
STEADA-FLOTA GDYNIA, PRIMUL MECI 
INTERNATIONAL AL ÎNOTĂTORILOR NOȘTRI

NUMEROȘI CAMPION! Al ROMÂNIEI, 
PE BLOCSTARTURILE PISCINEI FLOREASCA

Agneta Sterner, principala 
favorită a probelor de delfin

Start în noul sezon interna
țional al înotătorilor noștri. 
Sîmbătă și duminică, între cele 
șase culoare ale piscinei aco
perite de la Floreasca, repre
zentanții cluburilor Steaua și 
Flota Gdynia se vor întîlni în
tr-un meci amical, care consti
tuie o revanșă a întrecerii des
fășurate anul trecut, în bazinul 
de 25 m, din marele port po
lonez.

Concursul va aduce pe bloc- 
starturi cîțiva dintre cei mai 
valoroși înotători ai României. 
Cu mult interes este așteptată 
evoluția recordmanului țării în 
probele de bras, Angel Șopte- 
reanu, care va face cu acest 
prilej o ultimă verificare îna
intea marelui concurs de la 
Bremen, programat la sfirșitul 
săptămînii viitoare. Alături de 
el, mai tînărul său coechipier, 
Petre Teodorescu (revelația ul
timului concurs de la Reșița, 
unde a „mers1’ 1:11,4 și 2:35,6), 
va face o nouă tentativă pentru

a dobori recordurile de juniori 
ale țării.

La. fel de pasionante vor fi 
și cursele crauliștilor, unde îi 
vom putea urmări pe Marian 
Slavic și Vladimir Moraru. Pri
mul a debutat în acest an cu 
un promițător record al țării 
în proba de 200 m liber (2:03,6), 
și nu a lipsit mult ca și în 
cursa de 100 m de la Reșița să 
înregistrăm prima performanță 
sub 56 de secunde. Dar elevul 
prof. Dimeca, care mersese ex
celent pe primele trei lungimi, 
a ratat ultima întoarcere și s-a 
oprit din cursă... Poate că de 
data aceasta el va fi mai pru
dent, și-și va atinge obiectivul 
propus.

In sfîrșit, vom mai avea pri
lejul să urmărim — în întrece
rile înotătoarelor — pe Emilia 
Șilianu și Gica Manafu, por
nite în acest an mai decise 
ca oricînd să șteargă din tabele 
cele mai vechi recorduri româ
nești.

DATELE MECIURILOR DE 
VOLEI DINAMO-WISLA (f) 

DIN C.C.E.

Viorica Viscopoleanu, una dintre speranțele noastre pentru 
apropiatele campionate europene de sală

Cluburile sportive Dlnamo 
București șl Wlsla Cracovia 
au căzut de acord asupra da
telor la care să se întîlneas- 
că echipele lor feminine de 
volei în cadrul sferturilor de 
finală ale Cupei campionilor 
europeni. Astfel, prima par
tidă Intre cele două echipe 
se va desfășura pe terenul 
campioanei poloneze, la 10 
martie, iar returul la Bucu
rești, în sala Dinamo, la 20 
martie.

SABRERUL 1RIMIC1UC — 
PE LOCUL DOI LA 

HAVANA

HAVANA, 22 (corespon
dentul Agerpres, V. Sta- 
mate transmite) : Sala de 
arme a Centrului sportiv 
Vedado din Havana găz
duiește în aceste zile tur
neul de scrimă al „speran
țelor olimpice", la care 
participă tineri sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, România, U.R.S.S. 
și Cuba. în proba de sa
bie, după consumarea ce
lor 28 de asalturi ale fina
lei, pe primul loc, la ega
litate cu cîte șase victo
rii, s-au clasat românul 
Irimiciuc și sovieticul Sa- 
rasanidze. în meciul de 
baraj pentru desemnarea 
cîștigătorului, a învins Sa- 
rasanidze cu 5—4. în a- 
ceastă probă, care a scos 
în evidență pregătirea pro
mițătoare a scrimerilor ro
mâni, pe locurile 3 și 4 
s-au clasat reprezentanții 
noștri Budahazi și Popescu, 
în continuarea concursului 
se desfășoară întrecerile 
probei de floretă fete.

HANDBAL: R.F.G. — 
IUGOSLAVIA (F) 10-11

într-un meci internațio
nal de handbal disputat la 
Hanovra, reprezentativa fe
minină a Iugoslaviei a în
trecut cu scorul de 11—10 
(7—4) selecționata R. F. a 
Germaniei.
CRISTINA FORMAGIU — 
PRIMA DUPĂ IMPUSE

Ieri, la patinoarul Floreas- 
ca, au continuat întrecerile 
preliminare pentru „Cupa Ro
mâniei” la patinaj artistic. 
Iată rezultatele, la figuri im
puse senioare : 1. Cristina
Formagiu (Șc. sp. 2) 298,9 p ; 
2. Doina Ghișerel (Șc. sp. 2) 
298,1 p ; 3. Rodlca Dîdă (I.C.F.) 
258,3 p ; 4. Adina Caimacan 
(I.C.F.) 242,8 p. La perechi : 
1. Daniela Fopescu-Marian 
Chiosea (Dinamo) 22,3 p. Azi 
se dispută proba de figuri 
libere, începînd de la ora 
16.30.

DYNAMO BERLIN—STEAUA 
BUCUREȘTI ÎN SEMIFINA
LELE C.C.E. LA HANDBAL

Au fost trase la sorți me
ciurile semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni” la 
handbal masculin : Dynamo 
Berlin (H.D.G.) — Steaua
București șl Dukla Praga — 
Partizan Bjelovar.

• Ieri la BRAȘOV, SUE
DIA - RULMENTUL 

(handbal feminin) 13—12 
(7-7)

încep campioealele
universilpre de schi
• Concursuri pentru copiii 
din Brașov și din Rîșnov
• întrecerea schiorilor de pe

Valea Jiului

• Tradiționalele campiona
te universitare de schi își în
cep astăzi desfășurarea în pi
torescul cadru al Poienii Bra
șov. Se întrec sute de studenți 
schiori din Brașov, Cluj, Petro- 
șeni, Tg. Mureș, Iași, Oradea și 
din alte centre în care acest 
sport se bucură de popularitate. 
Concursul prevede desfășura
rea următoarelor probe : vineri: 
slalom uriaș (pe Sulinar); sim- 
bătă : slalom special (în Kant- 
zel) și fond — probele indivi
duale (în Poiană); duminică : 
coborire (pe pîrtia Lupului) și 
fond — ștafete (in Poiană).

S» Copiilor le sînt rezervate 
duminică două interesante con
cursuri : unul la probe alpine, 
organizat la Brașov, pe Tîmpa, 
celălalt la fond, găzduit de 
pirtiile din Rîșnov.

9 La Paring s-a desfășurat 
etapa orășenească a campiona
telor naționale de schi pentru 
seniori și juniori. Au participat 
54 de concurenți de la Energia 
Paroșeni, Minerul Lupeni, Vo
ința, Spartac și Școala sportivă 
din Petroșeni. Cîștigâtorii pro
belor : slalom uriaș juniori II: Andrei
A. Perva (Energia Paroșeni), alpine 
juniori I : Fr. Edelin (Șc. sp. 
Petroșeni), seniori: A. Gerstem- 
brein (Voința) ; slalom special juniori 
I : V. Mihuț (Șc. sp.), junioare : Ana 
Sicht (Energia), senioare : Lidia Kelț 
(Energia), seniori : D. Bîrlida (Spartac); 
fond junioare I 5 km: Margareta Rec- 
sak (Energia), junioare II 3 km: Ma
ria Inling (Energia), juniori I 10 km :

Gorog, unul dintre favorifii probelor 
din cadrul campionatelor universitare 

Foto : A. NEAGU

L. Mathe (Energia), juniori II 5 km:
C. Popovici (Energia), senioare 5 km :
Elena Cucu (Energia), seniori 15 km :
I. Peter (Minerul), tineret 15 km : I.
Torok (Energia), 3x5 km juniori:
Energia, 3x5 km seniori: Energia.
(ȘT. BĂLOI și T. CORNEA — coresp.).

DEBUTUL COMPETIȚIONAL INTERN AL BOBERILOR
Joi dimineața, pirtia de bob din Si

naia a găzduit primul concurs al anu
lui, „Cupa orașului Sinaia". Vremea 
defavorabilă, care a și întîrziat de alt
fel debutul competițional, a stinjenit 
și desfășurarea acestei întreceri, prin 
aceea că a obligat pe organizatori să 
programeze manșele la ore foarte ma
tinale și pe un traseu redus (1000 de 
metri cu 10 viraje).

Trofeul orașului-gazdă i-a revenit 
echipajului medaliat olimpic Panțuru— 
Neagoe (Clubul' sportiv Sinaia), care a 
realizat timpul de 51,30 sec. Locul se
cund a fost ocupat de cuplul Voiau— 
Cotacu (Voința București) cu timpul de

53,36, iar locul al treilea i-a revenit tot 
unui echipaj al clubului sportiv sină- 
ian, Dragomir—Moiceanu, cu timpul de 
53,77. Tn clasamentul separat al echipa
jelor de tineret primele trei locuri au 
fost ocupate de formațiile Panaitescu— 
Gurgiu (Voința București) — 55.22. Bog
dan—Panaitescu (CI. sp. Sinaia) — 
56,96 și Vulpe—Eftimie (Voința Sinaia) 
— 57,20. Au luat startul 6 echipaje de 
seniori și 12 de tineret.

Vineri are loc antrenamentul oficial, 
iar sîmbătă și duminică, în funcție de 
starea pistei, campionatul național, la 
care se vor întrece 8 echipaje de se
niori și 6 de tineret.

CONCURSUL ATLETIC INTERNATIONAL OL SALĂ
Sala Steaua, din calea Plevnei, este supusă în aceste zile unei serioase toalete, 

pentru a putea răspunde, în condițiile cele mai bune, cerințelor concursului internațio
nal de atletism pe care-1 va găzdui sîmbătă și duminică. Pista de alergări a fost revă
zută, pentru lungime, triplu și prăjină au fost amenajate piste de lemn (la „europenele" 
de sală de la Madrid se va concura pe pistă de lemn), a fost verificată instalația fonică 
și au fost luate măsuri pentru completarea actualelor tribune. Din acest punct de ve
dere sîntem siguri că această cochetă bază sportivă va trece cu bine examenul primu
lui concurs internațional — și nu unul oarecare —- pe care-1 adăpostește.

Pentru cei mai valoroși dintre concurenții români concursul constituie ultima 
verificare și selecție în vederea campionatelor continentale pe teren acoperit.

PANORAMIC SPORTIV INTERN
Capriciile vremii continuă, cele 

ale calendarului sportiv (despre 
care aminteam într-un panoramic 
trecut) au încetat I Nu numai atît. 
Poate pentru că unii s-au convins 
că vacanța totală nu e bună, poate 
pentru că se simte apropierea pri
măverii, cert este că începe — ia
răși — să fie extrem de dificilă 
schițarea panoramicului săptămî- 
nal. Dar, așa e bine...

Mai întîi, despre competițiile de 
sală, unele aflate de mai multă 
vreme în atenția „panoramicului". 
Handbalul — ultimele jocuri de 
calificare pentru turneele finale 
ale „Cupei F.R.H." întrecerea (de 
ce oare, nu i s-ar găsi o titulatură 
mai atractivă ?) se dovedește — 
în continuare — pe cit de utilă, 
pe atît de antrenantă. După cum 
se știe, n-au lipsit nici marile sur
prize (Rapid București, recenta în. 
vingătoare a echipei Suediei, eli
minată de Rulmentul Brașov !), 
ceea ce a majorat, desigur, far
mecul competiției. Așteptăm acum 
finalele de la Tg. Mureș și Cluj 
(1—3 martie) — înaintea cărora 
putem face doar un singur pro
nostic: Steaua, la băieți — dar 
și concluziile pe care federația 
de specialitate le va trage, spe
răm cit mai curind, spre pro- 
pria-i folosință și, firește, ca 
schimb de experiență pentru 
alte ramuri sportive.

Despre volei, foarte puțin. A 
reînceput — de duminica trecută 
— întrecerea echipelor din divi
zia A și titlul cronicii noastre de

luni: „Start modest la reluarea cam
pionatelor..." este elocvent. Se pa
re că va trebui să mai așteptăm 
pînă cînd entuziasmul spectatori
lor va face, din nou, să răsune 
sălile de sport, la meciurile de 
campionat. O să așteptăm...

în sfîrșit, box ! Entuziasmul cu 
care urmărim la televiziune „Ca
reul magic" este, desigur, mare 
dar parcă e altceva cînd schimbi 
rolul de telespectator cu cel de 
suporter la fața locului. Sîmbătă 
și duminică, peste 40 de speranțe 
ale boxului românesc — din Bucu
rești și provincie — își dau întîl- 
nire pe ringul de la Floreasca în 
cadrul Criteriului tineretului. Vrem 
să vedem cum se comportă lotul 
pregătit de Titi Dumitrescu și Th. 
Niculescu. Vrem — totodată — să 
vedem cum stăm cu boxul gălă- 
țean, brăilean, cu cel din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Cîmpu-

lung Muscel ș.a., centre cu mai 
veche sau mai nouă, dar deopotri
vă de puternică, tradiție în box.

Firește, vom urmări galele de 
sîmbătă și duminică și pentru a ne 
da seama în ce formă se vor pre
zenta pugiliștii noștri, foarte cu- 
rînd (10 martie), la confruntarea 
cu tinerii boxeri din Iugoslavia.

Parade și riposte în campiona
tul republican pe echipe. în Bucu
rești, toate pronosticurile se în
dreaptă spre scrimerii de la Steaua, 
Progresul și Universitatea. Sîmbă. 
tă și duminică vom avea confir
mările...

Atletismul ne-a pregătit (ce n-am 
da s-o facă mai des !) o extrem 

. de plăcută surpriză : concurs inter
național de sală, la Steaua (din 
cîte ne amintim, primul). Rubrica 
de specialitate a ziarului nostru 
oferă cititorilor toate amănuntele 
privind această competiție care 
atrage nu numai prin ineditul ei

ci. mai ales, prin importanța pasu
lui făcut spre o reală și absolut 
necesară reabilitare — la noi — a 
sezonului atletic de sală. Panora
micul va transmite, deci, doar in
vitația de a urmări cele zece probe 
ale concursului, recomandînd, în 
special (desigur, cu coeficientul de 
incertitudine) probele de săritură 
cu prăjina și lungime femei.

