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DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

0 mareAZI, LA POIANA BRAȘOV,

CEI MAI BUNI SCHIORI IȘI DISPUTA PRIMELE competiție de natație
A.

TITLURI DE
CAMPIONI

PE 1968
Iată-ne în ziua primelor 

starturi ale campionatelor nav 
ționale de schi pentru seniori 
și senioare, la probele alpine 
și de fond, găzduite de pir» 
tiile Poienii Brașov, ® între» 
cere așteptată cu justificat ind. 
teres, în primul rînd, de par< 
ticipanțil dornici să valorifice 
cantitatea îi calitatea antrena» 
mentelor de pînă acum în scoC 
pul cuceririi, unui Joc fruntaș 
în Ierarhia celor mal buni 
schiori ai țării.

Ca «1 pnul trecut, dlspu* 
tele sînt caracterizate de a» 
saltul Uneretului asupra spor»' 
tiviloryî experimentați. -In 1967, 
Doriri Munteanu șl Gi-zela Mo* 
res au făcut o primă breșă, 
cucerind tîte două titluri. A- 
cum, un alt tînăr talentat vine 
să atace supremația de ani 
de rile a maeștrilor sportului 
Cornel Tăbăraș, Kurt Gohn, 
Gheorghe Bălan. Este vorba de 
Dan Cristea care, la vîrsta 
junioratului, are reale șanse 
să cucerească un titlu. Dacă 
ar face-o, ar fi al treilea schior 
român care realizează această 
performantă t încă junior fi« 
ind, că cîștige un titlu la se
niori. Predecesorii Iul au fost 
Mihai Bîră și Cornel Tăbăraș, 
acesta din . urmă exact acum 
10 ani,pe • Valea lui Carp. 
Astăzi, In proba de slalom spe
cial, nu există un favorit cert, 
dar cu șansele cela mai mari 
îi considerăm pe Dan Cristea, 
G. Tăbăraș, K. Gohn, Gh. Bă
lan, D, Munteanu șl N. Iovici. 
La fete, numărul restrîns al 
concurentelor șl, din păcate, 
valoarea lor scăzută, fac po
sibil orice rezultat.

Fondul ne va oferi, proba
bil, un duel care se menține 
de ani de zile între Gh. Cin- 
cu și Dinu Petre, precum cursa 
solitară a multiplei campioana 
Marcele Leampă, care, tacă nu 
ere adversară, "<
CAMPIONII DB ANUI^We- 
CUT AI PROBELOR DIN 

ACEASTA SĂPTĂMÎNĂ

1 SENIORI: Dorin Munteanu 
(coborire și combinata alpină), 
Cornel Tăbăraș (slalom spe
cial), Kurt Gohn (slalom uriaș), 
Gheorghe Cincu (fond 15 șl 60 
km), Dinamo Brașov — Gheor
ghe Bădescu, Dinu Petre. 
Gheorghe Vilmoș (3x10 km), 
Dumitru Lupu (sărituri).

SENIOARE i Gizela Mores 
(coborîr» și combinata alpină), 
Mlhaela Sandu (slalom spe
cial), Ilona Micloș (slalom u- 
riaș), Marcela Leampă (fond 5 
și 10 km), Dinamo Brașov

T

CORNER TABARAȘ
Ștănila, luliana Haldu.

( Marcela Leampă (3x5 km).
JUNIORI 11 Dumitru Lupu 

(sărituri).
JUNIORI II: Vasile Birsan. 

(sărituri).

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

JOI : slalom special seniori 
și senioare, fond 00 
ori, 10 km senioare; 
slalom uriaș seniori 
oare ; SÎMBĂTĂ : 
non-stop, ștafetele 8x10 km se
niori si 0x5 km senioare, sări
turi de la trambulină pentru 
juniori, DUMINICĂ: ceborî- 
re seniori și senioare, fond 15 
km seniori șl 5 km senieare, 
sărituri pentru seniori.

km seni- 
VINERI i 
și seni- 
coborîre

Aplauze a cules, pe reptunghiul de gheață de la Floreasca, 
prima noastră patinatoare, Elena Moiș. Campioana țării a 
obținut primul loc în categoria seniorilor și Ia prima ediție a 
„Cupei României", încheiată ieri. (Rezultatele detaliate ale 

concursului apar in ediția viitoare a ziarului nostru)

Cînd un arbitru nu
De data aceasta ne vom abate 

de la regulă și vom începe prin 
a comenta comportarea arbitri
lor Al. Biro (Tg. Mureș) și C. 
Sgîncă (București) care în pri
mul meci al programului de 
miercuri (Agronomia Cluj — 
Avîntul Gheorghieni) nu au con
stituit un cuplu omogen, comi- 
țînd greșeli, creînd nemulțumiri 
în rîndul jucătorilor și multe 
proteste în tribună. Să concre
tizăm. La un moment dat, în re
priza secundă, Al. Biro s-a aple
cat asupra unui apărător clujean 
accidentat, fără să întrerupă jo
cul, iar C. Sgîncă, aflat în cea
laltă jumătate de teren, fără să 
știe ce se întîmplă la locul ac
cidentului, fluieră oprind parti
da cu o fracțiune de secundă 
înainte de a înscrie hocheiștii 
din Gheorghieni. De ce n-a flu
ierat arbitrul Biro, care era pe 
fază ? Arbitrul Biro a mai gre
șit neaplicind apoi legea avanta
jului, la o fază în care jucătorii 
de la Avîntul marcaseră un nou 
punct. In sfîrșit, amîndoi au cu
mulat aceeași vină cînd forma
ția din Gheorghieni nu s-a pre
zentat mai multe minute în șir 
la angajarea pucului și, regula
mentar, trebuia eliminată de pe 
teren.

La cele arătate pînă aici vrem 
să mai adăugăm faptul că nu ni 
s-a permis să asistăm la discuția 
dintre arbitrii și antrenorul L. 
Karda pentru a putea afla cum 
justifică acesta din urmă atitu
dinea nesportivă a echipei din 
Gheorghieni, care a vrut să pă
răsească gheața. Ne este greu să 
stabilim ce considerente l-au în
demnat pe tov. M. Hușanu. din 
colegiul de arbitri al F.R.H.P., 
să ne închidă ușa în nas ?I

știe ce vrea celălalt i
Și acum, cîteva cuvinte despre 

celelalte meciuri ale etapei de 
ieri. Dinamo București a în
vins într-o partidă în care ad
versara sa i-a opus rezistență 
mai serioasă doar în ultima re
priză. Steaua a realizat din nou 
scorul zilei.

Tr. IOANIȚESCU

KWI

w-
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Eofol A. NEAGU
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Apărarea studenților bucu- 
reșteni a respins — de 
data aceasta — atacul lui 

Boldescu
Foto : V. BAGEAC

pentru elevi
Duminică 3 martie, bazinul 

Floreasca va găzdui, începînd de 
la ora 9, o mare competiție de 
natație deschisă tuturor elevilor 
și elevelor din școlile generale 
ale Capitalei.

Competiția, se va desfășura 
pe clase, începînd de la I-a pînă 
la a VIII-a, și va fi dotată cu 
„Cupa de iarnă*.
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Sub reflector ■

RECUZITA SPORTIVĂ m
Prima parte a articolului 

nostru, pe tema echipamentu
lui și materialelor sportive, 
s-a referit la problemele re
țelei comerciale de desfacere 
a acestor produse, la aspecte
le producției industriale de 
echipament sportiv pentru 
copii, precum și la o serie 
de inadvertențe prezente în 
sfera realizării articolelor de 
pielărie.

Vă invităm să urmăriți în 
continuare alte aspecte «are 
întregesc sfera recuzitei spor
tive.

CONTROVERSA pe tema 
SACILOR DE BOX

Secția Pielărie din cadrul 
M.I.U. a propus Federației 
de box să confecționeze sacii 
de antrenament, pentru aso
ciații sau echipe de categorii 
inferioare, din bizon sau alte

semifabricate. Forul tehnia 
pretinde, la rîndul său, ca 
toți sacii să fie realizați din 
piele — box. Ținînd cont de 
argumentele pro și contra, a- 
vem impresia că, deși se ocu
pă de boxeri, reprezentanții 
federației ar trebui să cede
ze. Măcar la puncte...
INVITAȚIE LA CAMPING
Numărul autdmobilelor pro

prietate personală sporește 
în fiecare zi. în concediu, sau 
la sfîrșit de săptămînă, turis
tul por’- "te cu mașina spre 
sanctuarele naturii. în mijlo
cul lor își montează cortul, 
căsuța mobilă care oferă un 
minimum de confort și te 
face să trăiești sentimentul 
de fraternizare cu arborii, eu

Romulus BALABAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Arbitri români invitați 
la cursul de perfecționare 

pentru J. 0.
In zilele de 25—26 martie 

va desfășura la Dubrovnik, 
Iugoslavia, un curs internațional 
de perfecționare a arbitrilor 
care vor conduce meciurile tur
neului de lupte la Jocurile Olim
pice din Mexic. La cursul orga
nizat de F.I.L.A. au fost invitați 
și trei arbitri români, deținători 
ai ecusonului F.I.L.A. Ei sînt i 
VALENTIN BAȚI, VASCUL 
POPOVICI și ION CRÎSNIC. Va 
fi prezent la Dubrovnik și an
trenorul emerit ION CORNEA- 
NU, membru prezidențial 
F.T.L.A.

se 
în

LA DINAMO - ÎNTÎLNIRE
CU MEMBRII SUSȚINĂTORI

In ziua de 1 martie a.c., clu
bul sportiv Dinamo organizează 
o întîlnire cu membrii susțină
tori. întîlnirea va avea loc — 
începînd de la ora 18 — la se
diul clubului din șoseaua Ștefan 
cel Mare nr. 9, cu participarea 
sportivilor fruntași din secțiile 
de volei, fotbal, handbal, caiac- 
canoe ș.a.

REZULTATELE TEHNICE
Agronomia Cluj — Avtntul Gheorghieni 10—4 

(1—1, 4—1, 5—2); Dinamo București — Petrol 
Geologie București 14—2 (7—0, 4—0, 3—2)| Steaua — Tîrnava • - - - -
6—0, 6—0).

Odorhelul Secuiesc 17—4 (5—0,

PROGRAMUL DE AZI
Agronomia Cluj — Petrol Geologie 
Dinamo București — Tîrnava Odor-

" : Avtntul Miercurea

— ora 9 :
București;

— ora 17 s __________ ,...
heiul Secuiesc ; ora 19 : 
Ciuc — Avîntul Gheorghienl.
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u poți atinan piscul virtuozității, 
fără să cheltuiești pentru aceasta 
ultima picătură de energie. Ma
rele Enescu petrecea zilnic 5—6 
ore la pian și în compania viorii 
sale. Despre aceste eforturi ar

putea să spună lucruri foarte. intere
sante pentru sportivi marii noștri instru
mentiști s Radu Aldulescu, Ion Voicu și 
Valentin Gheorghiu.

Efortul este necesar nu numai celor 
care vor să obțină gradul de. virtuozi
tate tehnică necesar artei majore, dar 
și celor care vor să-l mențină, o dată 
ce au ajuns la aceste culmi. Orice între
rupere în’ continuitatea acestui efort 
are efecte perceptibile pentru arta in
terpretului. Despre, aceasta ne lămu
rește o butadă atribuită unui artist ce
lebru : „Dacă nu exersez o săptămînă, 
o observ numai eu. Dacă nu .exersez 
două săptămîni, o observă, toți criticii 
mei, iar după trei săptămîni o observă 
$i publicul*.

Virtuozitatea paselor, driblingului și 
mai ales a aruncărilor la coș a jucăto
rilor de la „Harlem-Globefrotters’’ este 
menținută tot cu exerciții de o durată 
asemănătoare. De la Sonia Hen.nie încoa
ce, adică de vreo trei decenii, patinajul 
artistic de nivel internațional cere zil
nic circa cinci ore de exerciții. Nurmi 
se antrena alergînd zilnic 10—15
km, în timp ce Ron Clarke, Mecser și 
alți fondiști parcurg 25 km în medie 
pe zi. Marele nostru campion de 
iosif Sîrbu, petrecea zilnic 5 ore

tir, 
_____  ____ pe 

poligon. Cele mai bune echipe de fot
bal vest-germane se antrenează cîte
două ore dimineața .și cîte două, 
după-amiaza. Fotbaliștii brazilieni 
daugă antrenamentului obișnuit și. exer
ciții da virtuozitate executate indivi
dual.

Acest efort constituie servitutea marii 
performanțe. Nu poți urca altfel în 
vîrful piramidei sportive și cu atît mai 
puțin te poți menține acolo.

Aaest adevăr a devenit fundamentul 
vieții sportive la nivel de performanță 
internațională. Pot depune mărturie în 
acest sens Nicolae Gîju, . Ion Baciu, 
Aurel Vernescu și alți campioni cu care 
ne mîndrim.

