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O NOUA EDIȚIE A „C.C.E

LA FLORETA FETE

pe 
cu

în afara des- 
porți

dată cîteva zecimi 
secundă, acumulînd 
final avansul

bune, dar... 
Imbatabil, 
șerpuit cu 
eficacitate printre porii 
și a smuls si de această
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PATINATOR! DE VITEZĂ ROMÂNI 
PESTE HOTARE

Fază din meciul Agronomia Cluj 
atac la poarta

Redacția și administrația: str. 
Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05, 
interurban 72 și 286. Telex: 

sportrom buc. 180.

Spadasinul 'Anton Pongraț (dreapta) — una din speranțele noastre la „internaționalele" de spadă care 
încep astăzi in sala Floreasca

„INTERNAȚIONALELE" DE SPADĂ ALE ROMÂNIEI

Așadar; de astăzi șt pînă du
minică inclusiv, în sala Flo- 
reasca, pe 6 pcanșe concomi
tent; vor avea loc întrecerile 
de spadă din cadrul „interna
ționalelor" României. Plasat în 
plin sezon competițional, con
cursul de spadă de la Bucu
rești este, deosebit de important 
pentru toate Cețurile țărilor par
ticipante. în principal, fiindcă 
este vorba de un excelent pri
lej de verificare a posibilități
lor în vederea principalului 
examen sportiv al anului — 
J.O. din Mexic. Aceasta expli
că și făptui că în capitala țării 
noastre au făcut deplasarea o 
serie de sportivi dintre cei mai 
reputați, în ce-i privește pe 
sportivii noștri; ei vor căuta să 
forțeze — Șt cu acest prilej —

j,porțile" arenei internaționale, 
în prima zi vor avea loc a- 

salturile din cadrul turneului 
individual. Dimineața, de ta ora 
9, sînt programate întrecerile 
pentru turul I. în jurul orei 
11,30, cei rămași în competiție 
vor trage în turul II. După 
amiază — de la ora 17,30 — vor 
fi cunoscuți finaliștii.

Mîine de la ora 10 se va tra
ge finala probei individuale, cu 
participarea primilor 8 trăgători. 
Apoi, după-amiază, vor intra 
în competiție și echipele: turui 
I de la ora 16,30 și turul II de 
la ora 18,30.

în fine, duminică se vor des
fășura ultimele tururi la echi
pe (turul III de la ora 9, turui 
IV de la ora 11 și turul V de la 
ora 17).

La „internaționale" este cer
tă participarea spadasinilor care 
au întreprins un turneu în 
Cuba (Pongraț, AI. Istrate, 
Duțu). El se vor înapoia în Ca
pitală, astăzi în jurul orei 17.

Noul bazin de înot 
completează arhitectura 
ineîntătoare a Clujului 
și vine să umple un. gol 
in viața sportivă a ora
șului de pe Someș. Fo
losirea mai rațională 
(și mai intensă 1) a a- 
cestei baze sportive mo
derne va da fără îndo
ială impuls notației clu
jene.
Foto :

TRANDAFIRESCU

biblioteca Ce
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Hunedoara-Deva

DAN CRISTEA Șl MIHAELA SANDU
CAMPIONI NATIONAL LA SLALOM SPECIAL

La io ani
l-a imitat

POIANA BRAȘOV, 29 
(prin telefon, de Ia tri
misul nostru). — Noul 
campion de seniori al 
României la slalom 
special este juniorul 
Dan Cristea. Performan
ța sa nu constituie o 
surpriză, rezultatele an
terioare anunțînd că 
tînărul reprezentant al 
Clubului sportiv Sinaia 
(de fapt, a învățat și a 
practicat schiul la Buș
teni, dar, întrucît aso
ciația sportivă locală 
Caraimanul nu are la 
inimă acest sport...) va 
fi capabil să cucerească 
supremația în schiul ro
mânesc. A făcut acest 
lucru cu brio astăzi 
(n.r. ieri) pe pîrtia din 
Kantzel, întrecînd de o 
manieră categorică 
toți seniorii, multi 
veleități la titlu. Intere
sant este că ifaptul s-a 
petrecut la 10 ani după 
cîștigarea aceleiași pro
be de către juniorul 
Cornel Tăbăraș. Acum, 
multiplul nostru cam
pion, deși a concurat 
excelent, mai ales în 
manșa secundă, a trebuit 
să cedeze în fața repre
zentantului noii gene
rații. Nu i-a fost ușor, 
dar amintirea satisfacției 
avute în condiții ase
mănătoare acum un de
ceniu (rivali îi erau 
Bîră, Cristoloveanu și 
Pandrea) și, desigur, 
spiritul de sportivitate 
care-1 caracterizează, 
l-au făcut să fie primul 
care să-l felicite pe 
Dan Cristea. Remar
cabil s-a comportat și 
Gheorghe Bălan, clasat 
pe locul III, în ciuda 
faptului că... bocancii 
săi au împlinit al 8-lea 
an de concurs, iar schiu- 
rile nu au fost nici ele 
dintre cele mai bune.

Proba desfășurată

LA TORINO

Echipa Steaua aspiră — ca și in anii precedent — la un loc fruntaș
13 echipe feminine de flore

tă Iau astăzi startul în „Cupa 
campionilor europeni”. Printre 
acestea se află și campioana 
României, formația Steaua 
București.

în continuarea întrecerilor 
pentru „C.C.E.", in zilele de 
2 și 3 martie, se va desfășura 
— tot la Torino — tradiționa
lul concurs internațional de

floretă fete, dotat cu „Cupa 
Martini". Vor lua parte peste 
200 de sportive din aproape 
toate țările continentului. Rea
mintim că la ultima ediție a 
acestui concurs, una din flore- 
tistele României, Ileana Drîm- 
bă, a reușit să se claseze pe 
locul 2, după reputata trăgă
toare, Antonella Ragno.

Petrol-Geologie București: 
bucureștehilor

Foto: F. BRANDRUP

Conform tradiției, cu două 
luni înaintea campionatelor con
tinentale, Uniunea Europeană 
de Tenis de Masă a făcut cu
noscute clasamentele individuale 
(femei și bărbați) pe baza că
rora vor fi stabiliți favoriții (ca
pii de serii) la tragerea la sorți 
fixată pentru sîmbătă 23 mar
tie, la Lyon. Forul de conducere 
al tenisului de masă din Europa 
a anunțat, totodată, că pînă 
atunci, în aceste clasamente pe 
care Ie publicăm, s-ar mai pu-

IERI, LA PATINOARUL „23 AUGUST”

ASTĂ-SEARÂ, DOUĂ MECIURI INTERESANTE

distanță, juniorul Cristea 
pe juniorul Tăbăraș...

S E C TIA I* i 
i

Turul trei al campionatului 
republican de hochei pe gheață 
t programat joi, pe patinoarul 
»23 August" din Capitală, o nouă 
etapă. Iată o scurtă trecere în 
revistă a celor 3 jocuri.

