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ADUNĂRI DE CONSTITUIRE
A CONSILIILOR JUDEȚENE

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Marți s-a încheiat, în întreaga 

țară, acțiunea de constituire a 
consiliilor județene pentru edu
cație fizică și sport, organe te
ritoriale de specialitate ale miș
cării sportive, care au rolul de a 
asigura Îndrumarea șl dezvolta
rea în mod unitar, in cuprinsul 
județelor respective, a activității 
sportive.

La adunările de constituire au 
participat membri al conducerii 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, reprezen
tanți ai organelor locale de par
tid și de stat, aotlviști sportivi, 
antrenori, tehnicieni și sportivi 
fruntași, Invitați din partea or
ganizațiilor obștești care au atri
buții în domeniul educației fi
zice și sportului.

Participanții la adunări au 
subliniat importanța măsurilor 
adoptate pentru îmbunătățirea 
organizării administrativ-terito- 
riale a țării, influența lor pozi
tivă asupra dezvoltării mișcării 
noastre sportive. In cadrul adu
nărilor, reprezentanții C.N.E.F.S. 
s-au referit la sarcinile princi
pale care stau în fața noilor con
silii județene, a comisiilor pe 
ramuri de sport.

Ca președinți al consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport au fost aleși următorii 
tovarăși:

Daniel Chirilă (Alba), Eugen 
Budișan (Arad), Ion Vlăsceanu 
(Argeș), Mihai Grigoraș (Bacău), 
Gheorghe Băloiu (Bistrița-Nă- 
săud), Gheorghe Paraschiv (Bo
toșani), Vasile Lăzăruț (Brașov), 
Adrian lonescu (Buzău), Dumi
tru Cîmpeanu (Bihor), Vasile 
Manea (Brăila), Ilie Pătruică 
(Caraș-Severin), Nicolae Mure- 
șan (Cluj), Mihai Lazar (Covas- 
na), Dumitru Ivan (Constanța), 
Paul Oiței (Dîmbovița), Augus
tin Brîndușc (Dolj), Mihai Blaj 
(Gorj), Teodor Oprică (Galați), 
loan Ferencz (Harghita), Mircea 
Biriș (Hunedoara), Gheorghe 
Tatu (Iași), Gheorghe Niculescu 
(Ialomița), Romulus Cioacă (Il
fov), Ion Pop (Maramureș), Con
stantin Bogdan (Mehedinți), Ion 
Bogdan (Mureș), Costică Rusu 
(Neamț), Auexandru Momete 
(Olt), Teodor Constantinescu 
(Prahova), Viorel Marchiș (Satu 
Mare), Ion Domuța (Sălaj), Vlad 
Gușu (Sibiu), Mihai Moldovan 
(Suceava), Anghel Cristescu 
(Teleorman), Cornel Balița (Ti
miș), Ion Olaru (Tulcea). Gheor
ghe Alexandru (Vaslui), Cons
tantin Ștefănescu (Vîlcea), Iancu 
Pătrașcu (Vrancea). Ca președin
te al Consiliului pentru educație 
fizică și sport al municipiului 
București a fost ales tovarășul 
Tudor Vasile.

Campionatele școlare de baschet au prilejuit numeroase mo
mente de luptă dîrză, așa cum s-a petrecut in repriza secundă 
a întîlnirii dintre echipele liceelor N. Bălcescu — Gh. Șincai, 

cu care s-a încheiat această competiție
Foto: V. BAGEAC

PE SCHIURI, IN PLIN SEZON 
INTERN ȘI INTERNATIONAL
• PÎRTIILE PE CARE SE VOR 

DISPUTA CAMPIONATELE 

NAȚIONALE @ BIATLONIȘTII 
AU PLECAT LA C.M. DE 
TINERET ® FIRMA OMEGA 
ASIGURĂ CRONOMETRAJUL 

LA CONCURSUL INTERNA
TIONAL

< Cei aproape 200 de parti
cipant! la. campionatele națio
nale de schi își vor disputa în
tîietatea pe următoarele pîrtii: 
pîrtia Lupului (coborîre seniori), 
Sulinarul (slalom uriaș seniori 
și senioare, coborîre senioare), 
sub teleferic sau în Kantzel 
(slalom special seniori și seni
oare), in Poiană (fondul seniori 
șl senioare). După cum am mai 
anunțat, primele probe vor avea 
loc joi dimineață.

• Reprezentanții României 
la campionatele mondiale de 
biatlon pentru tineret au ple
cat spre locul de întrecere, lo
calitatea Lulea din Suedia. Au 
făcut deplasarea sportivii D. 
Soiu, I. Mîrzea, V. Fontana, I. 
Olteanu și antrenorii C. Enache 
și L. Cristescu. Probele con
cursului sînt 15 km individual 
(1 martie) și ștafeta 3x7.5 km 
(3 martie).

I* Pregătirile pentru desfă
șurarea Concursului internațio
nal de schi al României, la 
care și-au anunțat participarea 
sportivi din Franța, Austria, 
Italia, R.F. a Germaniei, R.D. 
Germană, Cehoslovacia și Iu
goslavia, sînt în plină desfășu
rare. De remarcat că la aceas
tă importantă competiție crono
metrajul va fi asigurat de cu-

născuta firmă elvețiană Omega. 
Aceasta a și anunțat nu
mele celor doi tehnicieni care 
vor amenaja instalațiile și vor 

conduce operațiile de cronome
traj : Pierre Tissot și Henri 
Schneider.

• Primii oaspeți la concursul 
internațional vor sosi în cursul 
zilei de marți, urmînd ca 
miercuri să efectueze antrena
mente de acomodare cu pîrtiile 
Postăvarului.

Maria Imreh, o 
versitatea Cluj,

de la Uni-talentată schioară 
participantă la campionatele 

naționale
Foto : P. NAGY — Cluj

ECHIPA STEAUA (floretă fete)
A PLECAT
dimineața a pă-
Capitala, cu di-

Torino, echipa . - a 
care

Ieri 
răsit 
recțla 
feminină de floretă 
clubului Steaua, 
va participa la între
cerile din cadrul „Cu
pei campionilor euro
peni”.. au făcut depla

Liceul I. L. Caragiale a cucerit două titluri 
in campionatele școlare de baschet

S-au încheiat campionate
le școlare de baschet ale 
Capitalei. Duminică dimi
neața, scorerii au consem
nat ultimele coșuri marcate 
care, trebuie să știți, au 
avut darul să schimbe a- 
proape cu totul înfățișarea 
clasamentului școlilor ge
nerale (la fete) și să pro
voace cîteva perturbații în 
a doua parte a clasamentu
lui liceelor (la băieți).

După șapte duminici de 
întrecere, cele mai bune 
formații au fost răsplătite 
cu cupe, diplome, echipa
ment sportiv șl permise de 
intrare la competițiile de 
baschet. Această inițiativă 
a federației de specialitate 
a fost salutată cu un entu
ziasm general ceea ce ne 
face să credem că Albu, 
Nosievici, Jekely, Anca Ra-

coviță, Hanelore Spiridon 
ș.a. vor fi urmăriți cu deo
sebită atenție de cei ce 
aspiră să le calce pe urme.

Iată, clasamentele finale:
LICEE—FETE : 1. Liceul nr. 
36; 2. Lie. N. Bălcescu;
3. Lie. nr. 6. BĂIEȚI: 1. Lie. 
I. L. Caragiale, 2. Lie. N. 
Bălcescu î 3. Lie. Mihai Vi
teazul.

ȘCOLI GENERALE. FETE:
1. Lie. M. Sadoveanu, 2 
Șc. generală 173 ; 3. Liceul 
nr. 10. BĂIEȚI: 1. Lie. 1. L. 
Caragiale; 2. Lie. I. Necul- 
ce; 8. Șc. generală 118.

★
La volei s-a desfășurat 

penultima etapă înregistrîn- 
du-se următoarele rezultate: 
LICEE —FETE: Llc. A. Vlai- 
cu — Lie. Dr. P. Groza 3—0 
(neprez.)j Lie. M. Basarab

— Lie. M. Eminescu 3—1 ,• 
Lie. nr. 25—Lie. Gh. Lazăr 
8—0 ; Lie. nr. 10—Lie. Mi
hai Viteazul 3—0. BĂIEȚI: 
Lie. M. Viteazul—Lie. D. 
Cantemir 3—0; Lie. nr. 25 
—Lie. Gh. Lazăr 3—2, Lie. 
M. Basarab—Lie. Gh. Șin- 
cai 3—1 ; Lie. nr. 6—Lia 
Dr. P. Groza 8—0.

în „Cupa de iarnă**, com
petiție de volei a școlilor 
tehnice din Capitală, s-au 
înregistrat rezultatele urmă
toare : FETE: Financiară— 
Geologie 3—0; „23 August— 
Arhitectura 3—0. BĂIEȚI: 
Arhitectura—Sanitară 3—0 ; 
Financiară—Vulcan 3—0 ; 
Telecomunicații — M.I.U. 

3—0 ; Kretzulescu—C.F.R. ; 
D—0; Muntenia—„23 August"

3—0 ,• Unirea—Geologie’ 
8—0 ; I. Rangheț—Construc
ții 8—2.

LA TORINO
sarea Olga Orban-Sza- 
bo, Ileana Drîmbă, E- 
caterina lencic, Suzana 
Tasi-Ardeleanu etc.

Delegația este condu
să de către tov. Romeo 
Mocanu, președintele 
secției de scrimă a clu
bului.

CITIȚI IN PAfi. A 4-a:

„ACUM
ÎL POT BATE
DE 0 SUTĂ
OE ORI
PE BENVENUTI11
...DECLARĂ EMILE GRI

FFITH, ÎN AJUNUL ME

CIULUI PENTRU TITLUL 

LUMII

„INTERNAȚIONALELE" DE SPADĂ ALE ROMÂNIEI

ACEȘTIA SÎNT OASPEȚII...
Ne mai despart două zile de 

..internaționalele** de spadă ale 
României, întrecere sportivă de 
anvergură găzduită de capitala 
țării. Valoarea competiției este 
determinată de prezența pe 
planșe a unor trăgători re.pu- 
ta.ți, cîștigători a numeroase 
concursuri internaționale, com
ponent! ai loturilor de bază ale 
țărilor respective.

Astfel, din delegația Uniunii 
Sovietice va face parte, printre 
alții, cunoscutul spadasin Vi
tebsk,. Trăgător experimentat 
(are mai bine de 15 ani de ac
tivitate neîntreruptă), Vîtebski, 
care a mai fost oaspetele nos
tru. se impune printr-o tehnică 
desăvirșită și printr-un excelent 
simț de timp. De fapt,- calități 
esențiale pentru un specialist 
la această probă și cu care a 
și reușit să-și înscrie numele 
printre câștigătorii unei suite 
de concursuri internaționale. 
Vîtebski este totodată un valo
ros trăgător in întrecerile pe 
echipe, deseori component al 
naționalei U.R.S.S.

Lotul spadasinilor sovietici 
mai cuprinde pe Bîkov, Para- 
monov și Spakowski, trei din
tre trăgătorii care vizează în 
acest an olimpic un loc în pri
ma echipă a țării.

Foarte puternic se anunță și 
lotul spadasinilor polonezi. Din 
rîndurile acestuia se detașează 
Gloss, prezent la startul mai 
multor campionate mondiale, 
Rutkowsky și Kurczab, spor
tivi făcând parte din ca
tegoria trăgătorilor care 
se apropie vertiginos de 
deplina maturitate sportivă. 
(Primul, finalist la ..mondiale- 
le“ de tineret de la Teheran, în 
1967, a terminat printre pre- 
miați majoritatea concursurilor 
taterna de Ln, J

tarea lotului — Dotka și Opk- 
pysz, trăgători de mare finețe.

O garnitură redutabilă depla
sează la București și federația 
ungară. Principalii trăgători 
care vor evolua în sala Floreas
ca sînt dr. Torok, Preda și 
Schmidt, care au făcut parte 
în mai multe rin duri din echi
pa reprezentativă a Ungariei, 
campioană olimpică la Tokio și 
medaliată cu bronz la ultima 
ediție a „mondialelor". Garni
tura spadasinilor maghiari mai 
cuprinde pe Erdbs.

Amatorii de scrimă de la noi 
așteaptă cu nerăbdare și evo
luția spadasinilor din R.D. Ger
mană, care în ultimii 5 ani se 
afirmă puternic în toate con
cursurile de pe continent. De

altfel, dintre toate probele a- 
cestei discipline, în R.D. Ger
mană spada deține cu autori
tate întîietatea. Cei care au 
contribuit la stabilirea acestei 
ierarhii sînt tocmai trăgătorii 
Uhlig, Schultze, Fiedler, Dumke 
și Burger care figurează și în 
lotul anunțat pentru actuala e- 
diție a „internaționalelor**.

Rezultă de aici că în rîndul 
spadasinilor care vor fi pre- 
zenți — începind de vineri, în 
sala Floreasca — se află spor
tivi cu o bună reputație, capa
bili să furnizeze asalturi de 
mare frumusețe, totodată în 
măsură să demonstreze specta
culozitatea probei de spadă.

Doi dintre spadasinii care vor fi prezenți la „internaționale" — 
-^^Kurgzab (Polonia) și Fiedler (R.D.G.)lA NEAGU

MECIURI
DE BUNĂ FACTURĂ

ÎN FINALELE

„CRITERIULUI 
TINERETULUI" 

LA BOX
Sala Floreasca a fost arhi

plină. aseară cu prilejul fina
lelor „Criteriului tineretului" 
la box. Victorioși în primele 
două gale, finaliștii au luptat 
cu o admirabilă dîrzenie pen
tru cîștigarea locului întîi. Cu 
foarte mici excepții, meciu
rile au fost de bună factură, 
spectatorii guștind din plin 
momentele de mare tensiune 
oferite de cei 22 de finaliști. 
O singură partidă a distonat, 
cea dintre semigreii Iancu și 
Pîrvu.