Și acum, pe stadioane, pe pîrtii 
și patinoare !

Fotbal. Mai este, oare, nevoie 
să spunem că „amicalele" sînt la 
ordinea zilei ? Sîntem siguri că 
spectatorii se vor grăbi să-și ocupe 
locurile în tribune. Pentru că! 
multe din jocurile de verificare 
au fost mai frumoase decît me
ciurile de campionat. Pentru că

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

VOLEIBALISTELE JAPONEZE
JOACĂ AZI LA FLOREASCA
Ieri, oaspetele au dispus cu 5-0 de Rapid
Ieri, la Giulești, în prima par

tidă disputată de voleibalistele 
japoneze cu echipa Rapid, am 
fost martorii a 5 seturi din care 
cel puțin 2 de înalt nivel spec
tacular. Oaspetele au probat din 
nou calitățile atletice și cunoș
tințele lor tehnico-tactice deo
sebite, intrecîndu-și adversarele, 
ceva mai greu insă, e drept, de- 
cit pe acelea de la Constanța, 
totuși fără a pierde un set : 
5—0 (4, 13, 4. 6, 14). în prima 
parte a jocului, rapidistele s-au 
mișcat ca și cum ar fi avut 
plumb in picioare, cedînd cate
goric. La reluare, ele par decisa 
să echilibreze situația. Ș; reu
șesc. Scorul alternează. Niponele 
conduc cu 2-ț0„
ză și urcă pină-4^.^^,.^pol

7—4, 8-5... Egalitate la 8, 9, 12, 
13 și... impetuos sprint final al 
japonezelor.

Ultima „repriză" a fost de-a 
dreptul electrizantă. Rapid con
duce din start: 2—0. 2—1, 7—1, 
7-2, 10—2, 10—5, 12—5, 12—7,
13— 7, 13—12, 14—12, 14—13.
14— 14 și... 2 puncte direct din 
serviciu aduc victoria oaspctelor 
atunci cind giuleștencelc erau la 
un pas de a cîștiga — și ar fi 
meritat — setul. S-au remarcat 
Shishikura, Takayama, Oinuma. 
Kojima (Japonia), Baga, Flores- 
cu și Chezan (Rapid). Au arbi
trat : Z. Patru (România) și H. 
Toyoda (Japonia).

Azi, ora 18, la Floreasca, a 
doua întilnire Japonia — Rapid.

ft DUMITRESCU Pe pirtia din Sinaia, intr-o zi de concurs
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Perspectivă 
și randnenâ 

fotbalistul englez Stanley
Mathews se pregătea să-și 
aniverseze jumătatea de secol 
de viață cînd a îmbrăcat pen
tru ultima oară tricoul repre
zentativei țării sale ; negrul

I american Archie Moore împlinise 44 
de ani atunci cînd a trecut corzile rin- 

| gului să lupte cu Floyd Patterson pen
tru titlul mondial de box al greilor ; tot 
la 44 de ani călărețul francez Joncqueres 
D’Oriola a recucerit la Tokio medalia 
de campion olimpic la obstacole, pe 
care-o mai cîștigase și în 1952, la Hel
sinki ; alt călăreț, suedezul Henri Saint 
Cyr, campion olimpic la dresaj în 1952, 
a participat cu succes la multe compe
tiții internaționale chiar și după ce îm
plinise vîrsta onorabilă de 60 de ani.

După mai bine de două decenii de 
activitate competițională neîntreruptă, 
Dinu Cristea a reușit în 1956 (la 46 de 
ani) veritabila performanță de a îm
bunătăți recordul național în alergarea 
pe 10 000 m, iar în 1958 a cîșiigat ul
timul său titlu de campion, fa mara
ton ; Ion Baboie (55 de ani) este și 
astăzi nelipsit la startul diferitelor com
petiții de marș. Anul trecut, el a făcut 
parte din echipa P.T.T. — campioană 
republicană în proba de 50 km marș.

Asemenea exemple de sportivi 
părul încărunțit, care participă 
gularitate la tot felul de cc ,, 
mari și mici, pot fi date cu zecile, de 
la noi și din multe alte țâri. Sînt 
exemple de longevitate sportivă, pe 
care specialiștii și presa aproape că 
au încetat să le mai considere ca pe 
niște simple curiozități I Acești vete
rani reprezintă, înainte de toate, exem
ple de dragoste neîntinată pontru acti
vitatea stadioanelor, exemple de oa
meni 
care .._ y._ _____
felul de „distracții", 
munca 
puteri 
propus.

lat-o 
Maria

. bine de 15 ani, 
mult mai mare decît la 
peste 30 de ani, Maria Pândele a rede
venit, în 1967, campioană și record
mană a țării la pentatlon,’ realizînd, 
dacă vreți, rezultate puțin obișnuile 
(peste 6 metri la lungime, peste 1,60 m 
la înălțime etc). La fel și Lia Manoliu, 
una dintre puținele atlete ale lumii care 
au luat parte la patru Olimpiade (la 
ultimele două a obținut medalia de 
bronz) și care acum se pregătește cu 
aceeași rîvnă pentru o nouă ediție.

Am cunoscut de-a lungul ultimilor ani 
numeroși tineri sportivi care ne-au im
presionat prin talentul lor, prin rezul
tatele pe care le-au obținut. Dintr-o fi
rească pornire optimistă, alături de atî- 
ția alții, le-am anticipat un viitor stră
lucit. Pe multi dintre ei îi si vedeam rea
lizînd victorii de seamă, performanțe cu 
largă. circulație internațională. Dar, unii 
au dispărut mai înainte ca să se fi 
obișnuit lumea cu numele lor. Unde 
este, de pildă, Mihai Simionescu, unul 
dintre cele mai mari . talente pe care 
le-a avut atletismul nostru la săritura 
în lungime ? Unde sînt atîția și atîția 
dintre juniorii care se anunțau mari 
vedete ale fotbalului nostru? Unde sînt 
atîția și atîția alții ?... Au dispărut cu 
mult înainte de a fi ajuns să fi făcut 
ceva cu totul deosebit, așa cum se 
anticipase I

Cei mai multi dintre aceștia n-au în
țeles sportul; n-au înțeles’sensul unei 
performanțe, considered că doar ta
lentul le este suficient pentru marea 
escaladă a piscurilor. S-au îmbătat prea 
repede cu satisfacția primelor succese, 
a celor mai facile, n-au mai muncit cu 
pasiune și răbdare și au șters dinfr-un 
condei egalitatea pe care activitatea 
stadioanelor o pune între sport și viața 
sportivă I

Dintr-o dorință lesne de înțeles, multi 
antrenori (nici noi gazetarii nu facem 
excepție) vorbesc mereu despre „pers
pectiva" cutărui tînăr sau despre lipsa 
de perspectivă a unuia apreciat ca... 
bătrîn. PERSPECTIVA — iată o noțiune 
care. a'upăi părerea noastră, ar trebui 
serios reconsiderată, dacă nu chiar în
locuită, în limbajul sportiv, cu aceea de 
RANDAMENT. Căci numai randamentul 
este în măsură să exprime corect și 
atotcuprinzător VALOAREA unui spor
tiv, posibilitățile lui reale de a putea 
face față pretențiilor uneia sau alteia 
dintre marile competiții cu caracter in
tern și, mai ates, internațional.

Din acest punct de vedere, al ran
damentului, credem că trebuie privită 
și evoluția sportivilor noștri fruntași, ti
neri sau... bătrîni I

cu
, i cu re

de competiții

care au dus o viață sportivă, 
nu și-au irosit energiile în tot 

______care au luat 
i în serios, străduindu-se din răs- 

so realizeze ceea ce și-au

pe această, atît de modestă. 
Pândele. Face atletism de mai 

astăzi cu un succes 
„premieră". La

Romeo VILARA
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CÎND APLAUZELE

S-AU STINS...

sportul
„criteriul TINERETULUI»

Nr. 102 (5536)

L
a Praga, în galeria națio
nală de pictură, sala rezer
vată flamanzilor are printre 
tablourile sale cele mai pre
țioase și un peisaj semnat de E- 

saias Van de Velde (1591—1630). 
Din rama aurită te privește un 
cer cenușiu de iarnă, a cărui lu
mină tulbure coboară peste aco
perișuri de case, copaci desfrun
ziți și pajiști înghețate. în mij
loc, oglinda de gheață a lacului 
străjuit de clasicele mori de vînt 
cunoaște o animație de-a dreptul 
neobișnuită. Se vede, e zi de 
sărbătoare. Parcă tot satul a ie
șit la plimbare, și fiecare, băr
bați sau femei, tineri sau bătrîni. 
iar copiii mai cu seamă, și-au 
prins de tălpile ghetelor micile 
lame de metal (sau or fi fost de 
os ?.. .) ale patinelor. Aci vezi 
o pereche de săteni lunecînd pe 
gheață braț la braț, colo doi flă- 
căiași se fugăresc de zor, într-o 
parte o fată mai dolofană s-a bu
șit de-a binelea pe podeaua de 
gheață. Pictorul Van de Velde a 
pus pe pînză un crîmpei din 
viața sătenilor olandezi, așa curb 
i s-a ivit în fața ochiului meșter, 
în acea zi din veacul XVII.

Privind tabloul ce poartă atî- 
tea afinități cu pînzele lui Breu
ghel cel tînăr păstrate în galeria 
noastră bucureșteană, meditam 
din nou la longevitatea acestui 
joc al iernilor de pretutindeni — 
patinajul. Părerile curente așea
ză începutul sportului pe patine 
la finele mileniului trecut. Nu 
știu de ce, mi se pare aci o eroare 
flagrantă. Alunecarea pe gheață, 
ca și. cea pe pantele înzăpezite, 
trebuie să fi fost cunoscută de

locuitorii nordului încă dinaintea 
erei noastre. Poate, din vremuri 
preistorice. Fapt este că patina
jul a devenit cunoscut azi pe 
toate meridianele lumii, chiar a- 
colo unde gheața nu poate exis
ta decit prin forțe artificiale, el 
fămîne o îndeletnicire recreativă 
preferată de milioane de oameni.

Cu cele două discipline surori, 
patinajul artistic și cel de viteză, 
acest sport are vechi rădăcini și 
în țara noastră. E drept, nu ne-am 
putut niciodată mîndri cu suc
cese deosebite ale patinatorilor 
români. Mijloacele rfiodeste din 
trecut, o oarecare reținere nejus
tificată și in zilele noastre, ne-au 
ținut departe de afirmări poate 
accesibile, chiar și in această pre
tențioasă specialitate sportivă.

și totuși, cel puțin in ramura 
artistică a patinajului s-au făcut 
pași înainte șl la noi. De mai 
multi ani asistăm la progresul, 
poate nu atît ae rapid, dar con
stant, al sportivilor noștri pe ca- 
re-i răsfățăm cîteodată cu epi
tetul de „artiști âi gheții". Au 
îmbrățișat dificila disciplină a 
patinajului artistic prin proprie 
opțiune sau din îndemnul unor 
părinți și antrenori, la vîrsta 
jocurilor nevinovate în zăpadă și 
pe lunecuș. pe nesimțite, mai în 
joacă mai în serios, au parcurs 
treptele unei măiestrii care cere 
o cheltuire de energie capabilă 
să descurajeze chiar pe cei mai 
căliți în efort. Prin munca lor, 
uneori abia conștientă, prin grija 
și perseverența celor care îi în- 
drumează, iată-i ajunși la un ni
vel al cunoștințelor care solicită 
admirație și respect.

în așteptarea concursului internațional 
de la Miercurea Ciuc

0 PREGĂTIRILE LOTURILOR REPUBLICANE © SPORTIVI 
ROMANI LA „PATINA DE AUR

TUȘNAD (prin 
telefon, de la tri
misul nostru). A- 
propierea startului 
în concursul inter
național patronat 
de clubul Dinamo 
Brașov se simte 
pretutindeni, atît la 
Miercurea Ciuc — 
unde se lucrează 
zi și noapte pentru 
întreținerea pistei, 
pe care vor avea 
loc întrecerile, cît 
și la Tușnad, unde 
sînt cazați sporti
vii participanți. 
După cum am a- 
nunțat, primii oas
peți sosiți de pes
te hotare au fost vi- 
teziștii maghiari și 
sînt așteptați pati
natorii din R.D.G. 
în vederea acestui 
concurs, ca și pen. 
tru viitoarele întîl- 
niri internaționale, 
specialiștii forului 
nostru de resort au 
alcătuit loturile re
prezentative. Iată-le : feminin 
Maria Tasnadi — campioană 
absolută a țării, Crista Tracher 
și Ileana Antal; masculin : Dan 
Lăzărescu — campion absolut, 
Andrei Okos, Victor Sotirescu, 
Carol Komiatszeghi, Ion Roșea, 
Gh. Varga și Horia Timiș.

Pregătirile, conduse de an
trenorii Ernest Ulrich și Zoltan 
Szekely, continuă cu asiduitate. 
De sîmbătă pînă marți, perioadă 
în care la Tușnad a nins și a 
viscolit, sportivii români au 
schiat, au făcut crosuri, au efec. 
tuat diferite exerciții pentru 
menținerea pregătirii fizice în 
sala Casei de cultură. Miercuri 
și joi s-au deplasat împreună

BĂIEȚII LUI SIMA ZOSWAsaltul
va fi

boxerilor din afara lotului 
insistent! Sînt aproape 20 de ani de a- 

tunci. Majoritatea curselor ciclis
te aveau ca etâpă principală • 
piatra de încercare pentru spor
tivi _ ruta București — Brașov. 
Pentru ploieștenl era o mare 
bucurie. Cînd se apropia carava
na, de-a lungul șoselei Cîmpi- 
nei se înșirau mii și mii de lo
cuitori ai orașului aurului ne
gru. Veneau să-i vadă pentru 
cîteva clipe pe Marin Niculescu, 
pe frații Chicomban și Martie 
Ștefăneseu. Dar ochii îi căutau 
și pe băieții din orașul lor. Și 
din cînd în cînd auzeai cuvinte 
de încurajare : „hai Brutaru“,
„hai Dolete“, „hai Sima".