Se naște atunci o întrebare: dacă cei 
mai buni boxeri, luptători și caiaciști 
ai noștri sînt în stare a depune acest 
efort — și fiind vorba de sporturi cu 
o popularitate relativ scăzută față de 
fotbal satisfacțiile sînt limitate — atunci 
de ce oare cei mai buni fotbaliști ai 
noștri nu consimt să depună aael.ași 
efort de dragul unor satisfacții infinit 
mai mari ? A fost bună inițiativa luată 
în cadrul recentului curs de perfecțio
nare a antrenorilor de fotbal de a se 
prezenta cu această ocazie metodele de 
pregătire a sportivilor din alta ramuri 
aflate în considerabil avans față de 
sportul cu balonul rotund.

Fără sa pretindem un efort de acest 
ordin echipelor noastre de fotbal nu 
putem aștepta nici victorii de. talie inter
națională în marile competiții oficiale.

Este o problemă: .to be or not to 
be* a fotbalului nostru.

g I

f:

ore 
a-

N. BRAȘOVEANU

BALAȘ
0 Confesiunile uneia 

din cele mai mari stele 
ale atletismului mondial

• Un film sportiv de
clanșează o carieră fără 
precedent

• “ | 
torii pe toate 
nele lumii 

cade

Zece ani de vic- 
stadioa-

Ultima 
întotdeauna

ștacheta

sportul
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Handbaliștii noștri învingători la scor:
ROMÂNIA - ISLANDA 23-14 (10-4)

CLUJ, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Intîlnind 
în meci revanșă reprezentativa 
Islandei, selecționata noastră 
masculină de handbal a repurtat 
o categorică victorie cu scorul 
de 23—14 (10—4). în acest al dol-

La Cluj $i Tg. Mureș :

Încep turneele finale
ALE „CUPEI F. R. H.“

Mîine la Cluj și Tg. Mureș se 
dispută primele partide din ca
drul turneelor finale ale „Cupei 
F.R.H.“ la handbal. Ca în fiecare 
an, și cu acest prilej, disputele 
pentru trofeele puse în joc se 
anunță interesante. în special în
trecerea echipelor masculine, care 
va avea loc în sala sporturilor 
din Cluj, promite un spectacol 
demn de urmărit, dată fiind pre
zența la start a unor formații de 
valoare, printre care și campioa
na țării Steaua București.

Programul jocurilor de mîine 
este următorul : CLUJ, sala Spor
turilor, ora 18 : Steaua București 
— Politehnica Timișoara ; ora 
19.15 : Universitatea Cluj — Di
namo Bacău ; TG. MUREȘ, sala 

ora 18 : Textila Buhuși — 
Rulmentul Brașov ; 19,10 : Univer
sitatea București — Liceul nr. 4 
Tir~ * «oara»

lea joc, handbaliștii români au 
evoluat mai bine față de întîlni- 
rea precedentă, cu mai mult a- 
plomb, folosind cu curaj artificii 
tehnice (mult gustate de nume
rosul public prezent), dar și cu 
un atac pozițional atent și so
bru. Se poate spune deci că tî- 
năra noastră reprezentativă a 
dat cu acest prilej satisfacții din 
toate punctele de vedere.

Meciul a început în nota de 
dominare a echipei române, care 
s-a detașat pînă la scorul de 
4—1 (min. 10), cînd, la fel ca și 
în primul meci, oaspeții au avut 
o puternică revenire, fiind la un 
pas de egalare : 4—3 în min. 12. 
De data aceasta, însă, echipa 
română- n-a mai cedat pasul și 
a rezistat cu succes chiar și în

perioadele cînd oaspeții au jucat 
brutal, încheind prima repriză 
cu un avans substanțial.

Partea a doua a întîlnirii a 
aparținut net jucătorilor noștri, 
care în final și-au permis și mo
mente de „demonstrație” pe 
care, însă, le-am fi vrut mai 
eficiente.

Au marcat Spec (4), Costache 
Mircea II (4), Gațu (4), Lieu (3), 
Guneș (3), Paraschiv (3) și Nica 
(2) pentru selecționata noastră, 
și O. Hallsteinsson (3), G. Hal- 
Isteinsson (5), Oskarsson (2), 
Hjalmarsson (1), Jonsson (1), 
Magnusson (1), Ogmudsson (1) 
pentru reprezentativa Islandei.

A arbitrat V. Simanovici (Iu
goslavia).

C. ANTONESCU

DINAMO ȘI-A LUAT REVANȘA
Aseară, în sala Dinamo din 

Capitală, s-a disputat revanșa 
întîlnirii Dinamo — Gwardia 

Opole, campioanele de juniori 
de handbal ale României și Po
loniei. A fost o partid" de luptă. 

Dinam o, cunosctad posibilitățile

adversarului, a pornit decis din 
primul moment; organizîndu-șl 
bine atacul și acționînd sigur în 
apărare a reușit să pună stă- 
pinire integrală pe joc și să ob
țină o victorie de proporții 9 
27-15 (13—7).
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ficarea

superioară
a zonei
turistice

Prahovei“ Pirtia de schi, zonă de fericită interferență intre sport, și 
turismul de iarnă, poate fi multiplicată în numeroase puncte 
ale zonei turistice Valea Prahovei. Cititorii noștri aduc 

numeroase sugestii în acest sens

SĂ SE EXTINDĂ SPRE SUD ZONĂ TURISTICĂ
amplă serie de propuneri, lapidar formulate, dar foarte interesante, dovedind 

O o bună cunoaștere a zonei Valea Prahovei, ne trimite tov. ing. VICTORIA PĂDUREȚ din
București, care precizează că dezideratele sale reprezintă „PUNCTUL DE VEDERE AL 
TURISTULUI CARE STRĂBATE MUNȚII PE JOS".

Propuneri 
d in Predeal
Este justificată existenta te

renului de fotbal din Predeal ? 
Iată problema pe care o ridică 
tov. MIRCEA SIMA, contabil 
la I.S.C. Predeaă, fost activist

Adalbert Rethi redivivus?
Desigur, pasionații teni

sului de masă de la noi 
s-au șesizat de absența din 
activitatea competițională, 
în ultimele luni, a maes
trului sportului Adalbert 
Rethi. într-adevăr, cunos
cutul sportiv — fost de 
două ori campion al țării 
la simplu, posesor a 15 ti
tluri de campion republi
can (la diferite probe), om 
de bază al reprezentativei 
României, ca și în formația 
C.S.M.-Cluj (deținătoare 
de cinci ori a trofeului 
„C.C.E.") — nu a evoluat 
nici la campionatele inter
naționale din sala Floreas- 
ca șl nici în alte concur
suri din țară și străinătate. 
Zilele trecute, însă, am a- 
vut surpriza plăcută să 
primim la redacție vizita 
lui Rethi. Era foarte ra
dios.

— Am avut de trecut 
peste o perioadă foarte di
ficilă de cîteva săptămîni. 
După întinderea de liga
mente la piciorul drept, 
din decembrie, am fost ne
voit să urmez un trata
ment de o lună de zile la 
Sovata, Pe lingă aceasta, a 
trebuit să și învăț mult,

deoarece în luna februa
rie am dat Examenul de 
stat la Facultatea de știin
țe juridice. Dar totul s-a 
terminat cu bine. Am ab
solvit cu succes Examenul 
de stat. In plus, sînt sănă
tos.

— Prin urmare, o reuși
tă deplină. Felicitări. Dar, 
tenis de masă mai joci ?

— Bineînțeles 1 De alt
fel, de două săptămîni 
mi-am reluat antrenamen
tele, pregătirea căpătînd, pe 
zi ce trece un ritm tot 
mai susținut. e

— Și ce-ți propui ?
— Să-mi înving toți ad

versarii !
— Proiecte frumoase. 

Parcă și în alți ani ți-ai 
propus așa ceva. Nu cum
va te afli într-o stare eu
forică pricinuită de „victo
ria* de la universitate ?

— Fără îndoială, sînt ta
re mulțumit. Ați văzut, am 
și motive. Totuși, sportul 
cu mingea de celuloid ră- 
mîne una dintre pasiunile 
mele. Dacă m-am hotărît 
să-mi fac reintrarea, înțe
leg ca ea să se producă nu
mai în perspectiva dobîn- 
dirii unor rezultate supe-

ADALBERT RETHI

rioare celor de pînă acum. 
Voi munci ca niciodată. 
Nu voi precupeți nici un 
efort. Voi încerca totul. 
Aștept cu nerăbdare semi
finala „O.G.E." dintre 
C.S.M, fi Slavya Praga, 
campionatele țării și, de 
ce nu, europenele de la 
Lyon.

Optimismul lui Rethi are 
darul să contamineze. Să 
fim alături de el în aceas
tă nouă „cursă* sportivă. 
Poate vom avea ocazia să 
consemnăm succesele lui 
tot sub titlul „Rethi redi
vivus", dar... fără semn de 
întrebare.

Constantin COMARNISCHI

Iată propunerile d-sale :
1. Să se extindă spre sud zona 

turistică Valea Prahovei pentru 
a cuprinde localitățile : Breaza, 
Comarnic, Posada, Valea Largă 
(spații de cazare, drumuri de ac
ces).

2. Amenajarea unor poteci tu
ristice de-a lungul crestei, în- 
cepînd din Comarnic — dealul 
Ghioșești, peste muntele Pleșuva 
și Gurguiata, pînă în curmătura 
Păduchiosul, iar de aci la Vîrful 
cu Dor. Pe versantul apusean 
există poteci și șosele forestiere.

3. Amenajarea unor poteci tu
ristice pe versantul estic ; Te- 
șila — Vf. Drăganul — Piscul 
Cîlnelul — continuarea marcaju
lui în lungul crestei Gîrbovel 
pînă în Valea Azugăi ; marcaje 
de legătură cu Poiana Țapului și 
Bușteni ca șl eu Valea Doftanei.

4. Amenajarea unei cabane tu
ristice în preajma vîrfulul Valea 
Rea, cu posibilități de acces pe 
șoselele forestiere și potecile exis
tente sau pe picioarele de munte 
Zamora și Sorica.

5. Amenajarea unei cabane în 
apropierea cantonului pastoral 
Zamora, cu acces ușor din Poiana 
Țapului.

6. Amenajarea unui mare com
plex turistic cu o capacitate de 
100—150 locuri, cu confort mini
mal, în zona Izvorul Caraimanu- 
lui — mai sus de actuala cabană 
sau în zona șeii Lăptlcl.

7. Amenajarea unei cabane în 
regiunea Scara-Ciobotea.

8. Reamenajarea cabanelor Su
sai șl Piatra Arsă (ultima a fost 
renovată cu un interior necores
punzător).

9. Mărirea capacității cabanei 
Mălăiești și refacerea marcajelor 
șl a potecilor pentru accesul și 
în timpul iernii la vîrful Omul

In memoria

lui Badea Cirțan
Un cititor din Zalău, tov. prof. 

GKAȚIAN MĂRCUȘ, ne trans-

— eventual construirea unul te
leferic pînă la vîrf.

10. Mărirea capacității cabanei 
de la Pîrîul Rece.

11. Construirea unul grup de 
cabane la Trei Brazi.

12. Mărirea capacității șl îmbu
nătățirea confortului la cabana 
Rențea. Refacerea marcajului pe 
poteca spre Predeal.

13. Construirea unor refugii tu
ristice în zonele de abrupt : văile 
Cerbului, Țigănești, Morarului, 
Bucșolulul și pasul Strunga,

14. Construirea unei cabane în 
locul de acces la „7 scări".

15. Refacerea cantonului Jepl, 
eventual transformarea lui într-o 
cabană de capacitate mică.

10. Dezvoltarea turistică a sta
țiunilor Azuga și Poiana Țapului.

17. Mărirea capacității cabanelor 
Diham șl Poiana Izvoarelor.

1®. Refacerea marcajelor de 
acces la Piatra Mare șl zona cas
cada Tamlna.

19. Amenajarea unei pîrtil de 
schi (dotată cu schi-lift) în zona 
Clăbucetul Baiului — de-a lungul 
crestei.

20. Amenajarea pîrtlllor de schi 
pentru coborîre în zonele : Poia
na Izvoarelor — Bușteni ; Gura 
Văii Cerbului — Căminul Alpin.

21. Construirea unor teleferice 
cu cabină în zonele : Sinaia gară
— Vîrful cu Dor — Omul ; Buș
teni — Valea Jepilor — Cabana 
Caraiman ; valea Mălăeștl — vîr
ful Omul.

22. Construirea unor bazine cu 
apă încălzită (ca la Ucea) la Poia
na Brașov, Bușteni, Sinaia și a 
unui ștrand la Padina (pe valea 
Ialomițel).

23. Amenajarea unor pîrtli de 
schi în stațiunile existente (pen
tru descongestionarea aceleia de 
pe Clăbucet-Predeal): la Bușteni, 
Azuga, Poiana Țapului, Predeal 
(Susai-Cioplea).

24. Punerea în circulație sîm- 
băta și duminica a unul tren ra
pid cu plecarea din București la 
ora 16.00 șl sosirea la Predeal la 
ora 18.00 (opriri : Sinaia—Buș
teni).