Rezultate tehnice, pe cate
gorii : semimuscă : M. Lume- 
zeanu b.p. M. Aurel ; muscă : 
P. Iuga b.p. Fr. Molnar ; 
cocoș : P. Nedelcea b.p. I. 
Petre ; pană : P. Dobrescu b.p. 
Gh. Drugă : semiușoară i C. 
Cuțov b.p. T. Miron ; ușoară : 
Gh. Ene b.p. V. Prodan ; semi- 
mijlocie : V. Silberman b. ab. 
3 Al. Popa ; mijlocie ușoară 
Gh. Călin b. ab. 3 C. 
Cocîrlea ; mijlocie : Al. Năstac 
b.p. T. Ivan ; semigrea : 
A. Iancu b.p. P. Pîrvu ; grea : 
I. Sănătescu b.p. V. Lehăduș.

Etapa de ieri a început cu un meci, care 
era cit pe aci să furnizeze o mare surpri
ză : Dinamo București — Avîntul Gheor
ghieni. In fotografie, un atac al bucurește- 

nilor, purtat de Ștefan
Foto: A. NEAGU
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nui sportiv nu-i este, desigur, 
indiferent dacă evolueazâ în- 
tr-o sală plină pînă la refuz 
sau, dimpotrivă, într-una cu 
tribunele goale.

„Cînd joc într-o. sală plină, 
am senzația că și spectatorii 

participă alături de mine la disputa de 
pe teren" ne mărturisea cunoscutul nos
tru baschetbalist Emil Niculescu.

Dacă, în general, la jocurile sportive 
prezența spectatorilor în număr mare 
este consemnată deseori de cronicarii de 
specialitate, în schimb, în alte discipline 
sportive, acest lucru rămîne în conti
nuare un deziderat.

Să luăm, de pildă, scrima. Media 
spectatorilor la concursurile și compe
tițiile interne nu depășește cifra de 300. 
iar la cele internaționale rareori atinge 
500. Este firesc să fie așa ?

Dacă ne amintim bine, scrima a 
avut cu 10—15 .ani în urmă mult mai 
multi spectatori. Dar, treptat, iubitorii 
de scrimă au dispărut. Au fost captați 
de alte discipline sportive ? Adevărul 
este că s-au pierdut ca o urmare a 
felului în cane se organizează concursu
rile și, în special, datorită duratei aces
tora.

Sistpmul de desfășurare, a competi
țiilor de scrimă respectă aidoma preve
derile rugulamenrului federației interna
ționale, care este — după opinia noas
tră — încă departe de a fi perfect, 
însă, prin încadrarea ad-litteram în 
prescripțiile regulamentului, se scapă 
din veJere căutarea și folosirea unor 
soluții menite să-i apropie pe specta
tori de plariș/î.

Ne amintim ce s-a întîmplat, doar cu 
cîteva luni în urmă, la concursul in
ternațional organizat de clubul Steaua. 
Prima finală, la- floretă băieți, a ținut 
mai bine de 4 ore I Priveam conster
nați cum spectatorii părăseau sala toc
mai cînd disputa era mai aprigă, cînd 
se contura cîștigătorul. Să obligi, însă, 
un spectator să rămînă în sală pînă a- 
proa'pe de miezul nopții, parcă este 
prea mult I

Tn aceiași concurs internațional de 
care aminteam, la sugestia unor oas
peți, participant la întrecere, finalele 
de floretă fete, spadă și sabie au fost 
reorganizate în așa fel încît timpul de 
desfășurare a fost redus cu mai bine 
de o’oră. Cum? Prin programarea pe 
mai multe planșe a asalturilor dintre 
finaliștii acelorași țări. Un asemenea 
sistem s-ar putea aplica foarte bine 
și în cazul competițiilor interne. Nu sînt 
puține cazurile cînd la o finală de 
campionat se califică trăgători din mai 
multe cluburi. Or, dacă aceștia și-ar 
disputa inițial între ei, în paralel, asal
turile directe, finala s-ar reduce sim
țitor ca timp.

Ar mai fi și o altă posibilitate de 
reducere a timpului de desfășurare a 
unei finale. De exemplu, prin pregăti
rea din vreme a unei planșe de rezer
vă, pe care, în momentul terminării 
unui asalt, să se tragă asaltul următor. 
Acest sistem, foarte simplu, ar asigura 
o perfectă continuitate finalei, elimb 
nîna timpii morți creați de multe ori 
prin defectarea unor aparate, a insta
lației electrice etc. Un calcul estimativ 
a arătat că printr-un asemenea proce
deu se pot cîștiga alte aproape 60 de 
minute.

Așadar, un turneu final de scrimă 
poate ajunge Ia maximum 120—180 de 
minute. Nu există nici un dubiu că în 
astfel de condiții numărul spectatorilor 
va putea cunoaște o substanțială creș
tere.

Trebuie făcut ceva pentru cîștigarea 
spectatorilor. Este, doar, vorba de o 
disciplină sportivă — olimpică — în 
care România se afirmă de la an la 
an. Titlul de campioană mondială cu
cerit la floretă băieți, locul III pe care 
s-a clasat echipa feminină la Montreal 
reprezintă indicii clare asupra valorii 
școlii de scrimă românești. Nu se poate 
ca un asemenea sport să nu-și aibă 
spectatorii lui. far dacă nu-i are, să se 
străduiască să si-i cîștige.

Tiberiu ST AM A
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Surpriză în campionatul de hochei pe gheată

DINAMO BUCUREȘTI - AVÎNTUL GHEORGHIENI
NUMAI

Prietenii credincioși ai ho
cheiului pe gheață au luat șb* 
ieri loc în tribunele patinoa
rului „23 August1* din Capi
tală, deși programul etapei a 
dona a turului III al campio
natului republican nu se a- 
nunța atractiv. Și, cu toate 
că... pomul nu a fost lău
dat, am umplut sacul cu multe

1-1 (1-0, 1-1,
lucruri interesante de la reu
niunea de marți, pe care ne 
grăbim să vi le aducem la cu
noștință.

DINAMO A CÎSTIGAT
PRINTR-UN AUTOGOL

Primul joc al zilei, desfășu
rat intre valoroasa echipă

0-0) I!
Dinamo București și Avîntul 
Gheorghieni (surclasată luni 
de Steaua), era gata-gata să 
aibă un deznodămînt neaștep
tat. Astfel, după ce buGU- 
reștenii înscriu un gol îiuBtos

Tr, ANDRONACHE

(Continuare- fel
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Sub reflector: RECUZITA SPORTIVA d)
Practicarea sportului (de performanță sau în scop re 

necesită echipament adecvat, materiale specifice 
....... a i.,..: __Practicarea sportului (de performanță sau în scop recreativ) 
necesită echipament adecvat, materiale specifice și un 
mare număr de accesorii. Atletul, fotbalistul, hoch&istul, 

schiorul, canotorul, tenismanul utilizează în antrenamente și com
petiții un amplu inventar de echipament și materiale sportive 
specifice sau auxiliare. Ds existența, calitatea și prețul lor de 
cost depinde accesul coloanelor de tineri în perimetrul sportului, 
în general, și spre anumite specialități sportive, în particular. 
Există, de asemenea, multiple dovezi despre legătura condițio
nală dintre calitatea echipamentelor și materialelor și însăși di
mensiunea performanțelor, ameliorarea primului factor influen- 
țînd tehnica anumitor discipline și împingînd mai departe limita 
recordurilor. Săritura cu prăjina a fost revoluționată de apariția 
fibrelor sintetice. Rezultatele obținute în ciclism, canotaj, schi, 
bob, automobilism, tir și alte entități sportive în care aptitudinile 
și reflexele omului se contopesc, se prelungesc și se amph'ică 
prin intermediul bicicletei, ambarcațiunii, armei sau mașinii, au 
evoluat, printre altele, în funcție de progresul tehnic obținut în 
realizarea acestora.

Perfecționarea continuă a 
metodelor de antrenament și 
îmbunătățirea neîntreruptă a 
calității echipamentului și ma
terialului sportiv reprezintă căi 
de ridicare a performanțelor și 
recordurilor.

Cealaltă față a sportului,în 
sens de activitate fizică mo
derată, pentru recreere, com
baterea sedentarismului și fă
lire fizică, pretinde și ea un 
bogat sortiment de echipament 
și materiale auxiliare.

Această scurtă încercare de 
punere în temă prefigurează 
cîteva probleme de interes 
larg, quasi-general. Sînt sa
tisfăcute necesitățile sportu
lui, în general, prin actualele 
sortimente de echipament și 
materiale auxiliare ? Rețeaua 
comercială recepționează cu 
fidelitate cererile solicitanților 
(cluburi, asociații, amatori de 
sport) ? Ce preocupări manifes
tă diferitele ramuri ale in
dustriei noastre pentru fabri
carea acestui gen de produse, 
pentru lărgirea și diversifica
rea sortimentelor, pentru lan
sarea unor produse de calitate 
superioară ? Cunosc forurile 
competente dinamică necesi
tăților cantitative și calitative 
ale sportului de performanță, 
ale turismului și celorlalte ac
tivități sportive cu carăctet re
creativ ? Există omogenitate de 
informații, de eforturi și de in
terese între comerț și indus
trie ? Ce inerții mai dăinuie, 
ce satisfacții și ce surprize ne 
rezervă anul 1968 ? Toate a- 
ceste aspecte le-am discutat cu 
reprezentanți ai Ministerului 
Industriei Ușoare și ai Minis
terului Comerțului Interior,

sie, să ne imaginăm că sînteți 
părinte și vreți să cumpărați co
pilului dumneavoastră un echipa
ment complet de schi sau de 
turism. Nu va fi de loc simplu 
din două motive. Mai întîi, fiind
că nu există nicăieri un raion 
special destinat articolelor de 
sport pentru copii (nu mai vor
bim de un magazin aparte) și 
atunci va trebui să colindați toate 
cele 3 unități comerciale ale 
BucureștiulUi, sau 2—3 orașe din 
provincie, ca să achiziționați de 
aici bocanci, de dincolo pantaloni 
etc,, iar, în al doilea rînd, veți 
constata lipsa unor articole de 
sport sau de turism pentru copii. 
Cum se explică ultima inadver
tență ? La noi, mărfurile pentru 
copii sînt, legiferat, mai ieftine, 
prin comparație cu cele pentru 
adulți. Avînd valoare mai mică, 
ele sînt socotite mai puțin ren
tabile de către întreprinderile 
producătoare. Ghidîndu-se după 
un criteriu unilateral, acestea 
dau pieței cantități mai reduse, 
unele articole fiind complet igno
rate. Se preferă seriile de măr
furi pentru adulți, mai rentabile. 
Necesitățile copiilor în articole 
de sport nici nu sînt prea cunos
cute, datorită aceleiași surse de 
dezinteres. De aceea, C.S.P.-ul 
intenționează să nominalizeze pe 
viitor sortimentele și cantitățile 
de mărfuri pentru copii, să nu 
mai lase aceste aprecieri la lati
tudinea merceologilor.

Nu veți găsi, de asemenea, bo
canci d6 turism sau de schi (ca
litate superioară) pentru copii 
(idem, încălțăminte de canotaj 
pentru femei). Motivul ? Matrițele 
mici sînt mai greu de amortizat 
(costă 10 000—-20 000 lei), rentabi
litatea lor 6 mai slabă și unită
țile industriale fug de această 
perspectivă. Prin 1962, comerțul 
a primit mari cantități de ghete 
de fotbal pentru copii și, firesc, 
nu le-a putut vinde într-un timp 
scurt. în loc să se înțeleagă ne
cesitatea lansării pe piață a unor 
serii mai mici, s-a hotărît sista
rea producției de ’ ‘ 4 -
pentru Copii.

Iată același (și 
de ruCsăc pentru 
10 ani. Comerțul . . .
vreme 10 tipuri de rucsac, pe di
mensiuni variabile, după necesi-

suri aplicate pentru sprijini
rea și dezvoltarea sportului 
nu trebuie deviate sau comer
cializate. Organele comercia
le nu respectă acest principiu 
și adresează industriei co
menzi din ce în ce mai mari 
de pantofi pentru ciclism, 
unde mai pui, în toată gama 
culorilor pastelate (roz bom
bon, alb murdar etc) în strictă 
corespondență cu moda. Se 
vînd deja 65 000 perechi pe 
an și cererile au ajuns de 
peste patru ori mai mari. Iată 
cum un produs necesar numai 
activității sportive (2 000— 
3 000 pe an — negru, maro), 
devine un ials succes comer
cial, fiind vîndut sub prețul de 
cost. Adăugind că, astfel, se 
realizează un consum excesiv 
de piele din cola afectată ar
ticolelor pentru sport, vom în
țelege că avalanșa pantofilor 
de ciclism jenează foarte se
rios producția necesară de 
bocanci-schi, bocanci-lurism, 
ghete-fotbal, mingi etc.

NU LASATI
SA SE RĂTĂCEASCĂ,

IN LABIRINTUL
BIROCRAȚIEI, 0 IDEE

EXCELENTĂ

ghete de fotbal 
singurul) model 
copii, de acum 
cere de multă

S-a pledat adesea pentru nece
sitatea de a se produce anual un 
mare număr de mingi de fotbal 
pentru uzul sutelor de mii de 
copii și adolescenți. Ecuația min
gilor de fotbal ar avea doi ter
meni (cantitate suficientă + preț 
de cost cît mai scăzut). Și unul 
și celălalt depind de materia 
primă utilizată pentru confecțio
narea lor, implicit de procesul 
fabricației. A ne rezuma la fa
bricarea mingilor de fotbal ex
clusiv din piele înseamnă a ac
cepta deliberat trei Inconvenien
te : a) pielea are o mare impor
tanță pentru economia națională, 
trebuie cruțată pentru necesități 
mult mai importante ; b) mingile 
din piele se confecționează ma
nual (capacitate de producție re
dusă) : c) prețul de cost (datorită 
valorii pielii) nu poate fl coborît 
pînă la limita unei largi accesi
bilități.