Era Sima din mahalaua noas
tră. Tînărul electrician, deși nu 
cîștigase vreo cursă importanta, 
era socotit printre vedetele ci
clismului de atunci. A. practicat 
ciclismul vreo 15 ani. A venit 
de multe ori pe locuri fruntașe 
în întrecerile pe etape : locul IV 
la un campionat de fond, locul 
VI în „Cursa Scînteii“ etc.

★
Anii au trecut. Era prin 1959. 

Atunci, Sima Zosim a descălecat 
pentru ultima oară de pe bici
cleta de curse și și-a pus în vi
trină tricoul cu cele doua bu
zunare mari de pe piept. Dar n-a 
părăsit ciclismul. în 1953 absolvi
se o școală de antrenori, după ce 
doi ani lucrase voluntar ca in
structor la Flacăra Ploiești, aso
ciație ale cărei culori le repre
zentase mai bine de 10 ani. A- 
tunci, în 1959, a fost scos din 
producție și numit antrenor la 
școala sportivă (secție transfera
tă, după un an, la Petrolul Plo
iești). Era punctul de plecare in 
noua muncă, pe care o desfă
șoară și azi.

Desigur, rezultate n-ău venit 
imediat. La început n-a fost ușor. 
Materialul pe care-1 avea nu era 
suficient, motocicleta cu care 
trebuia să-i urmărească pe băieți 
la pregătire se defecta mereu. 
Era veche. Dar sima, e un om 
modest, ambițios, sîrguincios, 
dornic să facă o treabă hună. 
Și-a propus — fără să spună 
cuiva — o întrecere inedită cu 
Marin Niculescu, eu JTraian Chi
comban, să-i întreacă în crește
rea a cît mai mulți sportivi tineri 
pentru ciclismul românesc.

Intr-o zi, a plecat să colinde 
școlile profesionale din Ploiești. 
S-a interesat printre elevi cui îi 
place mersul pe bicicletă și a re
crutat vreo 10—12 puștani. La 
început le-a povestit de ciclism, 
de foștii iul parteneri de între
cere, le-a arătat cîț de frumos 
este aeest sport și încet, încet 
i-a introdus în tainele 'iul. Au 
urmat săptămîni, luni și ani de 
muncă. O muncă migăloasă de 
instruire, pentru că ciclismul nu 
e atît de simplu cum ar părea 
la prima vedere. și rezultatele 

. n-au întîrziat să apară. De Sima 
și băieții lui a început să se vor
bească tot mai mult. Cînd cineva 
întreba „cine îl pregătește pe 
Ștefan Badiu" (n.n. campion re
publican de juniori) sau „Din 
mina cui a ieșit Constantin 
Ciocan" (n.n. care în 1963, infir- 
mînd toate pronosticurile, a cîș
tigat „Cursa Scînteli”), venea a- 
eelașl răspuns — sima Zosim.

La Petrolul Ploiești, secția de 
ciclism se dezvolta de la o zi la 
alta. Alți puști erau recrutați, 
alte talente se remarcau în com
petițiile Interne. Azi, bilanțul 
secției este următorul : 4 titluri 
de campioni republicani pe echi
pe la juniori ; 3 la individual și 
locul I în „Cupa regiunilor".

Desigur comparațiile cu elita 
mondială a patinajului artistic ne 
dezavantajează. în intîlnire direc
tă cu așii alunecării pe gheață, 
reprezentanții noștri rămîn tot
deauna în urmă. Iar cuvintele 
deseori amabile șl încurajatoare, 
ale somităților în materie, cărora 
le solicităm părerea, nu au darul 
să ne risipească toată îngrijo
rarea. I., fond, cînd vom reuși 
să ajungem din urmă pe cei care 
azi se distanțează atît de ușor 
față de patinatorii noștri 1

Iată, o licărire de speranță ne-a 
dat-o acum apariția în întrecerile 
olimpice a Beatricei Huștiu, cea 
mai mică dintre patinatoarele 
noastre cu valoare confirmată. 
Fetița noastră pe patine, spiriduș 
al ghețli, a cucerit aplauze și sim
patii cu duiumul la Grenoble. 
Firește, titlul de „cea mai țînără 
participantă la J.O.” n-ar .fi fost 
măgulitor prin sine însuți, dacă 
nu era susținut și de ° evoluție 
bună in concurs. Or, Beatrice s-a 
întrecut pe sine in ziua exerci- 
țlllor libere, depășind în clasa
mentul probei o suită întreagă de 
patinatoare consacrate, campioa
ne de țări cu tradiție străveche 
în patinaj. Din vraful de tăieturi 
din presa străină care o remarca 
pe Beatrice Huștiu — uneori, e 
drept, numai pentru drăgălășenia 
și dezinvoltura ei — găsim totuși 
și pasaje care certifică o valoare 
în perspectivă, ceea ce ne inte
resează mai mult. Să cităm din 
ziarul „L’Equipe", decanul gaze
telor sportive de pretutindeni : 
„.. .Revelații la cele mai tinere : 
blonda și fina Janet Lynn, mai 
puțin de 14 ani, care are ase
mănări cu Carole Heiss, și ro
mânca Beatrice Huștiu care nu 
este poate o super-tehniciana dar 
care, la mai puțin de 12 ani, 
face sărituri ca o mare patina
toare" — scrie Fernand Albaret, 
redactorul de specialitate al coti
dianului francez.

Beatrice Huștiu a cîștigat. A 
cîștigat o manșă importantă, nu 
numai pentru cariera ei viitoare 
de patinatoare, ci — îndrăznim să 
spunem — pentru întreg patina
jul românesc. Fiindcă oricine își 
poate da seama că Beatrice nu 
este o apariție singulară în spor
tul nostru, ci doar șefa de pro
moție a unei întregi generații de 
tineri . patinatori și patinatoare 
care se ridică sub ochii noștri. 
Majoritatea lor sînt incă sportivi 
în formare. Valorile nu sînt 
pentru moment precis conturate, 
ele se întrezăresc doar. Poate că 
într-un an sau doi. vom avea 
surpriza plăcută ca alți băieți și 
fetițe să se arate la fel de ta
lentat! ca micuța patinatoare care 
a ridicat în picioare tribunele 
de la „Stade de Glace".

Tuturor trebuie să le acor
dăm o șansă în a se afirma, cit 
de ciirînd, " ‘ ‘
spectaculos 
iarnă.

momentul să 
ați învățat la 
pe care le-ați 

ieti 
, la b„Acum este 

arătați tot ce 
antrenamentele 
făcut acasă", spunea — 
dimineață — elevilor săi 
sosirea în Capitală, maestrul 
Florea Stanomir, de la C.S.M. 
Cluj. Al. Popa (campion de 
juniori în 1965 și 1966), V. Kiss 
(campion de juniori în 1967), 
I. Albu (finalist al campiona
tului de juniori în 1967) și 
S. Lazăr sînt primii pugiliști 
din provincie care au sosit 
la București pentru a-și dispu
ta întîietatea în mult aștep
tatul „Criteriu al tineretului". 
Dintre aceștia, Silviu Lazăr 
va evolua pentru prima oară 
pe un ring bucureștean. Nu 
are, totuși, emoții. Cei patru 
clujeni s-au pregătit temeinic, 
cunoscînd că printre adversa
rii lor se vor număra și pu
giliști din lotul reprezentativ 
de tineret. Optimismul lor 
este împărtășit, desigur, și de 
antrenorul Florea Stanomir 
care, glumind, afirma că „dacă 
nu vom obține rezultate bune, 
voi abandona boxul". Stanomir 
este însă convins că elevii 
săi se vor impune în dificilul 
turneu din sala Floreasca. 
Aceeași convingere o mani
festă și antrenorul bră'ilean 
Constantin Dobrescu, ca și (fi
rește) antrenorii lotului repre
zentativ de tineret, C. Dumi
trescu și T. Niculescu.

Se știe că, în lipsa meciu
lui cu naționala Franței, „ti
neretul" va primi replica se
lecționatei Iugoslaviei, așa că 
întrecerile din „Criteriul tine
retului" constituie un excelent 
prilej de verificare a speran
țelor noastre. Totuși, cei doi 
antrenori ai lotului sînt con- 
știenți de faptul că elevii lor 
vor avea de susținut meciuri 
foarte grele. Boxerii din afara 
lotulgi (în special cei din 
provincie) vor urca scătile. 
ringului, deciși să lupte făiă 
menajamente, să-i convingă 
pe antrenori că porțile repre
zentativei trebuie deschise tot 
mai larg. Un lucru este cert : 
titularii selecționatei de tine
ret vor trebui să facă apel 
Ia toate cunoștințele tehnice

și tactice, să lupte cu o mare 
dîrzbnie pentru a dovedi că 
merită încrederea ce li se 
acordă, aceea de a purta tri
courile reprezentativei. Asaltul 
boxerilor „din afață" va Ci, 
fără discuție, insistent.

Firește că, din aceste con
fruntări, are de cîștigat spor
tul nostru cu mănuși. Efortu
rile care se depun, Ia toate 
nivelurile (juniori, tineret, se
niori), țintesc la reafirmarea 
boxului românesc pe plan 
mondial. „Criteriul tineretu
lui", ca și alte numeroase 
competiții interne și interna
ționale la care vor lua par
te anul acesta pugiliștii noștri, 
va scoate la lumină — sîntem 
convinși — noi talente. Iată 
de ce, spectatorii bucureșteni 
așteaptă cu nerăbdare sunetul 
gongului inaugural, cînd arbi
trul crațovean Mihai Voicu- 
lescu va da semnalul celei 
dintîi confruntări.

tu ziarul de ieri an? publi
cat programul prii&A gale. 
Acum vom prezenta cititori
lor pe boxerii care vor intra 
între corzi duminică diminea
ța : I. Nicolau (Dinamo Buc.)
— I. Pascale (C.F.A. Brăila); 
Fr. Molnar (Tractorul Brașov)
— Fl. Lucaci (A.S.A. Tg. Mu
reș) ; P. Dobrescu (Progresul 
Brăila) — V. Potolea (C.S.O. 
Galați); G. Pometcu (Steaua)
— Gh. Drugă (Tractorul Bra
șov); Gh. Bădilă (C.P.M.B.) — 
V. Prodan (Metalul Buc.); 
Ene (Dinamo Buc.) — V. 
maș (U.M. Timișoara) ; C. 
cîrlea (Dinamo Buc.) — 
Matius (Steaua) ; Gh. Călin 
(Dinamo Buc.) — D. Găinaru 
(A.S-A. Tg. Mureș); P. Cojo- 
caru (Rapid) — P. Pîrvu (Ener
gia Cîmpina); A. lancu (Steaua)
— D. Bucur (A.S.A. Bacău).

SIMA ZOSIM
văzut de caricaturistul 
NEAGU RADULESCU

Acum un an, un alt băiat de la 
școala lui Sima, pe nume Tudor 
Vasile, și-a luat zborul spre afir
mare. La ultima ediție a „Turu
lui României- acest puști a fost 
o adevărată revelație — locul 
VII la Individual și locul I cu 
echipa de tineret a țării.

Deunăzi, am stat de vorbă cu 
antrenorul ploieștean.

— Ce-ți fac băieții, Sima T
— Mulțumesc, bine.
— Ce mal pregătești ?
— Acum am 17 tineri 

țle. Unii dintre el sînt gata să 
se afirme. Ion Rădăcină șl Vale- 
rlu Stănilă sînt în lotul republi
can de speranțe. îi urmează în
deaproape alți 4 juniori buni — 
Petre Tudor, Iulian Constantin, 
Alexandru Zaroschî, campioni de 
juniori în anul trecut, șl Florin 
Morărăscu.

— Cum lucrezi cu toți 17 7
— în două grupe : avansați șl 

începători, dimineața șl după- 
amiaza, în funcție și de progra
mul școlar. Cu cel mal mari de 
5 ori pe săptămînă, iar cu copiii 
de trei ori, plus un antrenament 
voluntar.

— De unde le! acești copii ?
— Din școlile profesionale șl 

elementare. De pildă, alți băieți 
talentați, Melenciuc și Dumitres
cu sînt elevi în clasa a VIII-a, 
iar Beldlman, anul I la profesio
nală. Am avizul școlilor și al pă
rinților. într-o zi, poate că și el 
vor urma drumul Iul Ciocan, V. 
Tudor și al altora care la vîrsta 
stagiului militar ne-au părăsit.

— Și nu ești supărat 7
— Nu. Secția de la Petrolul, 

situată printre primele din țară, 
la fel ca și aceea a lui Martie 
Ștefăneseu de la Brașov, are ca 
SCOP "-----
Pînă 
cred

în sec-

și Vale-

R. CALĂRÂȘANU

LOTURILE NAȚIONALE AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

în arena celui mat 
dintre sporturile de

Radu VOIA

Andrei (Wnamo Brașov) pe turnanta

cu concurenții maghiari la lo
cul de desfășurare a competi
ției pentru antrenamente pe 
gheață. Menționăm eă 
fanții noștri care se 
marca în întrecerile 
Miercurea Ciuc vor 
în zilele de 2 și 3 martie la 
marea competiție „Patina de 
aur" de la Berlin.

Reamintim că concursul orga, 
nizat de clubul Dinamo Brașov 
are loc azi și mîine pe pista 
Avîntul din Miercurea Ciuc. 
Concomitent, se vor desfășura și 
probele prevăzute în programul 
„Cupei României".

Gh. 
Ta- 
Co- 
Al.

formarea de viitori cicliști, 
acum, în această privință, 
că ne-am făcut datoria.

★
Sima șl-a făcut datoria. Șl 

are de gînd să se oprească

reprezen- 
vor re
de la 

participa

Tr. IOANIJESCU

MODIFICĂRI ADUSE REGULAMENTULUI
DE DESFĂȘURARE

A COMPETIȚIILOR FEMININE
O NICI GIMNASTELE NU VOR MAI REPETA EXERCIȚIILE 
IMPUSE 0 PATRU ARBITRE-JUDECATORI : MEDIE DIN DOUA 
NOTE 0 SE PRECONIZEAZĂ SPORIREA DIFICULTĂȚII EXERCI- 
ȚIILOR LIBER ALESE 0 MODIFICAREA CODULUI INTERNA

ȚIONAL DE PUNCTAJ

Comisia tehnică feminină din 
cadrul Federației internaționale 
de gimnastică s-a reunit luna tre
cută la Luxemburg, luînd în dis
cuție probleme de stringentă ac
tualitate și adoptînd unele măsuri 
importante pentru dezvoltarea 
viitoare a gimnasticii feminine. 
Intr-o comunicare adresată fo
rului nostru de specialitate sînt 
făcute cunoscute deciziile luate 
în ședința din 14 ianuarie, din 
care vom aminti pe cele mai im
portante.