DOAR CÎTE O REPRIZĂ
După ce în întilnirea anterioa

ră cu Dinamo București, ho- 
cheiștii de la Petrol-Geologie 
București au acționat doar o 
singură repriză de la egal cu va
loroșii lor adversari, ieri ei au 
repetat figura și în partida cu 
Agronomia Cluj. Astfel, „geolo
gii" au început promițător, au 
combinat frumos, terminînd pri
ma repriză in avantaj (1—0) ca. 
în continuare, să cedeze pasul, 
lăsindu-i pe clujeni să-și facă 
ta Agronomia a cîș-

tigat la un. scor net și datorită 
plusului de cunoștințe tehnice 
care le-au permis să organizeze, 
numeroase atacuri. clare. Rezul
tatul : 12-1 (0-1, 7-0, 5-0) pentru 
Agronomia. Au marcat : G. Co- 
zan (3), A. Cozan (2), Otvos (2), 
Gall, Eros, Godri, Bartha, Naghi 
și, respectiv, Nuțu.
NICI UN ELIMINAT DINTRE 

DINAMOVIȘTI
Partida dintre Dinamo și Tîr- 

nava Odorheiul Secuiesc, desfă
șurată după-amiază, s-a termi
nat — după cum era de aștep
tat — cu victoria bucureștenilor. 
Jocul a plăcut doar în prima re
priză, cînd ambele echipe au ac
ționat cu tot arsenalul cunoștin
țelor de care dispun. în conti
nuare, insă, am asistat la un

joc oarecum de studiu, în care 
dinamoviștil au reușit să înscrie 
aproape cînd au vrut, lăsîndu-ne 
impresia că adversarii lor se 
menajează pentru meciurile gre
le din etapele următoare. De 
altfel, în teren s-au rulat cam 
aceiași jucători, liniile „de elită" 
fiind mai puțin folosite.

Un fapt care merită a fi con
semnat: dinamoviștiî nu au avut 
nici un eliminat, iar adversarii 
Lor au fost penalizați doar 4 mi
nute de „odihnă".

Rezultatul final de 12—2 (2—1, 
6—1, 4—0) a fost realizat de 
Moiș (2), Boldescu (2), Texe (2), 
Uuțanu (2). Bașa, Papp, Pună,

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

în manșa întîi pe o vre
me frumoasă, dar într-a 
doua 
luri 
mai 
puțin 
renți, 
înghețată — nu a avut 
momente mult ieșite din 
comun. Cristea a obți
nut cel mai bun timp 
în manșa I (marcată de 
antrenorul Ion Cașa) fă- 
cînd o cursă într-un 
ritm impresionant. Sur
priza în această manșă 
a produs-o Mircea Ene 
(al doilea timp), care 
ne-a reamintit că acum 
cîtiva ani era conside
rat o mare speranță. In 
manșa a Il-a (marcată 
de antrenorul federal 
Ion Berindei) Tăbăraș și 
Bălan au aruncat în lup
tă toată capacitatea lor 
tehnică, tactică și fi
zică au obținut timpuri 

zadarnic.
Cristea a 
mai multă

pe o ceață în va- 
care a stînjenit 
mult sau mai 
pe unii concu- 
și pe o zăpadă

La fete, Mihaela Sandu 
a fost detașat superioa
ră, dar o impresie plă
cută ne-a lăsat și Ioana 
Belu, care prin locul se
cund a obținut un re
zultat remarcabil.

GH. CINCU

naționali
pagina a

campioni
(Citiți în

2-a cronicile și re
zultatele probelor de 
fond ale campionate
lor naționale de 
schi).

Vineri, pe pîrtia 
linar, se dispută 
bele masculină și 
minină de slalom uriaș.

O. STÂNCULESCU

de 
în 

necesar 
victoriei. In rest, nimic 
deosebit, 
calificării (pentru 
„lăsate") a doi dintre 
favoriți, Gohn și Mun- 
teanu.

Rezultate tehnice: 
SENIORI — 1. Dan Cris
tea (Clubul sportiv Si
naia) 74,60 (37,56+37,041 
— campion național pe 
1968; 2. Cornel Tăbăraș 
(Clubul sportiv Sinaia) 
75.56 (38,31+37.25); 3.
Gheorghe Bălan (A.S.A. 
Brașov) 76.90 (39,42+
37,48); 4. Mircea Ene 
(Steagul roșu Brașov) 
^7,84; 5. Gheorghe Vul
pe (Clubul sportiv
(Continuare în pag. a 2-a)

tea opera unele modificări, in 
funcție de competițiile care vor 
mai avea loc.

Femei : 1. Rudnova, 2. ALE
XANDRU, 3. Grinberg, 4. Wright, 
5. Luzova, 6. Geissler, 7. Jurik, 
8. Simon, 9. Koczian, 10. Ressler,
11. Bucholz, 12. MIHALCA, 13. 
Karlikova, 14. Pirc, 15. Hove- 
stadt, 16. Vostova ; bărbați: 1. 
Gomoskov, 2. SchSler, 3. Stanek, 
4. Johansson, 5. Miko, 6. Belez- 
nai, 7. Neale, 8. Alser, 9. Kolla- 
rovicz, 10. Amelin, 11. Șurbek,
12. GIURGIUCA, 13. Korpa, 14. 
Sarkhojan, 15. Rozsas, 16. Bor
zei. Este pentru prima oară cînd, 
în istoria acestui gen de clasa
mente, deținătorii titlurilor de 
campioni — în speță Maria 
Alexandru și Kjell Johansson 
— nu ocupă, automat, locul I.

★
Rezultate din „C.C.E.", mas

culin : sferturi de finală : Sol- 
vesborgs (Suedia) — Post Augs
burg (RFG) 5—0, Olympia Lju
bljana — Vasutas Budapesta 
5—1 ; femei, sferturi de finală : 
.Keiserberg (RFG) - Novi Sad 5-2. 
Liga europeană: Ungaria cu Aus
tria 7—0, Olanda
4— 3, U.R.S.S. cu 
Olanda 7—0, R.F.
5— 2, Anglia cu 
Austria 6—1, R.F.
6— 1, Austria —
Cehoslovacia cu Anglia 5—2, O- 
landa 7—0, Austria 7—0, Ungaria 
4—3. în clasament conduce Ce
hoslovacia . u 8 p., urmată de 
U.R.S.S. (6 p). Anglia (6 p), Un
garia (6 p), Austria (2 p), R.F. a 
Germaniei (0 p), Olanda (0 pj.

7—0, Anglia 
Ungaria 5—2, 
a Germaniei 
Olanda 7-0, 
a Germaniei 
Olanda 7—0,

Confruntările internaționale ale patinatori
lor de viteză continuă. Ieri au părăsit Capi
tala, cu destinația Berlin, sportivii Maria Taș- 
nadi, Crista Tracher, Dan Lăzărescu, Ion 
Roșea, Andrei Okos, Victor Sotirescu și Horia 
Timiș pentru a participa la 
concursul dotat cu „Patina de 
aur". Patinatorii noștri sînt în
soțiți de antrenorii Z. Szekely 
și E. Ulrich.

n evidența federației noastre de 
atletism figurează înscrise la ca
pitolul „afilieri" mai bine de 
1 300 de secții din cluburi _ și 
asociații. Dar abordînd în orice 
discuție această chestiune, fie

care dintre activiștii F.R.A. îți va spune 
că, de fapt, doar vreo 50 dintre acestea 
pot fi considerate ca avînd o activi
tate cît de cît mulțumitoare. Procentul 
este total nesatisfăcător pentru situa
ția actuală a atletismului nostru, pentru 
perspectivele sale imediate și viitoare, 
cu atît mai mult cu cît, cel puțin pînă 
la ora actuală, noi nu avem încă mă- • 
car o singură secție-model de atletism. 

