetițional 
al zilelor de sîmbătă și duminică (21 
și 22 aprilie). Dar investigațiile noas
tre s-au oprit doar în stadiul... în-.

DOAR 14 ACȚIUNI SPORTIVE ÎN 12 SCOLI, ÎNTR-O 
VACANTĂ ÎNTREAGĂ!

Am încercat să descifrăm cauzele 
acestei stări de fapt. Am considerat 
util să cercetăm PLANURILE PRO
PRII DE ACȚIUNI (de care amin
team) elaborate, sau care AR FI 
TREBUIT SA FIE ELABORATE, de 
către fiecare dintre organele cu care 
am intrat în contact. Spre marea 
noastră surprindere, am putut con
sulta doar un PLAN GENERAL pen
tru activitățile de vacanță ale elevi
lor, alcătuit de către un comanda
ment comun. Un plan cu recoman
dări generale, âparținînd domeniilor... 
cultural sau de activități obștești, în 
care erau atinse si niște obiective — 
LA FEL DE GENERALE — cu ca
racter sportiv, nicidecum menite, 
insă, după părerea noastră, să joace 
un rol, cît de cît eficace, in angre
narea unei mase de elevi sau de pio
nieri în activitatea de educație fizică. 
Se stipula doar faptul că toate ba
zele sportive vpr fi deschise pentru 
elevi, pe durata vacanței șl că se 
vor înființa cluburi ale pionierilor. 
In care să se practice și jocuri spor
tive.

Unde, la ce școli, ce profesori de 
eport vor fi prezenți pe terenuri, ce 
program de acces vor avea eventualii 
amatori, ce sporturi se vor practica, 
care vor fi competițiile ? N.imie din 
toate acestea...

Am aflat că există și planuri alcă
tuite la nivelul unităților școlare. Am 
sperat să găsim acolo acțiunile spor-

COMPETIȚII LA ZI
„CUPA 1 MAI" LA TALERE

Zilele trecute a avut loc pe poli
gonul Tunari din Capitală, în orga
nizarea Clubului sportiv Școlarul- 
București, „Cupa 1 Mai" la talere, 
competiție rezervată; seniorilor și 
juniorilor. O frumoasă impresie au 
lăsat-o skeetiștii D. Buduru, care a 
cucerit locul I la seniori cu un re
zultat destul de bun, și juniorul 
timișorean H. Frantzuski, primul 
„vânător" din provincie, către câștigă 
la București. un concurs.

Iată rezultatele : talere aruncate 
din șanț, seniori (200 buc.): 1..I. Du- 
mitrescu 179 t, 2. St. Popovici 163 t 
(ambii de la Olimpia), 3. A. Mari
nescu (Școlarul) 161 t ; juniori (150 
buc.) : 1. M. Ispasiu (Școlarul) 122t, 
2. Tr. Zaharescu 109 t, 3. V. Gheor- 
ghiță 108 t (ambii de Ia Steaua). 
Skeet seniori (200 buc.) : 1. D. Bu
duru 184 t, 2. N. Vlădoiu 174 t, 3. 
C. Loghiade 173 t. (toți de la Steaua): 
juniori (150 buc.) : 1. H. Frantzuski 
(Clubul vânătorilor Timișoara) 97 t, 
2. I. Mototolea 80 t. 3. Valeria Ște
fan 63 t 
Buc.)' (I.

(ambii de la Șc. sp. 1 
GRIGORE — coresp.).

O NOUA
RE :

ÎNTRECERE DE AMPLOA- 
„CUPA DINAMO"

Poligonul Tunari va găzdui, înce
pînd db joi și’pînă sîmbătă, o im
portantă competiție cu caracter re
publican, „Cupa Dinamo". La în
treceri vor participa atît fruntașii 
tirului nostru cît și sportivii care 
încep acum să pășească pe drumul- 
performanței, seniori și juniori. Vor 
avea loc întreceri la armă liberă 
calibru redus, armă standard (pen-

VÎLCEAMARAMUREȘ
(Urmare din pag. 1)(Urmare din pag 1)

TURNEUL CAPITALELOR", 
JUNIORI

PENTRU EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT
PLENARELE CONSILIILOR JUDEȚENE

torul a subliniat ideea că îndepli
nirea sarcinilor Hotărârii trebuie să 
se facă, în primul rînd. printr-o ra
dicală îmbunătățire a stilului de 
muncă a organelor și organizațiilor 
sportive, prin valorificarea inten
sivă și integrală a posibilităților 
existente, dar neutilizate pînă în 
prezent. El i-a asigurat pe cei pre
zenți de "întregul sprijin al Comi
tetului județean de partid în mi
siunea înaltă Și nobilă ce o au de 
înfăptuit.

în Biroul executiv al CJEFS au 
fost aleși : Victor Pordea, secretar 

■ al Comitetului județean de partid, 
președinte. Ion Pop. prim-vicepre- 
ședințe, Cornel Graur, vicepreședin
te al Consiliului popular județean, 
Alexandru Crișan, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor. 
Augustin Pop. prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C., 
beta Gan, președinta 
județean âl Organizației 
Andrei Bălan, inspector 
Inspectoratului școlar
vicepreședinți, Ovidiu Todor, secre
tar, și încă 9. membri.

Elisa-
Consiliului 
pionierilor, 
general al 

județean,

să fie

fie-

rea- 
o ca

trebărilor fără răspuns 1 O singură 
rază de speranță: duminică avea să 
se dispute finala la minifotbal a u- 
nei competiții. „Cupa speranțelor", 
organizata de către Consiliul organi
zației pionierilor în colaborare cu 
C.J.E.F.S. In rest, secția sport-turism 
a Comitetului județean al U.T.C., In
spectoratul școlar și C.J.E.F.S. nu au 
putut fi în măsură să ne semnaleze 
nici o altă acțiune sportivă de masă 
pe raza municipiului Buzău. Iată, 
așadar, o situație foarte rar întâlnită 
într-o capitală de județ : un sfîrșit 
de săptămînă (cu elevi aflați în 
canță !), fără acțiuni sportive 
masă cît de cît notabile !

va- 
de

amcare 
momen- 
de astă

in 
Și

nr. 5 :

tive pe care le căutam și la 
fi putut, eventual, asista 
tul vizitei noastre. Dar 
dată am suferit un eșec. Activitățile 
sportive și. mai ales, numărul de 
zile dedicate sportului în această va
canță au fost extrem de puține. Iată, 
de pildă, acțiunile prevăzute pe școli: 
Școala generală nr. 1 : o drumeție cu 
marș — o zi din întreaga vacanță 
(19.IV.) !; Școala generală nr. 2: ac
țiunea „Călirea organismului în aer 
șl soare "prin sport" □ zi (17.IV.); 
Școala generală nr. 3: o excursie la 
Cetățuia — o zi (14.IV) plus partici
parea echipei de minifotbal la „Cupa 
speranțelor", de care am mai amintit; 
Școala generală nr. 4 ; jocuri de fot
bal — o zi (9.IV.); Școala generală 

3 excursii — o zi (ll.IV.);
Școala generală nr. 6: o excursie la 
Brăila — o zi (17.IV.): Școala gene
rală nr. 9: nici o activitate; Școala 
generală nr. 11 : fotbal (8—11—13.IV.), 
plus activități de handbal și atletism 
și o excursie la București (7.IV.). 
Este singura școală care poate fi re
marcată în bine; Școala generală nr. 
12: o drumeție în Parcul Crîng 
(ll.IV.); Școlile generale nr. 14, 15 și 
Liceul de muzică: nici o activitate 
sportivă în vacanță !
UNDE NE SINT... PROFESORII

DE EDUCAȚIE FIZICĂ ?
Normal, nu ne-am oprit investiga

țiile la nivelul diferitelor birouri:

tru senioare și juniori), pistol vite
ză, pistol liber și pistol sport (pen
tru senioare și juniori).

Miine. în prima zi a concursului, 
au loc întrecerile de pistol viteză 
(ambele manșe), armă liberă cali
bru redțts (10 f culcat seniori și ar
mă standard 60 f culcat senioare și 
juniori.

DE VINERI, IN CAPITALĂ, TURNEUL 
DIVIZIONARELOR A

Mai intîi, clasamentul campionatului 
republican feminin, după desfășurarea 
restanțelor și a meciurilor etapei a 
XVIII-a (din care au rămas să se 
dispute, Ia 9 mai, partidele Crișul Ora
dea — Voința București ' '
Satu Mare — Politehnica

și Sănătatea 
București):

1. I.E.F.S. 18 16 2 1210— 881 34
2. Politehnica 17 16 1 1251— 924 33
3. Rapid 18 13 5 1151— 995 31
4. Univ. Timiș. 18 8 10 1079—1133 2«
5. Voința Buc. 17 8 9 1106— 998 25
6. „U“ Cluj 18 7 11 979—1124 25
7. Constructorul 18 6 12 865—1011 24
8. Crișul 17 6 11 956—1013 23
9. Voința Tg. M. 18 4 14 1049—1308 22

10. Sănătatea 17 4 13 926—1185 21

Iată și ■ clasamentUi COsveterelor r 1.
DORINA SULIMAN (Rapid ) 293 p, 2.
Olimpia Neța („U“ Cluj) 278 p, 3. Suzana 
Szabados (Politehnica) 274 p, 4. Gabriela 
Ciocan (Politehnica) 273 p, 5. Elena 
Optichi -(Voința Tg. Mureș) 261 p. 6—7. 
Eeaterina Savu (Politehnica) si * 
Pop (Sănătatea) 253 p. 8. lldiko 
lanyi (Universitatea Timișoara) 251 
9. Angelica Tita (I.E.F.S.)’ 241 p. 
Gisela Schnebli (Univărsitâtea Timișoa
ra) 230 p.

© Cele 10 echipe divizionare A își 
continuă inlrecerea vineri, sîmbătă și 
duminică, in sala Floreasca, prin întîl
nirile primului turneu al ultimului tur 
al competiției. In atara jocurilor

Aurica
Vil- 

P>
10.

roase a termenelor planificate pen
tru atingerea obiectivelor propuse.

în continuare vorbitorul a arătat 
că este absolut necesar ca TOATE 
județele țării să-și aducă contri
buția la dezvoltarea continuă a 
sportului de masă și, pe această 
cale, să furnizeze activității de per
formanță, reprezentativelor noastre, 
clementele talentate, capabile să 
reprezinte cu cinste și cu demni
tate țara în marile confruntări in
ternaționale.

Sportul, este dator să țină per
manent pasul cu marile înfăp
tuiri ce se realizează în România, 
sub conducerea partidului.

în Biroul C.J.E.F.S. au fost aleși : 
Petrică Ion, prinr-vicepreședinte al 
-Consiliului- popular; județean, pre- 

prim- 
Stoica,

ședințe, Dumitru VLÎduț, 
vicepreședinte, Gbeorghe 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean, Vasile Stan, secretar 
al Consiliului județean al sindica
telor, Dumitru Patru, secretar al 
Comitetului județean U.T.C., Gheor- 
ghe Pantelimon, președinte al Con
siliului județean al Organizației 
pionierilor, Ion Dumitrescu, inspec
tor general al Inspectoratului șco
lar județean, vicepreședinți, Petre 
Berbecaru, secretar, precum și încă 
9 membri.

PE CARE 
DINTRE 

DE AICI, 
făcute la 

teren impro-

sportul se practică — mai ales — în 
aer liber. Așa că, iată-ne în drum 
spre bazele sportive ale Buzăului, în 
căutarea acelor... vagi urme de sport 
pe care speram să le găsim, pornite 
poate, din inițiativa personală a co
piilor. Tentativa nu he-a fost în za
dar, căci am găsit exemple de pasi
une sportivă din partea acestora. 
Dar, ne-am convins, în același timp, 
și de existența altei cauze, care ar 
explica... inexistența activității spor
tive de masă organizate în Buzău, în 
momentul vizitei noastre : DEZINTE
RESUL ȘI COMODITATEA 
LE MANIFESTA MULȚI 
PROFESORII DE SPORT 
Iată, de pildă, constatările 
Liceul Ilașdeu. Pe un t*
vizat (de ce, oare, cînd există multe 
terenuri special amenajate) pe bitu
mul din curte, cîțiva elevi își dispu
tau o aprigă partidă de tenis de 
cîrnp. Le-am notat numele: Cristei 
Chiiu — cl. VlII-a la Liceul de mu
zică (care nu-și prevăzuse nici o acti
vitate sportivă pentru vacanță!!), 
Florentina Mihai și Carmen Con- 
șțanțineșcu — anul' I Ș, Liceul Has- 
deu, Mihai Ganea și Marian Lun
că — ambii anul II B, de asemenea 
la Liceul Hasdeu. Singurul dintre 
profesorii de educație fizică af liceu
lui aflat în școală era Mircea Doro- 
banțu, transformat în... tâmplar și 
meșterind la panourile de baschet, 
fapt pentru care, în altă ordine de 
idei, merită toate laudele. Ne între
băm însă, de ce era singurul cadru 
de specialitate prezent în școală și 
de ce celelalte terenuri erau goale, 
sîmbătă dimineața, in vacanță, la o 
oră convenabilă ?

Peste aproximativ un sfert de oră 
asistăm, pe stadionul din Crîng, la 
un meci de fotbal între elevii de la 
Școlile generale nr. 1 și nr. 15. Pa
tru dintre cei aproximativ 15 jucă
tori se mai întâlniseră în vacanță cu 
profesorii lor de sport, dar restul se 
jucaseră, aproape în fiecare zi, fără 
supraveghere; cu o minge de cauciuc 
dezumflată... Nu le-ar fi prins bine 
prezența unui profesor care să-i or
ganizeze, șă-i asiste, să-i controleze? 

la care preferăm să 
cei direct vizați...