După cum se știe, comisia teh
nică masculină, întrunită și eă 
într-o ședință plenară, adoptase 
nu de mult hotărîri însemnate, 
pe primul plan situîndu-se cea 
privitoare la nerepetarea exerci
țiilor impuse de către băieți. Era 
de așteptat ca și pentru gimnaste 
să se stabilească aceeași proce
dură. După cum se vede, aștep
tarea n-a fost de lungă durată. 
Iată că, se face cunoscut, în vii
toarele concursuri nici gimnastele 
nu vor mai avea voie să repete 
exercițiile impuse. Deci, o sin
gură execuție, cu excepția sări
turilor, probă la care concuren
tele au dreptul la două încercări, 
cea mai bună fiind acceptată 
pentru notarea sportivei. Este de 
presupus că antrenorii noștri vor 
lua din timp măsurile ce se im
pun în acest caz, pentru că, ne 
amintim, nu o dată gimnastele 
fruntașe de Ia noi au repetat „in 
corpora” exercițiul impus la un 
aparat sau altui, chiar și în con
cursuri internaționale. Atenție, 
deci.

Cu același prilej, s-au adus 
unele amendamente și arbitraju
lui, stabilindu-se, între altele, că 
începînd din acest an întrecerile 
internaționale vor fi conduse de 
4 arbitre-judecători și nu de 5, 
ca pînă acum. Două din notele 
acordate, extremele (minimă și 
maximă), se vor exclude, nota de 
concurs urmînd a fi alcătuită din 
media a două note. Arbitra prin
cipală va nota și ea pe concu-
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rente, fără însă a participa efec
tiv în arbitraj. Nota ei va fi luată 
în considerație numai atunci cînd 
între cele 4 arbitre-judeeători in
tervin neconeordanțe ce impun 
discutarea aprecierii.

Au fost adoptate măsuri și în 
legătură cu dificultatea, uripâ- 
rindu-se în mod deosebit o în* 
greuiere a exercițiilor liber alese. 
Astfel, se prevede că, pe viitor, 
exercițiul liber ales al unei gim
naste ce evoluează într-un con
curs internațional trebuie să cu
prindă 4 elemente grele și 2 foar
te grele (și nu 5 elemente grele 
și 1 foarte greu, ca pînă acum), 
în consecință, punctele acordate 
(în cadrul notei) pentru dificul
tate se ridică de la 3 la 4. în 
mod firesc, a fost revizuit și ta
belul cu elemente grele și foarte 
grele pentru fiecare aparat, el 
urmînd a fi adus într-un viitor 
apropiat la cunoștința federații'? 
lor naționale de specialitate.

în sfîrșit, să menționăm că s-au 
adus modificări și codului inter
național de punctaj, preconizîn- 
du-se noi prevederi, mai judicioa
se, pentru aprecierea originalită
ții și valorii legărilor, a compo
ziției generale a exercițiului. A? 
ceste prevederi vor fi exemplifi
cate și dezbătute eu prilejul 
cyrsului internațional de perfec
ționare a arbitrilor, programat 
pentru mijlocul acestui an lâ 
Roma, și ele urmează a fi apli
cate în mod oficial începînd cu 
Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico.

Au trecut abia cîteva luni 
de lă încheierea campionatului 
european de baschet masculin 
și iată că această competiție a 
revenit în actualitate. Mai pre
cis, în ultima ședință a F.I.B.A. 
s-a stabilit ca viitoarea ediție 
a C.E. (septembrie 1969, la Na
poli) să se desfășoare după o 
nouă formulă, conform căreia 
la turneul final vor lua parte 
12 echipe, două fiind calificate 
din oficiu (U.R.S.S. ca dețină
toare a titlului și Italia ca țară 
organizatoare), iar restul de 
zece urmînd să participe la 
cinci turnee de calificare (din 
fiecare turneu se vor califica 
primele două). Turneele se vor 
disputa de la 28 septembrie 
1968 pînă la sfîrșitul primă
verii anului 1969, iar grupele 
vor fi alcătuite cu prilejul celei 
de a XIII-a Sesiuni a Confe
rinței Permanente a F.I.B.A. 
(Ischiă — iunie 1968). Sperăm 
că federația noastră de specia
litate va solicita din vreme or
ganizarea uneia din grupe, a 
cărei desfășurare intr-unui din 
centrele baschetbalistice ale 
țării (Clujul, de pildă, unde 
se află și cea mai modernă 
sală din țară) ar fi de un real 
folos dezvoltării acestui 
sportiv.

Avînd drept scop final o 
mai bună comportare la 
XVI-a ediție a campionatului 
european, lotul nostru repre
zentativ a și început pregăti
rile, sub îndrumarea antrenori
lor Alexandru Popescu și Mihai 
Nedef. Baschetbaliștii români 
au petrecut două săptămîni la 
Poiana Brașovului unde, 
lingă 
fizică 
schi.
Albu, 
gomirescu, Cernea de la 
namo, Nosievici, Savu, Gheor- 
ghe de la Steaua, Ruhring de 
la Universitatea Cluj, Dikai,

pe 
programul de pregătire 
generală, au făcut mult 

Lotul a fost alcătuit din 
Novac, Diaconescu, Dra- 

Di-

DATELE RETURULUI
DIVIZIILOR A Șl B

forma
se 
în 
cî- 
(în 
în

Birsan de la Politehnica Bra
șov și Tarău de la I.C.F. In 
continuare, reprezentativa Ro
mâniei, a cărei componență va 
fi în funcție de conștiinciozi
tatea, seriozitatea și
sportivă a fiecărui jucător, 
va antrena cu regularitate 
Capitală și va participa la 
teva turnee internaționale 
luna august se va deplasa
R.S.S. Armenia, apoi în Italia, 
va lua parte la Cupa orașului 
București și la Balcaniadă).

Echipa națională feminină, 
care are drept obiectiv cam
pionatul european din Sicilia 
(5—14 iulie 1968), a petrecut și 
ea două săptămîni la Poiana 
Brașovului, în următoarea com-

ponență: Anca Racoviță (re
intrată in activitatea competi- 
țională după o absență de un 
an), Hanelore Spiridon, Octavia 
Simon, Bogdana Diaconescu, 
Sanda Dumitrescu, Cornelia 
Taflan, Gabriela Vartepniuc, 
Anca Demetrescu, Ileana Ghi- 
ță, Ecaterina Vpgel, 
Bițu, Angela Tita și 
Szabados. Antrenorii 
sînt Sigismund Ferencz 
gore Costescu. în ceea
veste competițiile de verificare, 
calendarul federației prevede 
doar două: Cupa Mării Negre 
și Balcaniada. Mult prea puțin 
pentru a se face o verificare 
cu adevărat profundă înaintea 
unui campionat european.

Da. 
nu „ _ .
aici. întrecerea cu foștii lui co
legi, în care, credem noi, condu
ce, continuă. Ciclismul românesc 
are nevoie de cît mai multe ti
nere talente. Ce bine ar fi ca 
exemplul Iui SIMA ZOSIM să fie 
urmat de cît mal muiți antrenori. 
Sportul cu pedale din țara noas
tră ar avea numai de cîștigat.

Constantin ALEXE

CONCURSUL INTERNATIONAL
Octavia 
Suzana 
lotului 

și Gri
ce pri-

Radu Diaconescu, cel mai tînăr component al reprezentativei 
noastre masculine, intr-o poziție caracteristică

Foto: V. BAGEAC

Comisia centrală de compe
tiții din cadrul F.R.B. a stabi
lit ca returul diviziilor A și 0 
să se dispute la următoarele 
date : divizia A masculin: 10 
martie — 19 mai; divizia A fe
minin: 3 martie — 21 aprilie; 
divizia B masculin seriile I și 
a 11-a : 10 martie - 5 mai ; di
vizia B feminin seriile I și ă 
Il-a : 24 martie — 19 mai.

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag. 1)

săptămînă viitoare se dă startul 
în „Cupa României". Și, mai 
ales, pentru că ei iubesc fotba
lul...

După o amînare atît de con
troversată, rugbyul va lua — 
sperăm — startul. „Cupa de 
iarnă" — cu participarea a șap. 
te echipe bucureștene și a for
mației constănțene Farul (de ce 
numai acest XV din provincie?) 
— programează în prima etapă 
jocuri deosebit de interesante 
pe care, ca întotdeauna, le va 
găzdui singurul stadion care a 
acceptat prietenia permanentă 
a rugbyului | Constructorul 1

La Tușnad și București — pa- 
tinaj. Cu atracția deosebită, în
trecerile se recomandă singure...

Schiul — cu motivate, în par
te, absențe — ește prezent în 
panoramicul nostru prin cî- 
teva concursuri deosebit de im- 
portante. Unul — de sărituri — 
la Valea Strîmbă (felicitări fe
derației). Poiana Brașov nu are, 
însă, vacanță ! Sîmbătă și du
minică : campionatele univer
sitare (vrem să consemnăm un 
rezultat care să confirme spe
ranțele în schiul
probele alpine și de fond, pre
cum și campionatul de fond al 
Brașovului (de aici așțeptăjn, de

studențesc) la

fapt, afirmarea unor noi ele
mente talentate).

Și un final care ne reamin
tește de temerarele lansări pe 
pîrtia de la Alpe d'Huez. Ați 
ghicit — bobul ! Un ecou olim
pic pe care-1 aplaudăm cu toată 
căldura : pe Furnica, campiona
tele naționale, „Cupa României", 
„Cupa Federației", „Cupa Car- 
pați", „Cupa Bueegi" etc. Zile 
în principiu 10 de pasionante 
întreceri la bobul de două per
soane, în compania recent me- 
daliaților olmpici de la Grenoble 
și ă celorlalți fruntași ai aces
tui sport.

Ce-ar fi să luăm, într-o dimi
neață, Sțenul de Sinaia î

DE LA BYDGOSZCZ
Reprezentanții noștri

După cum am mai anunțat, 
un lot de floretiști români — 
sportivi sub 20 de ani — au 
fost prezenți la un interesant 
concurs internațional desfă
șurat în localitatea poloneză 
Bydgoszcz. La înapoiere, 
solicitat antrenorului J. 
trate, conducătorul lotului, 
teva detalii în legătură cu 
cest concurs.

De la început, aș vrea 
precizez că noi am fost singu
ra delegație cu trăgători ju
niori sau din lotul de tineret. 
Am acceptat, totuși, să evo
luăm alături de scrimeri se
niori din U.R.S.S., Ungaria, 
R.D. Germană și, bineînțeles, 
din țara gazdă, considerînd că 
vom reuși, cel puțin, să ne îm
bogățim bagajul cunoștințelor, 
experiența.

Concursul masculin de flo
retă a adus in fața planșelor 
un număr de 68 de trăgători, 
cifră neobișnuită pentru în
ceput de sezon, dintre care 
cei mai mulți polonezi. Printre 
ei, nume cu sonoritate pe plan 
internațional, ca Parulsky, 
Wojda, Lisewsky, Rozicky, 
Skrudlik, Franke. Sovieticii au 
concurat cu experimentații 
Sîsikin și Denisov, iar din 
R.D. Germană au fost pre
zenți Raschke și Schenkel, cei 
mai bine cotați dintre flore
tiști pe anul 1967. Noi am pre
zentat un lot format din Bur
lea, Niculescu și Constantines
cu. Dintre aceștia, doar Burlea 
mai participase la concursuri 
internaționale.

Formula de concurs a fost 
și ea cu totul originală. S-a 
plecat cu serii a cite 3 și chiar 
9 trăgători. S-a continuat cu 
eliminare directă cu recalifi
cări și finală de 6. In același 
timp, însă, sportivii eliminați

am 
Is- 
cî- 
a-

să
gînd pînă la precizarea locu
lui fiecăruia dintre ei. Același 
sistem a fost aplicat și in în
trecerea feminină.

Desigur, un asemenea sistem... 
supermaraton (concursul a 
durat de la ora 9 pînă la ora 
23, fără întrerupere, masa șer- 
vindu-se pe... apucate, între a- 
salturi), a însemnat un alt 
handicap serios pentru tinerii 
noștri trăgători, obligați să 
susțină un număr sporit de 
asalturi. In cazul lui Burlea — 
22. De aici și o stare de obo
seală, mai ales nervoasă, care 
a influențat rezultatele: Bur
lea a ocupat locul 20, la ega
litate cu Schenkel, Niculescu 
— 34, Constantinescu — 44. 
Proba a revenit lui Ryczard. 
Parulsky.

Fetele au făcut față ceva 
mai bine efortului solicitat de 
acest concurs cu totul neobiș
nuit ca sistem, clasîndu-se pe 
locurile 10 (Eva Lenghel), 19 
(Luminița Popescu) și 20 (Ro- 
dica Văduva). Numărul concu
rentelor a fost de 61. A ter
minat în frunte, Elisabeta 
Czimermann.

La Bydgoszcz a avut loc, în 
continuare, și o întrecere pe 
echipe. Trăgătorii noștri, sub 
numele clubului I.C.F., au fost 
victorioși, la fete (8—1), și la 
băieți (6—3), în fața aceluiași 
adversar, echipa clubului 
Zwiazkowieo din localitate.

(t st.)

Ilustratorul de pe apa Sîmbetei
In 

torul 
chis 
proverbe. Erau 
ai, minte ce-ți 
și „Pune carul 
lor" și foarte multe altele, 
desenate intr-o manieră vio
lent satirică, amestec de gro
tesc și absurd. Văzîndu-le, 
ne-ăm amintit marea tradiție 
a ilustrării proverbelor și ma
ximelor. Ne-am amintit de 
zguduitoarele „Capricii" ale 
lui Goya, de maximele lui 
Pieter Breughel cel bătrîn și 
de fantasticul părinte al su
prarealiștilor, vrăjitorul groa
zei și umorului negru — Hye- 
ronimus Bosch.