Care este soluția? Mingile de 
fotbal pentru copii și juniori să 
fie fabricate din masă plastică 
(P.V.C.). Se pot realiza mingi de 
greutatea și dimensiunea cerută ; 
ele sînt rezistente, imitînd per
fect, în toate sensurile, cele mai 
reușite mingi de fotbal din piele.
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afirma că în patinajul de vi-I 
teză s-a produs un reviri-r
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înaintea 
probei decisive

Mai întîi 
sumar, drumul 
viteziștii noștri ... 
sezon. In vederea concursuri
lor interne, cei mai buni pa
tinatori dinamoViști din Capi
tală și Brașov au participat 
la citeva competiții interna
ționale, desfășurate la Berlin, 
Budapesta și Zakopane, 
unde au efectuat și o serie 
de antrenamente comune cu 
sportivii din țările respective. 
Bilanțul a fost rodnic pentru 
,, toată lumea“, doborîndu-se 
mai multe recorduri de seni
ori și juniori, care au stat 
neclintite ani de zile.

Ce au făcut în așteptarea 
înghețului patinatorii celor
lalte centre ? Și-au continuat 
cu asiduitate pregătirile pe 
uscat, fapt care s-a reflectat 
apoi în concursurile oficiale, 
în care au fost corectate nu
meroase recorduri la probele 
rezervate juniorilor și 
lor. Prin urmare, se

ment.
Acesta s-a datorat 

cipării vlteziștilor noștri frun
tași la intilnirl internaționale I 
(unde atlt antrenorii cit și I 
concurenții au avut prilejul 
să-și îmbogățească bagajul de 
cunoștințe) și atenției sporite 
acordate creșterii cadrelor ti
nere, pentru care s-au orga
nizat întreceri speciale.

Rezultatele obținute de pa
tinatorii de viteză au bucurat 
nespus pe cei care urmăresc 
îndeaproape evoluția lor și 
știu în ce condiții vitrege se 
pregătesc 
i-au cam 
mînd că 
nate nu

sportivii. Pe alții 
lăsat... rece, afir- 
recordurile mențio- 

au valoare pe plan

„încălzire" înaintea startului. Junioara Rodica Nimereală (Di
namo București) — o autentică speranță a patinajului nostru 

feminin

Fr3 Ce denotă aceasta? Că în 
condijii egale de concurs (ne 
referim la variațiunea tempe
raturii, calitatea gheții etc), 
patinatorii noștri nu sînt in
feriori multor sportivi din țări 
cu tradiție. Specialiștii străini 
(printre care șl arbitrul inter-

în tot cursul dimineții de 
ieri și continuînd apoi după- 
amiaza, participanții la între
cerile finale pentru .Cupa 
României" și-au continuat evo
luțiile în cadrul figurilor obli
gatorii (6 desene, 2 sărituri. 1 
piruetă). Gheața patinoarului 
Floreasca, mult ameliorată, 
prin efortul amenajatorilor și 
cel a! organizatorilor, a per
mis de dala aceasta ca ni
velul calitativ al întrecerilor 
să crească vizibil. Astfel, in 
special la capitolul săriturilor 
și piruetelor impuse, am avut 
prilejul să urmărim cîteva e- 
voluții reușite. „Duble" fru
moase au sărit Elena Moiș, 
Mihai Stoenescu, Sandu Dra- 
goș. Și chiar cînd a doua ro
tație nu a fost absolut „cura
tă" — cum a fost cazul la 
majoritatea concurentelor ju
nioare — totuși s-a putut ob
serva un progres vizibil al ti
nerilor noștri patinatori în a- 
ceste dificile execuții.

La desenele pe gheață, cel 
mai bine au lucrat Elena Moiș 
și Cristina Formagiu, la senioa
re, iar Mihai Stoenescu și Sandu 
Dragoș s-au distanțat la se
niori. Junioarele au în frunte 
din nou pe Constanța lonescu, 
iar Mariana Ionel ne-a făcut 
surpriza unei foarte bune evo
luții la primele figuri, ceea ce 
o situează pe locul doi. La ju
niori, Mihai Popescu pare să 
pregătească revanșa în fața 
învingătorului său de la cam
pionatul republican, brașovea
nul Dezideriu Czeisner.

Rezultatele tehnice la figu
rile obligatorii: JUNIORI Bă
ieți 1. M. Popescu (Construc
torul) 250,2 p; 2. D. Czeisner 
(Petrolul Brașov) 242,8 p,- 8. 
At. Bulete (Școala sportivă 
nr. 2) 206,0 p. Fete 1. Cons
tanța lonescu (Constr.) 290,0 
P: 2. Mariana Ionel (Șc. sp. 2)
263.2 p; 3. Letiția Păcuraru
(Dinamo) 254,8 p: 4. Anca
Tănase (Șc. sp. 2) 251,9 p,- 5. 
Mariane Klockner (Petr.) 240,0 
P; 6. Cornelia Kovendi (Olim
pia Cluj) 194,7 p; 7. Maria 
Naghi (Olimp.) 164,2 p. Pe
rechi 1. Letiția Păcuraru-Dan 
Săveanu (Din.) 22,6 p,- 2. Lu
minița Ancuța-D. Czeisner 
(Petr.) 19,9 p. SENIORI Băieți 
1. M. Stoenescu (Șc. sp. 2) 
845,9 ----- —
822.2 
245,0
244.6 
(ICF) . . .
magiu (Șc. sp. 2) 336,7 p; 6. 
Doina Ghișerel (Șc. sp. 2) 301,6 
p; 4. Rodica Dîdă (ICF) 288,0 
p,- 5. Adina Caimacan (ICF)
249.7 p. Perechi 1. Daniela Po
pescu-Marian Chiosea (ICF) 
23,2 p; 2. Marinela Ciubucă- 
Carol

Azi
întrec 
bere.

o deosebită însem- național Caroiy Brodszky), 
prezenți Ia M. Ciuc, au recu
noscut în unanimitate că dis
punem de patinatori dotați.

Ce se cere în viitor ? 1. Fo
losirea la maximum a timpului 
prielnic pentru amenajarea 
cît mai multor patinoare na
turale ; 2. Asigurarea unui bo
gat program competițional 
intern și internațional; 3. Con
struirea — în centrele impor
tante — a unor piste artifi
ciale, fără de care nu pot fi 
concepute performanțele.
,,Ploaia" de recorduri stabilite 
în acest sezon, ca și rezulta
tele obținute în recentul con
curs international de la 
M. Ciuc arata că patinatorii 
noștri au mari posibilități de 
progres. Iată de ce, alături de 
factorii care coordonează acest 
sport, antrenorii și sportivii 
au de răspuns unor importante 
sarcini, asupra cărora vom 
reveni.

Tr. IOANIȚESCU

internațional. într-adevăr, ele 
nu suferă comparație cu re
cordurile europene sau mon
diale. Pentru noi, însă, noile 
recorduri republicane repre
zintă totuși un evident pro
gres, dacă privim realitatea cu 
ochii deschiși si vedem că re
alizatorii marilor performante 
europene și mondiale au la 
dispoziție, luni de zile, piste 
artificiale, în timp ce patinato
rii noștri sînt la discreția vre
mii. Și, mai mult, manifestînd 
dezinteres, comisiile de spe
cialitate și celelalte 
sportive interesate
Mureș, București, Brașov și 
alte oraișe n-au amenajat, în 
ultimii ani, piste de viteză 
(deși timpul le-a permis acest 
lucru), sportivii fiind nevoiti 
să se deplaseze în alte locali
tăți pentru a participa la con
cursuri (acestea puțind fi nu
mărate pe degetele unei sin
gure mîini). Intr-o asemenea 
situație, fiecare sutime de se
cundă cîștigată în focul între

a venit, după o în
de 17 ani, momentul 

confruntăm, acasă, cu

organe 
din Tg.

Colțul hocheiului la recenta expoziție de echipament și 
tov. ION DUMITRESCU, DINU 
DRÂGOMIR, NICOLAE LU
PAN, TEODOR BĂDIC, NIC0- 
LAE HENEGARU

cerii are 
nătate.

Iată că 
trerupere 
să ne
reprezentanții unei țări care 
beneficiază de o pistă artifi
cială și are o școală de patinaj 
recunoscută în arena interna
țională. Este vorba de cîțiVa 
patinatori maghiari de la clu
bul Petofi din Budapesta, în 
frunte cit lanoș Tolgyesi, cre
ditat în actualul sezon cu 
timpi sub 43 sec în proba de 
500 m, înregistrați îri con
cursurile de selecție pentru 
Olimpiada de la Grenoble. De 
asemenea, Jozsef Gulyas și 
Balint Kutaș sînt autorii unor 
rezultate superioare sportivi
lor noștri în cursele lungi. Ei 
bine, Tâlgyesi a fost învins 
de Victor Sotirescu, iar toți 
patinatorii maghiari au cedat 
în cursele directe cu adver
sarii români în probele poli- 
atlonului.

p,- 2. D. Sandu (Constr.) 
P; 3. E. Tăujean (ICF)
P; 4. D. Săveanu (Din.^ 
p. Fete 1. Elena Moiș 
348,4 p; 2. Cristina For-

Hertl (Petr.) 21,0 p. 
dimineața, concurenții se 
în cadiul . figurilor li-

(Rd. V.).

SI ACUM,
DE IA FAPTE
LA CONCLUZII

In paralel cu dezvoltarea in
dustriei ușoare din țara noas
tră a sporit și cantitatea arti
colelor pentru sport — turism- 
camping, calitatea unor pro
duse s-a ameliorat, gama lor 
a devenit mai largă. Numai în 
anii 1966—1967, comerțul a 
oferit solicitanților peste 50 
de produse noi, pentru 1968 
fiind contractate încă vreo 30 
de sortimente în premieră.

Expresia valorică a crescut 
an de an și va fi în 1968 de 
21/, ori mai mare decît în 
1965.

Echipamentul sportiv pro- 
priu-zis, precum și articolele 
de sport — turism — camping 
sînt produse de către diverse 
unități ale Ministerului Indus
triei Ușoare și UCECOM. De 
reținut că nu există întreprin
deri profilate, specializate în 
producția materialelor sporti
ve, ci doar niște secții izolate 
cp realizează un produs sau 
altul, fapt care, după cum vom 
vedea, limitează posibilitățile 
și plafonează calitatea prin 
lipsa unor tradiții și preocu
pări permanente, elemente ho- 
tărîloare pentru calitatea și 
dinamica unei producții speci
fice. Pînă de curînd, ea nu 
beneficia de intervenția ordo
natoare a unui for desemnat 
în exclusivitate. Existau și 
mai există încă niște parale
lisme generatoare de contu
zie, de nesincronizare. Recent, 
s-a înființat o direcție specia
lă în cadrul Direcției generale 
a comerțului pentru produse 
textile-încălțăminte din cadrul 
Ministerului Industriei Ușoare, 
care va dirija un sector cu 

acum

tățile grupelor de vîrstă, dar in
dustriei nu-i convine (după ce 
optică ?) să modifice și să îmbo
gățească sortimentul. Dacă veți 
cere diferite modele de sacoșe 
ornate cu ecusoane, veți afla că 
nu există. Același răspuns pentru 
accesoriile metalice care, aplicate 
produselor de marochinărle și în
călțăminte (capse, butoane etc.), 
ar îmbunătăți aspectul comercial 
al mărfii. Toate acestea, cerute 
prin planurile de creație, sînt 
considerate fleacuri de către In
dustria locală, Cooperația mește
șugărească și Industria de stat, 
atrase numai spre producerea 
unor mărfuri de valoare mare.

Tot în magazinele pentru arti
colele de sport se mal poate con
stata lipsa unor loturi de măr
furi așa-zise comerciale, compuse 
din modele sau culori diferite, 
îneît solicitantul să poată alege 
(se găsesc luni de zile numai tri
couri albastre, apoi roșii etc.). 
PrezCnța în magazine a unor pro
duse de slabă calitate sau cu de
fecte se explică prin lipsa receți- 
ționerilor specializați.

material sportiv
Posibilitatea de a se produce 
număr nelimitat și prețul lor 
cost foarte modest au dus 
răspîndirea acestui procedeu 
majoritatea. țărilor europene 
sud-americane.

Și cum P.V.C. fabricăm 
țară, nu ne-ar mai trebui decît 
două pompe de injecție speciale. 
Achiziționarea lot ar fi justificată 
multilaterali Rămîne doar ca a- 
ceastă idee excelentă să obțină 
audiență la un for de acțiune.

Pentru fotbalul de performan
ță, mingile din piele necesare, 
lucrate manual, ar trebui reali
zate în niște Cooperative specia
lizate, împreună cu ghetele pen
tru echipele divizionare. în pre
zent, ăstfel de secții se găsesc 
numai în București, la fabrica 
Flacăra Roșie, și la Sebeș Alba. 
Munca de realizare manuală a 
mingilor de fotbal este extrem de 
grea și insuficient stimulată. Ar 
trebui intervenit în această di
recție, concomitent7 cu înființarea 
unor noi unități specializate în 
cîtevâ otașe din țâță.

AMESTECATE
ROmulus BALABAN

multe valențe pînă 
necercetate.

PRIN
POFTITIi
MAGAZINELE

CU ARTICOLE
DE SPORT...

pro-...din București, sau din . 
vinele. Mai întîi, veți remarca 
numărul redus de unități, aspec
tul impropriu al localurilor, în
ghesuiala din rafturi, pe scurt 
inestetica interioarelor (cu excep
ția Brașovului și poate a Media
șului). După această primă impre-

® Vreo 3—4 perechi de 
pantofi de tenis (frecvent utili
zați la antrenamente) rupe un 
sportiv de periormanță sau un 
student de la I.C.F., chiar și 
un elev. Slaba calitate a aces
tor materiale dăinuie însă de 
ani de zile. Explicații: prea 
puțin cauciuc natural în com
poziție ; sistemul de lucru (pro
cesul de galoșare) și banda â- 
dezivă defectuoase. Prețul lor 
a scăzut. Dar, specialiștii spun 
că era preferabil să crească 
procentul de cauciuc natural 
în limita vechiului preț. Pro
dusul ar fi devenit astfel mai 
bun și mai economic.