Printr-o secție-model înțelegem un 
colectiv de muncă complex, cu atleți 
clasificați în categoriile I, a ll-a, a 
lll-a, cu un mare număr de juniori mari 
și mici, cu grupe de copii, cu sportivi 
ia toate cele 36 de probe, cu antrenori 
pe specialități, cu medici etc. Din acest 
punct de vedere trebuie să recunoaștem 
că nici Dinamo, Steaua, Rapid sau 
I.C.F., considerate drept cele mai pu
ternice colective atletice, nu răspund 
acestor cerințe. Cu cîtiva ani în urmă 
se încercase la Timișoara, prin con
stituirea clubului atletic Banatul, crea
rea unei asemenea asociații, dar clubul 
a fost desființat și fărîmițat în nici 
nu știm cîte alte unități mici încă 
înainte de a se culege roadele muncii. 
O asemenea secție se încearcă a se 
înființa acum în Capitală, prin consti
tuirea Clubului atletic universitar, care 
ar urma să-i reunească pe cei mai buni 
atleți sfudenți de la institutele și facul
tățile bucureștene. Trecîndu-se peste 
greutățile inerente începutului de drum 
și avînd mai multă răbdare (aceasta 
nu exclude perseverența în căutarea 
continuă), avem convingerea că activi
tatea noului club, în fapt a noii secții, 
va fi în final încununată de succes.

în altă ordine de idei, vorbind des
pre secții, despre cele considerate ca 
avînd, cît de cît, o activitate con
cretă, vom constata că acestea nu 
pot și nu vor putea depăși un anu
mit plafon valoric datorită unei situații 
complexe (din punct de vedere organi
zatoric, administrativ și tehnic), caracte
rizată prin dispersarea forțelor, risipi
rea eforturilor, fărîmițarea preocupă
rilor, ceea ce înseamnă de qele mai 
multe ori si în cele mai multe cazuri, 
o muncă lipsită de perspectivă. Căci, 
așa cum este astăzi organizat atletis
mul nostru, în special la nivelul unor 
localități, nu există premisele saltului 
de calitate, pe toate planurile, pe 
care-l așteptăm de atîția ani.

Față de cerințele actuale, și de con
dițiile de activitate din ce în ce mai 
bune create — în ultima vreme — 
atletismului, apare limpede (deși con
tradictoriu) că menținîndu-se formele 
organizatorice existente nu se vor putea 
înregistra progresele dorite. Cîteva 
exemple în această direcție.

La Cluj,_ nu cu prea multă vreme în 
urmă o citadelă a atletismului nostru, 
ființează astăzi mai mult-e secții de atle
tism : C.S.M. (2 antrenori cu normă 
întreagă și alți 3 cu cîte o jumătate 
de normă), Universitatea (2 și, respec
tiv 1), Școala sportivă (2, 3), Liceul Ni- 
colae Bălcescu, cu program de educație 
fizică (3, 0), Politehnica (1, 0), I.M.F. 
(1, 0), Agronomia (1, 0), dar și încă 
altele, fiecare cu o activitate oare
care. în medie există 30 de atleți legi
timați pentru fiecare secție, ceea’ ce — 
evident — este foarte, foarte puțin. 
Dacă în locul atîtor secții cu efective 
subțiri s-ar constitui doar UNA, ce 
forță atletică s-ar naște la Cluj, cu cei 
peste 300 de atleți, cu mai mult de 
15 antrenori care ar lucra exclusiv în 
specialitatea proprie, cu medici, cu 
personal de întreținere a bazelor spor
tive etc.

Situația este identică și la Oradea, 
Constanța, Ploiești, Timișoara, Brașov, 
Craiova, ca și în unele dintre nume
roasele secții atletice din București.

Comasarea acestor secții și crearea 
altora, puternice în adevăratul sens 
al cuvîntului, nu este, desigur, o ope
rație ce poate fi realizată printr-o 
simplă trăsătură de condei, dar nici 
o acțiune imposibil de realizat. Cu o 
singură condiție : această grupare de 
energii și de preocupări să se facă cu 
tot simțul de răspundere, cu dorința 
sinceră ca atletismul să fie slujit cu 
toate forțele, cu ambiție si seriozitate, 
așa cum i se cuvine. Frocedîndu-se 
astfel, avem convingerea că rezultatele 
bune nu vor întîrzia să apară. Ceea ce, 
de fapt, dorim cu toții.

Romeo VILARA
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„CUPA DE IARNA 
LA HANDBAL

Competiția de handbal 
a școlilor profesionale — 
„Cupa de iarnă" — a pro
gramat dumincă șase în
tâlniri, în general foarte 
echilibrate după cum do
vedesc 
înregistrate : 
Electromagnetica 
Electroaparataj — 
vița roșie 21—14 ; 
— „23 August"
Constructorul 
zul 14—14 ;
Prefabricate 
mănătoarea - 
sion-ală nr. 2 16—14.

înseși rezultatele 
Vulcan — 

17—17 ; 
- Gri- 

I.R.A.
17—16 ; 

— Autobu- 
U.M.EB.

20—11 ;
- Șc. profe-

„CUPA F.R.N." LA POLO
La Cluj au continuat întrece

rile de polo din cadrul „Cupei 
F.R.N.". Iată rezultatele înregis
trate : Oradea II — București 
juniori 7-6 (0-1, 1-2, 2-2, 4-1) ; 
Cluj II - Oradea 4—1 (2-1, 1-0. 
1-0, 0-0).

P. RAD VANI — coresp. •L

• Confesiunile uneia dintre cele mai mari stele 
ale atletismului mondial.
• Un film sportiv declanșează o carieră fără 

precedent.
® Zece ani de victorii pe Soațe stadioanele 

lumii.
• Ultima ștachetă cade întotdeauna.
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PRO ȘI CONTRA „SISTEMULUI ELVEȚIAN"
Organizatorii concursurilor de șah 

au de înfruntat în mod permanent 
două probleme dificile. Una este de 
ordin economic ; din cauza ritmului 
vieții modeme și a obligațiilor sociale 
se face din ce în ce mai puternic 
simțită necesitatea reducerii duratei 
concursurilor. Cu excepția cîtorva 
maeștri profesioniști sau semiprofesio- 
niști (Fischer, Larsen etc.) foarte pu
țini jucători pot să-și întrerupă obli
gațiile profesionale mai mult de o 
lună pe an. Aceasta este cu atît mai 
valabil pentru jucătorii amațori care 
n-au titluri internaționale dar care, 
totuși, ar dori să ,ia parte, de exem
plu, la campionatul național fără însă 
a fi obligați să lipsească prea mult 
de la locurile de muncă.

A doua problemă este aceea a com
bativității. Așa cum am arătat într-un 
alt articol, maeștrii „profesioniști" im
primă concursuriIqr un ritm de desfă
șurare „economic", cu numeroase re
mize mai mult sau mai puțin 
convenționale, care să ie permită par
ticiparea la un număr cît mai mare 
de competiții internaționale, evitînd 
oboseala excesivă. S-au încercat dife
rite sisteme pentru combaterea aces
tui fenomen contagios. Unul dintre ele 
a fost aplicat de către federația noas
tră la recentul turneu de antrena
ment al maeștrilor și se aplică actual
mente la turneul celor mai bune jucă
toare din țară, în curs de disputare.

în căutarea unei soluții cît mai 
bune pentru ambele probleme, orga
nizatorii și-au aruncat privirile în ulti
mul timp spre vechiul si mult discu
tatul „sistem elvețian" de disputare a 
concursurilor. Pentru a-i pune în temă 
pe cititori, iată —pe scurt— în ce 
constă el.