Publicistica grafică moder
nă n-a epuizat nici hazul, nici 
proverbele — și iată-i pe Eu
gen Taru, Matty, A. Poch, 
Nell Cobat, continuind în pre
sa cotidiană această 
scriere a vorbelor de 
Dar, cum orice artă are 
tori, cum orice curent, școală 
își găsesc un geniu care le re
voluționează, și ilustrarea pro
verbelor a făcut marele său 
pas istoric. Ea a fost trans
formată dintr-o artă simplă, 
figurativă, într-un adevărat 
Pop — Op ** Arf, $

urmă eu puțini ani pic- 
Jules Perahim și-ă des- 

la Dălles expoziția de 
acolo și „Cap 
mai trebuie" 
înaintea boi- 

multe

tran- 
duh. 

nova-

me ea a coborît de pe hîrtie 
și de pe pîhză direct în viață.

— Am desenat destul „Ca
rul înaintea boilor" — și-a 
spus artistul modern. Hai să-l 
și punem așa. Destul „Cap ai, 
minte ce-ți mai trebuie" — să 
tăiem scăfîrlia și să extragem 
mintea cu seringa. Dar, să i- 
naugurăm această serie de 
maxime cu binecunoscutul 
„S-a dus pe apa. sîmbetei".

Astfel, artistul s-a îndreptat 
spre munții Făgărașului, a

tru... au îngăimat îngroziți 
sportivii Recoltei.

— Fotbaliștii au microbi, a 
replicat directorul-artist. Se 
vor îmbolnăvi caii. Și, nu e 
mai frumos decit să batem 
mingea, să ilustrăm prover
be ? Ia uitați-vă cum se tot 
duce...

— Dar vreme de 15 ani — 
au șoptit sportivii — caii nu 
s-au îmbolnăvit...

— Liniște! a cerut directo
rul împăturind terenul de vo-

DAR DE FAPT

trecut de orașul cu același 
nume și s-a oprit la Simbăta 
de Jos. Pe lingă poarta gos
podăriei curgea chiar apa Sîm
betei. Clipocitul valurilor i-a 
încîntat urechea și terenurile 
de sport i-au mingîiat ochii. 
Și acum, intre timp, devenise 
director al gospodăriei de stat 
de pe malul rîului, a rulat 
terenul de fotbal ca pe un co
vor și l-a aruncat in apă. Te
renul făcut sul s-a afundat 
de vreo două ori și dus ă fost.

fSTAWăiKiSX&Kul n.o s.

Zei. Atenție, hop !
Terenul de volei, mai săltă

reț, umbla pe Valuri ca o 
rață.

— Și acum — a strigat di
rectorul — să vedem dacă-l 
ajungem cu sectoarele de atle
tism. Atenție, hop!

Cum era și de așteptat, fiind 
mai antrenate, sectoarele de 
atletism au ajuns terenul de 
volei, l-au întrecut și au por
nit mai departe cu toată vi
teza. Pe mal, cicliștii, călăre
ții, luptătorii, gemeau nepu
tincioși.

Căci, artistul ilustrator de 
proverbe, Victor Răceanu, 
continua să fie nu numai 
novator în plastică, dar și 
directorul lor. E drept că 
Victor Șeț, președintele aso
ciației sportive a gospodăriei, 
naiv și entuziast, și-a spus t 
„Tot sîntem Victor amindoi, 
poate o să mă înțeleagă. Să-i 
explic cum e cu sportul..." 
Directorul însă n-a înțeles 
atitudinea neartistică a sala
riatului său și i-a făcut cî
teva aluzii concrete la primă
și salariu.

Apoi, demontând popicăria, 
a transformat-o... în proverb.

In clipa de față> din boga
ta activitate a sportivilor Re
coltei din Simbăta de Jos au 
rămas doar trofeele. Ele vor 
fi lansate însă pe apă la pri
ma ocazie festivă. Și pentru 
că directorul-artist are acum 
o îndelungată practică de 
creație, va urma, pare-se, ilus
trarea proverbelor și maxime
lor : „Sacul și petecul", „Cum

* ’ pistolul" și, îne turcul 
linal,

„Orice

după

naș își are nașul".

Camil BACIU 
o corespondentă de 
VALENTIN LAZĂR
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SPIRITULUI OFENSIV Șl TRADIȚIEI

DE PROMOVARE A JUNIORILOR

CALITATEA PÎRTIILOR
DETERMINANT IN PRACTICAREA SCHIULUI

ELEMENT

d Am ajuns 
g după-amiază
= ultima dinaintea plecării 
= U.T.A.-ei în turneul din Un- 
g garia și Iugoslavia. Am în- 
= tîlnit echipa textiliștilor 
= undeva la marginea ora- 
= șului, antrenîndu-se pe un 
g teren străin, închiriat cu 
= ora. Am pătruns Înăuntru 
g prin locul unde se bănuia 
g c-ar fi existat cîndva o 
= poartă, am privit în stingă 
g clădirea părăginită, cu orbi- 
g tele ferestrelor goale, am 
Ș văzut un teren de joc clv 
g sos, pe care alergau fot- 
g baliștii de la U.T.A. (îm- 
a părțlți în două echipe), ar- 
g bitrați de Reinhardt și ‘ a- 
g sistați de un singur om, 
= simboiizînd, în după-amia- 
g za aceea, spectatorul, con- 
3 ducătorul și antrenorul: 
S Coco Dumitrescu.

— Sîntem aici din lipsa U- 
nui teren de antrenament, ne-a 
declarat antrenorul principal 
al arădenilor (foarte incomod 
să te pregătești toată iarna 
în spatele porților, pe pista 
de atletism, sau pe terenuri 
străine, cînd ai echipe de se
niori și tineret, plus centru 
de copii și juniori).

Cea mai mare parte a zilei, 
ne ocupăm de chestiuni ad- 
ministrativ-organizatorice, ne- 
glijînd adevăratele noastre 
atribuții. Secția de fotbal, al
cătuită pe principiul volun
tariatului, este compusă din 
oameni cu însemnate respon
sabilități în uzină, lipsiți de 
timpul material necesar rezol
vării problemelor care mar
chează existența unui colectiv 
fotbalistic de performanță.

— Pe ce coordonate tac
tice pregătești echipa pen- 
tur retur?

în apărare, vom utiliza 
un mijlocaș de protecție în 
fața fundașilor centrali. Cei
lalți doi mijlocași vor avea 
responsabilități mai accentua
te in atac, în față vom îm
pinge trei „vîrfuri" (extremele 
vor fi solicitate mult mai pu
țin în apărare), iar forța ofen
sivă va fi întărită prin in
cursiunile fundașilor laterali 
și prin intercalările jucători
lor din linia mediană. Circu
lația mingii va fi deviza noas
tră.

— Deci, nu te convertești 
lâ „beton", tactică ce se
duce acum pe unii antre
nori de la noi.

— U-Ț.A. a fost întotdeauna 
îndrăgită per'ru credința ei 
în spiritul ofensiv. Avem da^ 
torta să păstrăm această tra
diție axată pe cele mai sănă
toase principii ale fotbalului. 
Pe lingă alterarea frumuseții 
jocului, tactica cu „libero" și 
celelalte elemente componente 
ale „betonului", este uzanță 
pentru jucători, nerațională, 
concentrează inutil oameni în 
apărare văduvind linia de 
atac și pretinde pentru apli 
care jucători de mare clasă 
(mijlocași, înaintași), absenți 
deocamdată în fotbalul nos
tru.

— S-a conturat unspre- 
zecele echipei voastre pen
tru retur?

— Oarecum. Gornea — Bi- 
rău, Bacoș, Lereter, ? — 
Pop, Pojoni, Axente — Po
pescu, Petescu, Dumitrescu. 
Pentru postul de fundaș stin
gă candidează Țîrlea, Czako și 
doi tineri: Badea și Brosovschi.

— Apare deci Pojoni?
— Deocamdată, în parti

dele de antrenament. Sperăm 
însă să fie prezent și în pri
ma etapă de campionat. Pînă 
acum, Crișul Oradea nu i a 
dat dezlegare. Ne pretinde, în 
schimbul ei, niște satisfacții 
situate peste puterile noastre. 
Pojoni nu joacă de 15 luni. 
Are 25 de ani și este apt să de
vină titular în echipa națio
nală. Frustrăm fotbalul de un 
jucător capabil mulți ani de 
acum înainte de un randa
ment excelent. Preferind să 
nu joace timp de 15 luni, cu 
toate dezavantajele derivate 
din această inactivitate pre-

la Arad într-o 
cu burniță,

lungită, Pojoni a 
lipsă de afinitate 
chiul său club și, implicit, sin
cer atașament pentru U.T.A. 
Sperăm că memoriul pe care 
l-am înaintat conducerii Fede
rației va găsi înțelegerea cu
venită.

— în
resc pe

— L-am

demonstrat 
față de ve-

schimb, nu-1 ză- 
Chivu.
cedat, de curînd, 

echipei Vagonul, după zile de 
cumpănă și chibzuință. Era, 
și mai este, un jucător valo
ros, am fi avut multă nevoie 
de el, dar rămîne incorigibil 
pe anumite planuri. Am încer
cat, în fel și chip, să-l dis
ciplinăm, dar ameliorările au 
fost trecătoare. Am fi bucu
roși să auzim, de acum înainte, 
lucruri mai bune despre Chi- 
vu. Poate va sesiza că renun- 
țind la el, U.T.A. i-a semnalat 
începutul declinului și va în
cearcă să se ajute singur, 
smulgindu-se de pe o pantă 
nefastă. Am primit, în schimb, 
de la Vagonul trei juniorii 
Bătrîna (portar), Brosovschi 
(fundaș), Sereș (înaintaș). Ti
nerii jucători de talent au fost 
întotdeauna pasiunea U.T.A.- 
ei, modalitatea ei de salvare 
și, paradoxal, motivul plafo
nării ei. Am lansat anual ju
cători cu perspectivă, supra
viețuind în divizie grație ta
lentului lor. De cele mai multe 
ori n-am beneficiat, însă, de 
potențialul lor la maturitate. 
Nu se împlineau la noi, de 
regulă, ne-au fost smulși de 
către alte echipe care au tra
tat U.T.A. drept izvor proaspăt 
și nesecat de fotbaliști tineri, 
cu tehnică bună. In aceste 
condiții, am început să credem 
că nu vom mai ajunge nici
odată o echipă mare, capabilă 
de performanțe.

— Dragă Coco, e bine să 
rămînem

pînă la începerea campio
natului. Argumentația ta 
circumscrie un fenomen ge
neral, care, prin proporții 
și nocivitate, nu mai poate 
rămîne multă vreme fără 
rezolvare. Observ, în altă 
ordine de idei, reprofila
rea, sau specializarea unor 
jucători pe posturi noi.

— Da. Petescu se reîntoarce 
la rolul său de debut, vîrf de 
atac, Pojoni va interpreta a- 
tribuțiile mijlocașului de pro
tecție, Pop și Axente apar în
tr-o nouă postură (mijlocași), 
iar Popescu debutează ca ex
trem dreapta.

— Un antrenor nu trebu
ie să fie străin de proble
mele resurselor materiale 
ale clubului. Cum apre
ciezi fluxul spectatorilor și 
încasărilor la Arad?

— In scădere. Stadionul nos
tru nu are decît 2 000 de locuri 
în tribune. Oamenii de ordi
ne sînt din uzină și, astfel, 
toți cunoscuții lor din fabri
că intră gratis (peste o trei
me din numărul spectatorilor 
la fiecare meci). Dimpotrivă, 
cheltuielile noastre sînt mai 
mari decît ale altor echipe, 
deoarece situația excentrică a 
orașului Arad ne obligă să 
avem cele mai lungi (deci mai 
costisitoare) deplasări. Apro
po de venituri. Mă gîndesc, 
de mult, la un mijloc pentru 
stimularea echipelor spre un 
joc ofensiv. La fiecare meci, 
încasările ar trebui să se îm
partă. Șaizeci la sută pentru 
învingători, patruzeci la sută 
pentru învinși. Iată un deter
minant mai puternic decît toa
te criticile la adresa spiritului 
defensiv, care marchează evo
luția echipelor în deplasare, 

ar merita puțină medi-
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Un ulcer care 
din cînd în cînd 
pe Badea, cîtva 
parte de efortul
mentelor. Talentatul înain
taș al Petrolului nu și-a 
neglijat însă pregătirea fi
zică, ba se poate spune că 
s-a pus la punct cu ea... 
trăgind săniuța în care tro
na fiica sa, Isabela.

Aceasta s-a întîmplat în 
ianuarie. Acum, Badea cu
noaște și el febra pregătiri
lor pentru retur. Nu este 
atît de departe vremea cînd 
petroliștii erau campioni ai 
țării la fotbal. Cînd ai o 
astfel de „carte de vizită" 
iți revin parcă obligații în 
plus de a te pregăti cu gri
jă...

Dacă, pînă nu de mult, o 
stațiune de munte era căutată 
pentru peisaj, confortul hote
lurilor sau numărul mijloace
lor de transport, astăzi, la a- 
ceste criterii se adaugă și cel 
al calității pîrtiilor de schi 
Piste ca Lauberhorn, Furggen, 
sau Valee Blanche au contri
buit cu prisosință la lansarea 
pe plan mondial a unor sta
țiuni ca Wengen, Cervinia sau 
Chamonix.

Experiența țărilor alpine 
arată că în zilele noastre 
este de neconceput existența 
unei stațiuni pentru sporturi 
de iarnă fără 4—5 piste de 
schi cu grad de dificultate va
riat (începători, avansați, con- 
sacrați).

Poiana Brașov, cea mai cu
noscută stațiune montană ro
mânească, își datorește în 
mare măsură dezvoltarea de 
astăzi cunoscutei sale piste 
„Sulinar". Dar Sulinarul și 
pîrtia Lupului la Poiana Bra
șov, Clăbueetul la Predeal 
sau Caraimanul la Bușteni sînt 
printre puținele pîrtii ame
najate și ele nu pot face față 
creșterii vertiginoase pe care 
a luat-o schiul de turism și 
performanță din țara noastră.

Pentru a evita marile aglo
merații ce se creează pe pis
tele existente, mai ales la 
sfîrșit de săptămină, există 
tendința ca amatorii de schi 
să caute noi pante în locuri 
mai retrase, neamenajate, în 
special în zonele alpine, dar 
unde pericolele de accidente 
cresc datorită neuniformității 
stratului de zăpadă, pietrelor 
sau rădăcinilor ascunse, ava
lanșelor etc.