O întrebare 
răspundă însă

Radu TIMOFTE
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DUPĂ TURNEUL ARMATELOR PRIETENE LA LUPTE LIBERE

ACȚIUNILE OFENSIVE, IN VITEZĂ, AU DEVENIT UN FACTOR DECISIVkt

ne declară antrenorul federal Ion CRÎSNIC
Duminică s-a încheiat în Capitala 

competiția internațională de lupte 
libere — Turneul Armatelor Priete
ne. După cum se știe, la București 
au fost prezente reprezentative spor
tive militare din Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, Ungaria, U.R.S.S. și România. 
Cum luptele libere din aceste țări se 
situează la un bun nivel valoric in
ternațional, și în competiția disputa
tă Ia sala de atletism „23 August" 
au fost prezenți cîțiva sportivi cu o 
carte de vizită remarcabilă, printre 
care campionul olimpic R. Dimitriev, 
vicecampionul 
medaliatul

mondial R. Cazakov, 
cu aur la campionatele 

mondiale, I. Gușov — toți din U.R.S.S.. 
precum și alți medaliați ai ultimei 
ediții a Jocurilor Olimpice : K. Ba- 
yanmunch (R. P. Mongolă), Hyong 
Kim Gwong (R.P.D. Coreeană), J.

MOZAIC COMPETIȚIONAL
iiiseninătaie asupra luptei pentru evita
rea retrogradării, turneul programează 
(duminică la ora 12,30) și tradiționalul 
derby Politehnica — Rapid.

C. CERNAT VA EVOLUA LA STEAUA
Ajuns în perioada de satisfacere a 

stagiului militar, talentatul jucător C. 
Cernat (promovat de Școala sportivă 
Constanța, .folosit apoi de Politehnica 
București și I.E.F.S.) a fost transferat, 
cu drept de joc imediat (conform arti
colului 7 al regulamentului de transfe
rări), la clubul Steaua. Cernat va de
buta în formația Steaua chiar eu prile
jul turneului divizionar care se va 
fășura la Timișoara, între 6 și 9

des- 
mai.

„CUPA BUZĂULUI"
Sala Școlii sportive din Buzău a _ 

duit, timp de trei zile, etapa a doua a 
„Cupei Buzăului" (prima a avut loc în 
luna ianuarie, la Suceava), la care au 
luat paiete echipele școlilor sportive din 
Tîrgoviște. .Suceava, Iași. Bacău, 
iești. Brăila, Piatra Neamț și 
După desfășurarea partidelor 
nare și a turneelor finale, < 
etapei s-a 
2. Ploiești.

găz-

Plo- 
Buz.âu. 

prelinii- 
clasamenlul 

prezentat astfel : I. Buzău, 
3. Bacău. 4. Tirgoviște. lată

A' *

A Ui <

Un nou coș înscris in cursul meciului Șc. sp Ploiești — Șc. sp. Bacău, 
disputat in cadrul „Cupei Buzăului".

Foto : C. STOICESCU-Buzău

ÎN DIVIZIA B, ETAPA INAUGURALĂ A ULTIMULUI TUR
în prima etapă a ultimului tur al Di

viziei B, au fost înregistrate următoa
rele rezultate :

MASCULIN : Medicina Tg. Mureș — 
Mureșul Tg. Mureș 87—72 (46—40), Să
nătatea Satu Mare — Crișul Oradea 
59—66 (33—34). Politehnica Iași — C.S.M. 
Iași 83—66 (37—38), I.E.F.S. II — P.T.T. 
57—45 (28—20) — victorie meritată a stu
denților. într-un meci cu faze frumoase 
șl finalizări spectaculoase ; C.S.U. Pi
tești — Universitatea București 64—94 
(34—49), Olimpia Sibiu — Știința Me
diaș 93—81 (50—43), Constructorul Arad
— Universitatea Craiova 93—69 (52—31). 
C.S.U. Galați — Rapid C.F.R. Galați 
93—84 (49—42), Progresul București —
știința Ploiești 74—55 (32—40);

FEMININ : Crișul II Oradea — Con
structorul Arad 63—42 (36—20), . Voința
Oradea _ Inst. pedagogie Tg. ■» Mureș 
29—60 (18—22), Arhitectura — P.T.T.
78—39 (38—10) — victorie clară, in care

CERTE PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
Desfășurată într-un cadru exce

lent din toate punctele de vedere, 
fapt pentru care harnicii organiza
tori din municipiul Gh. Ghcorghiu- 
Dej merită felicitări, cea de a V-a 
ediție a „Cupei Țărilor Latine" s-a 
încheiat cu un succes net al repre
zentativei României. A fost o victo

IatS-i pe tinerii handbaliști români la citeva minute 
rindul de sus) : Munt.eonu, Dumitru, Grabovschi. dr. 
Curelarti (antrenorii lotului), Tase, Drăgăniță. Neagu, 
Orosz, Capră, Țimpu. Vărgălui, Deacu.

după cucerirea trofeului (de la stingă la dreapta, in 
Ion Șuștreanu, Szabo, prof. Mihai Pintea, prof. Petre 

Stockl (in rindul de jos), Petrică, Keil, Voinea II, 
CLINCIUFoto : Ilie

rie frumoasă, pe deplin meritata, 
tinerii handbal iști rumâni încheind 
întrecerea fără să cedeze nici un 
punct. Poate doar cu excepția pri
mului joc, cel în care au întâlnit, 
de fapt, cea mai slabă formație a 
întrecerii, selecționata Italiei (clasa
tă, în final, pe ultimul loc) ți cînd 
jucătorii români, majoritatea debu-

(salari (Ungaria) etc. Datorită parti
cipării selecte, întrecerile au fost 
foarte interesante, dârz disputate, si
tuate la un înalt nivel tehnic. Pen
tru a scoate și mai bine în evidență 
atu-urile acestei competiții de am
ploare, am solicitat părerea antreno
rului federal ION CKISNIC. care 
ne-a spus : „Deși au fost reuniți nu
mai cite 6—7 concurenți Ia fiecare 
categorie de greutate, concursul a 
fost foarte dificil, aceasta datorită 
valorii ridicate a celor inai mulți 
participanți. Selecționatele aliniate de 
U.R.S.S., R.P. Mongolă și R.P.D. Co
reeană au fost foarte puternice, iar 
sportivii bine pregătiți".

— Ce elemente noi în tehnica lup
telor au evidențiat aceste întrecerii

—ș Despre noutăți tehnice nu poate 
fi vorba. Totuși, luptătorii asiatici 
au constituit pentru mine o mare

CI

și clasamentul alcătuit după cele două 
etape ale „Cupei Buzăului": 1. TIHGO- 
VIȘTE, 2. Iași. 3. Buzău. Dintre jucă
tori s-au evidențiat David (Buzău). 
Leahu (Iași), Rusu (Ploiești). Spulber 
(Tîrgoviște) și Mărtlniș (Bacău).

SELECȚIONATA ISRAELULUI VA 
JUCA ÎN ROMÂNIA

înaintea participării Ia turneul______  de 
calificare pentru campionatul european, 
reprezentativa Israelului va susține, 
săptămina viitoare, citeva meciuri de 
verificare în compania echipelor Dinamo 
și Steaua.

ECHIPA FEMININA POLITEHNICA 
LA BRATISLAVA

Răspunzind invitației clubului Slovan 
Bratislava, formația Politehnica va pleca 
în cehoslovacia pentru a participa, între 
3 șl 7 mai. la un turneu alături de 
echipele Wisla Cracovia (campioana 
Poloniei). Slovan Bratislava (clasată pe 
locul 3 in campionatul țării) și selecțio
natele universitară (care se pregătește 
pențiu Festivalul de la Moscova) șl de 
junioare (narticipantă la turneul final 
al C.E.) ale cehoslovaciei.

punctele au fost realizate de Friedlan
der 28. Nica 13. Coslăchescu 13, Mano- 
lescu 12. Verona 6, Mihftescu 2. Giur- 
gea 2. Bucătaru 2 pentru învingătoare, 
respectiv Dinu 17, Bănică 12, Scutaru 4, 
Dumitrescu 4. Moldoveanu 2; Sănătatea 
Ploiești — C.S.U. Galați 32—80 (15—36), 
știința Sf. Gheorghe — Voința Brașov 
tw—58 (39_24). Universitatea București
— I.E.F.S. II 58—40 (20—16), joc modest, 
cîștigat de Universitatea pentru că a 
insistat în repriza secundă. în special 
prin Băcescu și Fordea; Rapid Deva — 
Metalul Salonta 88—94 (34—31), Confec
ția Dorohol — Tomistex constanța 71—82 
(34—34).

(Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții C. Albu, N. Tokacek, P. 
r.Urinez. E. Sttranyi, I. Mandache, Șt. 
Vida, . Șt. Iura, D.- Diaconescu, P. Popa, 
S. lonescu, Gh. Briotă, T. Manin, T. 
Siriopol, A. Vasilescu). 

fanți în confruntările internaționa
le, nu și-au găsit deloc cadența, în 
rest ei au furnizat numeroșilor 
spectatori partide frumoase, cu un 
promițător nivel tehnic și tactic, 
cu un ritm bun, foarte apropiat de 
cel al întâlnirilor de seniori.

Desigur că discutând despre com- 

a echipei româneportarea generală 
de tineret nu este cazul să facem 
referiri (cu alte cuvinte, să-i apre
ciem perspectivele) în funcție nu
mai și numai de adversarii de care 
a dispus în cadrul „Cupei Țărilor 
Latine". Am ajunge astfel la con
cluzii false, care ne-ar da o ima
gine mult prea roză cu privire la

fapt bine cunoscut 
R.P.D. Coreeană și 
special la categorii-

surpriză. Era un 
că sportivii din 
R.P. Mongolă, în 
le mici, posedă o foarte bună tehni
că și o mare viteză de execuție, ca
lități cu care își surprind adversarii. 
Dar, pînă la acest concurs, sportivii 
jespectivi nti rdușeau să mențină 
ritmul de luptă pe tot parcursul me
ciului, motiv pentru care, de cele 
mai multe ori, ei erau depășiți de 
adversari pe ultima parte a întâlni
rilor. Acum, acești luptători au ajuns 
la un grad foarte bun de pregătire 
fizică, motiv pentru care apreciez că 
la viitoarele campionate mondiale, ci 
vor fi adversari redutabili pentru 
oricine. Ca o noutate în tehnica lor 
am constatat faptul că, deși în aceste 
țări nu se practică luptele greco-ro- 
mane, sportWil" respectivi au început 
să folosească numeroase procedee de 
atac specifice greco-romanelor, cu tur 
de șold, tur de braț, șurub, tur de 
cap, care lipseau în trecut din baga
jul lor de cunoștințe tehnice. Proba
bil, această cotitură s-a produs ca 
urmare a faptului că regulamentul 
F.I.L.A., în scopul dinamizării luptei, 
prevede. în ultima vreme, ca sporti
vii care inițiază acțiuni de atac, chiar 
dacă nu le reușesc, să nu mai fie 
penalizați. Luptătorii respectivi au 
reușit să îmbine foarte bine elemen
tele tehnice ale celor două stiluri.

— Cum apreciați comportarea spor
tivilor români Ia acest turneu ?

— Luptătorii români au avut evo
luții diferite, bineînțeles, și în funcție 
de adversarii întâlniți. Totuși, se cu
vine să remarc forma foarte bună a 
lui Vasiie lorga și Petre Cearnău. 
Bine au mai concurat Ștefan Stîngu 
și chiar Ion Dumitru și Marin Pircă- 
labu. Sub posibilități au luptat Petre 
Coman, Nicolae Dumitru și Enache 
Panaite.

Mihai TRANCĂ

ÎN FAȚA FILEULUI
REZULTATE DIN DIVÎZIA B

în divizia secundă, s-a disputat 
nouă etapă. Iată rezultatele :

FEMININ ; Universitatea Iași — 
I.T. București 2—3, Dacia Pitești — 
C.P. București 0—3, Medicina Tg. 
Mureș — Voința M. Ciuc 3—1, Cor- 
vinul Deva — Drapelul roșu Sibiu 
3—2, Voința Reghin — Voința Ora
dea 2—3, Tomistex Constanța — A.S.E. 
București 3—2.

MASCULIN : Politehnica Iași — 
C.S.U. Pitești 3—0, Institutul Ped. Tg. 
Mureș — Silvana Ș. Silvaniei 3—2, 
Explorări Baia Mare — Ind. sîrmei 
C. Turzii 3—1, C.S.M, Suceava — Pe
trolistul Cîmpina 3—1. Relonul Săvi- 
nești — Petrolul Ploiești 3—0, Cor- 
vinul Hunedoara — Electroputere
Craiova 3—0, Unirea Tricolor Brăila 
— Delta Tulcea 3—0.

CORESPONDENȚI :
lonescu, S. Albu, I. Jura.
N. Teodorescu, D. Diaconescu. T. To- 
liătan, M. Andrici, C. Nemțeanu, I. 
Vlad, I. Baltag.

Intre 11 și 13 mai, Bucureștiul va fi 
gazda unei competiții internaționale, 
rezervată echipelor feminine și mas
culine de juniori, dotată cu „Cupa 
Capitalelor", Și-au anunțat participa
rea selecționatele orașelor Moscova. 
Praga, Varșovia, și, bineînțeles, Bucu
rești.