25. La cabane să existe cabanieri 
lnstruițl pentru a da indicații tu
riștilor în alegerea traseelor și 
hărți afișate ale împrejurimilor

(eu cabanele și stațiunile încon
jurătoare).

26. Cabanele să ofere un con
fort minim necesar, la prețuri 
accesibile tuturor categoriilor de 
turiști : să fie utilate cu truse 
sanitare de primă urgență, să fie 
curate șl bine întreținute.

27. S-ar putea constitui o aso
ciație turistică — cu o cotizație 
lunară — care să acorde unele 
înlesniri membrilor săi.

28. In gările stațiunilor, pentru 
o primă' orientare, să existe pa
nouri sau schițe cu indicații pen
tru traseele ce se pot urma din 
localitatea respectivă șl timpul 
aproximativ de mers.

29. Să se facă reduceri la cos
tul biletului C.F.R. de circa 50— 
75’/o (bilet dus-întors). atîț pentru 
turiștii individuali, cît și în grup, 
în afara celor ce se acordă prin 
O.N.T.

30. Stațiunile mal importante să 
aibă constituite echipe de salva
re pentru accidentați! din munți.

31. Parcarea autovehiculelor să 
se facă în afara zonelor de inte
res turistic (cabane, poieni).

32. De asemenea, consider că 
documentația necesară turistului 
(ghiduri, hărți) este insuficientă, 
iar popularizarea locurilor sau 
traseelor mai puțin cunoscute 
lasă de dorit (ca șl echipamentul 
turistic existent în magazinele 
noastre !)

sportiv și arbitru de fotbal.
„îndrăgesc în continuare fot

balul — mărturisește tov. Sima 
— dar... părerea mea este că pe 
actualul teren de fotbal din 
Predeal — mă refer la limite
le împrejmuite — se poate a- 
menaja un frumos și util com
plex sportiv cuprinzînd un 
ștrand pe timpul verii și un pa
tinoar în sezonul rece, o sală 
pentru tenis la unul din capete 
și ceea ce ar mai crede de cu
viință specialiștii..."

Cititorul nostru din Predeal se 
ocupă, totodată, de problema for
mării noilor generații de spor
tivi din rîndul copiilor predele- 
ni, fie organizîndu-se o școală 
sportivă pe lingă liceul local, 
fie recurgîndu-se la cadrele di
dactice existente și la instruc
tori sportivi „care să predea 
schiul, înotul, patinajul, tenisul 
de cîmp" precizînd că „pentru 
copii și începători sînt terenuri 
utilizabile spre cabanele Trei 
Brazi, Susai, Clăbucet".

TRAMBULINA DE PLASTIC 
LA POIANA BRAȘOV

Tov. dr. MARCEL BAIA, din comuna Bran, județul Brașov, 
ne scrie, printre altele :

„...pe lingă ceea ce se preconizează a se realiza in această 
zonă turistică, ar fi bine să se adauge o trambulină cu pîrtie 
de plastic la Poiana Brașov (lucru despre care se vorbește, de 
altfel, din 1966). Un capitol foarte important îl constituie apoi 
construcția de teleferice cu cabine, utilizabile pe orice vreme, 
la Poiana Brașov, la Predeal și chiar în alte localități cu acti
vitate competițională la schi".

mite o sugestie pentru organele 
locale din Sinaia și Bușteni pri
vind perpetuarea amintirii lui 
Badea Cirțan. Acest om simplu, 
Însuflețit de înalte simțăminte 
patriotice, a trecut de numeroa
se ori Carpații pe poteci tainice, 
ducind in Transilvania, vremel-

ȘCOALĂ PERMANENTĂ DE ALPINISM 
LA BUȘTENI, ÎN POIANA VĂII CERBULUI

nic subjugată de imperiul habs- 
burgic, mii de cărți românești.

Tov. prof. Mărcuș propune ca 
„în orașul Bușteni să se așeze, 
la locul ce s-ar crede mai potri
vit, o placă de marmură — even
tual pe clădirea Căminului alpin 
— care să amintească tuturor 
că ciobanul Badea Cirțan, din 
Bușteni, a pornit ducind în de
sagile sale mii și mii de cărți 
fraților din Transilvania".

Avînd în vedere faptul că 
mormîntul acestui patriot se 
află în cimitirul din Sinaia, citi
torul nostru propune să se dea 
Casei de cultură din localitate 
denumirea de „Casa de cultură 
Badea Cirțan".

In continuare, tov. Mărcuș su
gerează organizarea în acest an 
a unui „Traseu turistic memorial 
Badea Cirțan" precum și o com
petiție turistică anuală, pe dis
tanța Bușteni — Oprea — Cîrti- 
șoara (comuna natală a lui Ba
dea Cirțan).

încercatul alpinist, maestrul emerit al sportului EMILIAN 
CRISTEA își îndreaptă atenția spre leagănul alpinismului ro
mânesc, frumoasa stațiune Bușteni, pe care o vede devenind 
nu numai un important centru de alpinism, dar și de practicare 
a schiului și, bineînțeles, a drumeției 'de munte pe poteci care 
așteaptă încă să fie marcate. Iată cîteva fragmente din scri
soarea sa :

„Buștenii, considerat leagăn 
al alpinismului românesc, este 
singura localitate de acces spre 
cele 243 trasee alpine, unele de 
talie europeană, stabilite în cli
nul prahovean al Bucegilor. 
Afluența crescîndă a alpiniști- 
lor a dus la construirea în Buș
teni a Căminului Alpin, o ca
bană destinată inițial amatori
lor acestui sport. Creîndu-și o 
bună reputație, cabana s-a 
transformat într-un hotel, in 
care, rareori, mai găsesc loc și 
alpiniștii.

Nu este de mirare, așadar, 
că alpiniștii ocolesc, acum, a- 
ceastă cabană și își caută loc 
de găzduire pe la gospodarii 
din oraș. Ce-i de făcut ? Că

minul alpin, avînd „un vad co
mercial" bun, nu va fi readus, 
probabil, la ceea ce a fost, dar 
nici nu poate păstra un nume 
care nu i se mai potrivește. 
Pentru alpiniștii și amatorii de 
drumeție s-ar putea transforma 
o vilă în cabană (cu sau fără 
denumirea de Cămin alpin), 
unde să fie respectată liniștea 
și disciplina specifică adevăra
telor cabane.

Ne-arn permite chiar să su
gerăm construirea unei cabane 
în Poiana Coștilel sau, mai cu- 
rînd in Poiana Văii Cerbului 
(aci existînd și sursă de apă), 
înființîndu-se acolo o școală 
permanentă de alpinism, unde 
tineretul să primească pri

mele noțiuni necesare pentru 
practicarea acestui sport cu a- 
plicativitate multilaterală.

Există, în Bușteni, și o pirite 
de schi amenajată pe versantul 
Caraimanului dar ocolită de a- 
matorii de schi. Prin dotarea 
acestei pîrtii cu un schi-lift. 
stațiunea ar putea deveni un 
important centru de schi pe Va
lea Prahovei.

Pe Valea Albă s-a construit 
un refugiu unde schiorii își 
lasă, primăvara, schiurile de la 
o zi la alta, dar care nu oferă 
condiții pentru înnoptare. Pen
tru această construcție au fost 
alocate fonduri, cu ani în urmă, 
achiziționlndu-se și o bună 
parte din materiale. Unde or 
fi ? De ce nu s-a nealizat con
strucția atît de necesară ? Nu 
știm. Dar este păcat, căci în 
această zonă se află cele mai 
numeroase șl mai dificile tra
see alpine din Carpații româ
nești.

(Urmare din pag. 1)

iarba, cu rîurile, cu munte
le sau cu marea. Campingul 
devine o modalitate turistică 
din ce în ce mai savurată. A- 
matorii, mai vechi sau mai 
noi, vor găsi anul acesta în 
magazine mai multe corturi 
(cu 60 la sută), saltele pneu
matice (cu 80 la sută), mobi
lier adecvat (paturi, șezlon
guri, mese și scaune — toate 
pliante), tipuri de aragaz, 
spirtiere și lămpi de iluminat 
speciale, truse de vase și ta- 
cîmuri. Deși o serie din a- 
ceste produse sînt importate 
în prezent, procesul lor de 
introducere în producția au
tohtonă este foarte avansat. 
Au fost contractate și omolo
gate deja, cu întreprinderile 
industriei ușoare, corturi de 
2 și 4 persoane (simple și 
izoterme), saltele pneumatice 
și alte produse. Comerțul va 
oferi solicitanților în 1968 o 
gamă de 20—25 tipuri de cor
turi (față de 12 modele cîte 
existau în 1967). Chiar în 
primul trimestru vor apare 4 
modele noi cu linie mai atră
gătoare, cu podeaua confec
ționată din pînză cauciucată 
și sfori de ancorare din fire 
de relon. De asemenea, va 
spori numărul corturilor cu 
verandă, model extrem de 
căutat.

Se va realiza mobilier-cam- 
ping, în cantități satisfăcătoa
re și într-o gamă foarte va
riată (mese, scaune și șezlon
guri pliante). Vor apare tru
se ou vase de 
bucătărie-camping 
— inoxidabile, u- 
șoare și pliante.

Sînt în curs de 
contractare tipuri 
de spirtiere și re- 
șouri-turist cu a- 
ragaz, cutii pen
tru alimente, ră- 
citor portabil, ter- 
mose de 4 mă
rimi. (tot necesa
rul de termo- 
se va fi asigurat din produc
ția internă).

NOUTĂȚI — 1968
In noul an, gama articole

lor pentru sport — turism se 
va îmbogăți cu aproximativ 
30 de articole noi din pro
ducția internă, sau din im
port. Volumul fondului de 
marfă se va mări. Iată cîteva 
dintre noutățile anunțate : &

— 3 modele de schiuri im 
digene (produse la Reghin), 
printre care tipul „Start" din 
fibre de sticlă

— un nou rnodel de legă
turi schi, tip „Securit"

— patine pentru patinaj 
artistic din import

— 3 mărimi de patine cu 
cheie (produse ale întreprin
derii I.O.I.L. Metal-Lemn O- 
radea)

— un model de minge din 
materia] plastic pentru mini- 
baschet (import)

— pantofi de canotaj și 
auto (au pe carîmb o conti
nuare a tălpii de cauciuc)

— tălpi sintetice, detașa
bile, pentru pantofii de atle
tism

— trening din fibre supra- 
elastice cu interior de bum
bac flaușat

— îmbrăcăminte de purtat 
înainte și după activitățile 
sportive

— haine din moltopren, 
fanteziuri, scurte alpin pen
tru femei, din fire de bum
bac, dolan, relon sau din bla
nă artificială

— două noi tipuri de ra
chete pentru tenis de cîmp, 
avînd caracteristici superioa
re, inspirate după modele cu 
reputație binecunoscută, Dun
lop și Slazenger

— bărci pneumatice : două 
tipuri din import, un tip din 
producția internă. (De ce oa
re întreprinderea Tehnica

Nouă din București, producă
toare, în trecut, a tipului de 
barcă pneumatică Delta, mult 
apreciată și solicitată, refuză 
să mai fabrice acest produs, 
în pofida repetatelor demer
suri ale M.C.I. ?)

— pentru pescarii sportivi i 
fir și peștișori din material 
plastic (din producție indige
nă), vergi bambus, cutii pen
tru pește viu, mincioc meta
lic, mulinete cu tambur fix 
și tambur mobil, fir de pes
cuit Kroic cu dimensiuni sub 
0,20 mm.

CALITATEA — DRUM 
FAR A SFlRȘIT

Unele articole pentru sport 
autohtone au încă un deficit 
de calitate, ceea ce îngreuia
ză utilizarea lor în sectorul 
sportului de performanță, sau 
le scurtează timpul de utili
zare. în sensul vizat s-au luat 
o serie de măsuri soldate cu 
ameliorări notabile:

— patinele au în prezent 
un înveliș galvanic de pro
tecție, de calitate superioară. 
Se speră în îmbunătățirea 
procesului tehnologic pînă la 
eliminarea completă a exfo- 
lierii stratului de protecție, 
în schimb, cele pentru pati
najul artistic continuă să fie 
montate cu șuruburi cilindri
ce (nu conice), fapt ce deter
mină o scurtare a perioadei 
de folosire și alte neajunsuri.

— Pași înainte s-au reali
zat în procesul de confecție 
și finisare a schiurilor. Dar 
unele continuă să fie rigide.

Sub reflector: 
RECUZITA SPORTIVĂ (I)

Stratul superior din material 
plastic care acoperă fibra 
lemnoasă se descleiază frec
vent. Se mai observă că în
treprinderea producătoare nu 
acordă suficientă atenție mon
turilor de vîrf și tocurilor, în 
corespondență cu dimensiu
nile schiurilor.

— Treningurile de bumbaa 
se întind, se deformează ime
diat. De ce nu se impacien
tează nimeni ?

— Căptușeala unor articole 
de îmbrăcăminte pentru sport 
confecționată din bumbaa ne- 
șamforizat intră la apă, ceea 
ce împiedică spălarea acestor 
produse.

— Ghetele de fotbal sînt 
butucănoase, grele, nu se mu
lează bine pe picior, se de
formează repede.