Prima caracteristică a „sistemului el
vețian" este că permite participarea la 
concurs a unui număr mult mai mare 
de jucători decît concuisurile obiș
nuite : între 40—-60 (optim) și 150]

Aceasta se realizează de o manieră 
foarte simplă : indiferent de numărul 
participanților se dispută un număr 
limitat de partide, fixat de organizatori 
(între minimum 6 și maximum 12). 
Desfășurarea concursului nu este cu
noscută dinainte, ca la turneele obiș
nuite, ci se fixează pentru fiecare 
rundă, prin tragere la sorți. Astfel, 
după ce în prima rundă se joacă la 
fel ca în orice turneu obișnuit, în 
runda a doua cîștigătorii joacă între

0 partidă 
din turneul maeștrilor 

Alb : D. Drisner
Negru : C. Radovici

l.d4 d5 2.c4 c6 3.CÎ3 Cf6
4. Cc3 g6 (De obicei mutarea 
aceasta se joacă după 4.e3)
5. NI4 (Mai bine 5.c:d5 C:d5 6. 
e4 Cc7 7.Ne2 Ng7 8.h3! Naj- 
dorf — Rebizzo, Buenos Aires 
1951) 5...Ng7 6.e3 0—0 7.h3 
h6 8.Dd2 Ne6 9.c:d5 C:d5 10. 
C:d5 N:d5 ll.Nd3 N:î3
12. g:I3 Cd7 13.e4 ! ? (în condi
țiile lipsei de siguranță a po
ziției regelui, înaintarea aceas
ta este legată de mari riscuri)
13. g5 14.Ne3 e5! 15.dS c:d5
16. e:d5 f5 ! ? (Nu atît pentru 
prinderea nebunului, cît pen
tru a disputa adversarului su
perioritatea pe cîmpurile albe)
17. Db4 Cb6 18.d6 Rh8 19.N:b0 
a:b6 20.h4 ? (Albul a mane
vrat cu abilitate și acum cu
2O.Nb5, amemntînd d6—d7, ar 
fi putut obține un contrajoc 
foarte periculos. A.tacul pe 
care-1 inițiază pe flancul rege
lui se dovedește insuficient și 
permite negrului să organi
zeze o contraăcțiune viguroa
să în centru) 2O...g:h4 2i.Tb3 
(21.T:h4 e4!) 21...TÎ6 22.T:h4 
(Nici acum luarea aceasta nu 
e bună, dar albul nu prea 
avea de ales) 22...e4 23.Ne2 
T:d6 24.Th3 De7 25.DU5 e3 ! 
(Acum toate liniile se des
chid și poziția regelui alb nu 
mai poate ti apărată) 26,D:i5 
e:f2 + 27.R:f2 Nd4+ 28 Rel De3 
29.Tdl Te8 3O.Db5 Nc3 ! și 
albul a cedat. 

el, cei care au făcut remiză între ei 
și perdanții la fel. în runda a treia 
lucrurile se complică : acum grupele 
celor care joacă întrei ei sînt fixate 
de punctaj (cei cu 2 puncte, cu IVj, 
cu 1, cu V2 și cu 0 puncte). Pe mă
sură ce concursul progresează se creează 
diferențieri tot mai mari de punctaj, 
numărul grupurilor de jucători cu ace
lași număr de puncte mărindu-se. în 
cazul cînd numărul jucătorilor dintr-o 
grupă este impar, sau dacă ei au ju
cat deja între ei (situația aceasta apare 
de obicei spre sfîrșitul concursului), 
atunci arbitrii aleg pentru completarea 
grupelor jucători din grupa imediat 
următoare. Culoarea este fixată de ar
bitri în așa fel încît fiecare jucător 
să aibă (în măsura posibilului) un nu
măr egal de partide cu albul și cu 
negrul. Practic, aceasta este destul de 
greu de realizat și uneori se întîm- 
plă ca un jucător să trebuiască să joace 
mai multe partide la rînd cu aceeași 
culoare.

Care sînt avantajele și dezavantajele 
„sistemului elvețian"? Din punctul de 
vedere a! duratei, ei este avantajos. 
Organizatorii au posibilitatea de a-i 
fixa limitele în raport cu mijloacele 
financiare de care dispun și de pro
babilele disponibilități de timp ale 
participanților.

Plecînd de la aceste considerente, 
Federația de șah britanică organizează 
de mulți ani campionatul național 
într-o singură etapă, cu 50—60 de par
ticipant, de obicei pe parcursul a 11 
runde. Federația de șah din S.U.A. 
organizează pe lîngă campionatul „nor
mal", cu un număr restrîns de parti
cipant cu calificare superioară, și un 
așa numit campionat „deschis" (Open- 
championship) la care poate, lua parte 
oricine, plătind taxa de înscriere și 
suportîndu-și singur cheltuielile. Acest 
campionat deschis se dispută după 
„sistemul elvețian", este dotat cu premii 
mari și atrage regulat un număr foar
te mare de participant (de obicei 150).

Succesul înregistrat de organizatori 
cu aceste campionate a tentat și alte 
federații, mai „conservatoare". Astfel, 
a constituit o mare surpriză faptul că 
ultimul campionat al Uniunii Sovietice, 
disputat la Harkov în decembrie trecut, 
s-a disputat după „sistemul elvețian", 
cu 136 de participant! și a dat loc 
unei lupte extrem de pasionante, de-a 
lungul celor 11 runde ale sa'e.e

Aci ajungem la un alt avantaj al

NOUTĂȚI TEORETICE!

Varianta dragonului în
In turneul interzonal de la 

Soussa a fost jucată în cîteva 
partide controversata varian
tă ,1a modă" a dragonului. 
Aceste partide s-au început

IU 5 MINUTE!
Pentru a da mat în două 

mutări în această veche 
problemă a lui Th. Merlin 
e bine să vă amintiți că 
pentru o săritură bună ,e 
întotdeauna nevoie de e- 
lan...

•+9B-1 
■ț uud +9Bj,''T intpâeii 
-uda dinjț lâeieoejjBj;,. eațpețd 
-ctij e țS (țetn le:l
-f îs țetu 8H:aZ 89:1"T) 
imurnț oguip Bjnreauo 
eaienț b[ țoiu na apund 
-ser eațnd b mțuad joiqnj 
jnîțoa uj eujd țodauj ep as 
urnea i m-teaT ! ețtnios 

„sistemului elvețian". Datorită faptului 
că nimeni nu șie cu cine va avea de 
jucat în rundele următoare, tactica re
mizelor convenționale nu mai merge.

La „elvețian" trebuie să joci la cîș- 
tig cu orice preț dacă vrei să intri 
în plutonul fruntaș. Deci, fără punctaje 
speciale sau alte constrîrvgeri, jucătorii 
sînt determinați de către însăși natura 
sistemului să fie combativi.

Desigur, nu totul este perfect în 
acest sistem. în primul rînd, foarte 
mulți jucători obiectează împotriva 
faptului că tragerea la sorți favorizează 
pe unii (care capătă adversari mai 
slabi). Această obiecție este corectată 
de faptul ca de obicei primii 10—12 
clasați ajung întotdeauna sa joace 
între ei. Mai neplăcut, din punct de 
vedere organizatoric, este faptul că 
toate partidele unei runde trebuie să 
se termine în mod obligatoriu înainte 
de începerea rundei următoare, altfel 
nu se poate face tragerea la sorți. 
Deci, partidele întrerupte trebuie șa se 
dispute neapărat în dimineața rundei 
următoare, ceea ce face ca ritmul con
cursului să fie dificil, iar uneori, în 
cazul cînd o partidă nu se termină 
totuși, să fie nevoie chiar de adju
decare.