ȘCOLARII VILCENI ÎN ÎNTÎLNIRI 
INTERNAȚIONALE

La Hm. Vîlcea, în sala Liceului 
Vasile Roaită, s-au disputat două în
tâlniri bilaterale între formațiile Li
ceului cu program special de educație 
fizică și M.K.S. Lodz, din Polonia. 
La feminin, victoriile au revenit oas- 
petelor, care ău învins în ambele 
partide cu 3—0, în timp ce la mas
culin, un meci s-a încheiat în favoa
rea gazdelor cu 3—2, iar cel de-al 
doilea a fost cîștigat de voleibaliștii 
polonezi cu 3—0.

STEAUA LA TURNEUL DE LA 
MOSCOVA

Echipa masculină de volei Stea
ua va participa, între 6 și 15 mai, 
la un turneu internațional de vo
lei, organizat de clubul Ț.S.K.A. 

șansele de dezvoltare a unora din
tre tinerii noștri handbaliști, mai 
precis a celor care nu peste multă 
vreme pot și trebuie să fie capabili 
de a îmbrăca tricoul primei noastre 
reprezentative.

Vom începe prin a preciza că în 
ceea ce privește selecția, Iotul de 

foarte bine, 
compo-nenții 
„Cupa Țări-

cel mai bun por- 
Nu este pentru 
acest tînăr și ta

se remarcă, dar

tineret s-a prezentat 
Cei mai mulți dintre 
echipei care a cîștigat 
lor Latine" au un gabarit corespun
zător, calități fizice specifice dintre 
cele mai bune, s-au dovedit a fi, 
in general, bine instru i ți din punct 
de vedere tehnic și au probat, în 
unele cazuri, că dețin și o pregătire 
tactică suficientă. Ca o apreciere 
generală se poate afirma că actua
lul lot de tineret, în cazul cînd 
componenții lui sînt deciși să mun
cească cel puțin cu aceeași intensi
tate și de acum înainte, constituie 
o rezervă promițătoare pentru Iotul 
de seniori. Dintre cei doi portari 
utilizați în această competiție, N. 
Munteanu (Steaua) s-a detașat prin 
siguranță .și plasament, cucerind, 
în final, titlul de 
tar al turneului, 
prima oară cînd 
lentat handbalist
de fiecare dată succesul l-a... amețit 
și i-a redus, mai apoi, elanul și se
riozitatea în muncă. Acum el tre
buie să fie convins că timpul a de
venit extrem de scurt și nu-i mai 
poate acorda nici o clipă de răgaz. 
Deci, orice alte scăderi de acum 
înainte devin extrem de periculoa
se, existând riscul de a-i compro
mite o frumoasă carieră sportivă. 
Ca jucători la 9 m, deci principali 
realizatori, echipa a avut pe Tase 
(S.C. Bacău), Grabovschi (Dinamo 
București), Drăgăniță (Steaua) și 
Dumitru (Dinamo Brașov). Mai pu
țin cunoscut este Ion Tase, care, 
cu acest prilej, a arătat că se poate 
conta pe el pentru viitor, dovedind 
o remarcabilă forță de șut și o bu
nă orientare în teren. în cert pro
gres, M. Grabovschi (un stângaci 
înalt, cu un șut nu atît de puter
nic, cît bine plasat) începe să ma
nifeste tendințe spre jocul combi- 
nativ, ceea ce — dacă nu se ajunge

CAMPIONATUL PE ECHIPE ÎNAINTEA FINIȘULUI

Grupul candidatelor la titlul de 
campioană absolută de șah pe echi
pe s-a conturat precis după cea de a 
6 rundă a turneului final de Ia Plo
iești, în care fruntașele clasamentu
lui, obținând noi victorii, au reușit

KH

Moscova, cu prilejul aniversării 
50 de ani de la înființarea sa.

a

TURNEELE DE PROMOVARE ÎN 
DIVIZIA A

între 13 și 15 mai, la Rm. Vîlcea 
șl Brăila sînt programate turneele 
finale pentru promovare în Divizia 
A, unde vor evolua cîștigătoarele 
celor 8 serii (masculin și feminin) 
ale diviziei secunde. 

Al. Nour, S. 
L. Maior,

t

la exagerare — este un lucru bun. 
Dumitru, încă dominat de emoțiile 
debutuilui, nu s-a putut prezenta la 
acest examen prea convingător, în 
timp ce Drăgăniță, un handbalist 
de pe acum cunoscut, în ciuda ti
nereții sale, a rămas încă tributar 
lipsei de calm și de luciditate, ra
tând uneori prea mult.

Printre jucătorii de semicerc (pi
voți sau extreme) s-au remarcat 
Stockl și Capră, ambii de la Steaua 
și componenți ai lotului olimpic, 
dar și Neagu (Politehnica Galați), 
Voinea II (S.C. Bacău), Țimpu (Po
litehnica Timișoara), Petrică (Poli
tehnica Galați), sau juniorul Deacu. 
crescut și format chiar la echipa 
locală CAROM. Utilizat alternativ 
cu Stockl pe dificilul post de con
ducător de joc, Orosz (Universita
tea Cluj) a constituit una din reve
lațiile lotului de tineret. încă defi
citar din punct de vedere al re
zistenței, dar cu o remarcabilă în
demânare, extrem de atent, bine 
coordonat, prompt și rapid în in
tervenții el a dirijat bine, de fie
care dată, atacul. în apărare s-a 
comportat promițător. Acționînd în 
față, el a reușit ca prin deplasări 
și prin intercepții să stopeze sau 
să „rupă" cursivitatea și, mai ales, 
rapiditatea acțiunilor adverse. Este 
un element care trebuie urmărit și 
— în special — care trebuie să se 
pregătească cel puțin dublu, la echi
pa de club, dacă vrea să aspire la 
cinstea de a fi selecționat în prima 
garnitură a țării.

în concluzie, lotul de tineret, care 
a reușit frumoasa performanță de 
a cuceri pentru a treia oară con
secutiv „Cupa Țărilor Latine", în
globează în rândurile sale multe și 
bine dotate elemente tinere. înmă- 
nuncherea lor într-o echipă suda
tă, care a putut să-și valorifice pe 
deplin calitățile, constituie un merit 
al celor doi antrenori, Mihai Pintea 
și Petre Curelaru, ca și al medicu
lui Ion Șuștreanu.

Călin ANTONESCU

LA SEMICERC...
• Joi după amiază sînt progra

mate să se desfășoare patru par
tide din cadrul celei de a XX-a 
etape a diviziei masculine A. La 
București, pe terenul Dinamo, vor 
avea loc, începînd de la ora 16, 
întîlnirile Voința București — Stea
ua și Dinamo București — Dinamo 
Brașov. în țară se dispută jocurile 
Independența Sibiu — Politehnica 
Timișoara șt Minaur Baia Mare — 
Trotușul.

• Formația masculină a Școlii 
sportive 1 Constanța a întreprins 
recent un turneu de trei jocuri în 
Iugoslavia. Tinerii handbaliști con- 
stănțeni, antrenați de prof. Mihail 
Făgărășanu, au încheiat turneul cu 
un bilanț bun : 16—16 și 13—18 cu 
echipa de seniori Vardar Skoplje 
și 27—21 cu Partizan Chicevo.

•* La Timișoara a avut loc o 
întîlnire internațională amicală în
tre echipele masculine Politehnica 
Timișoara și Dinamo Pancevo (Iu
goslavia). Victoria a revenit studen
ților timișoreni, cu scorul de 23-20 
(10—12), fiind demnă de subli
niat comportarea jucătorilor Gu- 
nesch și Cristian. (P. ARCAN-co- 
resp.).

un pasio-să se distanțeze, anunțind 
nant finiș în trei.

Universitatea București a 
censiunea Medicinei Iași, 
mai ușor decît se aștepta, cu 4'/2- 
(Ghizdăvu — Vaisman 1—0, Griinberg 
— Doroftei V2—%> §ubă — Marcovici 
%—V2, Zara — Borzaru 1—0, Polihro- 
niade — Perevoznic 1—0, Olteanu — 
Weinstein Vz—*/2, Papa — Dominte 
0—1). Petrolul, confirmînd buna sa 
dispoziție de joc, a obținut o preți
oasă victorie (4—3) Ia Electronica 
(Partos — Reicher ',3—’A, Radovici •— 
Georgescu 0—1, Butnarii — Puscașu 
țț—țț, Macarie — Erdeuș 1—0, Pogo- 
revici — R. Reicher țț—țț, Ilie — 
Gogîlea V2—'A, Stoicescu — Elian
1—°)

Scoruri mari s-au înregistrat >n 
celelalte 3 întâlniri: I.T.B. — C.S.M. 
Cluj 6—1, Constructorul — A.S.E. 
5—2, Medicina Timișoara — Politeh
nica 5—2.

înaintea ultimelor 3 runde conduc 
Petrolul, Universitatea și Constructo
rul cu 9 ,p, urmate de I.T.B. 7. Medi
cina Iași și Medicina Timișoara 6, 
Electronica si C.S.M. 5, Politehnica 4, 
A.S.E. 0 p.

stopat as- 
cîstigînd 

-2*/.



Nr. 739? Pag. a 3-a

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI ALE ROMÂNIEI

UN PRILEJ DE SATISFACȚII ȘI DE ÎNVĂȚĂMINTE'
Neîndoielnic, ediția a Vil-a a cam

pionatelor internaționale de sărituri, 
desfășurată la sfîrșitul aăptămînii 
trecute în bazinul „23 August" din 
Capitală, a fost una dintre cele mai 
reușite dintre cele disputate pînă a- 
cum. Numărul și valoarea participan- 
ților (printre aceștia aflîndu-se și 
reprezentanți ai R.D. Germane, cla
sați printre fruntași la Jocurile Olim
pice : Lothar Mathes șl Silvia Fiedler, 
locurile 4 și 6 la platformă), lupta 
strînsă dată la băieți pentru poziții
le de onoare, dificultatea și specta
culozitatea salturilor executate de 
cei mai buni, organizarea optimă, 
toate acestea au contribuit ca ediția 
a VlI-a a „internaționalelor’ să con
stituie un succes.

Referitor la sportivii români, vom 
remarca în primul rînd evoluția lui 
Ion Ganea (antrenor Norbert Hatzak) 
care, după aproape un deceniu de 
activitate prodigioasă, continuă să 
fie cel mai bun săritor al țării, sin
gurul capabil, deocamdată, să se mă
soare cu adversari redutabili de peste 
hotare. Dar, campionatele interna
ționale ne-au prilejuit și plăcuta sur
priză oferită de doi tineri și talentați 
săritori, Gerhard Fabich (antrenor 
Norbert Hatzak) la trambulină 
Alexandru Hagiu (antrenor 
Breja) la platformă, care, 
cum s-au comportat în ultima vreme 
(dar mal cu seamă sîmbătă și dumi
nică) se anunță reale speranțe pentru 
lotul național al României. Primul 
pas spre afirmarea pe plan interna
țional îl poate face Fabich, cu con
diția, însă, de a folosi fiecare con
curs pentru sporirea experienței, pen
tru acomodarea cu atmosfera marilor 
întreceri. Bagiu, deși încă foarte 
tînăr, a demonstrat curaj și siguran
ță (să amintim doar că a executat 
21', salt înainte cu 1 șurub, săritură 
dificilă chiar și pentru practicanți cu 
experiență ai acestui sport) și rămâ
ne ca intr-un viitor, 
cît mai apropiat, să 
internațională și să-l 
Ganea.

La fete, in absența 
seară și Soranei Prelipceanu (acci
dentate), a rămas singură Tatiana 
Dumitriu (antrenor Pantelimon Decu- 
seară) să facă față adversarelor. Și 
trebuie spus, ea s-a achitat cu brio, 
cucerind locurile I la trambulină și 
2 la platformă. Dar, se cuvine să 
arătăm că talentata noastră săritoa-

Și
Aurel 
după

pe care-1 dorim 
atingă o clasă 

poată dubla pe

Melanîei Decu-

re poate atinge un nivel valoric mai 
ridicat decît cel etalat la campio
natele internaționale, numai dacă va

Sportul

PE TEMELE JOCULUIî Dorință puternică, pregătire activă
UN ELEMENT TACTICi

utiliza salturi mai dificile, cu coefi
cienți superiori și care oferă posibi
litatea obținerii unor note mai mari. 
Pentru edificare, este suficient să a- 
rătăm că Dumitriu a avut total de 
coeficienți doar 16,0, față de 17,8 al 
cîștigătoarei la platformă (Fiedler) și 
chiar 16,6 al Brigittei Kriix (locul 
3), In vîrstă de numai 16 ani.

în plus, la Tatiana Dumitriu, ca 
și la majoritatea săritorilor români 
(mai cu seamă ia cei din București), 
s-a vădit insuficienta siguranță si 
eleganță a intrărilor despre care, se 
știe prea bine, produc uneori impre
sia decisivă asupra arbitrilor. Nu | 
este cazul să insistăm asupra greșe 
Iilor (prea evidente si punctate ca I 
atare de arbitri), dar 'asupra posibi- I 
lităților de remediere considerăm că 
este util să redăm părerea, pe deplin 
competentă, a maestrului emerit al 
sportului Alexandru LaScu, fost cam
pion balcanic, național, reprezentant 
al României în numeroase competi
ții internaționale, pe care l-am între
bat care_ era secretul splendidelor 
sale intrări. „Nu este vorba de nici 
un secret", ne-a răspuns cel care a 
dominat timp de două decenii con 
cursurile de sărituri în țara noastră, 
..ci, pur și simplu, de antrenamentul 
special pentru intrări. In anii în care 
concuram, foloseam minimum 30 din 
cele 150 de salturi, efectuate zilnic la 
antrenamente, tocmai pentru corecta
rea și șlefuirea deplină a intrărilor 
în apă. Acunt, cred că trec zile în
tregi fără a se exersa acest capitol.pe 

Nu- 
con-

care-i influențează foarte mult 
arbitri în acordarea notelor, 
mai așa se explică defecțiunile 
statate în tehnica intrării".