_ — Tricourile pentru sport 
sînt realizate într-o gamă co- 
loristică și de modele săracă 
(menținută de mulți ani), lip
sită de bun gust. Coloranții, 
adesea de slabă calitate, in
suficient fixați, se degradează 
rapid.

— Mai multă grijă la rea
lizarea mulinetelor Delta, 
Avat și a lansetei din fibre 
sintetice. Altfel, ne rîd... 
peștii.

DOLEANȚE

— Să se definitiveze mai 
repede (termenul prevăzut 
inițial fiind depășit), nomen
clatorul articolelor pentru 
sportul de performanță și de 
masă, precum și nomenclato
rul articolelor pentru turism 
— voiaj — camping.

— în prezent, majoritatea 
articolelor pentru turism sînt 
produse de către industria 
locală, neînzestrată, firește, 
cu utilaje de înaltă tehnici
tate. Logic, calitatea .acestor

produse nu va atinge indici 
superiori dacă producția lor 
nu va fi preluată treptat de 
către unitățile industriei re
publicane, dotate cu utilaje 
moderne și cadre de înaltă 
calificare. Mai există și alt 
argument. Dacă M.I.U. ar în
ființa în cadrul unor între
prinderi secții specializate în 
producerea articolelor pentru 
turism, producția internă ar 
putea satura atunci cererile 
în continuă creștere și s-ar 
crea condiții pentru vînzarea 
în rate a unor articole de tu- 
rism-camping cu valoare 
mare: corturi, mobilier etc.

— Nu fabricăm saci de 
dormit, articol mult solici
tat. Un profesor din Cod- 
lea a propus un prototip sa
tisfăcător ce s-ar putea fa
brica din P.N.A. (un poliu- 
retan). Deși M.I.U. a solici
tat în repetate rînduri, Mi
nisterul Industriei Chimice nu 
repartizează materia primă.

— în magazine nu se gă
sește încălțăminte ușoară, a- 
decvată, pentru munte. S-au 
adus modele din străinătate, 
dar, neexistînd un stimulent, 
elaborarea procesului tehno
logic, fabricarea matrițelor și 
calapoadelor întîrzie.

— Pentru adaptarea Ia ne
voile sportului de perfor
manță sînt necesare studii 
comune ale reprezentanților 
CNEFS, M.f.U. și UCECOM. 
vizionări și achiziționări de 
patente (în domenii secante, 
aceste instituții colaborează 
puțin sau deloc, sursă de 

paralelisme și 
încurcături).

— Sectorul de 
pielărie din M.I.U. 
își va definitiva 
în curînd planul 
de perspectivă pe 
intervalul 1970— 
1980. CNEFS-ul 
și federațiile 
sportive n-au so
licitat nimic pînă 
la această da
tă și dacă nece
sitățile lor nu 
vor fi prevăzu

te în planul general (pre
cum s-a întîmplat și în pe
rioada 1965—1970), rezolvă
rile ulterioare vor deveni ex
trem de dificile, oricîtă bună
voință s-ar investi în sensul 
amintit.

— Antecedentele ' pledează 
pentru bifurcarea rețelei co
merciale. Una ar trebui a- 
fectată articolelor pentru 
sportul de performanță, alta 
amatorilor de turism-camping 
și reprezentanților sportului 
de masă.

Rețeaua comercială trebuie, 
în general, mai intens rami
ficată și dotată cu localuri a- 
decvate. Pe traiectoria ei se 
simte necesitatea unui con
trol permanent și riguros. De
zideratul ar putea fi împlinit 
numai dacă funcționari din 
centrala ministerului ar fi 
eliberați din carapacea unor 
îndeletniciri birocratice și
dirijați în acțiunea de con
trol.

— Este inadmisibil ca
Bucureștiul să nu aibă un
mare magazin cu articole de 
sport, în care amatorii să gă
sească concentrate, pe princi
piul universalității, toate ar
ticolele necesare pentru tu
rism, schi, litoral, pescuit, 
vînătoare, automobilism etc. 
Cele trei existente, mici, im
proprii și inestetice nu mai 
constituie o soluție. S-au fă
cut propuneri* ca în localul 
fostului magazin Sora, în 
prezent aproape complet ne
exploatat ca spațiu comer
cial, în pofida plasamentului 
său excelent, să fie deschis 
complexul universal pentru 
prezentarea și desfacerea ar
ticolelor de sport-turism- 
camping. Dar propunerea, 
foarte judicioasă de altfel, 
a nimerit probabil într-o u- 
reche insensibilă.

• F. R. Baschet organizează 
intre 1—3 martie (sala Con
structorul din București) un trial 
pentru loturile naționale de ti
neret și de juniori care au, în 
acest an, următoarele obiective : 
tineret.: 14—21 iulie — Cupa 
speranțelor olimpice (Minsk), 

28 iulie — 4 august — Festiva
lul Mondial al Tineretului și 
Studenților . 4 -8 septembrie — 
turneu la Plovdiv ; juniori: 
16—21 iulie — turneu în Polo

nia, 5—12 august — turneu în 
R.D.G., 28 august — 1 septem
brie — Balcaniada în Bulgaria, 
20—30 septembrie — turneu in 
Cehoslovacia. Loturile sînt alcă
tuite din următorii sportivi : 
(antrenori : V. Popescu și P. 
Vasiliu la lotul de tineret, V. 
Dăscălescu și Alex. Petrică la 10- 

le»®

tul de juniori) : Ronay, Stă vai u, 
Prie (Universitatea Cluj), Dan 
Roman (Politehnica Cluj), Mo- 
raru, Ioneci, Bejan, Samson, 
Chivulescu (Politehnica Galați), 
Spînu, Dumitru, Martinescu 
(Școala sportivă Constanța). 
Cîmpeanu (Dinamo Buc.), Popa 
Andreițu, Purcăreanu, Troacă 
Georgescu, Haneș (Politehnica 
Buc.), Czell, Roxin (Rapid Buc.), 
Moisin, Gh. Roman, Padvarcu,

Pîrșu, Irimie (I.C.F.), Nicolescu, 
Teodoru, Paraschiv (Academia 
Militară), Bădescu (Politehnica 
Brașov), Bugaru (Șc. sp. Tg. Mu. 
reș), Huică (Sc. sp. Bacău).

• Duminică se reia campio
natul național feminin, cu pri
ma etapă a returului care pro- 
gramează următoarele partide : 
I.C.F. — Politehnica București, 
Constructorul București — Voin
ța București, Rapid — Progresul 
București, Universitatea Cluj — 
Voința Brașov, Crișul Oradea — 
Mureșul Tg. Murbș

• Jocurile din Capitală se vor 
desfășura duminică, după ur
mătorul ■ program : sala Con
structorul, de la ora 10 : I.C.F. 
— Politehnica, Constructorul — 
Voința București ; sala Giulești, 
de la ora 11 : Rapid — Pro
gresul.
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DAR REPREZENTAREA?
CA VALUL TRECE.
Sub sticla unul birou din se

diul clubului sportiv Crlșul Ora
dea există o tăietură din Ziar, în
gălbenită de vreme. Oricine Intră, 
o citește șl oricine o citește (a 
vorba de o epigramă), zîmbește. 
Ca să evite eventualele confuzii 
de datare, posesorul biroului o- 
feră relații: „E din vara Iul >65, 
cînd a picat Crlșul din divizia A".

Epigrama (din colecția umo
ristului V.D. Popa) rezumă pe 
patru rîndurl cauzele care duse
seră echipa în Impas : într-un 
timp scurt, la clubul orădean se 
perindaseră peste 70 de fotbaliști 
(„Pe dreptate, microbiștii / îșl a- 
rată pesimismul, / Căci la Crlșul 
fotbaliștii / Practică mal mult 
turismul").

Oricum, epigrama critica o stare 
'de lucruri de care se făceau res
ponsabili toți diriguitorii clubului 
(șl nu numai ei); de aceea, spun 
sincer, m-a surprins că lama sa
tirei era pusă la vederea oricui.

— Ea a declanșat „procesul de 
purificare" de la noi — îmi dă 
explicații vicepreședintele clubu
lui, tovarășul Alexandru Torjoc. 
Pînă la acea dată nu făcusem o 
statistică a „păsărilor călătoare" 
care trecuseră pe la noi. Ne-am 
dat’ seama, într-adevăr, că în ul
timul timp poposiseră foarte 
mulțl călători aici. Veniseră, stă
tuseră ctt stătuseră șl apoi du- 
su-s-au. Făcuseră din Oradea o 
haltă In marea lor călătorie după 
„lina de aur".

De ce îl acceptam 7 Handicapați 
de compania prestigioasă pe 
care o aveam în A, căutam per
manent să ne întărim. Ne-am 
cramponat astfel de fiecare vizi
tator, la fiecare nouă apariție ne 
sclipeau ochii, în fiecare sosit 
vedeam omul cu revirimentul. 
Experiențe peste experiențe care 
ne-au dus, tn final, la faliment. 
Noi niciodată n-am știut pe cine 
contăm ; întrebarea „cine vine, 
cine pleacă 7", devenise un leit
motiv al activității noastre, șl, 
la momentul de răscruce (retro
gradarea din divizia A), am văzut 
că, efectiv, nu aveam pe cine 
conta. Toată garda — cu numele 
ei sonore — a bătut în retragere. 
Nici unul nu s-a arătat dispus să 
lupte pentru recucerirea pozițiilor 
pe care el toți, la un loc, le pier
duseră. Toți au pus condiții șl 
toți ne-au amenințat cu „avanta
jele» categoriei superioare. Am 
simțit că toți erau străini de club 
(șt la propriu șl la figurat)» șl am 
hotărît să ne dispensăm de ei. 
Dragoste cu sila nu se face. Am 
dizolvat o echipă întreagă. Am 
făcut curățenie. Renunțarea la 
jucători ca Weichelt, Pojonl, 
Bakos, Solomon, Saeaci I șl II, 
Mureșan II șl iii, a părut mul
tora un act temerar, pe care l-au 
etichetat drept Incapacitate pro
fesională. Astăzi, nu regretăm că 
am procedat așa, îmi spune, con
vins, interlocutorul.

Au urmat zile de cumpănă. 
Echipa se „revitaliza" greu, re
zultatele erau din ce în ce mai 
îngrijorătoare. Din vechea for
mație rămăseseră doar trei „mo
hicani" (toți sub 22 de ani), echi
pa fiind completată cu jucători 
din raza orașului și din lotul de 
juniori. Mulțl dintre el de-abla 
acum învățau adevărata tehnică, 
le lipsea maturitatea tactică si 
experiența de concurs. O jumă
tate de an au făcut echilibristică 
între B și C.

Existau însă și motive de opti
mism : toți erau orădenl șl lu
crau pasionat, toți erau tineri 
(media de vîrstă 21 de ani) și 
visau afirmarea, toți credeau 
într-o cauză comună: promovarea 
în A. Antrenorul Ferenczl a 
fructificat situația ; și-a scos am
barcațiunea din apele tulburi și 
a împins-o în față, unde a rămas 
întreg turul actualului campio
nat. pe care l-a terminat pe locul 
trei.

Proiecte pentru retur 7 Promo
varea, în care toată Oradea speră 
șl în care jucătorii cred. Ar fi o 
nouă performanță a lor, pentru 
că una au realizat deja : este 
prima formație orădeană care nu 
a achiziționat nici o „vedetă”, 
prima formație care a exclus spi
ritul 
vital 
tulul 
club.

Șase dintre cel amintiți depă
șiseră de mult 30 de ani, nici 
unul din componențli lotului nu 
avea, la Cugir, o vechime de 
peste un an șl jumătate.

Antrenorii nu au personalitate; 
de altfel, nici n-au cînd să și-o 
creeze pentru că sînt schimbați 
ca marionetele : unu, doi, trei 
sau patru pe an (în anul în care 
a funcționat șl a renunțat 
Petschowskl s-au „rodat” patru 
antrenori). Formațiile sînt stabi
lite de niște „superman!", care 
Ignoră opinia antrenorului, hotă- 
rînd pînă șl omul care execută 
penaltiul sau loviturile libere.

Cu toate remanierile, bilanțu
rile la Cugir au fost permanent 
deficitare. „Cam puțin un loc 6 
în schimbul capitalului Investit", 
îșl spuneau „supermanil", la fi
nele campionatului trecut. Rezol
varea 7 „Forțe noi" ! Și au fost 
aduse ! Șl forțe noi (de aceeași 
dubioasă calitate) și antrenor 
nou I „Trebuie ca șl Cugirul să 
promoveze o dată I" Dar lată că. 
în loe să meargă spre piscul cla
samentului, A.S. Cugir coboară, 
curios, spre lanterna roșie. (A 
terminat turul pe locul 12 după 
ce, în prealabil, antrenorul fu
sese exclus după etapa a IX-a 
pentru Incapacitate profesională).

Refrenul cu „forțe noi" scîrțîie 
Iarăși pe patefonul din Cugir. 
Ultima placă ne anunță că aici 
a sosit recent un pluton de 37 de 
fotbaliști și se așteaptă, cu pri
mul tren, sosirea unuia sau a doi 
antrenori.