® — Jambiere aveți ? (le 
poartă fotbaliștii, rugbyștii, 
handbaliștii).

— Nu se 
ani. Atunci, 
cotextil din 
ra unitate producătoare) le-a 
scos din nomenclator, 
le : valoare mică, lipsă 
tabilitate.

® Știați că la noi 
anual 
toii de ciclism ? Dacă am ju
deca după o aritmetică sim
plă, ar însemna că pe șose
lele noastre pedalează cohor
te imense de cicliști, cît nu 
are tot restul lumii la un loc. 
în realitate nu sînt nici 1000 
și deci, cele două cifre așe
zate față în față se resping 
prin incompatibilitate. Și to
tuși impresia de absurd poate 
fi repede înlăturată. Calitatea 
lor excelentă și prețul lor 
foarte scăzut (costul articole
lor pentru sport fiind calculat 
după un regim preferențial), 
fac să fie solicitați de oa
meni care nu cunosc poale 
nici menirea lor inițială. Ar 
trebui înțeles de către foru
rile în drept, că aceste mă-

mai itabrică de 2 
Cooperativa Tri- 
București (singu-

Motive- 
de ren-

se
300 000 perechi

cer 
pati-

I Martie—luna primelor examene Patru concursuri în Capitală

I
I
I
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Luna mărțișorului se anunță 
extrem de interesantă pentru 
înotătorii noștri fruntași.
lungul următoarelor săptămîni, 
ei vor fl angrenați într-o serie 
de importante confruntări inter- 
naționale, unde vor da serioase 
examene privind modul în care 
s-au pregătit în timpul lunilor 
de iarnă.

Spre deosebire de anii trecuțl, 
cînd angajările în marile con
cursuri continentale erau făcute 
fără a avea la bază un criteriu 
de selecție precis, în acest sezon 
federația de specialitate s-a o- 
rientat spre acel sportivi care 
s-au ifnpus în întrecerile din 
lilna februarie.

Primele prezențe la 
marilor competiții vor fi --------
de la sfîrșitul săptămînli. tlupă 
cum am mal anunțat, piscina de 
25 m de la Bremen va fi de vi
neri și pînă duminică gazda ce
lei de a Xl-a ediții a „Marelui 
festival nautic". Ca de obicei, 
concursul constituie o mică olim
piadă a înotătorilor într-un ba
zin de dimensiuni reduse, el reu
nind aproape 200 de sportivi — 
printre care multe nume celebre 
— din 19 țări.

startul 
acelea

Anul acesta, România va pre
zenta în competiție pe campionii 
și recordtnanii țării, Cristina Ba- 
labaft (cîștigătoate a probei de 
100 m spate la ediția jubiliară), 
Angel Șoptereanu (clasat pe lo
cul III în cursa de 100 m bras 
de anul trecut), Anca Andrei și 
Vasile Costa.

Alțl trei sportivi vor concura 
în săptămîna ce va urma la 
Praga, într-un bazin de 50 m. 
Este vorba de Nicoleta Ștefănes
cu, Gica Manafu și Herman 
Schier, care se vor alătura îno
tătorilor din alte 7 țări la con
cursul internațional organizat de 
clubul C.K.D.

O delegație mult mai numeroa
să ne va reprezenta în această 
lună la întrecerile din cadrul 
’Marelui premiu al ziarului Kom- 
sorholskaia Pravda (13—20 mar
tie), organizate în acest an în 
piscina de 50 m din Minsk. Gru
pul este compus din Marian sla
vic, Herman schier, Vladimir 
Morarii, Adalbert Covaci, Alexa 
Băin, Vladimir Belea, Dionisie 
Nâghi, Petre Teodorescu și Zeno 
Giutăsa.

Ultimele participări ale înotă
torilor noștri fruntași sînt legate 
de tradiționalul „Trofeo dei na- 
vigli“ și concursul internațional 
de la Berlin. La Milano, între 22 
și 24 martie, vor lua startul Anca 
Andrei, Agiieta Șterner, George- 
ta Cerbeanu și Gica Manafu, iar 
pentru întrecerile din capitala 
R. D. Germane lotul încă nu a 
fost stabilit.

în afara competiției interna
ționale desfășurate în sala 
Steaua din Capitală au mai 
avut loc la sfîrșitul săptămînli 
trecute încă 4 concursuri atle
tice: unul de aruncarea greută
ții, unul de cros și două șco
lare. Iată cîteva scurte relatări 
de la aceste întreceri, așa cum 
ne-au fost transmise de cores
pondenții noștri.

lț Simbătă după amiază, în 
sala Floreasca II, s-au 
aruncătorii de greutate 
de puțini la număr) de 
burile bucureștene. La 
pe primul loc s-a clasat dina- 
movistul Adrian Gagea, care a 
aruncat 16,57 m — nou record 
de sală (v. r. 16,51 m — Con
stantin Crețu). Ceilalți cîștigă- 
tori : Viorica Brad (Progresul) 
— 12,60 m la junioare mari, 
Vasile Mihalcea (Progresul) — 
13,04 
miro 
10,80 
vian

întîlnit 
(destul 
la clu- 
seniori,

m la juniori mari și Ra- 
Angelescu (Progresul) — 

m la juniori mici. (Octa- 
Andronic — coresp.).

Clubul Metalul a organi-

LESPEDEA DIN RĂDĂUȚI
Istoria marilor călătorii 

consemnează la capitolul 
„Drumuri" faptul că iadul 
e pavat cu intenții bune. Ici 
și colo lespezile strălucesc 
sub inscripții aurite ca „Prie
tenie veșnică", „Te voi iubi 
mereu" sau ,>Păziți-vă de dul
ceața raiului" —- care-i con
duc pas cu pas pe bieții oa
meni către cazanele cu 
smoală. Istoria mai sus po
menită înșiruie sub semnă
tura lui Dante Alighieri toa
te micile patimi care ne a- 
propie de cazan și cărora 
Francois 
dăugat-o 
aceea de 
De abia 
lea Dănilă Prepeleac, întrfe- 
cîndu-se la aruncarea cioca
nului cu dracul din lună, ne 
mărturisește că pe unele les
pezi e înscris cu aceleași li
tere aurite dictonul „Iubiți 
sportul".

Nu ne-am fi amintit aceste 
candide inscripții dacă n-am 
fi auzit gemetele lespezii 
ciocănite la Rădăuți și care 
demonstrează că intențiile 
bune înfloresc și în orașul 
din nordul Moldovei.

Hotărîți să-și îmbunătățeas
că echipa localâ, conducătorii 
fotbalului tădăuțean au în
ceput prin a o desființa. Ei 
l-au concediat pe antrenorul 
Olimp Mateescu și i-au con
vins pe fotbaliștii nerădău- 
țeni să se întoarcă pe la 
vetrele lor. Studiind apoi ho-

roscopul localnicilor de parte 
bărbătească au întocmit un 
tabel de șaisprezece nume 
încredințîndu-1 lui Virgil 
Ștefănescu, antrenor de atle
tism. Metoda demonstrează 
nu numai bună intenție, dar 
și o profundă cunoaștere a 
fotbalului modern.

Căci unde ar ajunge fotba
lul fără atletism ?

Cum ar putea promova, 
pe merit, tocmai din coala 
categoriei C seria Est, îna

Villon nu le-a a- 
mai tîrzlu decît pe 
a turna apă în vin. 
în secolul al XIX- Dar, de fapt

intașii rădăuțeni, dacă n-ar 
sări eu prăjina peste ambele 
porți și dacă nu și-ar pasa 
mingea, din miriă în mînă, 
ca la ștafeta de 4 x 100 ? în 
ce s-ar sprijini fundașii, dacă 
nu în suliți și cum ar reține 
portarul mingea dacă nu s-ar 
obișnui să arunce discul ?

Entuziasmați de aceste noi 
tehnici, juniorii și olds-boy-ii 
viitoarei echipe s-au hotărît 
să le pătrundă secretele prin 
studiu individual. închiși în 
camerele lor pînă noaptea tîr- 
ziu și nelăsînd cartea din 
mînă ei aplică cele învățate 
sărind pe mese sau lăcind

ocolul sufrageriilor de cîteva 
sute de ori pe zi.

întrebați de un suporter 
naiv asupra acestor antrena
mente casnice, viitorii fot
baliști au declarat că nu se 
pot prezenta în fața antre
norului proaspăt căpătat doar 
cu bruma de atletism învăța
tă in copilărie.

Mai ales că pentru foarte 
mulți dintre ei copilăria e o 
dulce arnintire îndepărtată.

Dar suporterul naiv, care 
nu-și pierduse speranța în 
reînvierea vechiului stil de 
antrenamente, în aer liber și 
după program, a continuat să 
dea tircoale cu înverșunare 
stadionului. Și după un timp 
dorința i-a fost îndeplinită. 
Pe stadion se antrenau pa
tru juniori pe care suporte
rul i-a aplaudat.

Nu știa, bietul de el, 
are de-a face cu patru 
mantiei întîrziați pe care 
meni nu-i mai urmează.

Căci perioada de transfer 
s-a terminat.

Și perioada de legitimări 
n-a început.

Iar conducerea fotbalului 
rădăuțean, plină de bune in
tenții de cînd și-a ales vi
itorii jucători după horos
coape, își dăltuiește calmă 
maxima „Prin fotbal, spre 
veșnicie",

Cariiil BACIU
(După o corespondență de 

Ioan Popescu).

•
zat în incinta complexului său 
sportiv din șos. Pantelimon un 
concurs de cros. Au participat 
aproape 150 de atleți, elevi la 
Grupul școlar profesional „23 
August" și muncitori la uzina 
„23 August". Primii clasați : 
800 m juniori II: 1. O. Stan, 2. 
M. Ciacoi, 3. M.
1200 m, juniori
2. Gh. Olteanu, 
2000 m seniori: 
laș. Terenul pe 
șurat crosul prezintă un profil 
foarte variat, avîiid și avantajul 
că traseul este vizibil din. orice 
punct. Aici s-ar putea organiza 
mari crosuri republicane și 
chiar internaționale. (C. Noures- 
cu — antrenor).

it Numeroși elevi ai liceelor 
din sectoarele 1, 2, 6, 7 și 8 
au fost prezenți duminică di
mineața la concursul din sala 
Floreasca II. Citeva rezultate: 
JUNIORI I — greutate: VI. 
Popa (Lie. I. L. Caragiale) 11,83, 
Gh. Dumbravă (Lie. 22) 11.76 ; 
JUNIORI II - 50 m : L. Ră- 
dâșan (Lie. 35) 6,2, T. Moldovan 
(Lie. 6) 6,3; lungime : C. Sără
ciți (Lie. 27) 5,78; greutate: C. 
Tipo (Lie. 4) 10,73; JUNIOARE
I — lungime: T. Albin (Lie. 
N. Bălcescu) 4,88; JUNIOARE
II — lungime: I. Laroga (Lie. 
22) 4,52, D. Crăciun (Lie. 36) 
4,48; greutate: El. Tudor (Lie. 
3) 9,16. A impresionat neplă
cut faptul că — deși concursul 
a fost deschis doar pentru elevi 
nelegitimați — unii profesori 
de educație fizică au înscris 
totuși sportivi legitimați. (Au
rel Păpădie - coresp.).

că 
ro- 
ni-

Dumitrescu;
1. C. Mirieă, 
M. Tîrșoagă; 
S. Gheorghi-

I:
3.
1.
care s-a desfă-

9 Elevii liceelor din sectoa
rele 3, 4 și 5 au concurat în 
sala Viitorul. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut: Eca- 
terina Bidilică — (Lie. 30) — 
7,2 la 50 m și 4,64 la lungime 
junioare II, Dan Mihăilescu 
(Lie. AL I. Cuza) — 6,4 la 50 
m juniori mici, Mihai Sandu 
(Lie. 16) — 5,85 la lungime și 
Gabriel Georgescu de la Lie. 
39 (poartă același nume cu fos
tul recordman național al pro
bei !) — 12,12 la greutate. (F. lo
nescu — coresp.).

VERIFICARE PENTRU CROSUL BALCANIC

la 
la 
de

Inaugurarea sezonului com
petițiilor oficiale de cros pri
lejuiește verificarea celor mai 
buni alergători români pe te
ren variat și selecția lor pentru 
întrecerile Crosului Balcanic 
de la Istanbul (24 martie). A- 
ceasta se va petrece chiar 
sfîrșitul acestei săptămîni 
Pitești. Ținîndu-se seamă
dificultățile traseului de la Is
tanbul, cu mult mai accidentat 
în sensul denivelărilor sale, în 
comparație cu traseele plate 
obișnuite alergătorilor noștri, 
F.R.A. a decis să schimbe locul 
de concurs, devenit tradițional, 
de la Trivale, alegînd în acest 
scop un parcurs cu mult mai 
adecvat cerințelor.

Pe programul întrecerilor de 
duminică figurează patru curse: 
junioare — 1.000 m, juniori — 
4.000 m, senioare — 2.000 m și 
seniori — 10.000 m. După cum 
se vede este vorba chiar de 
distanțele ce vor fi parcurse

peste cîteva săptămîni și la 
Crosul Balcanic. Cu excepția 
Ilenei Silai și a lui Zoltan Va- 
ffioș, aflați în pregătire pentru 
apropiatul sezon competițional 
de pistă, la startul celor patru 
curse vor fi prezenți toți cei 
mai buni alergători români 
care-și vor disputa locurile în 
echipele reprezentative ale 
țării. Din listele de înscriere 
reținem cîteva nume: Viorica 
Gabor, Iudith Szacacs, Elisabeta 
Bucur, Elena lonescu, Ion 
ma, Alexandru Grosu, Ion 
colae, Nicolae Mustață, 
Cioca, Andrei Barabaș, 
Rusnac etc.