Raliindu-ne întru totul opiniei 
tulul campion, ne manifestăm credin 
ța că antrenorii noștri vor ține sea
ma de aprecierea acestuia și vor pro
ceda în consecință.

fos-

D. STANCULESCU

Echer corect și spectaculos 
executat de Ecaterina Du

mitriu
Foto: Dragoș NEAGU
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pentru succesul echipei naționale
(Urmare din pag. I)

refac cit mai repede, să fiu apt de 
joc. Includerea mea în lotul pentru 
meciul cu Albania mă stimulează, 
mă face să depun eforturi sporite 
pentru a se putea conta pe mine. 
Știu, ne așteaptă un examen dificil, 
dar nu și imposibil de trecut. Am 
jucat la Tirana cu echipa olimpică, 
care era, de fapt, naționala Albaniei, 
și am învins-o cu 2—1. E necesară, 
însă, o mobilizare totală din partea 
tuturor celor ce vor intra pe teren, 
pentru ca succesul să fie de partea 
noastră. Plusului de tehnicitate pe 
care-1 avem față de viitorii adver
sari, trebuie să-i adăugăm o bună 
pregătire fizică, dîrzenie, capitole la 
care jucătorii albanezi excelează. 
Noi, înaintașii, e necesar să avem o 
permanentă mișcare în teren, pentru 
1 ne desprinde de apărătorii adverși. 
Pînă atunci, noi, cei 22 de membri 
ai lotului lărgit, să ne pregătim cu 
toată conștiinciozitatea, la cluburi, 
și apoi la lot, in dorința de a depăși 
un adversar ce-și apără șansele cu 
o mare dîrzenie".

VXOREL MUREȘAN („U" Cluj) : 
„Pentru mine una din marile bucu
rii ale acestor zile a fost menținerea 
în lotul reprezentativ alcătuit pentru 
meciul cu Albania. O satisfacție 
care înseamnă, în același timp, și o 
responsabilitate, o cinste care mă 
obligă enorm în pregătiri, la club șl 
la lot. După debutul meu, la Kiev, 
marcat de o mare emoție, cîrid, din 
cauza tracului, nu am reușit să mă 
situez la nivelul dorințelor mele și 
al așteptărilor generale, acum, încre
derea ce mi-a fost acordată, în con
tinuare, mă obligă mult. Nu știu 
dacă voi juca la Tirana, firește că-mi 
doresc acest lucru, adică apariția in
tr-o partidă oficială, dar oricare va 
fi situația, mă voi pregăti încă din 
aceste zile, cu toată ambiția pentru 
acest eventual debut în care să eta
lez un control mai bun al balonului 
în viteză și agresivitate sporită, așa 
cum o cere postul de vîrf avansat. 
Sfat convins că „noul val" al echipei 
naționale va confirma speranțele puse 
în el, chiar la acest dificil meci de 
la Tirana, unde trebuie și putem să 
cîștigăm".

DEFICITAR: MARCAJUL

ACUM, AVEM MAI MULȚI ÎNOTĂTORI;
ESTE VALOAREA LOR?DAR CARE

® Numai două recorduri in probele individuale • Prea multe rezultate

I
i
I

ne.ompetitive pe pian european •
Folosind experiența marii majo

rități a țărilor europene, F.R. Na- 
tație a organizat' în acest an pri
mele campionate naționale ale se
niorilor în bazin acoperit. O com
petiție nouă în calendarul extrem 
de sărac al înotătorilor ? Nicide
cum. întrecerile pe care le-am ur
mărit zilele trecute la Mamaia, în 
noua piscină de 50 m, înlocuiesc, 
de fapt, pe cele ale obișnuitului 
concurs republican de primăvară, 
care — din acest sezon — a primit 
titulatura de campionat național...

Cele patru reuniuni din bazinul 
de pe litoral, corespunzător, în ge
neral, cerințeilor tehnicii moderne, 
au adus la start, cu foarte mici 
excepții, tot ce are mai bun înotul 
românesc la această oră. Din punct 
de vedere cantitativ — ne referim 
la numărul celor care au îndeplinit 
haremurile de participare impuse 
de organizatori — s-a înregistrat un 
ușor progres în comparație cu ulti
ma ediție a naționâletor (septem
brie 1972), aproape fiecare probă 
avînd mai multe serii eliminatorii 
și două finale. Totuși, sîntem ne- 
voiți să semnalăm că nici acești 200 
de concurent) (din 22 de secții) 
prezetiți la Mamaia, nu pot consti
tui — nici pe departe — baza largă 
de selecție de care are nevoie a- 
ceastă disciplină olimpică pentru 
recrutarea performerilor. Este clar, 
că, atâta timp cît nu vom avea 
mai mulți pretendenți cu șanse 
egale la fiecare titlu, o reală con
curență pentru fiecare loc pe po
dium, nivelul înotului nostru va 
rămîne scăzut.

Având în vedere că întrecerile 
ultimelor „naționale" au fost pro
gramate la o dată potrivită, la în

Să (ăutăm mai puține scuze si să ne gindim la măsuri organizatorice I
cheierea unui îndelungat sezon de 
pregătire, ne-am fi așteptat și la un 
reviriment pe plan calitativ. Cu atît 
mai mult, cu cît în săptămânile 
precedente o serie de sportivi frun
tași ne reținuseră 
«îteva recorduri 
de 25 m.

E drept, dacă 
compare cifrele 
pioni cu cele realizate de cîștigă- 
torii ultimei ediții (cea mai slabă 
din ultimii 10 ani) va afla că la 22 
de probe (din 29) rezultatele de la 
Mamaia sînt superioare. Dar, ex
ceptând cele două recorduri stabi
lite de D. Wetterneck (2:16,8 — 200 
m mixt) și M. Slavic (1:59,2 — 200 
m liber), și acestea aflate încă la 
distanță de secunde de cele europe
ne și mondiale, celelalte cifre ale 
învingătorilor nu sînt competitive 
pe plan internațional. Se va spune, 
cu siguranță, că recenta competiție 
a marcat un veritabil schimb de 
generații, că în afară de Lavinia 
Donia (16 ani) și Eugenia Cristescu 
(15 ani), toate celelalte campioane 
au 14 ani și se află la primul lor 
succes. De altfel, doar M. Slavic, 
O. Resler și E. Cristescu au reușit 
să-și păstreze titlurile câștigate în 
septembrie 1972. Aceste explicați; 
nu ne pot însă mulțumi și ne obliga 
să căutăm adevăratele motive pen
tru care nivelul performerilor (ca 
să nu mai vorbim de cel al restului 
de participant!) rămîne sub .cerin
țele actuale ale sportului românesc, 
în neconcordanță cu eforturile in
tense care se fac pentru dezvoltarea 
sportului de 
noastră.

Pînă nu cu 
unii antrenori 
zultate obținute 
numărul . „ _ _ „
însă, cînd piscinele acoperite s-au 
înmulțit, aceiași tehnicieni ne oferă

atenția 
stabilite în bazin

prin

cineva încearcă să 
proaspeților cam-

performantă în tara

mulți ani în urmă, 
motivau slabele re

de sportivi prin 
redus de bazine. Astăzi,

alte explicații : „Obligațiile școlare 
ale înotătorilor îi împiedică să se 
antreneze la un nivel corespunză
tor !“ Se naște însă și o întrebare : 
oare în perioada cînd aveam mai 
puține bazine (și rezultatele erau 
mai bune), elevii nu aveau aceleași 
obligații școlare ? Evident ceva nu 
este în regulă. Și tindem să cre
dem că vechiul și .comodul sistem 
de lucru al antrenorilor, bazat pe 
pregătirea restrînsă a sportivilor 
într-o singură ședință, fie diminea
ța, fie în cursul după-amiezii, a 
devenit un stereotip, o frînă. în 
consecință, lor și elevilor lor le este 
greu să treacă la realizarea a două 
ședințe de lucru zilnic. Ar trebui 
însă să nu se uite că, astăzi, în 
toată lumea, acei sportivi care 
iubesc cu adevărat înotul și țintesc 
tot mai sus pe scara valorilor fac 
unde sacrificii și încep antrena
mentele încă din primele ore ale 
dimineții (înainte de cursuri) și le 
continuă seara, atunci cînd timpul 
liber le-o permite.

Nu ne îndoim că, folosind o mai 
bună organizare in procesul de pre
gătire. asigurând tinerilor sportivi o 
deplină concordanță între orele de 
antrenament și cele afectate proce
sului de învățământ, s-ar putea rea
liza mai mult. Nu s-a întreprins 
însă nimic concret pentru ca Ia 
București, Reșița, Ploiești, Cluj sau 
Oradea, principalele centre care 
furnizează performerii înotului, să 
se contureze deschiderea școlii (sau 
liceului) de înot, formă organizato
rică eficientă folosită astăzi în a- 
pnoape toate țările de pe continent. 
Așteptăm realizarea acestui dezide
rat. O așteaptă și înotul românesc, 
aflat — din păcate — în situația de 
a se vedea încă distanțat în arena 
internațională.

Adrian VASILIU

NOI ÎNTRECERI
ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

Una dintre cele mai importante 
competiții ale sportului nostru na
țional, „Cupa României *, se apro
pie de fazele sale superioare.

în această perioadă sînt progra
mate etapele județene, care vor 
stabili echipele participante la cele 
patru „zone", ce se vor disputa la 
Baia Mare, Dej, Mizil și Tecuci. 
Pînă iu prezent au avut loc între
ceri în municipiul București și în 
județele Bihor și Constanța.

In Capitală, pe baza sportivă de 
la „Tei", s-au întîlnit cinci echi
pe : C.P.B., Universitatea I, Gloria, 
Șc. prof. C.P.B. și Universitatea 
II. în cele mai interesante partide 
și-au măsurat forțele C.P.B. și 
Universitatea I, Gloria și Uni
versitatea I. în primul meci după 
un joc interesant, frumos, au în
vins tipografii cu 11—7, iar în cel 
de-al doilea, studenții cu 13—7. 
Pentru etapele de zonă s-au califi
cat formațiile C.P.B. (neînvinsă) și 
Universitatea I.

La Salouta, opt echipe au luat 
startul în etapa județeană. Pe pri
mul loc, primind astfel dreptul de 
a juca in etapa următoare, s-a si
tuat Metalul Salonta, urmată 
ordine de Recolta Miersig și 
ceul Popești.

Tot pentru această etapă au 
tat și disputele desfășurate la Con
stanța, la care au participat zece 
formații. Conform regulamentului, 
primele două echipe clasate au 
dreptul să se deplaseze la etapa 
de „zonă". După două zile de con
fruntări. cei mai buni s-au do
vedit oiniștii de la A.S.A. Con
stanța și Recolta Ciobanu.

Deci, pînă acum nici o surpriză. 
Echipele calificate In urma întâlni
rilor preliminarii sînt formații va
loroase, de multe ori prezente în 
turneele finale ale marilor compe
tiții de oină.

ții 
Li-

con-
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TEODOR ȚARALUNGA 
tatea Craiova) : „încerc o 
tisfacție pentru faptul că 
cordat încrederea să fac 
lotul național. îmi cunosc 
țile și pot afirma cu toată răspun
derea că, în momentul de față, mă 
aflu într-o excelentă dispoziție de joc, 
într-o formă sportivă pe care nu am 
mai deținut-o de foarte multă vreme. 
Privesc cu multă încredere jocul cu 
Albania, optimism care cred că ani
mă și pe ceilalți jucători selecționați 
Dacă voi face parte din formație voi 
lupta cu toată ardoarea pentru obți
nerea victoriei. La Tirana, cei 11 
jucători care vor intra pe teren vor 
trebui să acționeze ca o echipă în 
adevăratul sens al cuvîntului. Nu 
știu dacă voi face parte dintre titu
lari, dar din această clipă am obli
gația să mă pregătesc cu toată am
biția. Aș prefera alternarea jocului 
combinativ, cu declanșarea unor con
traatacuri rapide, care să-i surprin
dă pe fundașii albanezi, armă pe care 
o utilizăm cu destul succes la echi
pa mea de club".

(Univcrsi- 
mare sa- 

mi s-a a- 
parte din 
posibilită

MARIAN POPESCU (F.C. Argeș) ; 
„Sînt foarte fericit că am fost inclus 
in lotul național pentru partida de 
la Tirana. îmi dau seama că, făcînd 
parte dintre „cei 22“, obligațiile mele 
au crescut, că evoluția mea în me
ciul de sâmbătă, din campionatul in
tern, trebuie să fie superioară celor 
de pînă acum. Sper că sîmbătă, atît 
colegii mei, antrenorii, cît și spec
tatorii se vor declara satisfăcuți de 
jocul pe care-1 voi presta. De aceea, 
în aceste zile nu voi precupeți nici 
un efort la ședințele de pregătire și. 
în același timp, voi respecta, ca și 
pînă acum, toate cerințele „antrena
mentului invizibil". De duminică, 
data cînd se va reuni lotul la Bucu
rești, voi îndeplini toate îndrumările 
antrenorilor selecționatei naționale. 
In acest fel, sper să ating o formă 
bună și astfel să fiu inclus printre 
cei „11“ ce vor începe partida la 
Tirana. Pentru a termina învingă
tori, vom lupta cu toate forțele, iar 
eu, ca unul din linia mediană, sper 
că voi avea clarviziunea necesară 
de a construi faze ofensive care să 
pună In dificultate apărarea adver
să".