Aglomerația excesivă pe

pistele de schi organizate ere- 
ează o frînă în progresul 
schiului de mase cît și a celui 
de performanță, impunîndu-se 
de urgență o sporire a numă
rului pistelor

Dar, chiar pe terenurile cu 
.destinație precisă pentru pîr
tii de schi apar fenomene 
care le fac discutabile ca uti
lizare, și anume:

— existența unor puncte de 
„strangulare" care împiedică 
scurgerea normală a fluxului 
de schiori transportați ritmic 
în amonte de mijloacele meca
nice de transport pe cablu 
(Valea cu Brazi-Sinaia);

— apariția unor „făgașe" 
de gheață la scurt timp după 
căderea primei zăpezi, făcînd

OPINII
pistele greu practicabile în 
tot restul sezonului (partea 
superioară a Clăbucetului-Pre- 
deal);

— înzăpezirea neuniformă 
și dispariția prematură a ză
pezii pe porțiunile cele mai 
solicitate (Valea lui Carp- 
Sinaia).

Dacă pentru pîrtiile existen
te se pot lua numai măsuri 
de îmbunătățire a fenomene
lor amintite, pentru noile piste 
ce se vor construi trebuie a- 
vute în vedere unele princi
pii care le asigură calitatea 
chiar de la trasare.

în acest sens Jean Catte- 
lin, directorul cunoscutei sta
țiuni franceze Courchevel, un 
specialist în materie, reco
mandă într-un studiu utiliza
rea versanților nordici și îm
păduriți arătînd rolul pe care

îl are pădurea în păstrarea 
uniformă a stratului de zăpa
dă, ferind pîrtia de vînturi și 
de razele soarelui.

Legat de această recoman
dare, vreau să remarc rezer
vele pe care le mai are la 
noi Ministerul Economiei Fo
restiere în ceea ce privește a- 
cordul său pentru crearea de 
noi pîrtii și în zonele împă
durite.

în afara unor operații pre
gătitoare ca derocări, cură
țirea terenului de rădăcini, 
nu trebuie omisă înierbarea 
porțiunilor fără vegetație.

Studiul citat, bazîndu-se pe 
o vastă experiență, arată că 
iarba formează o „armătură* 
în primul strat de zăpadă și ri
dică rezistența la uzură prin 
frecare a pîrtiei făcînd-o aptă 
pentru schiat un timp mai în
delungat chiar și în condițiile 
cînd zăpada este mai puțin 
abundentă.

Pentru a se împiedica 
riția făgașelor de gheață 
amintite, în stațiunile 
străinătate se efectuează 
riodic baterea zăpezii cu 
toare tip „Rotrak". în 
textul acelorași măsuri 
buie să avem în vedere
zarea pîrtiilor și organizarea 
serviciului de prim-ajutor.

Aș vrea să remarc, în în
cheiere, că organele interesate 
în dezvoltarea schiului și a 
turismului de iarnă în țara 
noastră, avînd la bază o docu
mentare temeinică, și-au in
tensificat eforturile pentru a 
aduce rețeaua pîrtiilor de 
schi din stațiunile noastre 
montane. Ia nivelul cerințe
lor actuale.
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Romulus BALABAN

Rapid-Metalul București 
1-0 (1-0)

în ciuda terenului greu, cele 
două formații au desfășurat un 
joc dinamic, presărat cu faze 
spectaculoase.

In fotografie: un voie al lui 
Motroc peste apărarea metalur- 
gistă, surprinsă în poziție avan- 
sată. Neagu răspunde prezent 
și... 1 — 0 pentru Rapid.

Foto : A. NEAGU

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI
INFRîNOERE SEVERA 
A DINAMOVISTiLOR 

BUCURESTENI

La 18 februarie, Dinamo Bucu
rești a susținut al doilea joc din 
cadrul turneului întreprins în 
Iran. Jucînd împotriva selecțio
natei de tineret a acestei țâri, 
echipa română a pierdut cu 5—0.

Apărarea bucureștenilor s-a do
vedit în formă foarțe slabă. Por
tarul Niculescu a primit trei go-

PRONOSTICUL NOSTRU
(ETAPA DIN 25 FEBRUARIE

1368)
1. A tal anta — Roma
2. Cagliari — Mantova
3. Fiorentina — Bologna
4. Internazionale — Varese
5. Verona — Palermo
6. Lanerossi — Napoli 

■7. Sampdoria — Brescia
8. 3pal — Torino
9. Foggia — Bari

10. Lazio — Genoa
11. Modena — Novara
12. Pisa —- Padova
13. Venezia — Potenza

luri parabile. Introdus ulterior, 
batcu a apărat mai bine, în ciu
da faptului că a primit șl el 
două goluri.

înaintașii dinamoviști au trimis 
de trei ori mingea în bară și au 
înscris două goluri, anulate de 
arbitru, dar toate acestea nu pot 
atenua impresia neplăcută pro
dusă de severa înfrîngere a echi
pei bucureștene.

POLITEHNICA GALATI — 
ROW-RYBNIK (POLONIA) 

1—0 (0—0)
Joc animat în ciuda terenului 

noroios. Unicul gol a fost înscris 
de Adam (min 62).

T. SIRIOPOL-coresp.

A.S.

ECHIPA FEMININA DRAPELUL ROȘU SIBIU SAU...

îndrăzneala submediocrității

x
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1
1
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X
1
2
1
1
x
1
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VICTORIA TG. JIU — A.S.A. TG. 
MUREȘ 2—3 (1—1)

Partidă spectaculoasă, presăra
tă cu acțiuni tactice izbutite. Au
torii golurilor : Baroga (min. 24), 
Firolu (min. 76) pentru gazde, Si- 
ko (min. 4), Balaș (min. 52 din 
lovitură de la 11 m) și Mureșan 
(min. 82) pentru oaspeți. In re-

priza I, poarta echipei din Tg. 
Jiu a fost apărată de maestrul 
emerit al sportului Ion Voinescu.

MANOLE BALOI—coresp.

METALUL HUNEDOARA 
CUGIR 1—I (0—0)

Meci de un nivel tehnic medio
cru, disputat pe un teren des- 
fundat. Au înscris Popescu (min. 
70) pentru Metalul și Dinea (min. 
87) pentru A. S. Cugir.

V. ALBU—coresp. principal 

CHIMIA FAGARAȘ — METROM 
BRAȘOV 3—1 (2—0)

Au marcat Filip (min. 1 și 35 — 
ultimul din " ■ - ■ ■ •
66), respectiv

LAZAR

11 m), Feher (min. 
Poicu (min. 81).
VALENTIN—coresp.

VILCEA — 
SIBIU 3—2 (1—1)

Au marcat Mihăilescu 
75), Preda (min. 15 și 50), . 
învingători, Laufceag (min. 30) și 
Schwartz (min. 80).

N. POP—coresp.

CHIMIA RM. C.S.M.

(min. 
pentru

Parcurgînd mai mult în chip 
de promenadă calea fără pan
te, presărată cu adversare în
deobște docile, a lamentabilei 
ediții' 1966/1967 din divizia B, 
Drapelul roșu a promovat în 
A. Cu o garnitură desăvîrșită 
în ceea ce privește... lipsa 
perspectivelor, dar net supe
rioară celorlalte prin plusul de 
vechime și experiență compe- 
tițională al majorității jucă
toarelor folosite in prima for
mație. Care însă, și ele acti
vau la destule trepte sub ni
velul cerințelor... Cum s-ar 
zice, o superioritate —• _iertați 
— asemenea celei a chi oruluî 
în țara orbilor... Proveniența 
„starurilor" ? Ceea ce — prin 
absența calității — se exclu- 
sese de la sine din echipa di
vizionară A C.S.M. Sibiu — 
pregătită de prof. Gh. Bodescu 
și a cărei compunere , reflec
tă grija pentru o bună selec
ție — a fost primit și păs
trat ca... elixirul vieții de an
trenorul I. Jantovan la Dra
pelul roșu, întîi la „calificare" 
și apoi în B. Adică, în cate
goria care — de-atîta vreme 
li se tot amintește de-a surda 
unora — trebuie să constituie 
pepinieră, izvor de cadre 
proaspete pentru „A“, iar nu 
refugiu călduț al celor fără 
însușiri și orizont. Ca, de pil
dă, „senatoarele" echipei si- 
biene în cauză. Două vîrstni- 
ce, două nu, două mărunte, 
două înalte, toate patru însă 
înfățîșîndu-se ca jucătoare din 
ce în ce mai contradictorii cu 
exigențele voleiului modern și 
cu nevoile noastre de redre
sare a acestui sport în ramura 
sa feminină. Trăgătoarele 
principale, umbre ale valorilor 
trecute, Fleșeriu (31,2 ani — 
înălțime 168 cm), abia depla- 
sîndu-se și ridicîndu-se de la 
sol, și, de asemenea, Lutsch 
(23,3—170), cu proporțiile-i ca 
de halterofil, apoi trăgătoarea 
secundă... scundă și modes
tă valoric Hărțău (24,2 — 164), 
care de altfel nici la C.S.M. 
n-a strălucit vreodată. Și, în 
fine, minuscula coordonatoare 
veterană Stoica (33,3 —- 155 !), 
azi aproape... sferică, mai a- 
nimînd cînd și cînd echipa 
sibignă prin unele intervenții 
reușite în linia de fund sau 
pase calitative uneori ca odi
nioară, dar ca și inexistentă la 
fileu...

— cu 
de o 
unor 

o va- 
chiar

Pentru întrebuințarea 
o perseverență demnă 
cauză mai bună — a 
voleibaliste plafonate la 
loare inacceptabilă sau
în pregnant regres, antrenorul 
I. Jantovan a obținut totuși 
îngăduință, scuze. Contra su
mei de asigurări date („pînă 
realizăm promovarea...") și 
ferme promisiuni făcute („...dar 
la anu’, în A,.. .selecție... pri
menire. .. elemente de vii
tor..."). Făgăduieli nerespecta
te, căci, iată, promovarea a 
fost reușită, a venit și. . . „la 
anu’, în A", dar la Drapelul 
roșu nimic nu s-a schimbat 
în bine, progresia... regresu
lui fiind și mai vizibilă astăzi, 
între echipele categoriei frun
tașe. Precum .destul de clar 
s-a văzut la meciul cu Medi
cina, din Capitală, al sibience- 
lor, duminica trecută — o 
evoluție cel mai adesea peni
bilă, realizată în aceeași sena
torială formulă de echipă. Ju
cătoarele mai noi, Damian 
(18,10—168). Frohlieh (20,2— 
172). Jonas (20,2—160 !), în 
genere păzesc banca rezerve
lor. Dar și (stînd pe tușă e 
normal) etalează resurse și 
perspective șterse, ca de altfel 
și Moșneagu 411,7—162 !) și 
Pătruțiu (21,1—167), care mai 
sînt utilizate în șubredul „6“ 
de bază. în teren, jucînd... 
din amintiri și canonindu-se 
ineficient să-i țină piept Me
dicinii, cea mai tînără și mai 
neexperimentată formație di
vizionară A : Hărțău, o sin
gură dată înlocuită, dar iute 
reintrodusă, Fleșeriu, Lutsch 
și Stoica — absolut tot timpul 
menținute de antrenorul I. 
Jantovan. Cu un an în urmă, 
în B, era așa pentru a ob
ține promovarea în A ; acum 
— probabil — pentru a evi
ta retrogradarea, după aceea 
însă... „la anu'... selecție... 
primenire...“, știți dumnea
voastră. .. basmul cu cocoșul

roșu. Cine-1 mai crede ? Fe
derația cel puțin, sperăm că 
nu. Și, dacă nu, poate trezește 
cumva memoria respectivei 
secții de volei sibiene (și-a 
altora !), reactualizînd îndru
mările, normele privind lucrul 
în perspectivă, selecția, preo
cuparea pentru o pregătire și 
ținută competițională la ni
velul ridicat, în acord cu 
stringenta necesitate de re
animare — măcar în divizia 
fruntașă — a voleiului nostru 
feminin. Ceea ce, indiscutabil, 
n-o să reușim niclcînd dacă 
vom tolera la infinit mostrele 
de volei vetust servite de e- 
chipe ca Drapelul roșu : și 
fără jucătoare vechi încă va
loroase, și afișînd dispreț față

_—»----- e_ teren, nu
tinere tă

cu care

de creșterea — în 
pe bancă — a unor 
lente promițătoare, 
răbdarea să ne fie îngăduită.

Dar, numai cu vorbe- prin 
simpla accepție a ideei, redre
sarea voleiului nostru feminin 
va rămîne veșnic doar un su
biect de sterilă discuție, pur
tată în antractele unui cam
pionat formal, necalitativ și 
deci rieatraotiv, de factură cel 
mult mediocră. De măsuri 
concrete e nevoie. De acele 
curajoase măsuri aflate cîndva 
în vederile forului federal, 
mergînd — în privința aceasta 
— pînă la scoaterea din cam
pionat a echipelor necores
punzătoare pretențiilor emise 
în divizia A. Ar fi oare — 
cum spuneau unii — o mă
sură prea temerară, exagera
tă ? Mai îndrăzneț însă, și 
chiar frizînd aventura, mi 
se pare să lași să se arunce 
cu banii pe fereastră pentru 
întreținerea unor echipe re
trograde, în timp ce conver
sația despre redresare își 
urmează tihnit cursul...

Constantin FAUR

..CHIU Bt IMWT St APttUl’lE
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CONDIȚII DE PREGĂTIRE EXCELENTE

CIND

Sportivii ceferiști din Timi
șoara se pot mîndri cu o bază 
materială excelentă, cu un corn- 
plex sportiv care stîrnește invi
dia oricui și pe bună dreptate. 
Situat in apropierea gării, imen
sul patrulater împrejmuit cu 
plopi argintii cuprinde un co
chet stadion cu tribune, un te
ren de antrenament pentru fot
bal, săli de sport, sectoare de a- 
tletism, care s-au îmbogățit re
cent cu o nouă construcție, pista 
de iarnă. Pista acoperită are trei 
culoare (114 m lungime) și gropi 
de sărituri unde atleții se pot 
pregăti în bune condițiuni în a- 
notimpul rece.