O scrisoare sosită recent ..... 
partea forului de atletism bul
gar solicită F.R.A. posibilitatea 
ca juniorii 
echipa Bulgariei 
Și ei 
lui de la Pitești, ceea ce evi
dent sporește interesul curselor 
lă aceste două categorii.

Di-t
Ni- 
llie 
Ion

din

și junioarele din 
să participe 

la întrecerile crosu-



DE LA F.R. FOTBAL

PITEȘTI

de la ora 
I, va avea
Rapid-Poli-

Dinamo Obor — adversara Rapidului în ,,16''-imile „Cupei României se antrenează intens 
pe unul din terenurile din Șoseaua Ștefan cel Mare. Ieri, băieții lui Gheorghe Teodorescu au 
efectuat o „miuțău, înaintașii împotriva apărătorilor. Iată-l, în fotografie, pe portarul 
Stelian respingind mingea expediată de înaintașul Stingă

Se aduce la cunoștință tu
turor echipelor participante Ia 
etapa din 3 martie 1968 a 
„Cupei României", că sînt 
obligate să prezinte numai ju
cători cu legitimații vizate pe 
anul în curs și cu examenul 
medical efectuat. Orice aba
tere, în sensul citat, va .fi pa
sibilă de contestație.

Foto: AUREL NEAGU

FOTBAL CLUB ARGEȘ
La 1 martie, va avea loc 

la Pitești ședința de constituire 
a clubului de fotbal „Argeș". 

JOI ÎN GIULEȘTI
Mîiiie, începînd 

15,45, pe terenul 
loc meciul amical 
tehnica București.

EXCURSIE LA
Clubul Rapid va organiza o 

excursie la Pitești cu ocazia 
meciului F. C Argeș —- Rapid, 
din prima etană a returului 
campionatului (10 martie). 

Costul excursiei (inclusiv bi
letul de intrare la stadion) va 
fi 36 de lei pentru membrii 
susținători și 46 de lei pentru 
ceilalți solicitanți. înscrierile 
se fac zilnic (între orele 
7,30—15), la sediul clubului, 
din Șos. Ciulești, pînă la 8 
martie. Informații suplimentare 
se pot obține la telefon 
17.12.05.

MEA CULPASECȚIA DE FOTBAL 
UNIVERSITATEA CLUJ: //

fotbal a clubului Universitatea Cluj răspuns la 
nostru

Am primit din partea Biroului secției de 
nota „Așa a vrut Domnul" apărută în ziarul 
cititorilor, o reproducem integral.

„Secția de fotbal a clubului 
sportiv „Universitatea" Cluj con- 
Slderă necesar să aducă la cu
noștință următoarele :

In Urma unor abateri grave, în 
ceea ce privește etica și com
portarea pe terenul de sport, 
Secția de fotbal â clubului spor
tiv „tJihiversitateâ“ Cluj a hotărît; 
statutar, suspendarea de la 
orice activitate sportivă, a jucă
torilor Solohidn Gheorghe, pe 
tirnp de un ân, și Ivansuc 
Koltan, pe timp de doi ani (su
blinierea noastră).,

înaintea illtimel perioade de 
dezlegări (20.1 —10.11.1968) clubul 
sportiv Industria sîrmeî din 
Cimpia Turzii (cu acesta „U“

din 14 februarie 1968. Pentru edificarea

legături

autorității antre- 
înțelese ulterior 
datorită reacției 

Teașcă. Din seri
că Biroul secției

(Urmare din pag. 1)

trec Ia 
contra- 

au avut 
de ac-

prih Texe, adversarii 
o apărare ermetică, 
atacînd ori de cîte ori 
prilejul, dintr-o astfel 
țiune reușind să înscrie prin
P. Lenard. Jocul hocheiștilor din 
Gheorghieni îi jenează vădit 
pe dinamoviști, care treptat- 
treptat cad pradă nervozității, 
nu mai acționează cu cla
ritate, ratează sau atacurile 
lor sînt stopate în ultimă ins
tanță de portarul Varadi. Dar 
dacă acesta a salvat multe 
goluri, tot el a marcat punc
tul victorios al dinamoviștilor, 
introducând în plasă în cădere 
pucul tras de Ion Marian și 
pe care mai întîi îl oprise. 
Rezultat: Dinamo București— 
Avîntul GheOrghieUl 2—1 
(1—0, IM, 0—0). Au arbitrat 
FI. Gubernu și Gh. Mureșan.

O VICTORIE MAI GREA 
DECÎT ARATĂ SCORUL

Deși jucătorii de la Avîntul 
M. Ciuc au cîștigat cu 9—1 
(3—0; 2-—0)4—1). formația Tîr- 
nava din Odorheiul Secuiesc

TRIBUNA CITITORILOR
„Nu de puține ori spectatorii lugojeni au atitu

dini nepotrivite față de componenții unor echipe 
de fotbal care evoluează în orașul nostru. Recent, 
la meciul amical dintre formația locală ;,Voința" 
și Politehnica Timișoara unii spectatori au adus 
injurii fotbalistului oaspe Regep, precum șl ar
bitrului de centru. Cînd vor fi oare puși ’ 
acești indivizi care confundă terenul de 
maidanul ?“ (I. Doru — Lugoj).

la punct 
sport cu

★
apropia-„Propunem Televiziunii să retransmits apropia

tul meci de fotbal Vasas Budapesta—Benfica Lisa
bona djn cadrul „Cupei campionilor europeni”. Să 
nu uităm că Benfica reprezintă scheletul echipei 
Portugaliei — viitoarea adversară a reprezenta
tivei noastre naționale în preliminariile C.M. de 
fotbal". (Adalbert Enghi, controlor tehnic la uzina 
„Unirea" din Cluj).

★
„Nu trebuie să ne mire rezultatele slabe ale 

echipei de fotbal Dinaino în cadrul turneului în
treprins în Iran. Ele reprezintă consecința super
ficialității cu care jucătorii dinamoviști s-au pre
gătit în cursul acestei ierni. I-am văzut la Câllmă- 
heștl, unde atn locuit în aceeași vilă, șl ml-am 
dat seama că îi preocupau mai mult jocurile de 
remy și table decît antrenamentele". (Gheorghe 
Stoioviel. redactor la ziarul „Dobrogeâ Nouă" din 
Constanța).

★
„Reprezentativa țării și echipele din Divizia A 

care se deplasează peste hotare să joace cu for
mații de aceeași categorie și nu cu cele de cate
gorie inferioară, de la care au prea puțin de în
vățat sau chiar de loc". (T. ~ " —
rești 118 — CraiOVa).

Iordan, Calea Bucu-

★
„Consider că ar fi

celui ca în spatele
multe mingi pentru _________  __ ____ ____
cursul partidelor de fotbal". (Marin Drăgoi, comuna

bine să 
porților_ ___ __ ______

înlăturarea timpilor morți din 
Pofbal£\ (jyisrin Drăgci, cOhiuha 

Cogealac, județul Constanța).

existe și la noi obi- 
să se găsească mai

★
„Mă alătur propunerii ca după încheierea fie

cărui campionat să se dispute un joc amical 
București — Provincie. El ar putea avea loc în 
cuplaj cu o întîinire a Selecționatelor Capitalei 
șl Provinciei, alcătuite din fostele glorii ale fot
balului românesc". (Gh. Simoc, str. George Enescu 
4—Hunedoara).

★
„Avînd în vedere flagranta Imprecizie a înain

tașilor noștri în trasul la poartă, âr fi cazul ca 
antrenorii să insiste " ' " *
mente asupra acestui 
Minervei 12—Arad).

mult mai mult la antrena- 
aspect“. (loan Ardelean, str.

Capltalei, care sînt destule la număr". (Dr. Mircea 
Eliescu, comuna Izvorul Bîrzli, județul Mehedinți).

★
;,Jucătorilor care duc viață nesportivă sau comit 

diferite abateri să li se aplice Sancțiuni severe 
de ordin material, care îl vor ustura mal serios 
decît suspendările pe una sau două etape". (Mihal 
Demian, comuna Căllnești, județul Maramureș ; 
Mircea Ghiuță, str. Aviatorului 32. blocul 12. 
ap. 8—Bacău).

★
„în mediul sătesc, conducerile școlilor șl chiar 

profesorii de specialitate dau încă o prea mică 
atenție problemei practicării fotbalului de către 
elevi. Pe asemenea, campionatele școlare nu sînt 
organizate pretutindeni cu suficient simț de răs
pundere. De exemplu, în campionatul școlar al 
fostului raion Gllort, una din echipe a fost nevoită 
să susțină trei meciuri într-o singură zi”. (Ion i>. Radu, " ‘ - ... ... ..... -.......
rulul,

directorul Școlii 
județul Gorj).

fi poate cazul ca

generale din Valea Poja.

toti„Ar _______  ____ ___
în străinătate mal mult să 
apere eu dîrzenie șansele _
obligați să suporte cel puțin o parte din cheltuielile 
de deplasare”. (Gh. Necula, bd. Republicii 64, bldcul 
E, apt. 15, Oltenița).

acel sportivi ce merg 
se plimbe decît să-sl 
în competiții să fie

★
,-,Atîta timp cît nu vor fi bine reglementate 

raporturile dintre cluburi și jucători (cu speci
ficarea drepturilor șl obligațiilor fiecăreia din 
părți) cu greu vom putea vorbi de fotbal de ca
litate". (Prof. Iile lacoban, liceul din Dărăbatil, 
județul Botoșani).

★
„In ceea ce privește întrecerea echipelor de re- 

zerve-tineret cred că ar trebui făcute cîteva pre
cizări cu privire la vîrsta jucătorilor. De pildă, 
ar fi necesară obligativitatea prezenței în teren 
a cel puțin cinci jucători sub 23 de ani". (Andrei 
Glasser, str. Minclo ~30 — Arad).

Bînt 
de 1

★
„Jucătorilor care 

călătoare" federația 
mal acorde transferul 
Antonescu, str. Surduc

t recunoscuțl ca păsări 
fotbal ar trebui să nu le 
atît de ușor". (Const.

9, sectorul 6 — București).

★
comportare a hochelștllor„Ne-a surprins slaba comportare a hochelștllor 

români la Olimpiada de la Grenoble. Se impune 
o analiză serioasă a situației create șl luarea unor 
măsuri eficiente, astfel ca pînă în anul 1970, cînd 
țara noastră va găzdui întrecerile grupelor B șl C, 
să putem prezenta o echipă puternică, bine pre
gătită". (ică Ghînescti, comuna Botenl, județul 
Argeș).

întreține vechi 
sportivă/ a solicitat în 
rînduri dezlegarea celor 
cători sus-amintiți, în 
creșterii potențialului tehnic al 
echipei.

Insistențe deosebite au fost de
puse de conducerea clubului din 
cimpia Turzii în Zilele de s și 
9 februarie a.c. — penultima zi 
a perioadei de transferări, cînd 
conducerea tehnică a echipei de 
fotbal (antrenorii C. Teașcă și 
N, SabaslăU), împreună cu în
tregul lot de,Jucători, se găseau 
la Predeal, in pregătire.

Dînd pentru un moment prio
ritate relațiilor de veche cola-

pe linie 
repetate 
doi ju- 
vederea

a avut adesea inițiativa. Supe
rioritatea învingătorilor a 
constat în claritatea unor 
atacuri bine concepute și în 
special în sinjițui porții, care 
adversarilor le-a lipsit total. 
Punctele au fost înscrise
I. Szabo și Andrei (cîte 2), 
Csiszer, Ozsvath, Jere, “ 
bath, Hollo și, respectiv, 
Gydrgy. Au condus Al. Biro 
și C. Zgîncă.

STEAUA — ÎN SERIE

de

Bor-

După ce luni a realizat sco
rul zilei, Steaua a obținut a- 
seară o nouă victorie, comodă, 
în fața echipei Petrol Geolo
gie București: 17—1 (St—0, 
9—0, 3—1). Autorii punctelor: 
Calamar (4), G. Szabo (3), 
Gkeorghiu (2), Constantinescu 
(2), Fodorea (2), Iordan, Io- 
nescu, Peter, Stefanov și, res
pectiv, Iosub. Au arbitrat: I. 
Smerecinschi și M. Hușan.

Programul de azi: ora 9: 
Agronomia Cluj — Avîntul 
Gheorghieni, ora 17: Dinamo— 
Petrol Geologie Buc., ora 19: 
Steaua — Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc.

borare șl amiciție sportivă, la 
stăruințele clubului din Cimpia 
Turzii, secția de fotbal „U" 
Cluj a hotărît acordarea dezle
gării celor doi jucători (subli
nierea noastră). In același timp, 
secția de fotbal a hotărît să 
anunțe despre acest act și con
ducerea tehnică.

Acestea au fost împrejurările 
și momentul care au produs 
regretabila situație dintre secția 
de fotbal șl antrenorul princi
pal, Constantin Teașcă.

Apreciind cu Intîrziere conse
cințele ce le va cauza acorda
rea dezlegării, secția de fotbal 
a revenit și a solicitat clubului 
„Universitatea" să intervină pe 
lingă Federația română de fotbal 
pentru anularea dezlegărilor 
acordate, — în ideea menținerii 
suspendării celor doi jucători 
așa cum a fost hotărît Inițial 
(sublinierea noastră).
Referlndu-ne la afirmațiile cu 

privire la rolul avut de tov. se
cretar al clubului, Tltus Luca
ciu, prezente în articolul sus 
amintit, Biroul secției precizează 
că dlnsul n-a avut amestec de 
nici o natură în hotărîrlle luate 
cu privire la acești jucători, ele 
aparținthd în totalitate secției.

In ceea ce privește scrisoarea 
tov. Tltus Lucaciu adresată tov. 
Supurau Ovidiu. Biroul secției 
o consideră ca fiind -triat parti
culară șl utilizată fără motive 
obiective în articolul din ziar.