Fotbalul modern vizează azi per
fecționări pe toate planurile: tehnic, 
tactic, fizic. Nu poate fi un jucător 
complet acela care, unui bagaj tehnic 
de înalt nivel, nu7i adaugă o pregă- 

■ tjre fizică corespunzătoare. O echipă 
nu poate emite pretenții la perfor
manțe înalte bazindu-se numai pe o 
bună apărare sau numai pe un efi
cient atac. Imperativul fotbalului mo
dern II constituie participarea tutu
ror jucătorilor Ia fazele de atac _ și 
apărare, replierea rapidă în condiți
ile ofensivei adverse, susținerea omu
lui cu mingea de către toți coechipi
erii în vederea unor acțiuni pe spa
ții largi. „Blocul funcțional" îi vi
zează acum pe toți jucătorii exceptîn- 
du-i doar pe portari. „A ataca cu 
10 oameni și a te apăra cu 11“ nu 
mai constituie o utopie, ci este un 
deziderat al fotbalului modern. După 
cum încorsetarea jucătorilor în niște 
scheme și sarcini legate de un anume 
post a devenit o chestiune de dome
niul trecutului.

Și, totuși, sarcinile jucătorilor pe 
posturi nu pot fi ignorate. Fundașii, 
centrali sau laterali, rămîn apărători 
prin excelență; înaintașii, echipierii 
cărora le revine misiunea atacului și a 
concretizării acțiunilor ofensive; după 
cum mijlocașii nu vor fi niciodată 
absolviți de importanta sarcină in
diferent de modul de acționare, re
trași. sau avansați — de a face le
gătura între apărare și afac, de a 
pregăti jocul la mijlocul terenului. 
Din acest punct de vedere, Ajax-ul 
poate fi etalonul unei echipe moder
ne. Dar, ne-a demonstrat-o, „pe viu", 
și Leeds United.

In numele unui fotbal modern, dar 
aplicat la scară mai redusă, la noi, 
jucătorii iși uită insă principalele 
sarcini. Apărătorii omit că sînt apă
rători; își lasă zona liberă și se în
torc... acasă cînd portarul tor scoate 
mingea din plasă. In prima etapă a 
returului s-au înscris 31 de goluri 
(recordul campionatului). Acest lucru 
nu putea decît să bucure, mai ales 
pe spectatori. Problema însă ridică 
un alt aspect. Toate acele 31 de go
luri au fost, oare, rodul unui joc o- 
fensiv excelent ? Au reușit înainta-

După 21 de etape, in Divizia A, CIFRELE VORBESC..
• Duminică s-au marcat 19 go

luri, cifră ce reprezintă tocmai me
dia pe etapă (mai precis 18,80) a 
celor 395 de golxiri înscrise pînă în 
prezent. Media pe partidă este de 
2,36.

0 Jucătorii echipelor F.C. Argeș 
și C.S.M. Reșița au înscris cel pu
țin un gol in fiecare etapă a rețu-^ uz de cartongșul_jplben. doar în 8 
rului. în schimb ploieștenii au mar- situații (cel" mai’’ mic număr din

cite cinci stele, iar V. Topan patru 
stele.

• Duminică, la Arad, arbitrul V. 
Topan a eliminat doi jucători : Kun 
și Tănăsescu. Pînă în prezent 15 
jucători (5 în retur) au văzut car
tonașul roșu.

• Conducătorii jocurilor au făcut

trei ori, Univ. Craiova, F.C. Argeș. 
C.S.M. Reșița, de două ori, Dinamo 
o dată.

• în etapa de duminică am con
semnat cinci noi apariții în actua
lul campionat: Straț II 
Roșu (Dinamo), Ion Ion și 
nu (Steaua), Enescu (S.C. 
După 21 de etape, cele 16 
nare au folosit 341 de jucători.

(Rapid). 
Răduca- 
Bacău). 
divizio-

șii noștri să-și îmbunătățească pro
cedeul tehnic al șutului ia poartă in
cit apărările să fie făcute șah-mat ? 
Nu! Ne-a demonstrat-o etapa ur
mătoare. Se pare că e vorba de alt
ceva, de carențe în jocul apărătorilor. 
Printre altele este vorba și do MAR
CAJUL DEFECTUOS.

I-am cerut părerea în această di
recție antrenorului Gh. Constantin, 
pînă nu de mult unul dintre cei mai 
buni Înaintași ai noștri, constructor 
de joc și fost golgeter al primei di
vizii: „Fără să supăr pe nimeni, și 
fără a mă erija în atotștiutor și sfă
tuitor, trebuie să spun că majoritatea 
apărătorilor de Ia noi fac un marcaj 
defectuos. In campionat, și mai ales 
în jocurile internaționale, apărătorii 
noștri își lasă adversarii direcți prea 
liberi, le dau posibilitatea să intre 
nestingheriți în posesia balonului, în 
numele jocului la intercepție, riscînd 
să fie driblați de un atacant iscusit. 
Un înaintaș, fie el cît de valoros, 
marcat cu strictețe pe tot timpul jo. 
cului, nu-și poate desfășura acțiunile 
în voie. Meciurile Steaua — Bayern 
Miinchen ne-au demonstrat-o cu pri
sosință. Celebrul Miiller, bine păzit 
de Hălmăgeanu n-a mai fost golgete- 
rul de altă dată. O singură dată Ilăi- 
măgeanu l-a scăpat de sub suprave
ghere și Miiller a marcat".

Dar să revenim la campionatul 
nostru. Meciul Rapid — Universitatea ....
Craiova, în care s-au înscris 10'go
luri, a scos la Iveală multe carențe în 
privința marcajului. Pop, Boc, Mușat, 
Grigoraș, Codrea, Bădin sau Sameș 
au permis lui Țară'ungă, Marcu, O- 
blemenco, Neagu, Bălan și " "
să acționeze în voie și să ...... 
stingheriți. In meciul S.C. Bacău — 
Petrolul, Mioc, de nimeni jenat a re
luat în gol mingea revenită din bară,, 
pentru că Gruber a uitat pur și sim
plu de principala sa misiune, marca
rea adversarului său direct. Exemple 
mai sînt multe. Aceste carențe ies în 
evidență și mai mult cînd jucătorii 
noștri susțin meciuri internaționale. 
Rapidul a manifestat, asemenea ca
rențe în partidele cu Leeds United, 
cînd Lorimer, Jordan și Jones au ac
ționat nestingheriți și au marcat. în 
acele momente, apărătorii rapidiștî 
erau ba plecați înainte, ba îngrămă
diți pe una din părțile laterale. In 
meciul de la Kiev, Muntean a fost 
complet liber, cînd a înscris.

Ar mai fi de discutat și un alt as
pect : modul în care echipele noastre 
îmbină marcajul om la om cu cel în 
zonă. Dar ne oprim aici, !ăsîndu-i pe 
antrenori și jucători să mediteze asu
pra acestui important moment al jo
cului — MARCAJUL.

Vin jocuri internaționale de mare 
importanță, 
mai ales a 
scump.

M. Stelian 
înscrie ne-

Acolo, fiecare greșeală, 
apărătorilor, va costa

Constantin ALEXE

i Astăzi la Crai ava.

UNIVERSITATEA
A.S.A. TG. MUREȘ

Astăzi pe stadionul „Central" din 
Craiova se dispută meciul de fotbal 
dintre echipa locală Universitatea și 
A.S. Armata Tg. Mureș. Intîlnirea 
este o restanță din cadrul etapei a 
XX-a a Diviziei A. Această partidă 
va începe la ora 17, fiind condusă de 
o brigadă bucureșteană formată din 
Constantin Dinulescu (lai tehtru), Va- 
sile Toma și Anton Munich.

AGENDA BUCU3EȘTEANA
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I
Tragerea specială PRONOLXPRB - I 

29 aprilie 1973 I
cu Camelia — Băile Hereulane jud. | 
Caraș Severin ; 14. Tîrîș Gheorghe * 
com. Șimian jud. Mehedinți, 15. ■ 
Spanyar Ghizela — Tg. Mureș. I
(Continuare în numărul de joi). ■

Duminică 29 aprilie 1973, Admi
nistrația de Stat Loto — Pronosport 
organizează o atractivă tragere spe
cială Pronoexpres care vă oferă 
posibilitatea obținerii unor impor
tante premii în autoturisme, excursii 
și bani,

în afara numeroaselor premii în 
bani în valoare fixă și variabilă se 
mai atribuie ; autoturisme DACIA 
1300 și TRABANT 601, excursii în 
U.R.S.S. — SOCI, excursii în SPA
NIA și FRANȚA, precum și excursii 
in SUEDIA șl FINLANDA. Procu- 
rați-vă din vreme biletele.

• Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți 
procura biletele pentru tragerea 
LOTO de vineri 27 aprilie a.c., tra
gere la care se aplică în continuare 
NOUA FORMULA TEHNICA ex
trem de avantajoasă pentru parti- 
cipanți. «

I
I
I
I

în urma bunei evoluții din meciul cu S.C. Bacău, tînărul Mărculescu 
campionatului. Iată-l in imaginea noastră înscriind cel

a realizat al 5-lea „hat-tnck 
de al treilea gol.

Foto: V. BAGEAC

• Câștigătorii excursiilor în Bul
garia, NISIPURILE DE AUR. de la 
tragerea specială Loto din 13 apri
lie 1973 : categoriile H și O (10 
excursii de cite 2 locuri) : 1. Agya- 
gasi Endre — Tg. Mureș ; 2. Rista- 
che Nicolaie corn. Iordăchianu jud. 
Prahova ; 3. Horber Ștefan — Ră- 
tești jud. Satu Mare ; 4. Platon Ni
colaie ; 5. Simbiu Constantin și 6. 
Falcă Gheorghe toți din București; 
7. Oprescu Marin — Brașov ; 8. Co- 
nian Victoria — Anina jud. Caraș 
Severin ; 9. Vereș Andrei — Cluj ; 
10. Cenușe Costache — Focșani. 
Categoria I (31 excursii de cîte un 
loc) : 1. Ciurar Cornel — Teiuș jud. 
Alba ; 2. Asproiu Constantin — com. 
Mischii jud. Dolj ; 3. Dumitrescu
Anando — Pitești ; 4. Raica Ariclia 
— București, 5. Ianc Ildico — O- 
radea; 6. Rontea Constantin — Rod- 
na Veche jud. Bistrița Năsăud: 
7. Bălan Gheorghe — Brașov ; 8. 
Koronka Alexiu — Cluj; 9. Pentek 
Ioan — Aghireș jud. Cluj ; 10. 
Szabo Ida — Turda jud. Cluj; 11. 
Marinescu Constantin — Buftea 
jud. Ilfov; 12. Nagy Ileana — Cav- 
nic jud. Maramureș ; 13. Mitrănes-

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT I

cat numai două goluri în cele șase 
etape 1

• Iată cea mai productivă forma
ție a campionatului : TĂNASESCU 
(3), BOC (5), M. SANDU (6), VELEA 
(2) — PESCARU (10), BELDEANU 
(6) — TROI (7), ROZNAI (11), O- 
BLEMENCO (11), MARCU (6).

• După 21 de etape, trei echipe 
— Universitatea Craiova, F.C. Ar
geș, S.C. Bacău — nu au cunoscut 
infrîngerea acasă, iar patru forma
ții — Steagul roșu, C.S.M. Reșița, 
A.S. Armata, Sportul studențesc — 
nu au cîștigat nici o partidă în de
plasare.

• în etapa de duminică, oaspeții 
au cucerit opt puncte. La pauză, 
avantajul le era net favorabil : 
conduceau în 4 partide, iar în 3 
meciuri scorul era egal.

• Cronicarii ziarului nostru au 
acordat celor opt arbitri, care au 
condus partidele etapei a XXI-a. 
39 de stele (record egalat, la fel 
ca în etapa a Xll-a) : 7 au primit

retor) : Dumitriu IV, Gyorfi, Saineș, 
Moldoveanu, Atodiresei, Radu, Din- 
cuță și Cringașu. La trei 
(Dinamo — 
Cluj și F.C. 
eău) arbitrii 
un cartonaș.

• în cele șase etape ale returului, 
cartonașele galbene au fost flutu
rate de 65 de ori (în fața a 56 de 
jucători). Repartizarea pe echipe 
este următoarea ; în fața fotbaliști
lor de la Sportul studențesc, de 
șapte ori, Jiul, Steagul roșu, F.C. 
Constanța și A.S.A., de șase ori, 
U.T.A. și S.C. Bacău, de cinci ori, 
Rapid și „U“ Cluj, de patru ori, 
Steaua, C.F.R. Cluj și Petrolul, de

meciuri
Jiul, A.S.A. — C.F.R. 
Constanța — S.C. Ba- 
nu au întrebuințat nici

• Clasamentul orașelor, pe baza 
mediei de spectatori — cifra apro
ximativă — după 21 de etape, se 
prezintă astfel : 1. CRAIOVA 22 100, 
2. București 15 700, 3. Reșița 14 000, 
4. Ploiești 13100, 5. Pitești 10 600, 
6. Constanța 10 500, 
10 .300, 8. Bacău 9 900, 9. Arad 9 500, 
10. Brașov 9 400, 11. Cluj 7 200, 12. 
Petroșani 4 400.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi“, după 21 de etape, este urmă
toarea : 1—2. PITEȘTI și PLOIEȘTI 
9,00, 3. Cluj 8,95, 4—5. Arad și Tg. 
Mureș 8,90, 6. București 8,69, 7—8. 
Bacău și Constanța 8,50, 9. Petro
șani 8,27, 10. Reșița 8,18, 11. Brașov 
8,09, 12. Craiova 7,44.