Juniorii ? Categorie Ignorată I 
Sportivitate ? Noțiune fără con

ținut în acest *—............................
fotbalului,

ținut labirintic al

N. MUȘCELEANU
cel aflațl în pragulP.S. Pentru cel aflațl în pragul 

renunțării, dar cu socotelile ne
puse la punct, indicăm adresa : 
A.S. Cugir, care adună tot, oferă 
cele mai bune condiții, acceptă 
naveta și nu are pretenții. ~ ’ 
ca poți, pleci cînd vrei.

Subiect deschis șl pentru 
gramiștl. Cine știe, ironiile 
vor înțepa poate vreo minte 
Va purcede vreodată la asanarea 
tnlaștlnel, așa 
cedat, cu doi 
din Oradea.

Dal

epl- 
lor 

care

cum bine au pro- 
anl în urmă, cel

Pag. a S-a

FINALE DE MARE ATRACȚIE 
ÎN „CRITERIUL TINERETULUI

b

de racolai, lăsînd spațiul 
spiritului de echipă, respec- 
șl« responsabilității fată da

CĂUTĂM FORȚE NOI

Am coborît nouă trepte tn 
clasament țl m-am oprit la o 
veche cunoștință : A. S. Cugir, 
echipa unde acum, înaintea re
turului (de altfel, înaintea fie
cărui tur sau retur), se concen
trează masiv „forțe". Tot ce a- 
runcă peste bord echipele din 
diviziile A șl B este „pescuit" aici. 
Dar Cugirul nu este numai un 
colac de salvare. Cugirul are mi
rajul său care atrage — pentru 
ultimă escală — pe toți cel aflațl 
în pragul retragerii șl cu socote
lile încă neîncheiate. Vin aici 
pentru reconfortare, pentru că 
„aerul" din Cugir este mal priel
nic ca oriunde.

iată, ca exemplu, echipa „con
valescenților» de anul trecut: 
Forgacz, Alexandru Lazăr șl Bo- 
tescu din București (ultimul era 
chiar navetist 1), Neamțu din 
Arad. Boroș din Oradea, Gheor
ghe Ion din Galați (Șl el nave
tist t), Ivan șl Mureșan din Tur
da, Ghergheli șl Remus 
Timișoara, Văcaru ți 
Gheorghe, fugiți de la 
adăpostiți alei, plus...
reprezentanță a Cugirulul, 
«tind dlntr-un singur om : Dlma.

Lazăr din 
Gheorghe 
Sibiu și 
(.bogata" 

con

Dat fiind faptul că iarna a- 
ceasta n-a fost pretutindeni și 
totdeauna favorabilă pregătiri
lor, o serie de formații din divi
zia A s-au bucurat (mai mult ca 
oricînd) de sprijinul C.N.E.F.S. 
și al federației de specialitate 
pentru organizarea unor turnee 
peste hotare.

Astfel, un mare număr de fot
baliști din București și din alte 
centre din țară (în afara celor ce 
au trecut Oceanul), au avut po
sibilitatea — imediat după în
cheierea sezonului sau acum, tn 
preajma începerii partidelor ofi
ciale — să evolueze pe stadioa
nele din Iugoslavia, Ungaria, 
U.R.S.S., R.D.G., Liban, Siria, 
Kuweit, Iran etc.

Scopul ? Menținerea echipelor 
într-o formă corespunzătoare, 
asigurarea unei continuități în 
antrenamentele jucătorilor, după 
planurile fiecărui antrenor. Din 
declarațiile pe care tehnicienii, 
întorși acasă, le-au făcut presei, 
a reieșit că în aceste turnee ei 
au încercat o serie de elemente 
tinere, au conceput diferite 
scheme tactice ș.a. Fină aici toa
te bune. Cum rămîne însă cu 
reprezentarea ? Aceste turnee nu 
pot fi privite numai din punctul 
de vedere al pregătirilor, igno- 
rîndu-se cu totul rezultatele. Si 
acestea interesează. Dar, cu ex
cepția formațiilor Farul ți 
Steaua, care au avut evoluții 
mulțumitoare, celelalte garnituri 
— unele din ele cu pretenții — 
au înregistrat rezultate penibile. 
N-am stat de vorbă cu antre
norii acestor echipe. Mai mult 
ca sigur că și aceștia ne voi 
vorbi de scheme tactice, de ve
rificări
cheie, de utilitatea acestor parti
de în sezonul „mort* etc. Vom 
renunța, însă, la aceste discuții, 
după părerea noastră jenante. 
In fața rezultatelor tehnice, ori
ce comentariu devine, uneori, de

prisos, schemele tactice ți va
riantele, oricît de ingenioase, se 
năruie ca un castel de cărți cînd 
adversarii îți îndeasă în poartă 
4—S goluri. Și unde ? In Iran I 
Sau la Szeged, de unde Progre
sul și „U“ Cluj au plecat cu un 
bagaj de 9 (nouă) goluri 1 Piteș- 
tenii s-au întors acasă cu un 
bilanț nesatisfăcător: trei în- 
frîngeri și un meci egal. Și așa 
și alte echipe, la mii de kilometri 
realizează —zice-se— acumulări 
tehnice, tactice, valorice, acu
mulări care, după părerile unor 
tehnicieni, nu pot fi înțelese de 
orice muritor! „O sâ-i vedeți 
în campionat". Să fim serioși! 
Nimeni nu se mai amăgește cu 
submediocrele evoluții ale fotba
liștilor, în speranța unor reveniri 
miraculoase. Aceștia ar trebui 
să fie convinși că nu mai au 
dreptul să înșele dragostea și 
buna credință a naivilor lor 
porteri.

Turnee de pregătire ? 
acord. Climă blîndă ? Bine,
lucru surprinde : nici un antre
nor nu pomenește despre com
bativitatea elevilor lor în apăra
rea culorilor clubului, despre 
conștiința lor ca reprezentanți 
peste hotare ai fotbalului româ
nesc. Căci și în aceste turnee 
pregătitoare, sîntem siguri, nu 
s-a jucat cu porțile închise, ci 
tn fata a mii și 
tori.

Numai atitnci 
și jucătorii vor
seriozitatea problema reprezen
tării se va putea spune că s-a 
făcut un pas mare în creșterea 
responsabilității fotbaliștilor. 
Dar, aceasta este de acum o 
chestiune în care un cuvînt greu 
trebuie să-l aibă conducerile 
cluburilor ți asociaților. Și pe 
urmă echipele vor putea pleca 
și în turnee...

sa

De
Un

mii de specta-

cînd antrenorii 
privi cu toată

pe anumite posturi-

Cristian MANTU

Panică la poarta brașovenilor. Fază din meciul amical A.S.A. Tg. Mureș — Metrom Brașov 5_ 1
Foto: MIHAI EZASZ — Tg. Mureș

ȘTIRI DIN TABERELE 
ARBITRILOR

PITEȘTI: încă de la începu
tul lunii ianuarie arbitrii de 
fotbdl din colegiile Pitești, C. 
Lung-Muscel și Curtea de Argeș 
au început pregătirile în vede
rea începerii returului campio
natului de fotbal. Pregătirile, la 
care iau parte toți arbitrii, indi
ferent de lotul din care fac par
te (divizionar, județean sau oră
șenesc) se desfășoară de două 
ori pe săptămînă: o lecție de 
pregătire fizică generală (2 ore) 
la stadion și o ședință, de pre
gătire teoretică, pe marginea 
modificărilor din regulamentul 
de joc și a unor articole mai 
dificile în interpretare. (I. Fe- 
țeanu).

BRAȘOV : Arbitrii de la poa
lele Tîmpei, în număr de aproa
pe 50, se pregătesc în aer liber, 
încă din prima jumătate a lunii 
ianuarie.

La 25 februarie cei 8 arbitri 
divizionari și-au trecut normele 
de control, în timp ce un lot 
de 22 de arbitri au dat un exa- 
menr teoretic pentru clasificarea 
în categoria întîi.

In cadrul pregătirilor teore
tice, arbitrii C. Ghiță și Tr. 
Moarcăș au vorbit despre „Sem
nalizarea arbitrilor de linie", iar 
G. Pop despre „Loviturile li
bere".

In zilele care urmează arbitrii 
brașoveni vor urmări la epidia- 
scop diferite imagini referitoare 
la unele articole din regulament, 
comentate de Z. Chifor, preșe
dintele comisiei județene de fot
bal. (C. Gruia).
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înghețatei.

ÎNGHEȚATA*

rea de energie este mai mare 
din cauza frigului.

Conținutul ridicat in vi
tamine (A-ț-D), tn săruri 
organice, în special de 
calciu și de fosfor, în pro
teine (din lapte și smîn- 
tînă), mărește valoarea nu
tritivă a

Turneul
de ia Dușanbe

Turneul internațional de fot
bal de la Dușanbe a fost cîștigat 
de formația poloneză Polonia 
Bytom, care a terminat competi
ția neînvinsă, totalizînd 6 puncte. 
Echipa română Universitatea 
Craiova a ocupat locul doi cu 
patru puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele sovie
tice Pamir — 2 puncte și Ener- 
getik Dușanbe — 0 puncte. In 
ultimul joc susținut, fotbaliștii 
români au învins echipa Pamir 
cu scorul de 2—0, prin golurile 
marcate de Sfîrlogea.

Prin conținutul bogat în 
proteine, zaharuri și gră
simi, înghețata este un pro
dus alimentar valoros, fur- 
nizînd organismului elemen
te nutritive șl un important 
număr de calorii, atît de ne
cesare iarna, cînd pierde-

__________________________________

Consumul din ce în ce 
mai mare de înghețată în 
țările cu climă rece de
monstrează utilitatea verifi
cată a acestui aliment.

Dacă am compara meciurile 
finalelor de marți seara (cînd 
au fost desemnați câștigătorii 
„Criteriului tineretului"), cu 
unele partide din campionatele 
de seniori, s-ar putea spune că 
din punct de vedere al specta
colului între cele două catego
rii de boxeri n-a existat o dife
rență mare. Mai mult chiar, 
unde partide din finalele „Cri
teriului" ar putea figura, ori
cînd, pe afișul unei gale de 
seniori.

In primul meci, M. Lumezea- 
nu l-a învins la puncte pe cam
pionul de seniori al „semi-muș- 
telor", M. Aurel. Acesta din 
urmă a atacat insistent de-a 
lungul celor trei reprize, însă 
Lumezeanu a știut să-l stopeze 
cu regularitate, contrele sale 
de dreapta fiind foarte precise.

Spectatorii au protestat ne
justificat la anunțarea deciziei 
prin care brăileanul P. Iuga 
era declarat învingător. Să re
memorăm meciul, pe scurt. In 
prima repriză, Iuga a plasat 
cu adresă cîteva puternice di
recte la figură, la care Molnar 
(Tractorul Bv.), timorat, n-a 
schițat nici un gest de apărare. 
La reluare, brașoveanul a ieșit 
decis la atac, surprinzîndu-și 
adversarul cu serii excelente. 
Spre sfîrșitul reprizei, în do
rința de a-și apropia victoria, 
Molnar n-a mai apreciat însă 
distanța, ei s-a aruncat desco
perit in pumnii lui Iuga. Situa
ția s-a repetat, aproape identic, 
și în ultima repriză.

Un meci antrenant au fur
nizat P. Nedelcea (Dinamo) și 
I. Petre (Voința). Victoria lui 
Nedelcea s-a qonturat încă din 
primul rund, când și-a susținut 
atacurile cu serii rapide și va
riate de cite 3—4 lovituri, în 
timp ce adversarul său puncta 
totdeauna izolat. La categoria 
pană — un meci echilibrat, în ca
re Dobrescu (Prog. Brăila) și Dru
gă (Tractorul Bv.) au dovedit 
serioase lacune în apărare. Ca- 
listrat Cuțov (Dinamo) a ma
nifestat o netă superioritate a- 
supra lui T. Miron (Voința), 
utilizîn-d o gamă variată, spec
taculoasă, de lovituri. Gh. Ene 
(Dinamo) și V. Prodan (Meta
lul) au 
vorbit, 
ținut, 
confuz.
teva serii la corp ușurînd sar
cina arbitrilor de a găsi un în
vingător. Superioritatea lui V. 
Silberman (Steaua) asupra lui 
Al. Popa (C.S.M. Cluj) a 
evidentă, astfel că arbitrul 
culescu a oprit ? meciul

lăsat impresia că... s-au 
Ene a boxat foarte re
iat Prodan a acționat 
A câștigat Ene, cele cî-

fost 
Voi- 
spre

Meciul Romănia-lugoslavia,' 
contramandat

Intîlnlrea de box dintre selec
ționatele de tineret ale României 
șl Iugoslaviei, care urma să se 
dispute în ziua de 12 martie la 
Constanța, a fost contramandată. 
Aceasta, întrucît forul de specia
litate iugoslav a anunțat că din 
motive fortuite boxerii din aceas
tă țară nu mal pot face deplasa
rea In România.

int eres de spectatorii
și Lehăduș a fost ur- 
prezenți la finalele 
Foto: N. AUREL

Meciul dintre „greii" Sănătescu (stingă) 
mărit cu mare 
de marți seara

reprize. Tot 
s-a încheiat

sfîrșitul ultimei 
înainte de limită 
disputa dintre dinamoviștii Gh. 
Călin și C. Cocîrlea. în repri
za a treia Călin a expediat o 
contră de dreapta, trimițîndu-și 
adversarul la podea. Foarte 
puțin „box" în meciul dintre 
A. Năstae (C.S.O. Galați) și T. 
Ivan (Progresul). Ambii au re
cepționat loviturj dure. Semi
greii A. Iancu (Steaua) și P. 
Pîrvu (Energia Cîmpina) au dat 
mult de furcă arbitrului Epu- 
reanu. Primul a fost avertizat 
pentru lovituri după ceafă.