Un alt defect al sistemului, pe care 
l-am amintit, este dificultatea formării 
perechilor, în special în ultimele runde, 
cînd aproape toți jucătorii, de exem
plu în grupa fruntașă, au jucat între 
ei. Alegerea adversarilor din grupa 
imediat următoare, prin tragere la 
sorți (sau conform unor anumite reguli, 
destul d^ complicate) poate da< loc 
la nemulțumiri.

Cam acestea ar fi, în linii mari, a- 
vantajele și dezavantajele sistemului. Se 
pune întrebarea : ce prevalează — du
rata scurtă și mărirea combativității, sau 
micșorarea relativă a obiectivitătii re
zultatelor ?

Numeroasele experiențe făcute arată 
că, în general, și la „sistemul elvețian" 
tot cei mai buni cîștigă. Rămîne de 
văzut dacă aplicarea lui pe scară mare 
(dat fiind că necesită un corp 
de arbitri foarte cqmpetenți) n-ar fi 
folositoare și la noi, pentru rezolvarea 
problemelor enunțate la începutul aces
tui articol. Și, ne întrebăm dacă „sis
temul elvețian", eventual îmbunătățit 
și adaptat, n-ar constitui o formulă 
compelițională interesantă și pentru 
alte sporturi.

turneul de la Soussa
de fapt după mutările bine 
cunoscute : l.e4 c5 2.Cf3 d6 
3.d4 c:d4 4.C:d4 Cf6 ".Cc3 g6
6.Ne3  Ng7 7.Î3 Cc6 8.Dd2 
0—0 9.Nc4 Da5 10.0—0—0

Din această poziție a urmat:
Matanovici — Larsen: 10... 

C:d4 ll.N:d4 Ne6 12.Nb3 b5 
13.Rbl b4 14.Cd5 N:d5 15.e:d5 
Db5 16.Thel a5 17.De2 D:e2
18.T:e2  a4 19.Nc4 Tfc8 2O.b3 
Rf8 21.Td3 (Poate mai bine
21.g4, ca într-o partidă Tal — 
Hasin, 1961) 21...Tcb8 22.c3
a:b3 23.N:b3 b:c3 24.N:c3 h5. 
Remiză.

Byrne — Korcinoi: 10...Nd7 
ll.Rbl Tfc8 12.Nb3 Ce5 13.h4 
C;c4 14,N:c4 T:c4 15.Cb3 
(Poate mai bine 15.h5 C:h5 
16.g4 Cf6 17.Cb3 Dd8 18.e5 
C:g4 19.f:g4 N:g4 2O.Tdel d:e5 
cu joc complicat) 15...Da6 16. 
e51 ? Ce8 17.Cd5 N:e5 18. 
C:e7+ Rf8 19.Cd5 Nf5 20. 
Nh6+ Cg7 21.Ce3 Tac8! 22. 
C:c4 T:c4 23.Tcl Ta4 cu avan
taj pentru negru.

Matulovici — Korcinoi: 10... 
Nd7 U.Rbl TicS 12.Nb3 Ce5 
13.114 b5 14.Nh6 N:h6 15.D:h6 
T:c3 ! 16.b:c3 D:c3 17.Ce2 Dc5 
18.C14 Cc4 19.Cd5 C:d5 20. 
T:d5 Ca3 + 21.R62 Cc4+ 22. 
Rcl Da3+ 23.Rdl Db2 cu 
joc complicat. Negrul are 
compensație pentru calitatea 
sacrificată.

Rubrică de
S. SAMARIAN

MIC 
LEXICON 
ȘAHIST

CALITATE — Termen specific 
șahist. A cîștiga sau a pierde cali
tatea înseamnă a obține (sau a da) 
un turn pentru o figură ușoară 
(cal sau nebun).

CANAL (Varianta) — Sacrificiu 
de figură bine cunoscut în jocul 
celor doi cai, introdus de maestrul 
Peruvian Esteban Canal Ia turneul 
de la Merano 1924 (1.e4 e5 2.Cf3 
Cc6 3.Nc4 Cf6 4.d4 e:d4 5.0—0 
C:e4 6.Te1 d5 7.Cc3 !?) Negrul se 
apără cu succes prin 7 . . .d:c3 
8.N:d5 Ne6 ! 9.N:e4 Nb4 ! 10. De2 
c:b2 11. N:b2 N:e1 ! 12. T:e1 0—0 
13. Db5 h6 14. Na3 Te8 15. D:b7 
Nd5 ! (Mikkov—Arulaid, campiona
tul Estoniei 1960).

CAPABLANCA y Graupera, Râul— 
Jose (1888—1942) — unul dintre 
cei mai mari jucători de șah din 
toate timpurile. Campion mondial 
între 1921—1927, în urma victo
riei repurtate asupra lui Lasker, la 
Havana în 1921 (4:0 și 10 remize). 
Cele mai mari succese : locul I la 
San Sebastian 1911, Londra 1922, 
New York 1927, Berlin 1928, Mos
cova 1936, Notthingham 1936. Vic
torii în meciuri la Marshall (8:1 și 
14 remize), Kostici (5:0) Euwe 
(2:0 și 8 remize).

CATALANA (Deschiderea) — Este 
o combinație originală între Gam
bitul Damei și Sistemul Reti. Mu
tările ei constitutive sînt 1. d4 Cf6
2. c4e6 3. g3 sau 3. Cf3 d5 4. g3. 
Denumirea acestei deschideri pro
vine de la faptul că ea a fost ju
cată pentru prima oară de către 
Tartakower la turneu! internațional 
de la Barcelona, capitala Catalo- 
niei, în 1929. Catalana este o des
chidere modernă care permite al
bului să evite anumite apărări ale 
negrului (de exemplu Nimzovicî) 
trecînd în variante favorabile din 
alte deschideri (de exemplu atacul 
Rubinstein din Apărarea Tarrasch.)

CENTRU — Porțiune a tablei de 
șah compusă din cîmpurile d4, e4, 
d5 și e5. Nimzovici a jntrodus și 
noțiunea de centru lărgit, care 
include și cîmpurile care compun 
pătratul c3—c6—f6—f3. Importanța 
centrului este foarte mare în par
tida de șah, deoarece piesele afla
te pe cîmpurile centrale au o efica
citate mai mare decît cele aflate 
pe margine. Privitor ia modul cum 
trebuie condusă lupta pentru stă- 
piniiea centrului există mai multe 
concepții. Cele mai importante 
sînt cea clasică (Tarrasch) care re
comanda ocuparea centrului cu aju
torul pionilor și cea modernă 
(Nimzovici, Reti, Tartakower) care 
susține că centrul poate fi contro
lat și de la distanță cu ajutorul 
figurilor și atacat cu pionii la mo- 
meniul onortun.

CENTRAL (Gambitul și Deschide
rea) — Începuturi de partidă ca
racterizate prin mutările : 1. e4 e5
2. d4 e:d4 3. c3 (Gambitul) și
3. D:d4 (Deschiderea).