• Stadionul Politehnica, ora 13,15» 
Sportul studențesc — ,,U“ Cluj (tine- 
ret-rezerve); ora 15: Sportul ștuden- ■ 
țese — ,.U“ Cluj (Divizia A):

• Stadionul „23 August", ora 17: 
.Steaua — Sport Club Bacău (Divizia 
A) ;

• Stadionul Steaua (șoseaua Ghen- 
cea). ora 10,30: Steaua — Sport Club 
Bacău (tineret-rezerve) ;

• Terenul Constructorul, ora 16,30: 
Unirea Tricolor — Laromet (Div C>.
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7. Tg. Mureș

• Stadionul Progresul, ora 11: Pro
gresul — Politehnica Iași

O Terenul C.P.B., ora
Tarom — Metalul Mija

• Terenul Sirena, ora
— Dinamo Obor (Divizia

• Terenul Voința, ora
— Autobuzul (Divizia C);

• Terenul Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal — Azotul Slobozia (Divizia Q-

• Terenul T.M.B.. ora 11 : T.M.b’
— Olimpia Giurgiu (Divizia C).

(Divizia B);
11: Șoimii

(Divișiș . C);..
11 : Sirena
C) ;
11 : Voința

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 361NUMĂRUL 361 raMGinH 
AL REVISTEI OLUOlJUJ

din sumarul căreia
de duminicâ a Divi- 
surprizele și repercu- 
asupra clasamentului,

vă recomandăm

GAZDE CARE ÎȘI UITĂ OBLIGAȚIILE
3

L
• Etapa 

ziei A, cu 
siuniie sale 
comentată pe larg (explicațiile teh
nice ale rezultatelor, notele acor
date jucătorilor, echipa sâptămî- 
nii și echipa campionatului, cla
samentul acasă și în deplasare, 
confidențe, note etc.).

• La „Interviul săptămînii", an
trenorul echipei naționale Valentin 
Stănescu, răspunde unor întrebări 
privitoare la meciul de la Kiev și 
la cel viitor, de la Tirana.

• Colegiul Central de Antrenori 
trebuie să devină realmente o au
toritate deplin angajată in dez
voltarea fotbalului românesc.

• La „Dialog eu cititorii", râs-

puns unor scrisori adresate 
ției.

8 O pagină de cronici 
partidele divizionare B din 
de duminica
• Ample comentarii la

U.R.S.S. — România (carențe, su
gestii, cifre statistice comentate)

• Comentarii și reportaje 
fotbalul internațional
• Pagina Magazin extern
• Prezentarea meciurilor de 

tă-seară din Cupele europene 
tercluburi
• Rubricile obișnuite s Carnet 

extern ; Din fotbalul Internațional; 
Campionatele naționale in Euro
pa, cu clasamente la zi

redac-

de la
etapa

meciul

din

as
in-

Am subliniat, totdeauna, utilita
tea acelor acțiuni care ajută su
porterilor formațiilor noastre de pri
ma divizie — și nu numai de Di
vizia A — să-și însoțească favoriții 
în deplasările lor. E nu numai do
vada unei trainice legături sufletești 
cu echipa orașului sau județului, 
dar se îndeplinește și o folositoare 
acțiune turistico-educativă. Cei care 
călătoresc în alte orașe văd locuri 
noi, vizitează obiective de turism și 
cultură, așa cum prevăd în multe 
cazuri programele pe care organi
zatorii — de regulă Oficiile jude
țene de turism — le alcătuiesc.

Din nefericire ne vedem siliți să 
consemnăm iarăși fapte și gesturi 
care nu pot în nici un caz să 
cinstească pe gazdele grupurilor de 
susținători, veniți cu dorința de 
a-și încuraja formația. După ce, în 
toamna trecută, la Constanța s-a 
înregistrat o atitudine reprobabilă 
din partea gazdelor față de un grup 
de simpatizanți ai formației Steagul 
roșu Brașov (prezent și duminică la 
București, cu steaguri, cu fanioane 
și cu multă veselie) ; după ce, în 
această primăvară, unii spectatori

din Craiova s-au arătat neospita
lieri față de oaspeți ; după ce la 
Pitești, unii dintre spectatorii local
nici au avut atitudini și gesturi ce 
nu fac cinste ospitalității orașului 
argeșean. față de suporteri ai echi
pei din Craiova, la terminarea jo
cului pe străzile din vecinătatea 
stadionului, iată că duminică, la 
Ploiești, s-au înregistrat alte acte 
de gravă abatere de la conduita ce
tățenească.

înainte de începerea jocului, un 
grup de înrăiți spectatori au lovit 
sau au adresat cuvinte injurioase 
grupului de suporteri ai formației 
din Pitești. S-a produs chiar și o 
busculadă. Intervenția — destul de 
tardivă și neorganizată a oamenilor 
de ordine — a pus capăt acestui in
cident regretabil.

Exprimîndu-ne totala dezapro
bare față de amintitele comportări, 
care numai cinste nu fac spectato
rilor din respectivele orașe, solici
tăm mai multă atenție și prompti
tudine din partea organizatorilor, 
pentru evitarea unor asemenea scene 
penibile.

ARBITRI ROMÂNI, DELEGAȚI 
LA MECIURI INTERNATIONALE
La 19 mai va avea loc la Paris me

ciul Franța — Irlanda, din cadrul 
preliminariilor C.M.

F.I.F.A. a delegat la această parti
da pe arbitrul N. Rainea; forul nos
tru a stabilit ca arbitri de linie pe 
N. Petriceanu și C. Ghiță.

Jocul Ungaria — Iugoslavia, con- 
tînd pentru campionatul european 
rezervat echi elor de tineret, va fi 
condus de o brigadă de arbitri din 
țara noastră, avindu-1 la centru pe 
C. Petrea, iar la tușe pe I. Rus si 
T. Leca.

Partidă internațională amicală de fotbal

f.C. GALAJ1 - DUNAV RUSf 1-3
La Galați s-a disputat, ieri după 

amiază, partida internațională ami
cală de fotbal dintre echipele F.C. 
Galați și Dunav Ruse (Bulgaria). 
După ce în prima repriză gazdele au 
înscris prin Enache (min. 25), oaspe
ții au profitat, în cea de a doua, de 
greșelile gălățenilor mareînd prin 
Manolov (min. 56), Bogdanov (min. 
64) și Niță (min. 85) — autogol, cîști- 
gînd cu 3—1 (0—1). Corect arbitrajul 
lui Gr. Birsan.

Joi, Dunav Ruse va primi replica 
formației C.S.U. Galați.

T. SIRIOPOL — coresp. județean



O frumoasă victorie 
la lupte greco-romane

DINAMO BUCUREȘTI- 
RUDA HVEZDA PRAGA 

IH
în cadrul manifestărilor prileju

ite de apropiata aniversare a 25 
de ani de la înființarea clubului Di
namo București, ieri seara, în sala 
din șos. Ștefan cel Mare, a avut 
Ioc o întîlhire internațională de 
lupte greco-romane. Formația gaz
dă a primit replica echipei Ruda 
Hvezda Praga, Echipa bucureștea- 
nă a obținut victoria cu 6V2—1VS.

cat. 48 
(min. 2) 

cat. 52 kg 
descalificat 

Zeman,

Iată rezultatele tehnice : 
kg — Ion Gibu p.t. 
Vladimir Koroskov, 
— , Nicolae Gincă 
împreună cu Miroslav 
cat. 57 kg — Nicolae Mareș b.p. 
Antonin Machu, cat. 62 kg 
Păun b.t. (min. 5) Jaroslav 
sek, cat. 68 kg — Cornel 
b.p. Pavel Ehrlich, cat. 74 
Adrian Popa b.t. (min. 3) 
Hasek, iar Teodor Ignătescu b.p. 
Vaclav Vujkâ, cat. 82 kg — Ion E- 
nache dese. Jan Ban, cat. 90 kg — 
Vasile Fodorpataki egal Jozef Mul
ler, cat. +100 kg — Victor 
lipschi b.p. Petr Kment.

— Ion 
Marov- 
Vîrtosu 
kg — 

Zdenek

Clasate pe locul 2 la Bari, în turneul de tenis de lâ Tel Aviv

BASCHETBALISTELE JUNIOARE
S-AU CALIFICAT PENTRU C.E.

în ultima zi a turneului de cali
ficare pentru campionatul european 
de baschet-junioare, reprezentativa 
României a învins, după o partidă 
viu disputată, echipa Israelului cu 
scorul de 59—53 (26—30), iar Iu
goslavia a întrecut Italia cu 71—60 
(27—30).

în urma . rezultatelor înregistrate 
în cele trei zile de concurs, selec
ționata română s-a clasat pe locul 
2 în grupă și s-a calificat pentru 
campionatul european care va avea 
loc între 11 și 19 august.

Clasamentul final al grupei de la 
Bari : 1. Iugoslavia 6 p, 2. ROMA
NIA 4 p (coșaveraj +5), 3. Israel 
4 p (coșaveraj 0), 4. Italia 4 p. (—5). 
Primele trei s-au calificat pentru 
C.E., alături de U.R.S.S., Cehoslo
vacia și Bulgaria (calificate direct). 
Vor mai participa „europene11

cite trei formații din grupele de la 
Rouen și Hagen.

în turneul de baschet
de la Sofia

HAVANA - BUCUREȘTI 83-61
SOFIA, 24 țprln telefon de la cores

pondentul nostru). In sala Universiada 
din localitate au Început marți între
cerile cele: de a 13-a ediții a turneu
lui internațional de baschet masculin 
dotat cu „Marele premiu al orașului 
Sofia".

In primul meci, selecționata orașului 
București a întîlnit formația Havanei. 
După o repriză mal echilibrată, spor
tivii cubanezi au obținut o victorie 
categorică la scorul de 83—61 (41—35). 
Au înscris : R. Hererra 21, chappe 4. 
Canizares 18, Calderon 8, UrjeUes 15, 
T. Hererra 8, Rocca 5. Domeck 3, 
Ortiz 1 de la învingători. respectiv, 
Georgescu 1, Ruhring 6, Diaconescu 8, 
Tarău 9, Zdrenghea 11. Oczelak 15, Du
mitru 3, Cernat 8 de la învinși. au 
condus Siskov șl stoicev (Bulgaria).

Alte rezultate : Sofia (B) — Varșovia 
77—51 (34—33) ; Sofia (A) — Berlin
86—48 (42—27). Miercuri, echipa Bucu-
reștiului întilnește pe cea a orașului 
Berlin.

TOMA HRISTOV

ION SÂNTEI
PE PRIMUL LOC

A VIV, 24 (Agerpres) — Pro- 
simplu bărbați din cadrul

TEL 
ba de _ 
turneului internațional de tenis de 
la Tel Aviv a fost cîștigată de ju
cătorul român Ion Sântei, care l-a 
învins în finală cu 4—6, 7—5, 6—2, 
5—7, 6—3 pe australianul Paul
Kronk. în finala de simplu femei, 
Paulina Pessachov (Israel) a între
cut-o cu 7—6, 6—3 pe Cora Creiat- 
Schediwy (R. F. Germania).

RfMI/t IN TUBNIUL DE SAH
3

DE EA PORTOROZ
(Agerpres). — Turneul 

șah de la Portoroz
BELGRAD, 24 

Internațional de 
(Iugoslavia) a continuat cu runda a 15-a 
în care partida dintre fruntașii clasa
mentului, Lajos Portisch și Zvetozar 
GUgorlci, s-a încheiat remiză. Egalita
tea a fost consemnată și în partidele: 
Csom — Parma ; ivkov — Radulov ; 
Minici — Ciocâltea: Matanovici — Smej- 
kal. Suetln l-a învins pe Puc, iar Ra
zuvaev a ciștigat la Osterman. In cla
sament conduce Portisch (Ungaria) cu 
li puncte, urmat de Gligorici (Iugosla
via) și Csom (Ungaria) — 9',Ș p.
Victor Ciocâltea ocupă' locul 15, cu 
4‘/î P-

FIȘIER

Mașina Datsun 240 Z, condusă de Shekhar Mehta și Lofty Drews, coboară 
serpentinele muntelui Kenya, pentru a sosi învingătoare la Nairobi, în 
recent încheiata ediție a „Raliului Safari". Telefoto: AP — Agerpres

IN „CUPA ȚARILOR LATINE" LA ÎNOT
RIO DE JANEIRO, 24 (Agerpres).

— Prima ediție a „Cupei țărilor la
tine" la înot s-a încheiat la Rio de 
Janeiro cu succesul echipei Braziliei, 
situată pe primul loc în clasamentul 
general cu 133 puncte. Au urmat-o 
selecționatele Franței — 121, Italiei
— 118 p, Spaniei — 88 p și Mexicu
lui — 82 p.