Finala „Criteriului" s-a în
cheiat cu o partidă de zile 
mari. Gălățeanul Lehăduș l-a 
dominat copios, timp de două

pe I. Sănătescu (Dina- 
aces-

reprize, 
mo Craiova), plasîndu-i 
tuia serii extrem de puternice 
și spectaculoase. Eforturile fă
cute de Lehăduș au fost însă 
resimțite in ultimul rund, cînd 
Sănătescu a sesizat „căderea'1, 
adversarului, și, avînd o pre
gătire fizică superioară, l-a a- 
dus pe gălățean la un pas de 
out. Craioveanul a obținut o 
victorie la care — desigur — 
nici el nu se mai aștepta I Cît 
despre Lehăduș, credem că pe 
viitor el va ști să-și dozeze 
mai bine eforturile, pentru ca 
finalurile meciurilor să nu-1 mai 
găsească sleit de puteri.

R. CALARĂȘANU '

AU FOST FIXATE SI DATELE MECIURILOR 
STEAUA-VIRTUS DIN C.C.E.

După formațiile (masculină și 
feminină), Dinamo București, și 
cea de-a treia echipă româneas
că angajată în ediția din acest 
an a Cupei campionilor euro
peni, Steaua București, îșl cu
noaște acum datele de desfășu
rare a meciurilor sale din sfer
turile de finală ale competiției, 
cu lidera voleiului masculin 
italian, Virtus Bologna. Zilele 
în care vor avea loc cele două 
întilniri — stabilite prin acor
dul intervenit ieri între clubu
rile sportive respective — sînt : 
duminică 10 martie, la Bologna,

turul, și sîmbătă 16 martie, la 
București, returul.

Reprogramarea restanțelor 
din divizia A

PRONOEXPRES-LOTO -PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT nr. 8 
DIN 25 FEBRUARIE 1968

Categoria I (12 rezultate):
17.5 variante a 5.893 lei;

Categoria a II-a (11 rezulta
te) : 127,5 variante a 970 lei;

Categoria a IlI-a (10 rezulta
te) : 884,0 variante a 210 lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES nr. 8 

DIN 21 FEBRUARIE 1968
Extragerea I

Categoria 1: 2 variante
32.913 lei; a II-a: 10 a 7.131 
lei ; a IlI-a : 56 a 1.371 lei; a 
IV-a: 332,5 a 296 lei; a V-a:
1.287.5 a 76 lei; a Vl-a : 5.466 
25

a

lei.
a

Extragerea a II-a
Categoria 1: 1 variantă 

48.406 lei; a II-a : 2 a 26.220 lei; 
a IlI-a : 28 a 2 016 lei; a IV-a : 
215,5 a 336 lei; a V-a : 696,5 a 
104 lei; a Vl-a: 3.239,5 a 31 lei.

J

a

• Tragerea Loto de mîine va 
avea loc la București, în sala 
clubului Adesgo, din calea 
Șerban Vodă nr. 299, cu începere 
de Ia ora 18.

PRONOEXPRES nr. 9
DIN 28 FEBRUARIE 1968 

EXTRAGEREA I :
26 40 7 11 14 19 — 46 48 

FOND DE PREMII: 566.066 lei. 
EXTRAGEREA a II-a :

28 22 20 48 4 29 — 41 43 
FOND DE PREMII: 420.176 lei.

Tragerea următoare va avea 
loc miercuri, 6 martie 1968, 
București.

PREMIILE
ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 23 FEBRUARIE 1968
Categoria 1: 2 variante

44.925 lei și 2 a 11.231 lei ; a II-a: 
3 a 25.918 lei și 14 a 6.479 lei ; 
a IlI-a : 118 a 1.329 lei și 204 a 
332 lei; a IV-a : 383 a 502 lei și 
704 a 125 lei; a V-a 1.002 a 238 
lei și 1.651 a 59 lei.

Precum se știe, în seria secun
dă masculină a diviziei A sînt 
două restanțe, ca urmare a tur
neului făcut în Franța de echipa 
Politehnica Galați. Conducerea 
tehnică a acesteia a convenit, 
miercuri, cu cele ale echipelor 
adverse interesate asupra date
lor de disputare a meciurilor 
respective, care, astfel, se vor 
juca la 12 martie (Politehnica 
Galați — Tractorul Brașov) și 
la 14 martie (Celuloza Brăila —. 
Politehnica Galati).

loinuCV Maul

în

a

A încetat din viață, după o 
lungă suferință, cpl care a fost 
Dinu Nicolau. Vechi corespon
dent al ziarului nostru, activist 
sportiv, antrenor și arbitru de 
volei, arbitru de motociclism; 
iar în ultimul timp secretar 
tehnic al F.R. Volei, Dinu Ni
colau a slujit sportul cu pasiu
ne și devotament. Pierderea 
lui, în floarea vieții, întristea
ză inimile celor care l-au cu. 
noscut.

înhumarea are loc astăzi, la 
ora 15, la cimitirul Bellu-Catolic.

ECOURI LA ANCHETA NOASTRĂ INTERNAȚIONALĂ

CE LOC OCUPĂ EDUCAȚIA FIZICĂ IN ȘCOLILE DIN ȚARA DV.?“
NU SÎNT PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICA, DAR SUSȚIN IDEEA 

ACTIVITĂȚII SPORTIVE ZILNICE CU ELEVII Ci
♦

împreună cu toți ceilalți 
care; au urmărit articolele pu
blicate în cadrul acestei In
teresante anchete — despre fe
lul cum este organizată acti
vitatea sportivă în școlile di
feritelor țări — consider foar- 
e utilă inițiativa ziarului 
Sportul".
Ancheta, în totalitatea el, 

mi-a întărit și mai mult con
vingerea că activitatea spor
tivă, menită să asigure tine
rei generații sănătate și vi
goare, este necesară încă din 
primii ani de școală. Acest 
adevăr axiomatic se desprin
de aproape din lectura tutu
ror articolelor 
fără îndoială, 
compara încă 
glia, de pildă, 
dițiile istorice 
putut atinge și în materie de 
concepție despre învățămîn- 
tul de educație fizică culmi 
dintre cele mai înalte. Să ne 
gîndim deci, în mod realist, 
ce s-ar putea face la noi, 
pentru continua ridicare a ni
velului feăucaiigi iisset pentru

publicate. Noi, 
nu ne putem 

cu țări ca An- 
care, prin con- 
favorlzante, au

extinderea activităților spor
tive ale elevilor.

Personal, cred că, în ulti
mii 20 de ani, și în Romania 
s-au făcut pași uriași Înainte. 
Invățămîntul de educație fi
zică a ajuns o realitate, iar 
profesorii care au această 
specialitate se bucură de o 
considerație egală, cel puțin, 
cu aceea a colegilor lor de 
la celelalte catedre. Baza ma
terială a școlilor, a comisiilor 
sportive, a sporit și ea simți
tor de la an la an.

Mai mult decît atît, 
ce reprezintă o noutate, 
ales pentru ultimii 15 
au apărut școli de un fel
sebit, școlile sportive, institu
ții destinate să asigure — 
celor dornici să practice spor
tul de performanță — par
curgerea primelor trepte către 
măiestrie. Cu e rețea de peste 
50 de școli sportive, cîte sînt 
astăzi în România, nu se pot 
lăuda prea multe alte țări 
europene. Școlile sportive, în 
«Qgegjluaei țoi.

ceea 
mai 

ani i 
dee-

trebuie să fie pepinierele spor
tului nostru de performanță. 
Si ele au șl început să fie, 
în unele cazuri.

Evident, nu în toate cazu
rile (eu nu știu exact, dar 
ministerul de resort posedă si
tuațiile la zi) asemenea șceli 
sportive îșl justifică existenta. 
Ele nu reușesa să se afirme, 
să funcționeze, cum re spune, 
„cu toate motqarele'. Poate că 
selecția este greoaie (ca să 
nu mă exprim altfel), poate 
că profesorii n-au fost bine 
aleși șl ei (tot • problemă 
de selecție), poate că condu
cerea școlilor respective nu 
manifestă autoritate sau spirit 
organizatoric, poate că școlile 
ca atare nu sînt suficient spri
jinite. Altminteri, nu văd de 
ce n-ar .ajunge toate să fie 
cotate printre fruntașe
Școala sportivă ni. 2 din Ca
pitală, de pildă, «de care, prin 
natura ‘ '
ocupat vreme de mai mulțl ani. 
Școala sportivă nr. 2 este cea 
care se înscrie cel mai des 
printrt țî^tigătoarele compe-

ca

funcției mele, m-am

tițiiloi la nivelul 
al juniorilor. Totodată 
școala sportivă care și-a cu
cerit o frumoasă reputație 
peste hotare, care întreține 
contacte sportive cu institu
ții similare din aproape 10 
țări de pe continent. In fine, 
este școala speitivă care ali
mentează, în cea mai mare 
măsură, loturile naționale de 
juniori, de tineret șl, în unele 
cazuri, chiar pe cele de se
niori.

Eu nu sînt profesor de edu
cație fizică. Am ajuns, însă, 
Ia convingerea că acestei das
căli trebuie să li se acorde 
un tot mai mare sprijin. In 
mîinile Ier stă dezvoltarea 
fizică a copiilor neștrl. Lor 
trebuie să Ie mulțumim pen
tru arta cu care ei știu să 
disciplineze 
răbdarea ce 
cultivarea în rîndul tineretu
lui a unor înalte calități și 
virtuți morale. Eu nu pledez 
ca toți elevii să devină mari 
performeri. © asemenea idee 
ar fi de domeniul fanteziei. 
Nici în Anglia șl nici în alte 
țări cu o rețea de învăță- 
mînt de educație fizică dintre 
cele mai dezvoltate nu se pre
conizează un asemenea obiec
tiv. Dar susțin ldeea ca ele
vilor noștri să li se asigure 
o activitate sportivă zilnică 
(de o jumătate de oră cel pu
țin), sub fermă de jocuri, de 
pildă. Susțto necesitatea ca, în

elevilor șl 
este

copiii, pentru
• dovedesc în

toate curțile școlilor, să exista 
un minim de amenajări spor
tive — și lucrul acesta este 
posibil. Consider că, în fie
care cartier, trebuie să existe 
centre de Inițiere șl de acti
vități sportive așa eum, în 
perimetrul fiecărui cvartal de 
locuințe, copiii, în speță ele
vii, trebuie să albă asigura
te condiții pentru practicarea 
sportului preferat. Am admi
rat (folosese un mie exemplu) 
inițiativa comitetului de blee 
din cartierul Ferentari, «are 
s-a străduit să găsească solu
ții — șl a găsit — pentru or
ganizarea unei asociații spor
tive cuprlnzînd elevii (și 
chiar preșcolarii) din mai 
multe blocuri, pentru realiza
rea unor amenajări, chiar șl 
a unui bazin de înot, pentru 
asigurarea unul Instructor 
sportiv, cu sprijinul clubului 
Progresul.

Iată o realitate. Iată un 
punct de plecare. Sînt atîtea 
șl atîtea căi pentru a asigu
ra copiilor neștrl putința de 
mișcare, de 
organizat, în 
în afara el.
decît puțină preecupare, puti
nă Inițiativă. Trebuie să Ie 
găsim. Este doar vorba de. 
copiii noștri 1

exercițiu fizic 
cadrul șeelli șl 
Nu ne trebuie

prof. Traian PREDO1ESCU 
inspector șef al Inspectară.

tului 8 al municipiului 
guGurefU



„INTERNAȚIONALELE" DE SPADA ALE ROMÂNIEI

Vi-i prezentăm pe trăgătorii noștri...
Principalii noștri trăgători la 

„internaționalele" care vor în
cepe vineri în Capitală sînt 
seri merii clubului campion al 
tării, Steaua: Ștefan Mol- 
danschi, Nicolae Marinescu, 
Nicolae Istrate, Iosif Sepeșiu, 
Gheorghe Cerea, Teodor Chi- 
for, Florin Tudor și Alexandru 
Istrate. Ultimul, bineînțeles, în 
cazul în care se va înapoia 
în timp util din Cuba, unde 
a participat la „Turneul spe
ranțelor olimpice".

Din acest lot valoros ne pu
nem nădejdi, în primul rînd, 
în experimentat^ Moldanschi 
și Marinescu, sportivi capa
bili — dacă vor dovedi ceva 
mai multă personalitate pe 
planșe — să se „bată" chiar 
pentru un loc în finală.