Vizitînd această bază sportivă 
timișoreană, ne-a impresionat, în

REZULTATE?
mod deosebit, sala de lupte. Se 
poate spune, pe bună dreptate, 
că nici un oraș din țară nu dis
pune de o sală de sport așa de 
modernă — rezervată în exclusi
vitate sportului luptelor — cura 
este cea a clubului C.F.R. Timi
șoara. Sala, de dimensiuni mari 
(30 x 12 x 5 m), cu parchet pe 
jos, avînd vestiare, cameră pen
tru antrenori, cabinet medical, 
baie precum și toate instalațiile 
și materialele necesare (trei gar
nituri de saltele acoperite cu 
prelată din material plastic, apa
rate de forță, haltere, mingi me
dicinale, manechine, spaliere 
etc.) asigură luptătorilor condi
ții de pregătire dintre cele 
mai bune. S-ar putea pune în
trebarea: de ce nu obțin atunci 
luptătorii timișoreni rezultate 
de valoare ? (Echipa de „greco- 
romane", din campionatul repu
blican divizia A, a avut o com
portare mediocră în 1967). N-au 
suficienți sportivi ? Ba, dimpo
trivă. Una din explicații ar fi 
că sala a intrat în funcțiune 
de un an și ceva.

de săptămină! Pentru iubitorii muntelui, ai 
ai schiului, un nou prilej de a porni spre 

acoperite de albul imaculat al zăpezii proaspăt

Sfîrșit
drumeției, 
înălțimile 
căzute.

Acolo
așteaptă ț 
belșugul de zăpadă pentru zburdalnicele bătălii cu bulgări 
de pulbere rece și albă. îi așteaptă, încă, bucuriile iernii...

îi așteaptă popasul cald, odihnitor la cabane, îi 
pirtiile pentru coborîrile sinuoase pe schiuri,

Cei doi antrenori. — Valentin 
Bați (cu o jumătate de normă) 
de la „greco-romane" și Dumi
tru Dana — de la „libere" ne-au 
promis că in scurt timp elevi’ 
lor vor reactualiza frumoasele 
tradiții bănățene ale sportului 
luptelor, vor evolua la înălțimea 
condițiilor de pregătire pe care 
le au.

lată-ne la un antrenament de 
„libere". în mijlocul saltelei, an
trenorul Dana demonstrează ele
vilor cum se execută „podul", 
procedeu tehnic de bază indis
pensabil fiecărui luptător. In ju
rul lui vreo douăzeci de tineri, 
între 13 și 18 ani, elevi ai școli
lor profesionale și generale din 
oraș. Ei au trecut deja prin sita 
primei selecții (la început au 
fost aproape patruzeci) și urmea
ză ca după primele meciuri a- 
micale, ei între ei, să se decidă 
asupra acelor care vor fi men
ținuți în secția de lupte a clu
bului. Seara se lucra pe toate 
cele trei saltele. Se antrenau cei 
mari, cum le spun puștii celor 
care nu mai au emoții că vor 
trece sau nu examenul selecției. 
Cei aproape treizeci de luptători 
se pregăteau pe grupe de vîrstă 
(copii, juniori, seniori) execu- 
tînd cu multă conștiinciozitate 
programul de antrenament. Au 
condiții excelente de pregătire, 
așteptăm să îndeplinească pro
misiunea — saltul calitativ.

Echipele bucureștene din „ca
lificare" participante la com
petiția dotată cu „Cupa de iar
nă" au trecut de jocurile pen
ultimei etape. Iată cîteva din 
rezultatele înregistrate : FEMI. 
NIN — Constructorul — Au
rora 3—0, Șc. sp. 2 — Arta Gra
fică 3—0, Șc. sp. 1 — M.C.F. 
P.T.T. 3—0, Automatica — Au
rora (restanță) 3—2! Avîntul
— Cinematografia 3—0, Infor
mația —■ Sănătatea 3—0, Voința
— Select 3—1, Confecția — 
I I B. Geotehnica 3—0; MAS
CULIN — Academia Militară

— Sănătatea 3—0, Spartac _
Electromagnetica 3—1, Voința
— I.S.P.H. 3—0, Tricotajul — 
Viitorul 0—3, Rapid — U.R.E.M. 
3—0, Grivița Roșie — Instala
torul 3—2.

Prin prisma rezultatelor de 
pînă acum, cele maj multe 
șanse de a cîștiga trofeele puse 
în joc, — la capătul ultimei 
etape, care se desfășoară săp- ■ 
tăroîna aceasta, — le au echi
pele Confecția (feminin). Con
fecția și Voința (masculin).

Tonta RABȘAN
Un produs ideal, indicat în alimentația sugarilor, fiind plăcută 

la gust și ușor asimilabilă

DIN GRlU

VENERU SANDULESCU
— coresp.



o
„RfPUHLICA SPORTIVILOB" 

DE LA CALAIS
DUPĂ HOTĂDÎDFA C.I.O. Df A ADMITE 
REPUBLICA SUD AFRICANĂ IA J.O.

în portul Calais 
din nordul Franței 
a fost începută, a- 
cum doi ani, o ex
periență pe cit de 
originală, pe atît 
de interesantă. La 
liceul din localitate, 
frecventat de 1 500 
de școlari, a fost 
întemeiată o „re
publică a sportivi
lor", din care fac 
parte, ca parteneri 
egali, profesori și 
elevi. Ideea apar
ține profesorului de 
educație fizică 
Jacques de Rette, 
care a întreprins, 
în prealabil, călă
torii de studii în 
Canada și Polonia.

In această inedi
tă „republică a 
sportivilor", elevii 
pot decide, singuri, 
ce disciplină spor
tivă doresc să prac
tice. Fiecare din 
cele 45 de clase ale 
liceului este îm
părțită în diverge 
cluburi, conduse de 
cite un căpitan de 
echipă ales de că
tre elevi. Acești 45 
de căpitani de 
echipă formează 
„adunarea consti
tuantă", iar șase 
dintre ei, împreu
nă cu cei 6 pro
fesori de educație 
fizică ai liceului, 
alcătuiesc „guver
nul republicii spor
tivilor". La rindul 
său, „guvernul" are

șase miniștri de 
resort pentru : fi
nanțe, organizare 
sportivă, adminis
trație, terenuri și 
materiale sportive, 
tehnică, informa
ții.

Pe deasupra, 
pentru probleme 
diverse s-au consti
tuit comisii forma
te din 400 de elevi, 
care s-au oferit, 
voluntar, și care 

colaborează îndea
proape cu părinții, 
profesorii și orga
nele administrației 
orășenești. Pe te
renul de sport, 
elevii sint și actori 
și regizori, efec
tuând, concomitent, 
funcții de arbitri, 
cronometrori, star- 
teri, crainici. Cu 
ajutorul profesori
lor și al activiștilor 
sportivi din Calais 
au fost calificați, 
numai în ultimul 
an, 47 de arbitri de 
atletism, 50 de ar
bitri de gimnastică, 
30 de cronometrori 
pentru natație șt 
40 de arbitri de 
fotbal.

Fiecare elev este 
întrebat ce disci
plină sportivă pre
feră, după care 
este supus unei 
probe de aptitudini. 
Abia apoi este re
partizat clubului de 
clasă și urmărit în

^Ef te/ex- radia telefon^
IN CADRUL TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL de tenis de 
la Moscova, jucătorul sovietic 
Kakulia l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe Petre Mărmureanu (Româ
nia), iar Metreveli (U.R.S.S.) a 
dispus cu 6—4, 6—3 de Sântei 
(România). în turul anterior, 
Sântei cîștigase cu 4-6, 6—4, 
7—5 la cehoslovacul Kudelka. 
In proba de dublu masculin, cu
plul sovietic Metreveli — Li- 
haciov a întrecut cu 6—1, 6—1 
perechea română Mărmureanu 
— Sântei.

B
LA AARHUS S-A DISPU

TAT meciul internațional de 
handbal masculin dintre o com
binată a orașelor Berlin și 
Leipzig și o selecționată dane
ză. Handbaliștii din R.D. Ger
mană au terminat învingători 
cu scorul de 19—17 (8—8). Cel 
mai eficace jucător al învingă
torilor^ a fost Senger, autorul 
a cinci goluri.

DUPĂ PATRU runde, în me
ciul de baraj pentru calificarea 
în campionatul mondial de șah, 
la care participă Leonid Ștein, 
Samuel Reshevsky și Vlastimil 
Hort, fiecare participant a to
talizat cite două puncte, toate 
partidele terminîndu-se remiză.

LA KIEV, halterofilul sovietic 
de categorie semigrea Vladimir 
Golovanov a realizat la stilul 
împins 171,500 kg, performanță 
superioară actualului record, 

mondial.

CHIAR DACĂ ECOCDIII OLIMPIADEI

Mașina lui Zasada este gata să ia startul intr-o

SCBISOARE BIK VARȘOVIA
înainte de a se fi dat startul 

in întrecerile olimpice de la 
Grenoble, în Polonia toată lu
mea se întreba dacă delegația 
noastră va reuși, în fine, să de
pășească granița celor 13 puncte 
cucerite la Squaw Valley, în 
1960, considerate ca o reflectare 
corespunzătoare a nivelului de 
dezvoltare a sporturilor de iar
nă din țara noastră. Și iată că 
cea de a X-a ediție a Jocurilor 
Olimpice ne-a adus satisfacția 
depășirii nivelului maxim de 
puncte atins pină acum, olimpi
cii noștri întoreîndu-se din Fran
ța cu un total de 19 puncte, în 
măsură, deci, să satisfacă cele 
mai înalte exigente. Dar, para
doxal, pe lingă satisfacție, nu 
puțini încearcă și un sentiment 
de nemulțumire, de regret pen
tru faptul că în acest bilanț fa
vorabil nu figurează și o m'^jla- 

evoluție. Anual se 
organizează, între 
diversele clase, un 
campionat al „re
publicii sportivi
lor", iar premiile 
sint înmînate în
vingătorilor de în
suși directorul șco
lii. La campiona
tele ultimului an 
școlar au partici
pat 66 la sută din
tre elevi la atle
tism, 21 la sută la 
gimnastică, 53 la 
sută la natație, 84 
la sută la fotbal și 
handbal — deși 
participarea era 
benevolă, iar com
petițiile se țineau 
în fiecare după- 
amiază liberă de 
joi. O bine întoc
mită statistică per
mite, la încheierea 
fiecărui an școlar, 
să se constate pro
gresele generale in 
dezvoltarea fizică, 
precum și evoluția 
fiecărui elev în 
parte.

Experimentul de 
la Calais se bucu
ră de unanime 
aprecieri, conside- 
rindu-se că aceasta 
este o soluție bună 
pentru antrenarea 
școlarilor spre 
sport, dindu-le, în 
același timp, sim
țul responsabilității 
personale in dez
voltarea educației 
fizice.

LA LJUBLJANA s-a desfășu
rat returul meciului dintre e- 
chipele Olimpia Ljubljana și 
Siavia Praga, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor" la baschet masculin. 
Au cîștigat gazdele cu scorul 
de 82—70 (41—30). învingători 
în primul joc cu 95—64, bas- 
chetbaliștii cehoslovaci s-au ca
lificat în semifinalele competi
ției cu un scor general favora
bil de 165—146.

B
DOMNIȘOARA Renee de 

Coubertin, fiica lui Pierre de 
Coubertin, renovatorul Jocu
rilor Olimpice, a incetat din 
viață la Lausanne. Renee de 
Coubertin avea vîrstă-de 65 de 
ani. Fiind grav bolnavă de mai 
mult timp, ea ceruse ca în ca
zul că decesul său va surveni 
în timpul Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Grenoble, acesta să 
nu fie anunțat înainte de ter
minarea întrecerilor.

S
CU PRILEJUL unui concurs 

de atletism pe teren acoperit 
desfășurat la Moscova, Valeri 
Skvorțov a cîștigat proba de 
săritură in înălțime cu perfor
manța de 2,15 m. Proba femi
nină a revenit atletei Klara 
Pușkareva, care a trecut peste 
ștacheta înălțată la 1,73 m.

Rezultate bune au mai fost 
înregistrate și în probele de 
săritură în lungime femei ^i 
aruncarea greutății bărbați, 
care au revenit Elenei Ringa 
cu 6,30 m și, respectiv, lui E- 
duard Gușkin cu 18,28 m.

lie, fie ea și de bronz. Mai ales 
cind ne gindim că, în proba fe
minină de săniuțe, doar 9 su
timi au despărțit-o pe una din 
concurentele noastre de o ase
menea însemnată izbindă spor
tivă.

Dar, să punem punct dezbate
rilor... olimpice. Iubitorii de 
sport din Polonia au abordat 
deja alte subiecte, la fel de in
teresante, unele cu serioase im
plicații in viața sportivă a țării 
noastre. Cum ar fi, de pildă, ști
rea cu privire la retragerea din 
viața sportivă activă a cunos
cutului pugilist polonez Zbig
niew Pietrzykowski. Fără îndo
ială, această veste nu poate fi 
considerată un simplu fapt di
vers. Cind mișcarea sportivă 
pierde pe unul din reprezentan
ții săi cei mai de seamă, de 
4 ori campion al Europei și de

CU BALONUL ROTUND ÎN JURUL LUMII
CELE 878 GOLURI 
MARCATE DE FELE

Din 1956 și pînă în 1967, ce
lebrul fotbalist brazilian Pele 
a marcat nu mai puțin de 873 
de goluri, în meciuri oficiale 
sau amicale, in echipa sa de 
club, sau în selecționata țării. 
Se scontează că „Perla neagră" 
va depăși în curînd cifra de 
1 000 !

Pe ani, statistica golurilor 
înscrise de Pele se prezintă 
astfel : 1956: 2; 1957; 64; 1953: 
88; 1959: 125; 1960: 75; 1961: 107; 
1962: 79; 1963: 77; 1964: 62; 1965: 
106; 1966: 40; 1967: 53. De re
marcat că în anii cind s-a des
fășurat campionatul mondial 
Pele a marcat mai puține go
luri decît în alți ani. In echipa 
națională, Pele a înscris de 57 
de ori.

FOTBALUL SE ÎNVAȚĂ 
DE LA 5 ANI !