Performera competiției a fost cam
pioana italiană Novella Calligaris, 
care a terminat învingătoare în șase

TELEX

zi de concurs. No- 
cîștigat cursele de 

4:37,25 și 400 m mixt 
— 5:14,63. Proba masculină de 100 m 
fluture a revenit brazilianului Sergio 
Waismann, cronometrat în 58,25.

Alte rezultate: 200 m spate (m) — 
Massimo Nistri (Italia) 2:11,61; 200 m 
bras (m) — Felipe Munoz (Mexic) 
2:30,36.

Conferința delegaților țărilor par
ticipante a hotărît ca această compe
tiție să se desfășoare anual, alterna
tiv, în Europa și, respectiv, într-o 
țară din America Latină. S-a stabilit, 
în principiu, ca întrecerile celei de-a 
doua ediții să fie găzduite de Franța.

probe. In ultima 
vella Calligaris a 
400 m liber

totul atleților din R.P. Chineză, aflat 
în turneu în Tunisia, a evoluat în două 
concursuri demonstrative, care au avut 
loc în orașele Slax și Tunis. O impre
sie deosebită a lăsat săritorul în înăl
țime Ni Chl-cln, care a obținut rezul
tatul de 2,20 m.

BASCHETBALIST» SOVIETICI

Concursul de gimnastică artistică, des
fășurat la Riga, cu participarea repre
zentatelor a șase țări, a revenit la ega
litate de puncte (28,65) sportivelor Ga
lina Șafrova (U.R.S.S.) șl Neșka Bo- 
beva (Bulgaria).

In concursul Internațional de înot (bazin 
Se 50 m), de la Crystal Palace din 
Londra, americanul K. Knox a terminat 
învingător în proba de 100 m liber cu 
timpul de 51,7 (a treia performanță mon
dială a tuturor timpurilor). Alte rezul
tate: feminin ; 800 m liber — Gouid
(Australia) 9:01,8; 200 m liber — Green
wood (S.U.A.) 2:06.4; 200 m spate — 
Belote (S.U.A.) 2:21,8; 200 jn bras — 
Whitfield (Australia) 2:42,7; masculin i 
wo m soațe — Naber (S.U.A.) 59.3;
100 m bras - Wilkie (Anglia)

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
iecționata cluburilor de baschet din 
U.R.S.S. va întreprinde, începînd de 
la 29 aprilie, un turneu în S.U.A. 
Primul meci, în care baschetbaliștii 
sovietici vor întîlnî echipa S.U.A., va 
avea loc la Los Angeles, iar urmă
toarele la San Diego, Albuquerque, 
Indianapolis, New York și Baltimore.

Antrenorul Serghel Bașkin a anun
țat o formație din care fac parte A. 
Belov, I. Dvornîi, A. Boloșev, M. 
Korkia, I. Edeșko, A. Zarmuhamedov 
— toți component! ai echipei U.R.S.S., 
campioană olimpică.

Garcia Ramon (Real) în fine învins! Este primul gol marcat de Ajax în meciul tur (autor Hulshoff —4 
al doilea din stingă). La fază mai asistă Tourino, Benito (nr. 3) și Rep (în tricoul alb).

Telefoto 1 A.P.— AGERPRES

• Un meci jubiliar...
• Ștefan Covaci: „Nu 

uitați că deocamdată re
zultatul ne este favora-

AZI, RLI1IRIII WMLW 
ÎN CUPELE EUROPENE INTERCIUBURI

bill" • Keizer, McFarland și Clarke — opriți de către U.EJ.A. să 

joace • „II vecchio" Altafini și „infernul" promis de Derby County
• Revie se teme de... Zebeț • Un meci al portarilor de clasă

I»
Concursul de înot de la Stockholm (ba
zin de 50 m) a reunit sportivi șl spor
tive din Anaua. R.F. Germania. Franța. 
Italia. Olanda, Suedia. Iată cîteva rezul
tate : masculin : 400 m liber — Lacot 
(Franța) 4:13,6: 200 m mixt — Gilbert! 
(italia) 2:19,3; 200 m bras — Wackert 
(R.F.G.) 2:28.1; feminin : 100 m liber — 
Bunshoten (Olanda) 1:00,2; 100 m spate
— Grieser (R.F.G.) 1:07,8; 200 m bras
— Sierk (R.F.G.) 2:46,8.
F
Turneul internațional de tenis de la 
Charlotte (Carolina de Nord) s-a în
cheiat cu victoria lui Ken Rosewall care 
l-a învins în finală cu 6—3. 7—6 Pe 
Arthur Ashe. Acesta este cel de-al trei
lea succes consecutiv obținut de „vete
ranul" australian (38 de ani) în cadrul 
concursurilor rezervate tenismenilor din 
grimarea W.C.T. în finala probei de 
dublu : Okker (Olanda). Riessen
(S.U.A.) — Gorman, van DilLen (S.U.A.) 
7-6, 3-6. 6-3.
a
Ultimul turneu de tenis din cadrul cir
cuitului feminin al S.U.A., s-a încheiat 
la St. Petersburg (Florida) cu victoria 
jucătoarei americane Chris Evert.. în
vingătoare cu G—2, 0—6, 6—4 în finala 
susținută cu campioana australiană 
Evonne Goolagong. Este pentru a treia 
oară în acest sezon cînd cele două te- 
nlsmene s-au întîlnit într-o finală și de 
fiecare dată victoria a revenit jucătoarei 
americane. Chris Evert cucerește pri
mul loc în clasamentul Circuitului ame
rican.

în urma victoriei obținute în cursa 
Liăge — Bastogne — LiCge, ciclistul 
belgian Eddy Merckx și-a consolidat 
poziția de lider în clasamentul trofeului 
„Super prestlge-Pemod". Merckx tota
lizează în prezent 195 de puncte și este 
urmat de Godefroot — 84 p, Poulidor
— 80 P, Roger de Vlaeminck — 70 p Șl 
Verbeeck — 68 p.
H
Sezonul atletic în aer liber în U.R.S.S., 
a fost deschis cu un concurs desfășu
rat pe stadionul din orașul ialța. Un 
rezultat bun a obținut Vladimir Ciumak, 
învingător la aruncarea ciocanului cu 
performanta de 70,18 m. Proba de Sări
tură în înălțime a fost cîștigată de 
Vladimir Juravlev cu 2,15 m.
W
Disputată la Bletchley (Anglia), întîl- 
nlrea internațională de tenis de masă 
dintre selecționatele mixte ale Japoniei 
si Angliei s-a încheiat cu scorul de 
5—3 favoarea sportivilor niponi, iată 
cîteva dintre rezultatele înregistrate î 
simolu masculin: Masahiko Oya —
Nickv Jarvis 6—21, 21—13, 21—8; Ma-
sayuki Kuse — Dean Douglas* 21 17, 
18—21, 21—15; Dennis Neale — Tokio 
Tasaka 21—19. 22—20; simplu femei:
Tomie Edano — Susan Howard 21 19, 
21—14; Jill Hammersley — S. Yokata 
21—13, 21-11.

nule și 3 înfrîngeri. In rest, 42 de 
victorii !

După meciul de la Amsterdam, 
Ștefan Covaci a declarat că „Rezul
tatul este înșelător. Bayern Miln- 
chen a fost mai bună decît Real, 
dar nu l-a avut pe Garcia-Ramon!" 
Intr-adevăr, tînărul portar spaniol 
a fost din nou excelent, după ce la 
Odesa, în meciul cu Dinamo Kiev, 
făcuse adevărate miracole pentru 
menținerea scorului alb... Antreno-

Echilibrul scorurilor înregistrate 
în prima manșă a semifinalelor cu
pelor continentale face aproape im
posibilă, și în orice caz foarte ris
cantă, vreo încercare de pronostic. 
Cine ar avea, de exemplu, curajul 
să aprecieze ce se va întîmpla la 
Madrid, unde Real va face tot ce-i 
stă în putință, plecînd de la un 
scor defavorabil minim, ca să-i eli
mine pe deținătorii Cupei campio
nilor ? Madrilenii ar urma să se

medalia de campion al 
lumii. De trei ori 
(1968, 1970, 1971) a pri
mit laurii de campion 
unional, cu echipa clu
bului moscovit.

Viteza deosebită în 
deplasarea pe gheață, 
un simț al porții care 
nu greșește și șuturi 
necruțătoare sînt ca
racteristicile acestui 
campion mondial al tu
turor atacanților din 
hochei.

Vladimir Petrov, 
nărui" mondialelor, 
este echipier de bază 
al clubului Ț.S.K.A. 
Moscova. înălțime: 1.79 
m: greutate: 76 kg. 
Maestru emerit al spor
tului. S-a născut la 
30.VI.1947 in orașul 
Krasnogorsk. Are 14 
ani de activitate în ho
chei. A intrat în echi
pa reprezentativă in 
1969, cucerind acum 
pentru a patra oară

VLADIMIR PETROV (U.R.S.S.)
Numeroase „recor

duri" au marcat ulti
ma ediție a campio
natelor mondiale la 
hochei, desfășurate 
sub cupola Palatului 
Sporturilor din 
niki. Pentru 
oară, din 1967, 
zentativa Uniunii 
vietice termină cu 
procentaj maxim 
puncte, cîștigînd toate 
cele zece întâlniri sus
ținute. Pentru întâia 
oară, în lista golgeteri- 
lor, primele șase locuri 
sînt ocupate exclusiv 
de hocheiști sovietici, 
avînd în frunte pe 
irezistibilul Vladimir 
Petrov, cu 18 goluri 
marcate și alte 14 pre
gătite prin pasa deci
sivă. Acesta „conduce" 
linia de atac a tradi
ționalei echipe a 
mii, alcătuită 
votul ziariștilor 
zențl la Moscova: Iat-o: 
Holeeek (Cehoslovacia) 
— Salming (Suedia), 
Gusev (U.R.S.S.) —
Mihailov. Petrov. Har
lamov (toți U.R.S.S.).

Luj- 
întîia 

repre- 
So- 
un 
de

lu- 
după 
pre-

ANDRES BELLBRING (Suedia)

Doi oameni au reușit în istoria 
înotului să depășească granița celor 
4 minute in clasica probă de 400 m 
liber desfășurată într-un bazin de 
25 m. Primul dintre aceștia a fost 
vest-germanul Hans Fassnacht, cu 
3:89,7 In 1969. De atunci, nici un alt 
înotător din lume nu a reușit o per-

formanță asemănătoare pînă la sfir- 
șltul lunii martie a acestui an, cînd 
suedezul Andres Bellbring a ‘
cronometrat, la Vaxjoe, în 
campionatelor naționale in 
scurt. în 3:59,6.

Noul deținător ai celei mal bune 
performanțe mondiale pe această dis
tanță s-a impus destul de tirziu în 
grupul performerilor. Remarcăm pre
zența sa în ștafeta de 4x200 m liber 
a Suediei, clasată pe locul IV la cam
pionatele europene de la Barcelona 
(1970) și rezultate în jurul a 17 mi
nute la 1 500 m liber. Intrevăzînd ca
litățile sale de craullst, federația de 
specialitate din țara sa i-a asigurat 
posibilități de pregătire în următorii 
ani la Los Angeles, în grupa cele
brului antrenor George Haynes. în
vins în ..maratonul” celor 15 sute la 
Bremen (1972) de către reprezentan
tul nostru Eugen Aimer, suedezul a 
progresat simțitor în timpul verii, 
alungind la performanțe remarcabile: 
4:05,8 pe 400 m și 16:29,8 pe 1500 m, 
ambele în bazin de 50 m. La J.O. 
de la MUnchen, neșansa de a con
cura în serii cu adversari mai slabi 
l-a făcut să rateze de puțin califică
rile (a ocupat de flecare dată locul 
X) în cele două finale.

Nemulțumit de evoluțiile sale, Bell
bring a reluat pregătirile in iarnă 
cu o și mai mare ambiție, alungind 
primul performer al tuturor timpuri
lor pe distanța de 400 m, recentul 
său rezultat reeomandtadu-1 printre 
favorlțil probei la C.M. de la Belgrad.

fost 
cadrul 
bazin

VOLEIUL BRAZILIAN
IN CĂUTAREA UNUI DRUM PROPRIU

Interviu cu Romani Valderbi, antrenorul echipei naționale a Braziliei
Recent, ne-a vizitat echipa mas

culină de volei Paulistan, campioa
na statului Sao Paulo, însoțită de 
antrenorul Romani Valderbi. con
ducător tehnic și al reprezentati
vei naționale a Braziliei. Cu acest 
prilej, am solicitat antrenorului 
brazilian un scurt interviu.

—. Ce Ioc ocupă, în prezent, vo
leiul în tara lui Pele și care sînt 
perspectivele sale ?

— Intre disciplinele sportive care 
se practică în Brazilia, voleiul o- 
cupă un loc important în preferin
țele concetățenilor mei, desigur, 
însă, după fotbal. în perioada actua
lă, stimulat și de participarea la 
Olimpiada de la Miinchen, voleiul 
urmează o linie ascendentă și spe
răm ca, în scurt timp, valoarea per
formanțelor noastre să crească sim
țitor. De altfel, și actualul turneu 
întreprins de formația Paulistan în 
Europa are drept scop acumularea 
unei cît mai bogate experiențe. Tot
odată, includerea acestui sport în 
programul Jocurilor Panamericane 
sporește interesul publicului, vo
leiul lărgindu-si, astfel, aria de cu
prindere.

— Ați amintit de Jocurile Olim
pice. Ce a însemnat pentru voleiul 
brazilian participarea echipei națio
nale la această competiție, alături 
de elita voleiului mondial ?