Așteptăm cu interes și evo
luția lui Alexandru Mironov 
și Dumitru Popescu. Sînt doi 
trăgători care figurează, de 
ani de zile, în rîndul consa- 
craților. Totuși, rezultatele lor 
sînt destul de inegale. Mai 
multă stabilitate este de aș-

CORESPONDENȚĂ 

DIN ITALIAUN PENALTI SALVATOR
Urmează un al treilea 

meci între Juventus și Ein
tracht Braunschweig în 

„C.C.E." la fotbal

teptat acum de la ambii tră
gători. Calitățile lor fizice re
marcabile — atu hotărîtor și 
în scrimă — pot să-și snună 
cuvîntul.

Din lotul spadasinilor tineri 
se detașează studentul în me
dicină Anton Pongraț. Cam
pion mondial al „speranțelor", 
anul trecut, la Teheran, Pon- 
grat a reușit în 1967 să cu
cerească și titlul individual la 
naționalele de seniori, confir- 
mîndu-și astfel valoarea. Ta
lentatul nostru scrimer, care 
este așteptat să se înapoieze 
în cursul acestei zile de la 
Havana, ne poate oferi și la 
București satisfacția unei com
portări remarcabile, așa cum 
a dovedit-o în multiple ocazii.

Un trăgător de la care aș
teptăm, de asemenea, foarte 
mult este și Gheorghe Cristof. 
Scrimer de o mare subtilitate, 
cu o foarte bună gîndire tac
tică, Cristof a răsturnat în ul
tima vreme multe calcule ale 
specialiștilor, reușind să cîș- 
tige asalturi în care teoretic 
nu i se prea întrezăreau șan
se. Numai unele carențe în 
pregătirea fizică l-au făcut să 
încheie o serie de întreceri 
importante înainte de sfîrșitul 
drumului. Poate,1 de data 
aceasta...

Comportări remarcabile pot 
avea însă și ceilalți trăgătoil 
români care vor lua startul 
la „internaționale" — Ernest 
Husariu și Tr. Bălan, M. Ghim- 
pușan și Gh. Budahaziu, FI. 
Rusu și I. Horvat, S. Ciocodel- 
că și M. Nlcu, St. Bărăgan și 
D. Nicolae.

Deci, mai bine de 20 de tră
gători reprezentînd țara noas
tră vor fi prezenți la actuala 
ediție a „internaționalelor".

Marea surpriză 
pugilistică a sezonului

TOKIO, 28 (Agerpres). — Pes
te 10 000 de spectatori au urmă
rit la Tokio meciul profesionist 
de box pentru titlul mondial al 
categoriei „cocoș" dintre dețină
torul centurii, japoneztil „Figh
ting" Harada, și șalangerul său, 
australianul Lionel Rose. Spre 
surprinderea generală, austra
lianul a repurtat o meritată vic
torie la puncte, cauzînd prima 
mare surpriză pugilistică a sezo
nului. Harada a fost mereu în

ofensivă, însă boxerul austra
lian, un stilist în exclusivitate, 
a știut în permanență să-l sto
peze cu directe de stingă. La 
sfîrșitul celor 15 reprize, cei trei 
arbitri japonezi, plus directorul 
de ring, care a fost neutru, l-au 
desemnat, pe buletinele lor, în
vingător pe Rose.

Noul campron mondiat, Lionel 
Rose, este în vîrstă de 24 de 
ani. El a susținut pînă în pre
zent 30 de meciuri, dintre care 
a cîștigat 28.

In imagine, fază din meci 
(Rose — dreapta).

Telefoto U.P.I.-AGERPRES

Mark Spitz—1:50,5 

la 200 y fluture
IN CADRUL unul concurs 

de înot care a avut loc la 
Stanford (bazin de 25 yarzi), 
sportivul american Mark Spitz 
a fost cronometrat pe distanța 
de 200 yarzi fluture cu . timpul 
de 1:50,5. Acest rezultat este 
superior cu o zecime de secun
dă celei mai bune perfermanțe 
mondiale, care îi aparținea. 
Echipa de ștafetă 4x100 yarzi 
mixt a Universității Santa 
Clara (Rivero, Job, Spitz, Buc
kingham) a realizat timpul de 
8:29,2.

CU PRILEJUL unul concurs 
internațional de natație desfă
șurat la Bloemfontein (Repu
blica Sud-Africană), cunoscuta 
înotătoare Karen Mulr a cîș
tigat cursa de 200 m spate cu 
timpul de 2:26,8. După cum se 
știe, Karen Mulr este dețină
toarea recordului mondial în
această probă cu 2:24,1.

Tim Wood este clasat înaintea 
lui Emo Danzer după figurile impuse
• LUDMILA BELOUSOVA - OLEG

GENEVA, 28. — In timp ce pe
rechile de patinatori, dintre care 
au fost desemnați în ultimele ore 
ale serii campionii mondiali ai 
anului 1968, se pregăteau pentru 
spectacolul lor de gală, pe tabelul 
întrecerii individuale masculine 
continuau incertitudinile privind 
pe viitorul deținător al titlului. 
La ultimele două figuri impuse —

PROTOPOPOV (U.R.S.S.) OBȚIN
paragraful contra trei și paragra
ful buclă înapoi — Emmerich 
Danzer a trebuit să dea înapoi 
aproape întreg avansul deținut 
pînă atunci în fața adversarului 
său direct, americanul Timothy

AL PATRULEA TITLU MONDIAL
în cursul după-amlezli s-au ter

minat și exercițiile Impuse în 
proba de dans. Ordinea primelor 
trei perechi, reprezentînd Anglia, 
a rămas neschimbată. înaintea 
probei de libere : 1. Towler—Ford

y

de
al echipei Juventus

Leoncini, un jucător 
bază

EXAMEN DE PSIHIATRIE

s-au epuizat cele două 
din sferturile de finală

Deși 
manșe 
ale „C.C.E." dintre Juventus To-, 
rino și Eintracht Braunschweig, 
la ora actuală nu putem ști care 
dintre aceste formații va juca 
în semifinalele competiției. In 
primul meci a cîștigat Eintracht 
cu 3—2, iar ieri, pe stadionul 
Municipal din Torino, Juventus 
nu a reușit decît o victorie cu 
1—0 obținută în condiții extrem 
de dificile. Conform regulamen
tului, cu începere din „sferturi" 
la scor general egal golurile 
marcate în deplasare nu se du- 
bleazâ și astfel, pentru a fi de
semnată echipa calificată, se va 
desfășura un al treilea meci. 
Cele două cluburi au căzut de a- 
cord ca întîlnirea decisivă să 
aibă Ioc la 20 martie, la Berna.

Dar să revenim la jocul de 
ieri. Eintracht Braunschweig s-a 
apărat tot timpul supra-numeric 
și se părea că scorul va rămîne 
alb pînă Ia sfîrșit. Dar iată că 
în min. 89 se înscrie singurul 
gol. Del Sol a intrat în careu 
și a fost faultat de Berg. Pe- 
naltiul 
lino și 
1—0 în 
aceste 
fost dramatică. La acordarea pe- 
naltiului a intervenit și antreno
rul Heriberto Herrera. Zigoni a 
vrut să execute lovitura, dar la 
intervenția antrenorului această 
misiune a revenit lui Bercelino).

întîlnirea nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor. A fost un per
manent duel între apărarea oas
peților și înaintarea ineficace a 
torinezilor. Este concludent ra
portul de cornere : 18—4 în fa
voarea italienilor I

In lupta declanșată 
împotriva ieșirilor ne
sportive pe stadioanele 
britanice, ministrul en
glez pentru problemele 
sportului, Denis Ho
well. n acordat girul 
său <, eării unei comi
sii alcătuite din psihia
tri, sociologi și psiho
logi. Comisia, condusă 
de dr. John Harrington, 
un cunoscut psihiatru 
din Birmingham, a ho- 
tărît să supună unui e- 
xamen numeroși fotba
liști, spectatori și ofi
ciali ai cluburilor. Po
liția a fost solicitată 
să-și dea sprijinul pen
tru reușita acestei ac
țiuni, trimițînd în fața 
psihiatrilor pe specta
torii arestați pentru ie
șiri huliganice pe te
renurile de sport. „Știm 
încă extrem de puțin 
despre spectatorii care 
aruncă sticle și declan
șează bătăi în tribune 
și pe terenuri" — a de
clarat dr. Harrington. 
„Nu este clar ce fel de 
oameni sînt ei, sînt 
vandali de felul acelora 
ce distrug cabinele te
lefonice sau oameni 
normali care sînt su
puși unei supraexci- 
tări ?"

este executat de Berce- 
astfel scorul a devenit 
favoarea torinezilor. (In 

momente, tensiunea a

Cesare TRENTINI

AU LUAT SFÎRȘIT întrecerile 
turneului international de lup
te libere de la Tbilisi, la care 
au participat sportivi din mai 
multe 
garia, 
Suedia

Iată cîștigătorii turneului i 
categ. 52 kg: Heidari (Irani: 
categ. 57 kg : Malian (URSS) ; 
categ. 63 kg: Todorov (Bul
garia) ; categ. 70 kg: Sereter 
(R. P. Mongolă) ( categ 78 kg : 
Sahmuradov (URSS) ■, categ. 
87 kg: Țhovrebov (URSS): 
categ. 97 kg : G u 1 i u t k i n 
(URSS): categ. peste 97 kg: 
Vasilev (Bulgaria).

țări, printre care Bul- 
Iran, R. P. Mongola, 
șt U.R.S.S.

PROBA DE SLALOM SPECIAL 
din cadrul concursului inter
național de schi de la Viella 
(Spania) a revenit sportivului 
austriac Gerhard Fercher. în
vingătorul a totalizat în cele

CALEIDOSCOP
SĂNIUȚE PE... ROTILE

Membrii echipei de 
săniuțe a R. F. a Ger
maniei care a avut o 
frumoasă comportare la 
întrecerile Olimpiadei 
de la Grenoble pe pîr- 
tia de la Villard de 
Lans, au dezvăluit u- 
nele din „secretele" 
antrenamentului lor. 
Antrenorul echipei 
vest-germane, Richard 
Hartmann, a arătat — 
de pildă — că, încă din 
cursul verii trecute, să- 
niuțe-solo în greutate de 
20 kilograme au fost e- 
chipate cu roți de cau
ciuc care au reușit să 
atingă o viteză pînă la 
100 kilometri pe oră. 
Sistemul s-a dovedit 
extrem de eficace în 
special pentru cizelarea 
tehnicii luării virajelor.

Parkington (S.U.A.). Un 
deținut. Nigel, a obți
nut 7.16 m la săritura 
în lungime, în timp ce 
la suliță, un condamnat 
la o pedeapsă de 5 ani, 
Budd, a aruncat 62,43 
metri. O singură pro
bă a fost interzisă de 
directorul 
săritura 
„Zidurile 
înălțime 
metri — 
— și în

închisom : 
cu prăjina, 

noastre au o 
de numai 4 
a explicat el 
aceste condi

ții, o asemenea probă 
ar putea oferi prilejul 
unor evadări spectacu
loase"

„Vă interesează fotba
lul ?" — a fost între
bat el de cunoseuți. 
„Știți domnilor — a 
răspuns bătrînul cu 
mîndrie în glas — am 
participat și la campio
natul mondial din 

ce a 
provo- 
decla- 

: „Am

mondial 
1938". Și după 
degustat uimirea 
cată de această 
rație, a adăugat 
fost... saxofonist în fan
fara care a executat 
imnurile naționale pe 
stadionul municipal din 
Paris".

CONCURS IN., 
ÎNCHISOARE

deRezultate destul 
promițătoare au fost ob
ținute cu prilejul unui 
concurs atletic desfășu
rat în închisoarea din

Despre pregătirile sau meciurile disputate de fot
baliștii vest-germani am relatat nu o dată în paginile 
ziarului nostru. Astăzi, cîteva cuvinte șl despre acti
vitatea... fotbalistelor din R.F. a Germaniei. De altfel, 
Imaginea de față (reprezentînd două și talentate fot
baliste din orașul Worms, funcționare ale Casei de 
economii, aflate în plină pregătire pentru reluarea ac
tivității competiționale din noul sezon) ilustrează 
grăitor popularitatea fotbalului feminin în R.F.G.

două manșe timpul de 111,2. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Gerber (Elveția) — 112,1, 
Resman (Austria) — 115,31 și 
Vidai (Franța) — 120,44.

■
PROBA DE SIMPLU MASCU
LIN din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Lyon a fost cîștigată de jucă
torul cehoslovac Milan Hole- 
cek, care în finală a dispus 
cu 15 — 13, 6—2, 8—6 de Pier
re Darmon (Franța). Iată re
zultatele celorlalte finale s 
simplu feminin: Rosie Dar
mon (Franța) — Daniele Bou- 
teleux (Franța) 6—1, 1—6,
9—7 ; dubiu masculin : Hole- 
cek, Pala (Cehoslovacia) — 
Palmieri, Gilardelli (Italia) 
6—4, 6—2.