N.N. De reținut din scrisoarea 
primită :
• rațiunea morală și statutară 

pe care s-a întemeiat suspenda
rea jucătorilor Zoltan Ivansuc și 
Gheorgffe Solomon de către sec
ția de fotbal a Clubului sportiv 
„Universitatea" :
• optica deformată a condu

cerii clubului din Cimpia Turzii, 
care se dă în vînt după jucători 
cu reputația de mult întinată, 
alegînd o cale lamentabilă pen
tru creșterea potențialului tehnic 
al echipei ;

ft argumentația sofistică a sec
ției de fotbal a clubului „Univer
sitatea" Cluj, care, anulînd pro
priile sale hotărîri, contribuie cu 
bună știință la încurajarea unor 
elemente de la care fotbalul nos
tru numai are nimic de așteptat, 
în afară de contaminarea tineri
lor jucători cu metehne de boe
mă bahleă ;
• Biroul secției de fotbal a 

clubului clujean a hotărît să a- 
corde dezlegări celor doi jucă
tori vinovați de abateri grave 
fără să consulte conducerea teh
nică a echipei (avea obligația e- 
lementară să o facă), anunțînd 
antrenorii despre hot&rîrea luată, 
abia după ce totul era parafat ;

0 consecințele acestei acțiuni

de subminare a 
norilor au fost 
și asta numai 
antrenorului C. 
soare nu reiese 
ar fi intuit că oferă un exemplu 
nefast și contagios tuturor colec
tivelor și fotbaliștilor și că re
gretă această postură ;

în finalul scrisorii se afir
mă lipsa de participare a tova
rășului Titus Lucaciu, secretarul 
clubului, la această acțiune, pre- 
clzîndu-se că misiva trimisă la 
Predeal, punct de pornire al no
tei apărute în ziarul nostru, ar fi 
avut un caracter particular. De 
acord, dacă în cuprinsul ei tova
rășul Lucaciu ar fi relatat despre 
părerile d-sale referitoare la e- 
mlslunlle de varietăți de la Tele
viziune. Dar o dată ce anunța 
(pe hîrtie cu antetul clubului) 
numărul actului de dezlegare și 
ruga să fie eliberate carnetele lui 
Pvansup șl Solomon delegatului 
de la Cîmpla Turzii, orice pre
tenție de CARACTER PARTICU
LAR devine neîntemeiată. Tova
rășul Lucaciu e doar secretarul 
clubului, tiit un funcționar însăr
cinat cu rezolvarea coresponden
ței.

In cele din urmă, încercarea de 
a știrbi autoritatea antrenorilor și 
de a pactiza cu elemente vino
vate de grave și repetate abateri 
de la etica sportivă a fost recu
noscută integral de către autorii 
el (secția de fotbal) drept o eroa- 
țe. Apreciem aceasta, ținută. Dar, 
după toată furtuna care a limpe
zit chipul adevărului, rămîne un 
singur păgubaș — echipa Univer
sitatea Cluj — lipsită de antre
norul ei principal, acum, într-o 
etapă de pregătite decisivă pen
tru viitorul campionat.

Epilogul ni Se pare că nu ex
clude, ci dimpotrivă oferă pre
mise pentru reîntoarcerea lui 
Teașcă la Cluj. Credem că aceste 
antecedente vor constitui un me
mento pentru toți cei tentați să 
nu respecte responsabilitățile an
trenorului, nu numai la Univer
sitatea Cluj, ci la oricare alt club 
sau asociație sportivă.

★
„Echipele divizionare din București să îheeteze 

practica nefastă a racolării jucătorilor de la for
mațiile provinciale. Dacă le trebuie jucători să-și 

^^rească său să-i ia de la echipele din campionatul

★
„Apreciez preocupările literare ale fotbalistului 

Petre Dragomlr și îl felicit pentru cartea scrisă 
în urma turneului întreprins în Americă de Sud”. 
(Cornel Damian, bd. 23 August 44 — Timișoara). 

_____ J
POLONEZII SINT ATLEȚI BUNI

hB
La numai 20 de ore după vic

toria asupra echipei Dinamo, 
Gwardia Opole campioana de 
juniori a Poloniei, a înregistrat 
al doilea succes al său din tur
neul pe care-1 întreprinde în 
România. Parteneră (și victi
mă) 1-a fost de data asta echipa 
Ș.S.E. 1, pe care a întrecut-o 
lejer cu 21—12 (11—9).

Atenți la intercepții, insistehți 
(chiar speculanți) în fazele de 
finalizare, avînd o apărare dîrză 
(și destul de dură) și un portar 
cu reflexe, oaspeții au condus 
permanent, jocul fiind tot timpul 
la discreția lor.

Ceea ce am admirat în mod 
deosebit la polonezi sînt calită
țile lor atletice : viteză, 
tentă, forță de șut.

PE VITOȘA, SCHIORII
NE-AU REPREZENTAT CU CINSTE

De dimineață se prevestea o 
zi frumoasă. Copiii se îndreptau 
grăbiți și preocupați Spre Pa
latul Pionierilor, unde-i aștep
tau evenimente importante.

Emoții, nerăbdare...
Sosirea maeștrilor sportului 

Cristian Popescu și Dragoș No-

Interviu cu maestrul sportului Mihai Birâ, conducătorul delegației la Balcaniadă.

Amabil/ prompt ți precis, 
maestrul sportului Mihai Birâ; 
conducătorul delegației schiori
lor români lă Balcaniada de pe 
Vitoșa, ne-a răspuns la cîteva 
întrebări, imediat după sosirea 
sa in țari.

— Care au fost condițiile de 
desfășurare a întrecerilor 1

— De la început doresc să 
subliniez că această primă ediție 
a campionatului balcanic este, 
de fapt... a doua, deoarece în 
1946 s-a disputat, în Bucegi, o 
competiție similară, în cursul 
căreia Ion Coliban a cîștigat 
slalomul special, inițiativa re- 
luării balcaniadelor aparține 
federației noastre de specialitate, 
iât cinstea organizării acestei 
ediții a revenit Bulgariei. Gaz- 
dele au făcut pregătiri speciale 
care au constat din construirea 
unui frumos și încăpător hotel 
și dotarea stațiunii de pe Vi- 
toșa cu două teleferice și un 
schi-lift.

— Cum s-au prezentat pîr- 
tiile ?

— Stațiunea, așezată la o alti
tudine de 1 800 m, este ideală 
pentru antrenamente și con
cursuri de slalom special și sla
lom uriaș. Pîrtia de slalom uriaș 
nu este nici prea lungă și nici 
prea înclinată, gradul de dificul
tate fiind creat de marcajul por
ților și de variația terenului. Cea 
de slalom special este excelentă, 
avînd înclinație destul de mare 
și schimbări de pantă. Pentru 
fond, însă, terenul nu permite 
amenajarea unei piste bune : are 
aproape numai porțiuni de urcuș 
și coborîș și prea puțin plat. 
In plus, altitudinea de 1 800 m 
— 2 000 m creează dificultăți ce
lor obișnuiți să se antreneze și 
să concureze la 1 000 m (cazul 
fondiștilor români, acomodați cu

pîrtlile Poienii și Predealului).
— Cum âpreciați comportarea 

sportivilor români 1
— Eroii primei . zile au fost 

„alpinii" noștri, care au cucerit 
medaliile de aur la slalom spe
cial pentru seniori (Dan Cris- 
tea) și juniori (Gh. Vulpe). M-a 
surprins plăcut faptul că ei nu 
au concurat inhibați de impor
tanța concursului, ci relaxați, 
putînd astfel să-și arate adevă
rata lor valoare. în ziua a doua, 
fondiștii componenți ai ștafetei 
(Gh. Vilmoș, Dinu Petre și Gh. 
Cincu) au făcut eforturi deose
bite pentru a-și întrece princi
palii fivali, sportivii bulgari. 
Aceștia porneau favoriți, mai 
ales prin prisma rezultatelor de 
sîmbătă, dar au trebuit să ce- 
d&zS îil fața ditzeftiei reprezen
tanților României.

— Ce perspective întrevedeți 
sportivilor români care au con
curat pe Vitoșa ?

— în ceea ce îi privește pe 
cei de la probele alpine, foarte 
mari. Tinerețea, talentul, actua
lul lor grad de pregătire tehni
că, le dau dreptul să aspire la 
performanțe înalte. Ei au ajuns 
însă, la un nivel care poate fi 
depășit numai printr-un contact 
permanent cu marile competiții 
internaționale, cu elita schiului 
mondial. Participînd la întrece
rile de mare amploare, ei var 
căpăta experiență internațională 
și, în același timp, vor obține 
punctajul F.I.S. necesar plasării 
în grupele superioare, element 
fără de care este greu să se ob
țină rezultate valoroase.

—• d. st. —

înghețata*

Deși dominați, bucureștenii nu 
au scăzut nici o clipă ritmul de 
joc. S-au pripit însă în execuții 
și au ratat exasperant de mult 
(printre altele și patru lovituri 
de la 7 m).

Cei mai buni de pe teren: 
Andrei Sokolowski de la Gwar-

Victor Teodorescu de la
1.

dia și 
Ș.S.E.

Astă-seară, la ora 19.30 în sala 
din Ștefan cel Mare) Va avea 
loc meciul revanșă dintre Dina
mo București și Gwardia Opole.

BĂRBAȚI Șl FEMEI! 
TINERI Șl COPII!
VREȚI SA Elfi SUPLI ȘI PUTERNICI?

SA VA DEZVOLTAT! ARMONIOS CORPUL?
SA VA 1NTĂRIT1 SĂNĂTATEA?

Adresați-vă zilnic de la 13-20 Centrului de gim
nastică al Clubului sportiv „Flacăra" din str. Nuferi
lor 27 (telefon 16.25.97) care vă pune la dispoziție : 
® profesori de educație fizică și medici de speciali

tate ;
® sală de gimnastică modernă, bine utilată, situată 

central.

Prin conținutul bogat în pro
teine, zaharuri și grăsimi, în
ghețata este un produs ali
mentar valoros, furnizînd or
ganismului elemente nutritive 
și un important număr de ca
lorii, atît de necesare iarna, 
cînd pierderea de energie 
este mai mare din cauza fri
gului.

Conținutul ridicat în vita
mine (A+D), în săruri orga
nice, în special de calciu și de 
fosfor, îil proteine (din lapte 
șt smîntînă), mărește valoarea 
nutritivă a înghețatei.

Consumul din ce în ce mai 
mare de înghețată în țările cu 
climă rece demonstrează uti
litatea verificată a acestui a- 
liment.

sievici a fost marcată de aplau
zele furtunoase ale metnbrilot 
cercului de baschet. Cravatele 
dăruita de pidnieri i-au făcut 
pe cei doi sportivi să-și amin
tească cu emoție de clipe trăite 
cu ânl în urmă.

„La ce vîrstă ați început să 
practicați baschetul „Ce v-â 
determinat să îndrăgiți acest 
sport ?", „Cum ați reușit să 
îmbinați' activitatea sportivă cu 
cea intelectuală „Care a fost 
cel mai important eveniment 
din activitatea dumneavoastră 
sportivă ?“, iată cîteva din în
trebările cu care au fost asal
tați cunoscuții noștri interna
ționali.

în continuare a fost prezen
tat filmul „Tehnica jocului de 
baschet". Drept mulțumire pen
tru frumoasele clipe trăite, mi
cuții baschetbaliști au înmînat 
flori colegilor lor mai mari, 
invitîndu-i să asiste la compe
tiția lor.

A urmat „Cupa primăverii", 
turneu fulger organizat de 
cercul de baschet al Palatului 
Pionierilor. El a dat posibilita
te echipelor Școlii sportive nr. 
1 (prof. Stelian Gheorghiu), 
Școlii sportive nr. 2 (prdf. Cor
nelia Mircioiu) și celei a Pala
tului Pionierilor (prof. Eugenia 
Asmarandei), alcătuite din bă
ieți și fete născuți în 1957—1959, 
să-și dispute întâietatea într-o 
atmosferă entuziastă. în urmă 
meciurilor desfășurate, au fost 
stabilite următoarele clasamen
te : băieți: 1. Palatul Pionieri
lor; 2. Școala sportivă nr. 1 ; 
3. Școala sportivă nr. 2; fete: 
1. Palatul Pionierilor; 2. Școala 
sportivă nr. 2.

Prof. Eugenia ASMARANDEI

N. MUȘCELEANU

Atac la poarta echipei Gwardia Opole

LA SFÎRȘITUL ACESTEI SĂPTĂMÎNI ■
a

TURNEELE FINALE ALE ULTIMEI EDIȚII 
A „CUPEI F.R.H u

Amatorii de handbal (hu nu
mai cei din Cluj și Tg. Mu
reș, orașe ce vor găzdui între
cerile) se pregătesc să ur
mărească, fie și de la distanță, 
partidele finale din ultima 
ediție a „Cupei F.R.H.". Este, 
dacă vreți, manifestarea de 
adio a acestei competiții, care 
ani la rînd s-a înscris îri 
calendarul întrecerilor de 
iarnă, ajutând în felul acesta 
la menținerea unei activități 
și în lunile cînd campionatele 
republicane erau întrerupte. 
Prin sistemul său de dispu
tare, „Cupa F.R.H." a angre
nat la fiecare ediție nume
roase echipe din centre dife
rite și apoi, în etapele urmă
toare, cele mai bune formații 
se selecționau prin jocuri eli
minatorii, turneele finale opu- 
nînd de regulă 
mai bun acest 
noastră.

Calificarea în 
a întrecerii de anul acesta nu 
s-a făcut însă fără să înregis
trăm și unele surprize, de 
altfel frecvente în competi
țiile cu sistem eliitiirtâtoriu, 
dar care Iiu scad cu nimic 
din valoarea întrecerii, ci 
dimpotrivă îi creează un far

tot ce avea 
sport în țara

ultima etapă

AZI, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ

Echipele României și Islondei 
se întîlnesc din nou

deSelecționata masculină 
handbal a Islandei își în
cheie turneul întreprins în 
țara noastră evoluînd astăzi 
la Cluj, tot în compania re
prezentativei României. Par
tida are caracterul unei re
vanșe, pe care jucătorii noștri 
o oferă handbaliștilor islan
dezi, deoarece în prima întîi
nire, disputată luni seara în 
sala Floreasca, victoria a re-

venit echipei române. Este 
adevărat, cu oarecare difi

cultate, ceea ce face ca me
ciul de astăzi de la Cluj să 
fie așteptat cu mult interes.