— Prezența echipei reprezenta
tive la Miinchen a fost extrem de 
utilă pentru voleiul brazilian, deoa
rece am susținut întîlniri cu team- 
uri recunoscute pe plan internațio
nal. Tn acest fel, spre exemplu, ju
cătorii brazilieni au putut învăța 
de la voleibaliștii formațiilor . ad

verse noi procedee tehnico-tactice, 
în timp ce noi. antrenorii, am avut 
prilejul să realizăm un contact mai 
profund cu problemele fundamen
tale ale voleiului, fie prin observa
ții directe, fie prin discuții cu con
ducătorii tehnici ai celorlalte e- 
chipe.

— Reprezentativa Braziliei a ju
cat la Miinchen în grupă cu echipa 
României, cîștigînd, de altfel, par
tida directă dintre ele. Acum, con- 
ducind formația Paulistan, ați ur
mărit și alte team-uri românești. 
Cum apreciațî, deci, voleiul mascu
lin românesc ?

— Trebuie să afirm, de la bun în
ceput, că voleiul dumneavoastră are 
un nivel ridicat. Cîteva observații : 
în ceea ce privește atacul, acesta 
reprezintă o armă de temut, însă 
apărarea este lentă, ceea ce gre
vează, firește, asupra evoluției de 
ansamblu a întregului sextet. A- 
ceasta. cred eu, este și cauza unor 
eșecuri înregistrate atît la Olim
piadă, cît și în alte confruntări.

— Care manieră de joc credeți 
că se va impune : cea europeană, 
bazată pe atacuri în forță, dar ceva 
mai rigidă, sau cea asiatică, promo- 
vînd un volei rapid, cu combinații 
derutante ?

— După opinia mea, o combina
ție între cele două stiluri, ținînd 
însă seama de specificul voleiului 
din țara respectivă, de tradițiile 
sale, ar fi drumul ideal pentru a- 
cest sport. îmbinarea manierei de 
joc specifică echipelor U.R.S.S sau 
R. D. Germane cu cea a formații
lor japoneze ar da randament ma
xim. în ceea ce ne privește, noi nu

Iată programul de astăzi (între paranteze rezultatele înregistrate tn 
tur) și arbitrii meciurilor.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Real Madrid — Ajax Amsterdam (1—2): V. Loraux (Belgia).
Derby County — Juventus Torino (1—3): F. Marques Lobo (Portu

galia).
CUPA CUPELOR

Sparta Praga — A. C. Milan (0—1) : P. Sanchez-Ibanez (Spania).
Hajduk Split — Leeds United (0—1) : R. Helies (Franța).

CUPA U.E.F.A.
F. C. Twente Enschede — Borussia Monchengladbach (0—3): J. 

Carpenter (Irlanda).
Tottenham Hotspur — F. C. Liverpool (0—1): B. Losew (Suedia).

califice pentru a 7 oară în finala 
competiției. Meciul cu Ajax este al 
50-lea din C.C.E. pe care Real îl 
susține pe celebrul stadion „Santia
go Bernabeu" (și, în total, al 103-lea 
jucat în prima competiție euro
peană) ! Pînă acum, Real nu a ce
dat pe terenul său decît 3 meciuri

CELE 16 FINALISTE
ALE TURNEULUI FINAL 
U.E.F.A. PENTRU JUNIORI

Odată cu ultimele meciuri 
(R.F.G. — Polonia 3—1, Portuga
lia — Belgia 1—0) s-au încheiat 
partidele din preliminariile turneu
lui U.E.F.A. pentru juniori. Tur
neul final se va desfășura în Ita
lia, între 30 mai și 9 iunie.

Iată componența celor patru gru
pe finale :

GR. A. ; ROMÂNIA, Italia, R.F. 
Germania, Norvegia.

GR. B : Irlanda, U.R.S.S., Bulga
ria. Danemarca.

GR. C: Anglia, Islanda, Elveția, 
Belgia.

GR. D: Austria, R.D.G., Ceho
slovacia, Scoția.

rul Iui Real Madrid, Miguel Munoz, 
a spus după meci că „Ajax este o 
echipă formidabilă; norocul nostru 
este că am reușit, poate, cel mai 
bun meci al sezonului!“ Declarație 
plină de modestie, dar care în mod 
sigur nu poate avea vreun efect 
liniștitor asupra elevilor lui Ștefan 
Covaci. Aceștia știu că la Madrid 
nu vor putea conta nici pe aportul 
lui Keizer, care a fost suspendat în 
urma primirii celui de-al doilea 
avertisment de la începutul compe
tiției I în aceeași situație se mai 
găsesc și McFarland (Derby County) 
și Alan Clarke (Leeds).

Fără internaționalul McFarland, 
un apărător de mare clasa, sarcina 
echipei engleze este și mai grea. La 
Torino, este adevărat, a existat o 
perioadă cînd Derby a dominat au
toritar jocul. Primul gol al lui Ju
ventus a fost înscris împotriva 
cursului jocului! Brian Clough, 
managerul lui Derby, a promis pen
tru meciul retur ,,o bătălie de in
fern, mai ales că, foarte probabil, 
și excelentul înaintaș Roger Davies 
(descoperirea lui Clough) va fi re
cuperat". Managerul englez ar tre
bui însă să țină seama și de ambi
țiile renăscute ale „bătrînului“ Al
tafini. La aproape 35 de ani, „il

vecchio", cum îi spun toți coechi
pierii, speră să joace a doua finală 
a Cupei campionilor europeni. Pri
ma a disputat-o acum... 10 ani, îm
potriva Iui Benfica, pe stadionul 
Wembley, cînd a înscris golul vic
toriei echipei A. C. Milan 1

în Cupa cupelor, favoritele ("Al
bele cîștigătoare doar cu 1—0), în 
speță A. C. Milan și Leeds United, 
vor trebui să suporte presiunea 
unor echipe în a căror șanse nu 
credea nimeni la începutul com
petiției : Sparta Praga și Hajduk 
Split. Vom avea, în loc de aștep
tata finală Leeds — Milan, una 
Sparta — Hajduk ? Destul de puțin 
probabil, dar posibil. Deși șansele 
gazdelor de astăzi nu sînt deloc de 
neglijat, nu trebuie să uităm că 
adversarele lor joacă cel puțin la 
fel de bine și în deplasare. Mana
gerul englez Don Revie a declarat J 
„Mă tem mai mult de... Branko Ze- 
bef (antrenorul echipei din Split), 
decît de Hajduk !“ în 1967, în finala 
„Cupei orașelor tîrguri1', Dinamo 
Zagreb a întrecut, sub conducerea 
lui Zebeț, pe Leeds (2—0 și 0—0).

în schimb, în cupa U.E.F.A., Bo- 
rusia Mănchengladbach nu are 
prea multe emoții pentru califica
rea în dubla finală (a treia compe
tiție continentală are, drept finală, 
meciuri tur-retur, la fel ca în eta
pele precedente). Echipa fraților 
gemeni Van den Kerkhof, F. C. 
Twente Enschede, l-a și pierdut pe 
cel mai valoros dintre ei, Rene, eli
minat în meciul tur. în meciul din
tre echipele engleze Tottenham și 
Liverpool, extrem de echilibrat, un 
cuvînt foarte important îl vor avea 
de spus din nou cei doi portari. în 
primul meci, la Liverpool, irlande
zul Pat Jennings a făcut adevărate 
minuni, după ce cu numai 10 zile 
înainte, pe același teren, dar în par
tida de campionat, reușise să apere, 
printre altele, și... două penaltyuri ! 
De această dată, însă, poate fi rîn- 
dul lui Ray Clemence (Liverpool), 
titular în echipa lui , Ramsey !

Dumitru GRAUR
_________________________ i

• în finala turneului internațio
nal rezervat echipelor de juniori 
de la Cannes, s-au întîlnit selecți
onatele Braziliei și Olandei. Fot
baliștii brazilieni au terminat în
vingători cu scorul de 3—2.

La Miinchen, brazilienii (în dreapta) au atacat curajos în medul cu 
echipa României

dispunem încă de calitățile nece
sare abordării unui stil sau a al
tuia, fapt care ne determină să 
realizăm cît mai multe întîlniri, în 
așa fel îneît în cele din urmă să ne

găsim propriul nostru făgaș. Și 
sperăm ca ziua aceasta să nu fie 
prea departe...

Emanuel FANTÂNEANU

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

ATAC SAU CONTRAATAC?
A ataca sau a contraataca? — a- 

ceasta pare că fie întrebarea nou
lui sezon fotbalistic. Este atacul, în- 
tr-adevăr, cea mai bună formă de 
apărare, așa cum- ne-au arătat în ul
tima vreme reprezentativa R. F. 
Germania și Ajax, mergînd pe ur
mele celebrei echipe a Braziliei ?

La asemenea întrebări nu e ușor 
de răspuns.

Totuși, se pare că Ajax, „noul 
val", a întrecut pe Inter, campionul 
indiscutabil al „catenaccio“-ului, nu 
numai în finala C.C.E. de anul tre
cut, dar și în perfecțiune și înde- 
mînare. Inter, după 5 ani de dezvol
tare a fotbalului defensiv, a ieșit 
umilită din cursă. Presupunerea de 
mai sus a fost confirmata la Bru
xelles, unde reprezentativa sovietică, 
retrasă în defensivă, s-a văzut cople
șită de echipa lui Schon, întregul 
sezon următor adilcînd multe ele
mente de susținere.

După cum el însuși mărturisea, ce
lebrul Chapman a avut _o filozo
fie deloc complicată. „Intrăm pe te
ren cu un punct asigurat ; dacă e- 
chipa noastră nu înscrie nici un gol 
meciul se termină 0—0, cu alte cu
vinte, ne alegem cu un punct" — li 
plăcea lui Chapman să declare, și 
chiar dacă lucrurile n-au stat toc
mai așa, managerul lui Arsenal n-a 
fost departe de adevăr.

Evident,. Arsenal a dezvoltat, în 
acest context, tactica unor desprin
deri fulgerătoare spre poarta ad
versă, transformînd cu timpul a- 
ceastă tendință într-o artă subtilă și 
rafinată. Fotbalul de contraatac va 
atinge culmile prin echipa Interna- 
zionale, „opera" lui Helenio Herrera, 
30 de ani mai tîrziu, dar istoria îi 
consemnează începuturile pe High
bury, cu Arsenal, între cele două 
războaie.

Mi se pare inutil să spun câ, de-a 
lungul acestor trei decenii, contra
atacul a fost considerabil îmbunătă
țit și adesea mecanizat. îmi vine 
parcă să cred că faimoasele echipe 
ale lui Arsenal dinaintea războiului, 
care demonstrau adesea o cinică 
lipsă de inițiativă, ar fi părut teribil 
de romantice, în apărare, mai ales 
în comparație cu echipele „catenac- 
eio" de astăzi.

Reprezentativa Ungariei din anii 
de. după 1950 . a reprezentat un pas 
înainte pe drumul dezvoltării idei
lor lui Chapman.

Succesul Braziliei In World Cup 
1970 a reflectat, într-un anumit sens, 
jocul Ungariei din 1953 i ea a eîțti- 
gat In ciuda unei apărări plăpînde, 
cu mult inferioară acelei a Ungariei, 
care cel puțin se servea de un por
tar de clasă, pe nume Grosics. Fot
balul „total" al lui Ajax sau al e- 
chipei vest-germane a mers mai de
parte t deși s-au dedicat atacului, 
jucătorii formațiilor de mai sus n-au 
neglijat niciodată apărarea.

Iată însă că rezultatele sezonului 
în curs au creat o mare confuzie. 
Echipa Tării Galilor este implicată 
în . două dintre ele. Pe Wembley, ju- 
cînd un meci de apărare, aridă și 
masivă, gaiezii au terminat la egali
tate, 1—1, cu Anglia, și toți cei pre- 
zenți se -întrebau dacă s-ar fi putut 
imagina o apărare mai deasă, mai 
aglomerată. Cîteva luni mai tîrziu, 
la Cardiff, aceiași jucători au între
cut cu 2—0, în preliminariile C.M. 
garnitura Poloniei. Oaspeții au ali
niat pe gazon doi atacanți și nouă 
apărători, dar n-au putut să-și în
chidă drumurile spre poartă așa cum 
au făcut-o gaiezii. între aceste două 
rezultate, tînăra echipă, reconstruită, 
a Argentinei a venit la Miinchen și, 
jucînd' un fotbal de pronunțat con
traatac, i-a depășit de o manieră in
discutabilă pe Netzer și Miiller, mai 
ușor decît vorbește scorul de 3—2.

In aceeași idee, în sferturile de 
finală ale C.C.E., Juventus — 90 de 
minute de atac steril contra lui 
Ujpest la Torino — a marcat două 
goluri superbe la Budapesta, obți- 
nînd calificarea, după ce fusese de 
două ori condusă, izbutind o perfor
manță superioară numai prin con
traatac. De fapt, o echipă de con
traatac are oricînd posibilitatea să 
găsească loc de acțiune, poate folosi 
elementul surpriză, exploata chiar 
energia adversarului, pentru a-I în
vinge, ca în ludo. In aceleași sfer
turi de finală, Bayern Miinchen, o 
echipă cunoscută de toată lumea, a 
coborî! la Amsterdam obsedată de 
gîndul apărării cu orice preț. Bec
kenbauer și ceilalți au fost puși pe 
fugă: 4—0 pentru Ajax !

Se pare că fotbalul de atac poate 
exista. Cu o singură condiție t să ai 
atacanți.

BRIAN GLANV1LLE
Londra, aprilie.
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