CLASIFICARE — Ca în toate spor
turile, și în șah există sisteme de 
clasificare a jucătorilor, în ordinea 
■fe^ei Iot. federația :^asfe&«a 
bilit următoarele categorii de cla
sificare : maestru, candidat -de 
maestru, categoriile I, -II și -.III» 
federația internațională (F.IJȚ.E,) 
acordă titlurile de maestru inter
național, mare maestru internațio
nal și campion mondial (la bărbați, 
femei, juniori șâ pe echipe). Ca
tegoriile de clasificare, atît în 
cadrul federațiilor naționale, cît și 
în cadrul F.I.D.E., se acordă pe 
baza rezultatelor obținute în con
cursuri, după anumite reguli.

CUM AU EVOLUAT LUPTĂTORII NOȘTRI 
ÎN COMPETIȚIA DEIA PRA0A

Agențiile de presă comuni
cau zilele trecute că luptă
torii noștri ne-au onotat din 
nou, de astă dată, la concursul 
internațional de la Praga. 
Telegramele consemnau cîș
tigătorii pe categorii și cla
samentul pe echipe. Atît. La 
înapoierea în tară, antrenorul 
federal Ion Corneanu ne-a re
latat o serie de impresii pe 
marginea acestei competiții.

— Am dori să vă referiți 
la gradul de dificultate a 
competiției.

— Faptul că Cehoslovacia 
a aliniat prima garnitură, cea 

secundă și formația pragheză 
Ruda Hvezda (organizatoarea 
concursului), ar fi suficient 
pentru a sublinia dificultatea 
întrecerilor. în plus, ea a fost 
sporită și prin participarea pu
ternicei echipe Dynamo Lu- 
kenvald, în rîndurile căreia au 
figurat și cei mai buni spor
tivi de la Dynamo Berlin.

— V-am ruga să ne spu
neți cîteva nume...

— I.a Praga au evoluat, 
printre alții, campionul euro
pean Pohi, Svek, Kubat și 
Kment, medaiiați la Jocurile 
Olimpice sau la campionatele 
mondiale, Puls, vicecamplon 
european.

— Concursul s-a desfășu
rat după toate uzanțele In
ternaționale ?

_ Nu. Cehoslovacii, în do
rința de a verifica selec- 
ționabilii olimpici au folosit 
un sistem de disputare puțin 
obișnuit în arena internațio
nală : turneu individual fără 
eliminare. Deci, fiecare spor
tiv a avut de susținut cîte 
2—4 meciuri zilnic, ceea ce 
se întîmplă foarte rar și nu
mai la J.O. și C.M.

Trebuie să menționez că a 
fost aplicat pentru prima dată 
noua formulă de arbitraj (în 
loc de 8, doar 3 arbitri), iden
tică cu cea care va fi utili
zată și la Jocurile Olimpice 
din Mexic.

„CUPA ROMÂNIEI» 
ÎN POSESIA

PRIMILOR DEȚINĂTORI

La Cluj și Tg. Mureș, astăzi încep 
turneele finale ale ultimei 

ediții a „Cupei F. R. H.“

Alionescu va pleca din lateral Intr-un simplu Nelson — pro
cedeu tehnic care convine luptătorilor cu bune calități fizice

— Cum au „mers* băieții 
noștri ?

— In prima zi ne-au dat 
mari emoții, jumătate dintre 
ei pierzînd meciurile pe care 
le-au susținut. Avînd însă o 
bună pregătire fizică, a doua 
zi ei au recuperat tot .tere
nul" pierdut. Referindu-mă la 
pregătirea fizică este necesar 
să precizez că acei care au 
luptat foarte dinamic au cîști- 
gat. La Olimpiadă sînt con
vins că numai așa se va ajun
ge la medalii. Dar să revin 
îa întrebare. Bușoiu a avut 
cea mai bună comportare 
ținînd seama de valoarea ad
versarilor din categoria sa. 
Stoiciu, deși a stat anul tre
cut în afara lotului (măsură 
pe care am luat-o în urma 
unor abateri disciplinare), șl-a 

făcut o reintrare promițătoare. 
Alionescu, pe care l-am in
trodus în ultimul moment în 
locul lui Baciu (trecut pe ban
ca rezervelor), și-a depășit 
clar toți adversarii. El este, 
de altfel, un luptător cu deo
sebite calități fizice. Marti- 
nescu n-a avut probleme, ciș- 
tigînd numai prin tuș. Cu mai 
multă atenție, Enache, Po- 
povici și Țăranu puteau ocupa 
primul Ioc. în sfirșiț, Gh. 
Gheorghe a făcut unele gre
șeli tactice și chiar tehnice 
care l-au dus pe locul IV.

— Următoarea confrun
tare ?
— Peste două săptămînl, cu 

redutabila selecționată a R.S.S. 
Bieloruse.

Costin CHIRIAC

AZI, ÎN CAPITALĂ

Constructorul ~
Farul Constanța

Azi, un meci de rugby în Ca
pitală, pe terenul Constructorul : 
o restanță din etapa I a „Cupei 
de iarnă", competiție organizată 
de către comisia de rugby din 
cadrul Consiliului pentru educa
ție fizică și sport al municipiu
lui București.

Se vor întîlni formațiile de ca
tegoria A Constructorul (proas
păt reintrată în prima competiție 
a țării) și Farul Constanța. Un 
meci — în perspectivă — sub 
semnul echilibrului. O partidă în 
care cele două echipe au atu-uri 
diferite : Constructorul, o 
de treisferturi deosebit de 
bilă, Farul — o înaintare 
sivă.

Meciul va începe la ora 
va fi condus de FI. Tudorache.

linie 
mo
rn a-

16 și

FONDIȘTII DE LA A. S. A. BRAȘOV 
AU DOMINAT NET PROBA DE 30 Km
Marcela Leampă (Dinamo Brașov) nu are nici acum rivale

POIANA BRAȘOV, 29 (prin 
telefon). — 
inaugurale di: 
nateior nații 
pe pîrtiiie

- Probele de fond 
di^ cadrul campio- 
ioTti|le. disputate joi 
dllr Poiana de Jos, 

au dat loc unor dispute dîrze, 
chiar dacă nu s-au produs sur
prize prea mari.

Cursa de 30 km a seniori
lor s-a încheiat cu victoria lui 
Gh. Cincu, care-și reeditează 
astfel succesul din proba si
milară de anul trecut. în 

general, întrecerea a fost do
minată categoric de reprezen
tanții A.S.A. Brașov (antre
nori M. Stuparu și I. Cimpoia), 
care au reușit rara perfor
manță de a se clasa toți 7 în 
primele 8 locuri. Se mai cu
vine menționată buna compor
tare a schiorilor de la Trac-

Adriana Bărabaș (Tractorul 
Brașov) 48,12 ; 5. Vilma Bdgozi 
(Dinamo Brașov) 48,41 ; 6.
Lucia Barabaș (Tractorul Bra
șov) 48,43; 7. Maria Drăghici 
(A.S.A. Brașov) 49,15; 8.
Gabriela Bighiu (I.C.F.) 57,23.

8 martie28 februarie

DECADA CADOURILOR PENTRU FEMEI

UN CADOU ÎNTOTDEAUNA APRECIAT :

Ceasu; de mîno: Zaria, prețul 355 lei
Ceasul de mînă Herma, prețul 787 iei
Ceasul de mînă Slava, prețul 465 lei

torul Brașov (antrenor I. Su
medrea), clasați onorabil. Sur
prinde, desigur, absența dina- 
moviștilor brașoveni. Explica
ția ? Se pare că s-au păstrat 
pentru celelalte probe din 
campionat, întrucît au aban
donat, în diferite porțiuni, cu 
toții (Dinu Petre, Gh. Vilmoș, 
Iosif Olteanu, Gh. Bădescu, 
Gh. Dihoi și I. Țeposu).