Partida începe la ora 17,30 
avînd programată în deschi
dere o întâlnire amicală care 
va opune formațiile masculine 
Universitatea Cluj și Dinamo 
Bacău,

mec aparte, stimulînd intere
sul maselor de iubitori al 
sportului. La aceste turnee fi
nale iau parte: Steaua Bucu
rești, Dinamo Bacău, Poli
tehnica Timișoara și Univer
sitatea Cluj (masculin—Cluj) t 
Universitatea București, Rul
mentul Brașov, Textila Buhuși, 
Liceul nr. 4 Timișoara (femi
nin—Tg. Mureș). O mare sur
priză poate fi considerată pre
zența echipelor feminine Rul
mentul Brașov și Textila Bu
huși, dar ambele s-au dovedii 
în ultimul timp într-o accen
tuată revenire de formă. 
Echipa din Brașov a eliminat, 
de pildă, pe Rapid București, 
iar textillstele din Buhuși au 
întreprins recent • un turneu 
în R.D.G., încununat de fru
moase succese.

Dintre cele două turnee fi
nale, cel mai interesant se 
anunță cel masculin, prin 
prezența echipei bucureștene 
Steaua, ale cărei ultime re
zultate din „C.C.E." ne scutesa 
de alte aprecieri, alături de 
echipele Dinamo Bacău, de 
la un campionat la altul mal 
bună, Universitatea Cluj, cu 
internaționalii Spec |și Roth, 
și Politehnica Timișoara, for
mația capabilă de cele mal 
valoroase rezultate, dar și de 
comportări mediocre. Firește 
că Steaua are prima șansă, 
însă, ca în orice competiție 
de cupă, surprizele nu pot fi 
excluse.

Programul turneelor finale 
a fost 
astfel: 
amiază 
minică 
10. în 
au fost delegați următorii ar
bitri î V. Pelenghian, P. Cîrli- 
geanu, D Purică, C, Senchea 
și V. Reissner la Cluj, O. 
Telman, V, Cojocarii, i. Gre- 
benișan și P. Tîrcu la Tg. 
Mureș. Meciurile se dispută 
în Sala sporturilor din Cluj 
I5i în Sala I.M.F. din Tg. 
Mureș.

stabilit de federație 
vineri și sîmbătă după- 
de la ora 18 și du- 
dimineața de la Ora 

vederea acestor jocuri



— Este ultima declarație a lui Emile Griffith —
TURNEU BALCANIC PENTRU 

ECHIPELE DE TINERET

„Acum îl pot bate de o sută de ori pe Benvenuti!“ CU BALONUL ROTUND 
ÎN JURUL LUMII

vestiar și îpi scoa
te halatul, atunci* 
apare atletul, cu 
un tors formida
bil, pe care l-ar 
invidia și un se
migreu. Toracele 

— 104 cm, bicep
sul — 42 cm ;
toate datele antro- 
pometrice ale lui 
Emile Griffith sînt 
superioare celor 
ale viitorului său 
adversar, deși este 
mai scund cu 
10 cm.

Așezată într-un. 
colț al ringului, 
dona Emalda aș
teaptă să-și vadă 
fiul. Este cea mai 
fanatică suporteră 
a campionului. Nu 
lipsește de la nici 
un antrenament, 
de la nici un 
meci important.

Emile Griffith 
lucrează un sfert 
de oră la coardă,
apoi i se aduc 
casca, proteza, 
corsetul și face 
6 minute de box

„Antrenorul cel mai bun este mama" — 
pare a spune Emile Griffith, privind-o pe 
dona Emalda aflată in apropierea ringului

Antrenamentul începe zilnic 
la ora 16 și durează exact 
o oră. Nici un minut mal 
mult sau mai puțin. întîi so
sesc la sală doi negri vîn- 
joși, care-și fac de lucru la 
sacul cu nisip. Sînt sparlng- 
partenerii aleși pentru apro
piatul meci de la 4 martie. 
Foarte punctual își face apa
riția campionul mondial, cu 
părul sclipind sub crusta de 
briliantină, îmbrăcat complet 
în alb, de la șosete la că
mașa de mătase naturală. Sa
lută cu un „hello" amical, sare 
într-un picior, rîde aproape 
fără motiv, întinde tuturor o 
mînă fină, ca de femeie, cu 
degete subțiri, unghii date 
cu ojă.

Prima impresie este a unei 
persoane ciudate: un tînăr 
fragil, delicat, copilăros. Dar 
cînd Emile se întoarce de la

cu umbra, lovind 
într-un ritm știut 
numai de el, fan
tomele presupuși
lor rivali. Alte trei

reprize Ia mănuși cu băieții. 
Unul dintre aceștia e repede 
groggy. îl salvează Clancy, 
managerul, care strigă : „Ajun
ge, Emile!". Campionul se 
oprește, întoreînd capul parcă 
trezit din transă.

Cineva îl întreabă:
— Nu vă e milă cînd lo

viți atît de tare ?
— Glumiți, probabil. Eu 

sînt profesionist. Nu pol avea 
milă. Pe ring acest sentiment 
dispare. Un boxer trebuie să 
lovească mai tare decît adver
sarul. Altfel va fi el la po
dea.

— Vă antrenați după o me
todă anumită ?

— Ați observat, probabil — 
60 de minute la sală, zilnic. 
Atît. Apoi 18 ore la pat, în-

tins sau dormind. Clancy
spune că odihna e totul.

■ - Boxați numai pentru
bani ?

— Dar pentru ce altceva aș 
face-o ?, cade brutal replica 
lui Emile. Știți de unde vin 
eu și cum am trăit noi. Buni
cii mei au fost sclaviț născut 
în Insulele Virgine, Griffith 
a emigrat la New York la 
11 am. La 12 ani era cap de 
familie). Desigur e plăcut să 
fii campion mondiai. Dar mai 
întîi lupt pentru mama, pentru 
frații și surorile mele.

— Ce părere aveți despre 
Benvenuti ?

— Un bun boxer, chiar 
foarte bun. Are multe calități. 
Cea mai importantă este aceea 
că m-a făcut să cîștig mulți 
bani: 200 000 de dolari pen
tru un meci. Adversarul valo
ros te face mai mare decîl 
ești în realitate.

...Atesta este Griffith, că
ruia Benvenuti va încerca luni 
seara, la noul Madison Square 
Garden să-i răpească pentru 
a doua oară centura de cam
pion mondial la mijlocie. Anul 
trecut, în aprilie, italianul a 
iăcut senzație, învingîndu-1 
pe Griffith. Revanșa a fost 
însă . teribilă. în noiembrie, 
Benvenuti a trebuit să facă 
apel la tot curajul său pen
tru a termina în picioare.

Suporterii italianului susțin 
însă că Nino al lor va li din 
nou campion mondial. Emile 
le răspunde plin de încrede
re : „îmi ajunge o întîlnire 
pentru a ști cît prețuiește un 
boxer. Mă pot înșela o dată, 
dar nu și a doua oară. Iar 
acum îl pot bate de o sută 
de ori pe Benvenuti".

în cadrul unei ședințe a fe
derațiilor de fotbal din ță
rile balcanice, care a avut loc 
la Istanbul, s-a stabilit în 
principiu ca din doi în doi ani 
să se organizeze un turneu 
balcanic pentru echipele de 
tineret. De asemenea, s-a ho- 
tărît organizarea în fiecare an 
a unui turneu de fotbal pen
tru echipele de juniori. Re
gulamentele de desfășurare și 
alte amănunte de organizare 
privind aceste noi competiții 
vor fi discutate în cadrul unei 
ședințe, programată în iulie 
la Atena.

S-a mai hotărît ca ediția 
1968—1969 a turneului balcanic 
inter-cluburi să fie organizată 
de secretariatul federației de 
specialitate din Grecia. Finala 
turneului balcanic — ediția 
1966—67 — dintre echipele
Fenerbahce Istanbul și AEK 
Atena va avea Ioc la 3 apri
lie la Istanbul.

FINALA DE LA VIAREGGIO 
SE VA REJUCA

în finala turneului interna
țional de Ia Viareggio, echi
pele Juventus Torino și Dukla 
Praga au terminat la egali
tate : 1—1 după prelungiri.
Scorul a fost deschis în mi
nutul 25 de italieni prin Bar- 
dieri. Oaspeții au egalat în 
minutul 69 prin Tomanek. Cele 
două echipe vor susține o 
nouă întîlnire astăzi, tot la 
Viareggio.

Locul trei în clasament a 
fost ocupat de Napoli, care a 
terminat la egalitate : 1—1 cu 
Vojvodina (Iugpslavia). Fot
baliștii italieni au transformat 
însă un număr mai mare de 
lovituri de la 11 m (8—7).

O Campionatul englez a 
programat trei întîlniri care 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate tehnice : Southamp
ton — Everton 3—2 ; Sheffield 
United — Tottenham Hotspur 
3—2 i Stoke City — West Ham 
United 2—0.

într-un meci internațional 
disputat la Budapesta, echipa 
maghiară Vasas Budapesta a 
învins cu scorul de 5—1 (3—1) 
formația poloneză Wisla Cra
covia.

® Medicii din orașul Reims 
au format o echipa de fotbal 
care joacă în campionatul dis
trictual sub numele de Escu- 
lap. în rîndul acestei origi
nale formații figurează și un 
nume celebru, Raymond Kopa. 
Fostul internațional francez 

nu este medic, dar el a răs
puns apelului făcut de disci
polii lui Esculap, declarînd : 
„în cariera mea am apelat 
de atîtea ori la medici îneît 
trebuie să le dau și eu o 
mină (mai exact un picior) de 
ajutor".

© Cu prilejul turneului in
ternational de fotbal de la 
Santiago de Chile a fost săr
bătorită pentru 40 de ani de 
activitate echipa chiliană Colo 
Colo. La recepție s-a servit 
(evident) coca-cola.

• Tomas Nordahl (în vîr- 
stă de 21 de ani) de la clu
bul Gbteborg este al cin
cilea membru al celebrei fa
milii de fotbaliști Nordahl 
care îmbracă tricoul naționa
lei suedeze. Tatăl său, Gunnar, 
a fost selecționat de 33 de 
ori în echipa reprezentativă, 
iar frații săi Kunt, Bertil și 
Gosta au jucat, de asemenea, 
în naționala Suediei.

Perechea de patinatori englezi Bernard Ford și Diane Towler 
evoluînd aseară pe gheata patinoarului acoperit de la Geneva, 

în primele două dansuri impuse
Telefotot U.P.I.-AGERPRES

Duel Danzer—Wood 
in prima zi a C.M. 
de patinaj artistic
• PERECHEA ENGLEZĂ TOWLER - FORD
DIN NOU ÎN FRUNTE

GENEVA, 27. — în prima zi 
a campionatelor mondiale de 
patinaj artistic, s-au disputat 
Întrecerile în cadrul probei de 
figuri obligatorii la băieți. După 
cum era de așteptat, o luptă 
strînsă se dă pentru primul loc 
între actualul deținător al titlu
lui, austriacul Emmerich Danzer, 
și medaliatul cu argint de la 
J.O., americanul Timothy Wood. 
După primele desene pe gheață, 
Wood se afla în frunte cu 308,8 
puncte, urmat de Danzer cu 
304,0 p. Campionul mondial a re
făcut însă handicapul la figura 
următoare, iar Ia a 4-a figură el 
a trecut pe primul loc, cu un 
avans de aproape 10 puncte. 
Pentru următoarele locuri ale 
clasamentului lupta se dă între 
francezul Patrick Pera și alți

CU GÎNDUL
LA J. 0.

Sonny Liston 
indezirabil în Anglia

DE VARĂ
MELBOURNE 27 (Ager- 

preș). — La întrecerile de 
natație din cadrul Jocurilor 
Olimpice de vară din Me
xic, Australia va fi repre
zentată de un lot de 26 de 
înotători. Printre selecțio- 
nabili (în vîrstă de 13 pînă 
la 23 ani) se numără: Ka
ren Moras, Lyn Bell, Ju
lie McDonald, Christine 
Drakes, Lyn Watson, Sue 
McKenzie, Pauline Gray 
(femei) și Mark Anderson, 
Gregory Brough. Michael 
Wenden, Karl Byrom, Ro
bert Cusak, Graham Dunn, 
Robert Windle (bărbați). La 
probele de sărituri vor con
cura Ruth Bradsahaw și 
Doug Wagstaff.

sau Llver-

Un 
Fe- 
box 
re-

Managerii englezi 
tenționează să organizeze 
la Blackpool 
pool o întîlnire între bo
xerii de categoria grea 
Brian London (Anglia) și 
Sonny Liston (S.U.A.), 
purtător de cuvînt al 
derației engleze de 
profesionist a declarat
prezentanților presei spor
tive că meciul nu va pu
tea avea loc deoarece 
Liston nu are dreptul de 
a boxa în Anglia. Cu ani 
în urmă, Liston a lost a- 
cuzat că nu șl-a apărat co
rect șansele în mai multe 
întîlniri și că ar îi cola
borat cu o serie de per
soane suspecte.

Turneul hexagonal de la 
Ciudad de Mexico s-a încheiat 
cu o victorie strălucită a echi
pei Botafogo din Rio de Ja
neiro, —care nu a suferit nici 
o înfrîngere în cele 5 partide 
susținute. în fotografie : un 
aspect din întîlnirea dintre 
Botafogo și Ferencvaros Bu
dapesta încheiată cu rezultatul 
de 3—1. Varga (în alb) a tras 
la poarta apărată de Manga, 
dar balonul va trece deasupra 
barei transversale.