ÎN SEMIFINALELE competiției 
europene masculine de bas-

Tiparul i 1. E .Inlormațla"| sir, Brezolajio 23—25.

„O CATASTROFĂ 
PENTRU FOTBALUL 
DANEZ"

Presa daneză lansea
ză numeroase semnale 
de alarmă. Echipa re
prezentativă este ame
nințată de 
catastrofă : 
majorității 
ei. Recent, 
lion de coroane dane
ze (150 000 dolari) au 
fost plătite pentru ca 
patru membri ai echi
pei naționale să devină 
profesioniști în echipa 
din Boston (S.U.A.). A- 
ceștia sînt John Pe
dersen, John Steen Ol
sen, Joergen Henriksen 
și Erik Dyreborg. Ulti
mul este autorul unui 
record de cinci goluri 
înscrise în meciul dis
putat anul trecut 
Norvegia, la Oslo. In 
afara acestora, alți trei 
membri ai reprezenta
tivei. Jan Worbye, Leif 
Soerensen și Leif Niel
sen, au primit oferte 
din partea 
nord-americane 
shington D.C. 
optulea jucător 
duce tratative c.u 
club nord-american este 
Finn Laudrup. Situația 
creată amenință ca în 
sezonul 1968 reprezen
tativa de fotbal a Da
nemarcei să rămînâ 
fără cei mai buni ju
cători ai ei, trebuind să 
fie formată aproape o 
nouă echipă națională.

o veritabilă 
pierderea 

jucătorilor 
peste un mi-

SAXOFONISTUL

cu

echipei
Wa- 

Vn al
care 

un

Bunicul bordelez al 
fotbalistului Bernard 
Roubaud, de la Sedan, 
a venit să asiste la e- 
voluția nepotului său pe 
stadionul din Toulouse.

Un tînăr vorbește mul
țimii. Este campionul de
tronat al boxerilor profe
sioniști de categorie grea, 
Cassius Clay alias Muha- 
med Aii, pe care-1 vedem 
In imagine pronunțînd un 
discurs la adunarea anuală 
a musulmanilor din S.U.A., 
ținută la Chicago duminica 
trecută.

primește acest titlu. 
Hailwood locuiește în 
prezent la Johannes
burg, unde a primit re
cent cetățenia sud-afri- 
cană ;

— Tony Miller : pi
lierul echipei de rugby 
a Australiei, selecțio
nat de 39 de ori;

— înotătoarea aus
traliană Linda Mac 
Gill. 21 ani, a fost sus
pendată de federația ei 
pentru „proastă condui
tă" cu prilejul Olim
piadei de la Tokio. Tre
cută la profesionism, ea 
a reușit, în septembrie 
trecut, să traverseze 
pentru a treia oară Ca
nalul Mînecii, timpul 
realizat, 9h 59:07,0, îm
bunătățind recordul a- 
cestei probe cu 24:03,0.

Printre sportivii ri
dicați la pangul de..„Ca- 
valeri ai Ordinului Im
periului Britanic" se 
află colonelul Mike An
sell, unul din cei mai 
buni jucători de polo 
înainte de război. A- 
vînd ăcum vîrsta de 62 
de ani, el și-a pierdut 
vederea în cursul lupte
lor din Franța din 
1940 și este președinte
le Federației britanice 
de sărituri de la tram
bulină.

SURPRIZE OLIMPICE

ONORURI

Lista de onoruri acor
date de regina Elisa- 
beta a Marii Britanii, 
publicată la începutul 
fiecărui an, cuprinde și 
numele unor cunoseuți 
sportivi englezi sau din 
țările membre ale Com- 
monwealthului. Printre 
cei care au primit tit
lul de „Membri ai Or
dinului Imperiului Bri
tanic" se află:

— motociclistul Mike 
flailwood, 27 de ani, 
10 ani de competiții. A 
cîștigat 72 „Mari Pre
mii", 342 victorii și a 
stabilit 302 recorduri. 
El a fost ales „sporti
vul anului" de ziariștii 
sportivi englezi și este 
primul motociclist care

Comitetul de organi
zare a Jocurilor Olim
pice de la Ciudad de 
Mexico a rezervat o 
„plăcută" surpriză con
curentelor care în pe
rioada întrecerilor o- 
limpice de vară își vor 
sărbători ziua de naș
tere. Sărbătoritelor li se 
vor cînta în noaptea 
respectivă veritabile se
renade de către grupuri 
de cîntăreți mexicani. 
Ghinionul lor, dacă a 
doua zi urmează 
concureze...

VA DEVENI KILLY 
AUTOMOBILIST ?

să

Triplul campion olim
pic de la Grenoble, 
schiorul francez Jean 
Claude Killy, a fost in
vitat să participe la 
„Cursa de 12 ore' de 
la Sebring (statul Flo
rida), competiție auto
mobilistică ce contea
ză în campionatul mon
dial. Alee Ulmann, di
rectorul acestei curse, a 
declarat că Jean Clau
de Killy ar putea con
cura pe o mașină „Re
nault-Alpine", în cazul 
tind ar răspunde favo
rabil acestei invitații.

telefon
chet „Cupa cupelor" se vor 
întilni echipele: Ignis Varese 
— AEK Atena și Vorwărts 
Leipzig — Slavia Praga.

CEHOSLOVACĂ DE 
PE GHEAȚĂ SONP 
care întreprinde în 

un turneu în R. D. 
Weis- 
locală 
ceho-

ECHIPA
HOCHEI
Kladno, 
prezent
Germană, a jucat la
swasser cu formația 
Dynamo. Hocheiștii 
slavaci au terminat învingă
tori cu scorul de 
3—2, 0—0).

8—2 (5—0,

A 14-A A
MASCU-

DERBIUL ETAPEI 
CAMPIONATULUI
LIN DE BASCHET SPANIOL, 
disputat între formațiile Real 
Madrid și Juventud Badalona, 
a dat cîștig de cauză echipei 
Real Madrid, învingătoare Ia 
limită : 55—53. în urma aces
tei victorii, Real Madrid a tie-

cut pe primul loc în clasa
ment cu 27 de puncte, urmata 
de Estudiantes 24 puncte și 
Juventud 23 puncte (ambele 
cu un meci mai puțin jucat).

Alte rezultate din etapa a 
14-a : Picadero — Valhermoso 
96—55: Nautico — Mataro 
55—53: Kas — San Sebastian
77— 44.

■
ÎN CAMPIONATUL FRANCEZ 
MASCULIN DE BASCHET 
conduce echipa Villeurbanne 
cu 44 de puncte, urmată de 
Lyon 40 puncte, Vichy 88 
puncte etc. în etapa de dumi
nică, Villeurbanne a învins cu
78— 71 pe Ly«n. Alte rezul
tate : Vichy — Nantes 80—74 ( 
Bagnolet — Tours 83—5? ; 
Toulouse — Racing 86—74.

Stein — pe primul loc
LOS ANGELES 28 (Agerpres). 

— La Los Angeles, continuă să 
se desfășoare meciul de baraj 
pentru calificarea în campionatul 
mondial de șah. In fruntea cla
samentului se află Steln cu J'/i 
puncte urmat de Reshevski cu 
2*/i puncte (el a remizat toate 
cele 5 partide disputate) și 
Hort cu 2 puncte. Hort și Stein 
au remizat la mutarea 26-a. Cu 
o zi mai înainte Stein remizase 
cu Reshevskl. In partida urmă
toare se vor întilni Reshevski și 
Hort.

Emmerich Danzer în luptă cu
Telefoto : U.P.I.

Wood. Nu numai atît. La încheie
rea celor 6 figuri ale probei obli
gatorii, Danzer rămîne cu suma 
locurilor la arbitri inferioară a- 
mericanului, astfel că, deși cu 1.3 
puncte mai mult, el este clasat 
după Wood, înaintea asaltului de
cisiv- de vineri — liberele.

Iată clasamentul primilor zece :
1. T. Wood (S.U.A.) 1136,9 p (13);
2. E. Danzer (Austria) 1138,2 p 
(16); 3. P. Pera (Franța) 1093,1 p; 
4. A. Scott (S.U.A.) 1083,1 p; 5. G. 
Visconti (S.U.A.) 1053,1 p; 6. “ 
Nepela (Cehoslovacia) 1048,5 p; 
P. Krlck (R.F.G.) 1020,4 p; 8. 
Humphrey (Canada) 1019,3 p; 
P. Zoller (R.D.G.) S90.8 p; 10.

^Cetveruhin (U.R.S.S.) 989,1 p.

o.
7.
J.
9.
s.

caligrafia figurilor impuse
AGERPRES

196,0 p; 2. Suddick—Cannon 189.1 
p; 3. Sawbridge—Lane 187,9 p.

Pentru a patra < oară pe lista 
campionilor mondiali în proba de 
perechi figurează numele exce- 
lenților patinatori sovietici Lud
mila Belousova—Oleg Protopopov. 
Ei conduceau șj după exercițiile 
obligatorii (105,1 p) menținîndu-se 
pe primul loc printr-o remarca
bilă evoluție în proba de libere, 
cu un total de 315,9 p. Pe 
doi. cealaltă pereche 
tînd U.R S.S., Tatiana 
sandr Gorelik — 311,5 
treaptă a podiumului 
pată de pa ti na lorii

locui 
reprezen- 

Juk—Alek- 
p. A treia 
a fost oeu- 

amerleani 
Cynthia și Ronald Kauffman cu 
304,3 p.

CONCURSURI ATLETICE
veteranul Alain Miinoun, care 
s-a clasat pe locul cinci cu 
timpul de 29:12,6, întrecînd nu
meroși concurenți.

de la Bel- 
ocazie s-a 

Sălăgean a 
la 15,37 m,

EDDY
LIDER ÎN TURUL CICLIST

MERCKX

• Marți au revenit în țară 
atletele Viorica Viscopoleanu, 
Ana Sălăgean și Elena Elic, 
participante la concursul inter
național de sală 
grad. Cu această 
putut afla că A. 
aruncat greutatea
și nu 16,37 m (performanță ce 
reprezenta un nou record re
publican), cum am fost infor
mați de la ziarul „Sportske 
Novosti" din Zagreb.

Ca atare, 
cel de 15,81 
Sălăgean la 
can de sală 
laltă
Elena Elic, 
grad 15,06 
cui III.

recordul rămîne 
m, stabilit de Ana 
concursul republi- 
al seniorilor. Cea-

aruncătoare româncă, 
Bel- 

10-

AL SARDINIEI

a realizat la
m, ocupînd

• Crosul
venit cunoscutului fendist 
francez Jean Wadoux, care a 
parcurs cei 8 km ai traseului 
în timpul de 27:48,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
compatiiețil săi Texereu — 
28:14,0 și Vervoort — 28:36,0.

de la Melun a re-

• La startul crosului de la
Nancy, cîștigat de Tijsu (8 km 
în 27:26,0), a fost prezent și

După patru etape, în Turul 
ciclist al Sardiniei conduce bel
gianul Eddy Merckx, urmat la 
6:37,0 de italianul Luciano Ar
mani, la 6:47,0 de danezul Rit
ter și la 6:57,0 de luxembur
ghezul Schutz. Cîștigătorul 
Turului Franței de anul trecut, 
R. Pingeon, 
19, la 8:53,0

Etapa a 
pe distanța 
(128 km) a 
italianul Zandegu în 8b 11:03,0 
(medie orară de 40,198 Km.), 
în același timp, au sosit Bito-

se află pe lacul 
de lider.
patra, desfășurată 

©ristano-Cagliari 
fast cîștigată de

ssi (Italia) șl Planckaert (Bel
gia).

★
Tradiționala cursă clclistă 

de la Saint Tropez a revenit 
anul acesta tînărului rutier 
francez Gyrille Guimard, cro
nometrat pe distanța de 147 
km cu timpul de 8h40;0. El 
l-a învins la sprint pe belgia
nul Sels, în timp ce Jacques 
Anquetil s-a clasat pe locul 11,

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL
Aseară, tîrziu, s au desfășurat cîteva me

ciuri internaționale în cadrul competițiilor eu
ropene de fotbal.

..CUPA CAMPIONILOR EUROPENI":
Manchester United

(0—0). Returul, la 13
„CUPA CUPELOR"
Standard Liege — 

turul la 13 maitie la

— Gorriik Zabrze 2--0 
mai tie, Cracovia.

Milan 1 — 1 (1 — 1). Re- 
Milano.

„CUPA ORAȘELOR TIRGUR1
F. C. ZUrich — Sporting 

(2—0). Returul la 13 martie, 
Goztepe Izmir — Vojvodlna 
(0—1). în tur, 0—1.

CAMPIONATUL EUROPEAN
Ultimul meci din grupa a VIIl-a : Țara Ga

lilor — Irlanda de Nord 2—0 (0—0).
Finala turneului de la Viareggio. rezervată 

echipelor de juniori, s-a rejucat ieri. Dinda 
Praga a învins pe Juventus Torino cu 2 l

Lisabona 3—0 
la Lisabona. 
Novlsad 0—1

40365