Marcela Leampă (Dinamo 
Brașov) a dominat net, după 
cum era de așteptat, cursa de 
10 km a senioarelor. E ade
vărat că manifestă o formă 
bună, dar nici adversare nu 
are... Totuși, Eugenia Pivodă 
(A.S.A. Brașov) manifestă un 
ascendent de formă care pare 
a o desemna, într-un viitor 
sperăm nu prea îndepărtat, 
drept urmașă.

Vineri, pe trambulina mijlo
cie, se vor desfășura întrece
rile juniorilor pentru titlul la 
sărituri speciale.

CAROL GRUIA
coresp. principal

Rezultate tehnice : SENIORI. 
30 km: 1. Gheorghe Cincu 
(A.S.A. Braijov) lh 57 : 40 — 
campion 
1968 ; 2.
(A.S.A.

pe anulnațional
Nicolae Bărbășescu 

Brașov) lh
3. Stelian Drăguș (A.S.A. Bra
șov) 2h 00 : 01 ; 4. Gheorghe 
Cimpoia (A.S.A. Brașov) 2h 
02 : 44 ; _ ' ’
(A.S.A.

5. Moise Stoian 
v____  Brașov) 2h 03 : 15 ;
6. Nicolae Sfetea (individual) 
2h 03 : 42 (în ultimul tur con
ducea, dar, victimă a unui 
cîrcel, a pierdut cîteva mi
nute prețioase) ;
Zangor < * ° *
04 : 50; 
(A.S.A.
Nicolae 
Brașov)
Cojan (Tractorul Brașov) 2h 
08 : 48; SENIOARE, 10 km : 
1. Marcela Leampă (Dinamo 
Brașov) 44,19 — campioană
națională pe anu! 1968 ; 2. 
Eugenia Pivodă (A.S.A. Bra
șov) 46,21 ; 8. Doina Boboc 
IBO '■ «Ml* -

7. Dumitru 
Brașov) ,2h 

Gheorghe Cercel 
Brașov) 2h 05 ; 26 ; 9. 

Sumedrea (Tractorul 
2h 06:13; 10. Marcel

(A.S.A.
8.

naționali
la slalom

(Urmare din pag. 1)

Sinaia) 78,54; 6. Benjamin Haj- 
du (A.S.A. Brașov) 79,42; 7. 
Virgil Brenci (A.S.A. Brașov) 
80,74; 8. Ion Zangor (A.S.A. 
Brașov) 81,10; 9. Andrei Go- 
rog (Politehnica Brașov) 81,66; 
10. Mihai Bucur (Clubul spor
tiv Sinaia) 82,65; SENIOARE 
— 1. Mihaela Sandu (Dinamo 
Brașov) 74,74 
națională 
2. Ioana 
București) 76,54;
Tbmori 7
78.50; 4. Georgeta
(Dinamo Brașov) 81,55; 5.
Elena Neagoe (I.C.F.j 81,72; 6. 
Gizela Mores (I.C.F.) 82,13.

- campioană 
anul 1968 ;
(Arhitectura

3. Judith
(Universitatea Cluj)

Băncilă
81,55;

pe
Belu

Nu o singură cupă, ci opt frumoase trofee 
au răsplătit pe învingătorii în această primă 
ediție a întrecerii patinatorilor artistici, echi
valentă — în multe privințe — cu un cam
pionat al țării. Miercuri dimineața, la pati
noarul Floreasca, într-un minunat decor în
sorit, competitorii la categoriile de juniori 
și seniori s-au întrecut în ultima probă, de
cisivă, a figurilor libere.

Cu excepția clasamentului la senioare, or
dinea concurentilor a suferit modificări im
portante, chiar pe primele locuri. Astfel, la 
juniori, campionul republican Dezideriu 
Czeisner a reușit să refacă handicapul de 
7,6 puncte, care-1 separa de Mihai Popescu, 
după proba impuselor. De asemenea, în în
trecerea junioarelor, Letiția Păcuraru și Anca 
Tănase, cu cele mai bune 
au depășit-o pe Mariana 
tul final.

Iată rezultatele finale:
1. D. Czeisner (Petrolul Brașov) 531,1 p;
M. Popescu (Constructorul) 524,6 p ;
Bulete (Școala sportivă nr. 2 ) 444,8 p. Fete: 
1. Constanța Ionescu (Constr.) 549,3 p ; 2. Le
tiția Păcuraru (Dinamo) 529,1 p ; 3. Anca Tă
nase (Șc. sp. 2) 525,0 p; 4. Mariana Ionel 
(Șc. sp. 2) 519,2 p; 5. Mariana Klockner 
(Petr.) 498,2 p; 6. Cornelia Kovendi (Olimpia 
Cluj) 383,6 p ; 7. Maria Naghi (Ol.) 328,4 p. 
Perechi: 1. Letiția Păcuraru — Dan Săveanu 
(Din.) 72,6 p ; 2. Luminița Ancuța — Dezide
riu Czeisner (Petr.) 65,1 p. SENIORI. Băieți: 
1. M. Stoenescu (Șc. sp. 2) 714,3 p ; 2. D. 
Sandu (Constr.) 649,8 p; 3. D. Săveanu 
(Din.) 584,2 p; 4. E. Tăujan (ICF) 565,4 p. 
Fete: 1. Elena Moiș (ICF) 726,4 p; 2. Cris
tina Formagiu (Șc. sp. 2) 658,3 p; 3. Doina 
Ghișerel (Șc. sp. 2) 632,8 p; 4. Rodica Dîdă 
(ICF) 598,8 p ; 5. Adina Caimacan (ICF) 565,3 
p. Perechi: 1. Daniela Popescu ■— Marian 
Chiosea (ICF) 80,6 p ; 2. Maiinela Ciubucă — 
Carol Hertl (Petr.) 72,6 p.

Cîteva notații pe marginea acestei intere
sante competiții, ni le rezervăm pentru o 
cronică viitoare. (Rd. V.)

punctaje la libere. 
Ionel în clasamen-

JUNIORI. Băieți:
2.

3. At.

CONTRADICȚII SPORTIVE
Trăim vremuri contra

dictorii și ce altceva ar 
putea veni mai mult în 
sprijinul afirmației noas
tre decît sportul.

Există milioane de spec
tatori care preferă opera 
în locul simfoniilor, dar 
mai totdeauna fotbalul în 
locul operei.

Există literați care au 
păreri comune și calme in 
legătură cu Frantz Kafka 
dar sînt în stare să se în
junghie discutînd despre 
Mateianu.

Am întilnit în viața 
mea oameni care nu su
fereau mirosul de brad, 
tangoul, blondele — dar 
nici unul dintre ei nu în 
drăznea să declare rituos . 
nu-mi place sportul !

Cunosc, în sfârșit, citi
tori ai ziarului „SPOR
TUL" care, dind cu el de 
pământ pentru că nu le

susține echipa favorită, il 
împrumută după o clipă 
de la vecin, gîndindu-se 
că le-a scăpat vreo aluzie 
care i-ar mingiia.

In numele sportului se 
fae adevărate isprăvi de 
eroism în ring și pe sta
dioane, iar in culisele 
ringului și ale stadioane
lor cele mai cumplite afa
ceri soldate adesea cu 
victime.