Fotografia aceasta am pri
mit-o din Hamburg. Sub titlul

„Fotbalul se învață de la 5 ani", 
ni se spune că tinărul Felix, 
care joacă intr-o echipă de pi
tici din Hamburg, are calități 
excepționale. In postul de ex
trem dreapta, Felix este un

nouă cursă...
11 ori campion național, să recu
noaștem că este vorba de o 
pierdere grea, chiar dacă Pietr
zykowski rămîne legat de sport 
prin profesia de antrenor, că
reia i s-a dedicat cu începere 
din ianuarie 1968. Nu va fi prea 
ușor pentru specialiștii noștri 
să-l înlocuiască imediat cu un 
boxer de aceeași valoare, ca
pabil să obțină succese de pro
porțiile celor repurtate de Zbig
niew. L-am rugat pe multiplul 
nostru campion să motiveze 
acest abandon, la o vîrstă (33 de 
ani) cind destui boxeri nu se 
gîndesc încă să-și pună mănu
șile în cui.

— Un boxer cu grijă pentru 
reputația lui — ne-a declarat 
Pietrzykowski — trebuie să știe 
cind anume să se retragă de pe 
ring. Am ajuns in situația cind 
timpul nu-mi îngăduie să mă 
antrenez intens și, în consecință 
să beneficiez de o pregătire co 
respunzătoare, la nivelul celor 

autentic talent, depășindu-și net 
adversarii direcți, cu toate că 
aceștia sint mai inalți, mai ro- 
buști și mai în vîrstă decît el. 
Copilul, în etate de 5 ani, are 
un excelent joc de cap, concu- 
rind de ia egal la egal cu co
legii săi de echipă care au 
chiar 10 ani. „Piticul" Felix 
are totuși și o lipsă : se descur
că foarte greu în legatul șire
turilor de ghete. In această 
treabă destul de dificilă și plic
tisitoare îl ajută, deocamdată, 
tatăl său...

DATELE MECIURILOR DIN 
SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE CAMPIONATULUI 
EUROPEAN

Au fost stabilite datele me
ciurilor din sferturile de fina
lă ale campionatului european.

UNGARIA — U.R.S.S. la 4 
mai la Budapesta și la 11 mai 
la Moscova.

FRANȚA — IUGOSLAVIA la 
6 aprilie la Marsilia și la 24 
aprilie la Belgrad.

BULGARIA — ITALIA la 28 
aprilie la Sofia și la 15 mai la 
Milano.

Al patrulea meci se dispută 
între’ SPANIA și echipa califi
cată din grupa a VIII-a (AN
GLIA sau SCOȚIA). Datele a- 
cestui joc se vor stabili ulte
rior. Federația spaniolă a pro
pus englezilor ca în caz de 
calificare, meciul cu Anglia să 
aibă loc la 3 aprilie la Londra 
și la 8 mai, la Madrid. Engle
zii, prudenți, nu au dat nici 
un răspuns. Pentru a se cali
fica ei mai au nevoie de un 
punct in partida de sîmbătă de 
la Glasgow, cu Scoția. Ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, nu e 
tocmai ușor pe „Hampden 
Park", în fața a 140 000 de a- 
prigi susținători ai echipei sco
țiene...

PRECIZĂRI PRIVIND 
DESFĂȘURAREA UNOR 
COMPETIȚII EUROPENE

In curînd vor începe meciu
rile din sferturile de finală ale 

mai înalte exigențe competițio- 
nale. Ca atare, nu ar fi fost 
exclus să fiu învins, chiar prin 
k.o. Tocmai de aceea, am decis 
să părăsesc ringul de concurs 
in deplinătatea forțelor și a glo
riei, păstrîndu-mi nealterată 
performanța de a nu fi fost 
învins in patria mea. In cei 16 
ani de activitate am disputat 
370 de meciuri, dintre care am 
pierdut doar 17. îmi voi aminti 
cu mare plăcere de disputele 
pe care le-am avut cu renumi
tul boxer maghiar Laszlo Papp, 
fiind singurul care l-a învins 
înainte de limită, la Varșovia 
în 1956.

★

Probabil că cititorii ziarului 
„Sportul" cunosc faptul că Sta
nislaw Zasada a fost desemnat 
anul trecut cel mai bun sportiv 
al Poloniei, ca urmare a unor 
strălucite succese în raliurile 
automobilistice ale lumii. Valo
rosul nostru sportiv, după un 
start mai puțin încununat de 
succes în Raliul Monte Carlo, 
se antrenează acum de zor, in 
condiții dintre cele mai grele, 
pentru succesele pe care inten
ționează să și le treacă în pal
mares in 1968. „Titlul de cel mai 
bun sportiv al Poloniei, cuce- i 
rit anul trecut, mă obligă la o 
comportare la fel de bună și in 
1968" — ne spunea, recent. . 
Stanislaw Zasada. Să mai amin- ■ 
tim aici că in 1967 Zasada a cu- ' 
cerit și titlul acordat de minis
trul afacerilor externe al țării 
noastre pentru merite deosebite 
în popularizarea Poloniei peste 
hotare.

★

După cum vedeți, sint des
tule probleme „neolimpice" care | 
rețin atenția iubitorilor de sport 1 
din Polonia, chiar dacă ecourile 
Olimpiadei albe sint încă foarte 
puternice...

Jan WOJDIGA 
redactor

la „Przeglad Sportowy" 

campionatului european. Cum 
se vor desfășura aceste parti
de, după ce criterii se califică 
echipele învingătoare ? Regu
lamentul prevede ca întîlnirile 
din sferturile de finală ale 
C. E. să se desfășoare sistem 
tur-retur. Se va califica forma
ția care in cele două meciuri 
va totaliza un număr mai mare 
de puncte. La egalitate de 
puncte, se va califica echipa 
care a marcat mai multe goluri 
in deplasare,. Dacă egalitatea 
persistă și în acest caz, atunci 
va avea loc un al treilea joc, 
pe teren neutru.

In „Cupa campionilor euro
peni" și în „Cupa cupelor" o 
dată cu sferturile de finală la 
un scor general egal, nu se 
mai aplică regula privind du
blarea golurilor marcate în de
plasare. In acest caz, se dispută 
un al treilea meci.

ECHIPE CAMPIOANE 
ÎN STATELE BRAZILIENE

în Brazilia s-au încheiat campiona
tele pe anul 1967 în cele 23 de sta
te. lată cîteva dintre campioanele 
diferitelor state : F. C. Santos (Sao 
Paulo), Botarogo (Rio de * Janeiro), 
Gremio Porto Alegre (Rio Grande), 
Nautico Recife (Pernambuco), Cru
zeiro (Minas Gerais), Paîssandu (Para), 
Agua Verde (Parana), Fortaleza (Cea
ra), F.C. Ferroviaria (Espirito Santo), 
C.A. Catalano (Goias), Moto Club 
(Maranhao), F. C. Piaui (Piaui), Metro
pol (Santa Caterina), C.A. Sampaio 
(Aera), Rabelo (Brasilia) etc.

în 1967 succesele cele mai de sea
mă în fotbalul brazilian le-au obți
nut formațiile din statul Sao Paulo: 
echipa de juniori a acestui stat a 
cîștigat campionatul țării; Palmeiras 
s-a clasat pe primul loc în turneul 
Gomez Pedrosa; echipa Sao Paulo a 
cîștigat turneul triunghiular (Rio de 
Janeiro, Minas Gerais și Sao Paulo); 
Palmeiras a cucerit „Cupa Braziliei", 
învingînd în finală pe Nautico Recife.

interviu cu ciclistul solitar
Ferdinand Bracke

Marea performanță ciclistă a 
anului 1967 este legată de nu
mele belgianului Ferdinand 
Bracke, cel care intr-o zi de 
octombrie a bătut recordul 
mondial al orei pe pista velo
dromului olimpic din Roma, rea- 
lizînd un rezultat puțin scontat 
de specialiști: 48,093 km. Ci
clistul solitar căruia nu i se fă
cuse, înaintea tentativei sale, 
prea multă publicitate, și-a în
scris numele in istoria sportului 
cu pedale ca primul rutier care 
a depășit granița celor 48 km în 
dificila „oră" a velodromului.

DELHI, 22 (Agerpres). — 
Președintele comitetului olim
pic indian, Raja Bhalindra 
Singh, a anunțat că organi
zațiile sportive din India 
dezaprobă hotărîrea Comitetu
lui internațional olimpic de a 
permite Republicii Sud Africa
ne să participe la Jocurile 
Olimpice din Mexic. R. B. 
Singh a subliniat că India va

CROSA DE AUR —
LUI FIRSOV

„Crosa de aur", trofeul 
oferit de ziarul cehoslovac 
de tineret „My-68" celui 
mai bun jucător de hochei 
al Olimpiadei de la Greno
ble, va fi acordată hocheis- 
tului sovietic Anatoli Fir
sov. Ancheta organizată în 
acest scop a dat următorul 
rezultate 1. Firsov (URSS) 
15 puncte; 2. Huck (Canada) 
12 puncte; 3. Suchy (Ceho
slovacia) 9 puncte.

Iată-l pe Firsov în meciul 
U.R.S.S. — Canada.

Două exemple care ilustrează realități regretabile In unele 
partide de fotbal: violență și apărări supraaglomerate.

ÎN CUPELE EUROPENE

La Hamburg &-a desfășurat primul 
meci dintre formațiile Hamburger 
S.V. și Olimpique Lyon, contînd pen
tru sferturile de finală ala «Cupei 
cupelor*. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—0 (0—0) prin golu
rile marcate de Dieckmann (min, 80) 
și Dorrel (min. 83).

în „Cupa orașelor tîrguri*, echipa 
iugoslavă Vojvodina Novi Sad a în
vins cu 0 (0—0) formația turcă 
Goztepe Izmir. Unicul gol al parti
dei a fost înscris de Savici (min. 48). 
Returul va avea loc la Izmir.

★
La Chorzow formația Gornik Zabr- 

ze a dispus în meci amical de Ta-

După cum am mai anunțat, 
nu de mult, la Charleroi, Bracke 
a cîștigat un „omnium" in fața 
francezului Anquetil, confirmind 
calitățile sale excepționale. Ra
pidul alergător belgian, care re
cent a primit și „trofeul inter
național" pentru excepționala sa 
performanță, a fost supus „tiru
lui" întrebărilor unor ziariști. 
Din discuțiile avute, spicuim 
cîteva pasaje.

— Ce v-a determinat să prac
ticați acest sport ?

— Părinții, frații și rudele 
mele mai apropiate sînt pasio- 

depune toate eforturile pentru 
a se ajunge la anularea aces
tei hotărîri care amenința 
Jocurile Olimpice.

CASABLANCA, 22 (Ager
pres). — După cum anunță 
agenția France Presse, în ciu
da hotărîrii Ghanei de a boi
cota Jocurile Olimpice din 
Mexic, federația ghaneză de 
fotbal și cea. a Marocului au 
fixat datele iheciurilor de ca
lificare pentru turneul olim
pic. Primul joc se va disputa 

-Ia 7 aprige la Casablanca, iar 
„al doilea la 21 aprilie la 
Accra.

NAIROBI, 22 (Agerpres). —- 
In urma hotărîrii Comitetului 
internațional olimpic de a re- 
admite Republica Sud Africa
nă la Jocurile Olimpice, Kenya 
a hotărît să nu mai participe 
la Olimpiada de vară din 
Mexic. Cunoscutul atlet Ke
nyan Kipchoge Keino, record
man mondial la 3 000 m plat, 
a declarat că nu există altă 
alternativă decît aceea de a 
se solidariza cu sportivii ce
lorlalte țări africane.

tabanya cu 2—0 CI—0) prin, golurile 
marcate de Lentner (min. 27) șl Lu- 
banskî (min. 65).

TURNEUL DE LA V1AREGGIO

Echipele Juventus Torino ji Vojvo
dina (Iugoslavia) s-au calificat tn se
mifinalele turneului Internațional de 
juniori de la Vlaregglo.

tn sferturi de finals, Juventus To
rino a învins Burevestnik (U.R.S.S.) cu 
scorul de 3—0 (0—0) prin golurile în
scrise de D’Ambrosio (min. 74) șl 
Bettega (min. 79 și 81), iar Vojvodi
na a dispus cu 2—0 (1—0) de Ein
tracht (R.F. a Germaniei), prin golu
rile marcate de Marinkovici (min. 9) 
și Rakici (min. 66).

nați de ciclism. Fratele meu a 
și concurat. El m-a dus pentru 
prima oară la ciclism.

— Care este cea mai frumoasă 
amintire din ciclism ?

— Desigur, mai întii stabilirea 
recordului mondial al orei, apoi 
o victorie în Marele Premiu al 
Națiunilor. Mi-a făcut mare plă
cere turul de onoare efectuat pe 
pista de la Parc des Princes 
din Paris.

— Ați avut vreo decepție ci
cliste în 1967 ?

— Am fost tare supărat ci 
n-am reușit să ciștig cursa 
Liege — Bastogne — Liege. Re
gret, de asemenea, că am ratat 
victoria în „Fleche Wallonne"

— Sînteți emotiv ?
— Numai în primii 500 m su

făr de trac. Pedalez greu' și am 
emoții. Apoi intru în... cursă 
Devin atent și mă concentrez 
foarte mult.

— La ce vă glndiți cind pe
dalați ?

— Nu mă gîndesc decît la fe
lul cum s-ar putea desfășura 
cursa. Întotdeauna caut să fiu 
bine plasat pentru a putea răs
punde la eventualele evadări.

— Cum vă antrenați în timpul 
iernii ?

— De cind am bătut recordul 
mondial, nu m-arn odihnit. După 
un stagiu de schi efectuat la St. 
Gervais am început să rulez.

— La cite examene medicale 
vă prezentați anual ?

— In fiecare săptămîni, a- 
tunci cind mă aflu în plin se
zon. Programul meu este strîns 
legat de un strict control me
dical.

— Care sint principalele obi
ective pe anul acesta ?

— Vreau să ciștig Turul Bel
giei, cursa Liege — Bastogne — 
Liege și Bordeaux — Paris. Fir
ma Peugeot mi-a propus să în
cerc să bat din nou recordul 
orei. Nu m-am pronunțat încă.

— Dintre adversarii dv., care 
v-au lăsat o impresie deosebită 7

— Anquetil, care știe să „pri
vească" plutonul. El stă multă 
vreme anonim în pluton, însă 
știe să iasă cind este momentul 
potrivit. Nu-l poți surprinde 
După Anquetil, un rutier com
plet este italianul Gimondi.
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