Telefoto : U.P.I.—Agerpres

LA PROBA DE DANS

doi concurenți americani, Scott 
Allen și Gary Visconti.

Iată cum arată clasamentul 
primilor șase, după efectuarea a 
4 figuri obligatorii : 1. E. Dan
zer (Austria) 684,0 p ; 2. T. Wood 
(S.U.A.) 674,3 p ; 3. P. Pera 
(Franța) 656,3 p ; 4. A. Scott 
(S.U.A.) 639,7 p ; 5. G. Visconti 
(S.U.A.) 633,1 p ; 6. O. Nepela 
(Cehoslovacia) 624,9 p. în conti
nuare sint clasați, în ordine : J. 
Humphrey (Canada), F. Pe- 
lissier (Franța), P. Krick 
(R.F.G.), S. Cetveruhin (U.R.S.S.). 
Concurenții mai au de executat 
2 figuri obligatorii, înaintea pro
bei de libere, programată pen
tru vineri seara.

S-au disputat figurile obliga
torii la perechi șl dansuri. După 
2 dansuri impuse, cele trei pe
rechi engleze figurează pe pri
mele locuri: 1. Towler — Ford 
(Anglia) 97,4 p; 2, Suddick — 
Cannon (A.) 94,0 p ; 3. Sawbrid- 
ge — Lane (A.) 93,3 p ; 4. Griș- 
kova — Rîșin (U.R.S.S.) 90,7 p ; 
5. Schwomeyer—Sladky (S.U.A.)
90.4 p ; 6. Pahomova — Gorșkov 
(U.R.S.S.) 88,2 p.

★
Campionatul de sărituri cu 

schiurile de la trambulină al 
Cehoslovaciei (disputat la 

Tanvaljd) s-a încheiat cu vic
toria cunoscutului specialist 

al probei, Jiri Raska. învingă
torul a totalizat 223,4 puncte. 
Cele mai bune sărituri ale 
sale au măsurat 81 m și
75.5 m. Pe locurile următoare 
s-au clasat L. Divila — 212,3 
puncte (78 și 75 m) și R, 
Hehnl — 212 puncte (80,5 șl
70.5 m).

Derbiul campionatului ce
hoslovac de hochei pe gheată, 
disputat între formațiile Dukla 
Jihlava și ZKL Brno, s-a în
cheiat nedecis : 1—1 (0—1,

0—0, 1—0). Alte rezultate din 
etapa a 27-a a campionatului i 
HZ Litvinov — Slovan Bra
tislava 2—4 ; Sparta Praga — 
TE Godwaldov 3—3 , Sonp 
Kladno — Tesla Pardubice 
4—2: VSJ Kosice — VTJ 
Chomutov 6—3.

în clasament conduce ZKL 
Brno cu 44 de puncte, urmată 
de Dukla Jihlava 43 puncte, 
Sparta Praga 39 puncte etc.

PE TERENURILE DE TENIS
In turneul internațional de te

nis de la Kiamesha Lake, în 
apropiere de New York, Clark 
Graebner (S.U.A.) l-a învins cu 

6—2, 6—4 pe Ulrich (Danemarca). 
Ron Holmberg (S.U.A.) a cîștigat 
cu 6—3, 6—1 în fața lui Stilwell 
(Anglia).

In proba de simplu femei a 
turneului internațional de tenis 
de la Winchester (statul Massa
chusetts), Billie Jean King a in- 
vins-o cu 6—3, 9—7 pe Rose
mary Casals. Tenismanul danez 
Jorgen Ulrich a cîștigat proba 
de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional pe teren

acoperit de la Munchen. In fi
nală, Ulrich a dispus cu 8—6, 
7—5, 6—4 de jucătorul vest-ger- 
man Karl Miler. Proba de du
blu masculin a revenit perechii 
Caramichael (Australia) - Gott
schalk (R.F. a Germaniei), învin
gătoare cu 7—5, 6—1 In fața 
cuplului Ulrich (Danemarca) — 
Drossart (Belgia).

Turneul Internațional de tenis 
de la Macon (statul Georgia) s-a 
încheiat cu succesul jucătorului 
danez Jan Leschly, care în fina
la probei de simplu masculin 
l-a întrecut cu 6—3, 6—4, 5—7, 
6—4 pe englezul Mike Sangster.

VIRGIL HNAT
Șl PETRE IVĂNESCU 
APRECIAȚI
A

IN
R. F. A GERMANIEI

DIN LUMEA
ATLETISMULUI

Cu, prilejul unui concurs 
de atletism pe teren acoperit 
desfășurat la Stuttgart, atletul 
vest-german Dieter Huebner 
a egalat recordul european de 
sală al probei de 200 m cu 
timpul de 21,8.

★
In cadrul unui concurs atle

tic (profesionist) desfășurat la 
Melbourne, Bob Hayes, fostul 
campion olimpic la Tokio și 
corecordman mondial în pro
ba de 100 m cu timpul de 
10,0 a cîștigat probele de 75 
yarzi și 130 yarzi în 7,4 și, 
respectiv, 12,3.

Campionatele britanice de 
atletism se vor desfășura în 
zilele de 12 își 13 iulie pe 
stadionul White City din 

Londra. Gu mare interes este 
așteptată proba de 5000 m plat. 
La această probă au fost in
vitați să participe cîțiva atleți 
îenumițl, în frunte cu ameri

canul Jim Ryun, recordman 
mondial în probele de o milă 
și 1500 m plat, Gaston Roe- 
lants (Belgia), Gamoudi (Tuni
sia) și Keino (Kenya).

★
într-un concurs de atletism 

desfășurat la Johannesburg, 
sprinterul sud-african Paul 
Nash a parcurs distanța de 
100 plat în 10,1. Această per
formanță egalează recordul 
Republicii Sud-Africane care 
este deținut de același atlet, 
în cadrul aceleiași reuniuni, 
Nash a egalat recordul șl în 
proba de 200 m plat, fiind 
cronometrat în 20,5.

★
La Wolverhampton, s-a dis

putat meciul internațional de 
atletism pe teren acoperit 
dintre echipele masculine ale 
Angliei și R. F. a Germaniei. 
Atleții vesi-germani au obținut 
victoria cu' scorul de 78—67. I

De cîteva luni, doi cunos- 
cuți jucători de handbal din 
țara noastră, maeștrii eme- 
riți ai sportului Virgil Hnat 
și Petre Ivănescu, au sem
nat contracte de antrenori 
și jucători în R.F. a Germa
niei. Săptămîna aceasta au 
luat sfîrșit jocurile de hand
bal ale categoriei secunde, 
în care activează cei doi 
antrenori români. Pe pri
mele locuri s-au situat TUS 
Rheinhausen (antrenor Vir
gil Hnat), urmată de Phonix 
Essen (antrenor Petre Ivă- 
nescu). Echipa antrenată de 
Virgil Hnat (TUS Rheinha
usen) este una din cele pa
tru echipe participante la 
turneul de calificare în pri
ma ligă. Formația din Rhein
hausen este oarecum des
completată prin accidenta
rea portarului titular. Indi
ferent de rezultatul baraju
lui, succesul obținut de ce
le două echipe conduse de 
antrenorii români confirmă 
valoarea școlii românești 
de handbal.

De altfel, presa vest-ger- 
mană are cuvinte de apre
ciere Ia adresa muncii deo
sebite desfășurate de Vir
gil Hnat și Petre Ivănescu 
la echipele respective.

IN CAMPIONATUL masculin de 
baschet al Italiei, pe primul loc 
se află, la egalitate, trei echipe ; 
Orandosa, Simmenthal și Candy 
cu cite 26 de puncte. In cea de-a 
16-a etapă au fost înregistrate 
următoarele rezultate mal im
portante : Simmenthal — Butan- 
gas 84—82 (47-36) ; Ignis Varese
— Fargas 65—55 (30-26) ; Candy
— Orandosa 70—60 (29-26) ; AH 
Onesta — Becchi 72—69 (35-30).

■
PE RINGUL Palatului sporturi
lor din Paris s-a disputat meciul 
de box dintre profesioniștii Is
mael Laguna (Panama), fost 
campion mondial la categoria 
pană, și nigerianul Ray Adigun. 
Laguna a obținut victoria la 
puncte după 10 reprize.

Bi
CONTINUINDU-ȘI TURNEUL 
în Bulgaria, echipa masculină 
de baschet Voința București a 
jucat la Sofia cu echipa locală 
Septemvri. Baschetbaliștii bul
gari au obținut victoria cu sco
rul de 60—51 (30-24).
H

FEDERAȚIA IUGOSLAVA DE 
JUDO a angajat pe timp de un 
an pe antrenorul japonez Ken 
Otani. Acesta se va ocupa de 
antrenamentele luptătorilor iu
goslavi de judo care se pregă

tesc pentru campionatele euro
pene. De asemenea, Ken Otani 
va organiza mai multe cursuri 
de îndrumare a antrenorilor iu
goslavi.
■

FEDERAȚIA INTERNAȚIONA
LA de baschet a alcătuit progra
mul meciurilor preliminarii ale 
campionatului european de ju
niori. Turneul preliminar se va 
desfășura între 5 și 10 august la 
Vigo în Spania. La acest turneu 
participă echipele Belgiei, An
gliei, Finlandei și Izraelului. In 
ceea ce privește turneul preli
minar feminin pentru campiona
tul european, el va avea loc la 
Gliwice, în Polonia. Turneul se 
va desfășura între 3 și 5 mai.
■

COMITETUL DE ORGANIZARE 
a Jocurilor Olimpice de vară 
de la Ciudad de Mexico anunță 
că tenisul de cîmp va figura 
printre sporturile demonstrative 
la întrecerile olimpice din toam
na acestui an. Cererea de a se 
organiza un turneu amical de 
tenis în cadrul Olimpiadei a fost 
înaintată de sportivii mexicani 
și există toate șansele ca forul 
olimpie internațional să se de
clare de acord.

ÎNOTĂTORII fruntași francezi 
își continuă activitatea partici- 
pînd Ia diverse competiții inter
ne. Cu prilejul criteriului inter- 
cluburi disputat la Paris, record
manul european Mosconi a cîști- 
gat proba de 100 m liber în 54,8. 
Proba de 100 m spate a revenit 
lui Baillou în 1:03,1, urmat de 
Mosconi în 1:04.2.

■
LA JOCURILE OLIMPICE DE 
VARA de la Ciudad de Mexico, 
delegația S.U.A. va cuprinde 500 
de persoane. Sportivii americani 
vor participa la toate disciplinele 
cuprinse în programul Jocurilor 
Olimpice, mai puțin fotbalul 
(unde au fost eliminați de echipa 
Insulelor Bermude) și hocheiul 
pe iarbă. Lotul S.U.A. va cu
prinde 300 de sportivi, 100 de 
sportive și 100 de conducători, 
antrenori, medici șl personal au
xiliar.

H
PRIMUL MARE CONCURS pre- 
olimpic de lupte clasice, ,,Memo- 
rialul Podubnîi", va avea loc 
de la 1—3 martie la Alma-Ata și 
va reuni sportivi din Bulgaria, 
Suedia, Iran, Franța, Iugoslavia, 
U.R.S.S. și alte țări. Din echipa 
U.R.S.S. vor face parte printre 
alții campionii mondiali Vladi
mir Bakulin și Viktor Igumenov.

ft

Campionatul mondial de ci- 
clocros pentru profesioniști a 
fost cîștigat duminică, la Lu
xemburg, de belgianul Erik 
de Vlaeminck. Iată-l pe în
vingător trecînd linia dP so

sire

TURUL CICLIST AL SARDI
NIEI a continuat cu desfășura
rea etapei a 3-a pe distanța Itti- 
ri — Orisanto (156 km). Victoria 
a revenit belgianului Guido Rey- 
broeck, care a parcurs distanța 
în 3h 40:08,0. în clasamentul ge
neral individual conduce Eddy 
Merckx (Belgia) urmat la 6:37,0 
de italianul Armani și la 6:48.0 
de danezul Ritter. învingătorul 
Turului Franței, Pingeon, ocupă 
locul 21, la 8:53,0 de lider.

ÎN CONCURSUL ATLETIC DE LA BERLIN

Valeriu Jurcă-locul II și nou record la 400 m
La cea de a Xl-a ediție a tra

diționalului concurs atletic in
ternațional organizat în sala clu
bului Dynamo Berlin, au luat 
startul și cîțiva atleți români. 
După cum ne-a relatat la îna
poiere antrenorul Alexandru 
Stoenescu, în finala cursei de 
400 metri, cîștigată de M. Zer- 
bes (R.D.G.) cu 49,0 s, Valeriu 
Jurcă s-a clasat al doilea (49,2 s), 
iar Ion Rățoi al patrulea (49,9 s). 
Campionul republican Teodor

Puiu, angrenat într-o busculadă, 
a căzut în seriile probei, ratînd 
calificarea pentru finală. Perfor
manța de 49,2 s. a lui Jurcă re
prezintă un nou record republi
can pe teren acoperit, fiind su
perioară cu 7 zecimi cifrei pe 
care ei o realizase anul trecut în 
aceeași sală. întrecerile s-au 
desfășurat pe o pistă de lemn, 
al cărei circuit măsoară 143 de 
metri.

La 60 yarzi garduri, Valeria 
Bufanu a ocupat locul doi în fi
nală (7,7 s), în urma campioanei 
olimpice Karin Balzer (R.D.G.), 
cronometrată în 7,6 s. Alte re
zultate : BĂRBAȚI : 60 yarzi — 
G. Gollos (R.D.G.) 6,1 ; 60 yarzi 
garduri — Al. Sinițîn (U.R.S.S.) 
7,0 ; FEMEI : 60 yarzi : R. Heldt 
(R.D.G.) 6.8 : 800 m - K. Bur- 
neleid (R.D.G.) 2:06.8 : greutate î 
M. Gummel (R.D.G.) 17,62.............................. ................................... .
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