Contradicția merge pină 
acolo încît, parafrazînd o 
cunoscută butadă literară, 
sute de mii de oameni fac 
sport fără să știe și — 
ceea ce e mai neplăcut — 
alte sute de mii iși închi
puie că-l fac dacă cei din 
jur ii aplaudă.

Dar prin sport se pot 
atinge nu numai culmile 
literaturii, muzicii și 
eroismului ci și cele ale 
legumicultura.

Se știe de pildă că iar
na, roșiile se cultivă în 
sere. Dar pentru a obține 
aceleași rezultate e sufi
cient să se organizeze o 
competiție de creștere

inter-tomate. Nu e nevoie 
decît de un mic stadion, 
ridicat prin muncă volun
tară, cîteva cabine în care 
să se dezbrace roșiile- 
jucători și cîteva tribune 
de la care să le aclame 
roșiile-spectatori. Un ase
menea stadion experimen
tal e gata să intre in 
funcție in comuna Izbi-

CLUJ (prin teleîon, de Ia 
La Cluj, turneul final al 
pentru seniori este așteptat 
Acest interes este pe deplin 
seama de faptul că vor

trimisul nostru). 
„Cupei F.R.H." 

cu mult interes, 
justificat, ținînd 
evolua formații 

fruntașe ale handbalului românesc s Steaua 
(care nu mai necesită recomandări), Dinamo 
Bacău, mereu în plutonul fruntaș al echi
pelor noastre, precum și Politehnica Timi
șoara și Universitatea Cluj, echipe valoroase, 
din rîndul cărora s-au ridicat multe elemente 
talentate. Au sosit 
gați de F.R.H., iar 
minat pregătirile în 
competiții.

întrecerile, care 
șe vor încheia peste două 
cunoaște echipa cîștigătoare

și cei cinci arbitrii dele- 
Sala sporturilor și-a ter- 

vederea acestei importante

încep vineri după-amiază, 
zile, cînd vom 
a trofeului.

c. ANTONESCU

TG MUREȘ (prip teleîon,
nostru). Sala I.M.F. din Tg. Mureș va găzdui, 
începînd de astăzi, întrecerile finale ale tra
diționalei competiții „Cupa F.R.H." rezervată 
echipelor feminine. Cele patru formații ca
lificate (nu fără emoții): Universitatea Bucu
rești, Rulmentul Brașov, Textila Buhuși și 
Liceul nr. 4 Timișoara au sosit la Cluj, au 
făcut ușoare antrenamente de acomodare cu 
sala și sînt gata de start, Publicul mureșan, 
bun cunoscător a] acestui sport, așteaptă cu 
nerăbdare evoluția handbalistelor care au 
trecut cu succes toate fazele eliminatorii, iar 
acum își vor disputa întîietatea în ultimul 
act al acestei ediții. Au sosit, de asemenea, 
și arbitrii delegați, astfel că totul e gata 
pentru ca în cursul după-amiezei să putem 
asista la primele schimburi de pase din 
cadrul turneului.

de la trimisul

Gh. RANGU

ceni din județul Olt. Te
renul, amenajat pentru 
fotbal uman, va fi consa
crat dg către conducerea 
C.A.P. din localitate pen
tatlonului tomat.

Dar nu totdeauna con
tradicțiile — asemenea 
celor care privesc bulio
nul — pot fi rezolvate 
prin decizii.

La Babadag, de pildă, 
contradicția s-a născut 
între o pereche de mă
nuși de box și un auto
camion pe butuci. Pentru 
a o rezolva, VIRGIL 
CONSTANTINESCU, ac
tivist sportiv și totodată 
mecanic auto al Coopera
tivei „Viitorul", a spart 
peretele despărțitor din
tre atelier și sala de box 
silind mănușile să iasă 
in drum spre satisfacția 
autocamionului fără caro
serie.

Și, ceea ce e mai nos
tim, in tot șirul de contra
dicții pe care sportul le 
naște prin însăși existen
ța lui, e că acești penta-

tloniști ai tomatelor, și 
acești mici activiști spor
tivi care luptă împotriva 
pugilatului nu știu că 
există o lege, care inter
zice desființarea unui te
ren (sală, stadion) de 
sport înainte de a se con
strui (oferi, amenaja) al
tul (alta)...

Ei nu recunosc nici 
măcar legea de sprijinire 
a activității sportive (la 
„Relonul“-Săvinești ase
menea hotăriri sînt la fel 
de străine conducerii ad
ministrative și sindicale 
ca tehnica vinătorii de 
mamuți).

Asemenea contradicții 
depășesc insă frontierele 
sportului. Ele intră în
tr-un domeniu in care 
competițiile au totdeauna 
un ciștigător sigur: cel 
al legilor de stat.

Camil BACÎU
după corespondențe de la

Emeric DEAK 
Mircea CRUCEANU 

Demostene MIHALCEA

58 : 12 ;



Nr. Î85 (55151

A fost acceptată propune
rea Federației de fotbal din 
Olanda privind disputarea u- 
nui meci amical între re

Un meci România - Olanda
prezentativele naționale A.

Partida va avea Ioc la 
București, în ziua de 5 iu
nie a.c.

OMUL POTRIVIT
POTRIVITLA LOCUL

La realizarea unei bune ac
tivități fotbalistice sînt chemați 
să contribuie jucătorii, antre
norii, conducătorii echipelor, 
presa și în ultimă instanță, chiar 
opinia publică. Firește că fie
care din acești factori își are 
sfera sa de activitate, care însă 
nu este ruptă de a celorlalți. 
Aceste sfere se întrepătrund, 
răspunzînd în cele din urmă 
aceluiași deziderat : o bună ac
tivitate sportivă.

în acest angrenaj, rolul con
ducerii echipei de fotbal este 
deosebit de important, hotărîrile 
ei puțind determina întregul 
curs al activității fotbalistice 
la nivelul respectiv.

Așa fiind, este cit se poate 
de logic ca persoana conducă
torilor de echipe să întrunească 
o serie de aptitudini fără de 
care, bineînțeles, nici activitatea 
lor și nici aceea a echipei ce 
o conduc nu pot avea bune re
zultate.

Fac apel din nou la aminti
rile mele atît din vremea acti
vității fotbalistice pe care am 
desfășurat-o pînă Cu nu prea 
mult timp în urmă, cît șl din 
timpul ce 8-a scurs de atunci 
și în care h-am întrerupt con
tactul cu fotbalul.

Cred că bunele rezultate ob
ținute de unele echipe româ
nești de fotbal au avut la bază 
și munca, priceperea șl entu
ziasmul unor conducători de 
care ne aducem aminte cu plă
cere. Dar, nu o dată, am avut 
prilejul să constat că aptitudi
nile celor chemați să răspundă 
de viața unei echipe de fotbal 
nu sint pe măsură a satisface 
cerințele de care ne ocupam la 
începutul articolului.

Și aceasta pentru că alegerea 
celor chemați să conducă dife
rite echipe de fotbal nu s-a fă
cut cu discernămîntul necesar, 
nu a avut la bază tocmai acele 
considerente de care aminteam. 
Simpla afinitate cu fotbalul, 
amintirile unui meci jucat în 
tinerețe cu echipa străzii sau a 
liceului, nu pot fi criterii care 
să determine numirea unul con
ducător. La fel, după cum, nu
mai bunele intenții, ori compe
tența deplină demonstrată în 
alte domenii nu pot asigura 
completarea fișei celui desem
nat a fi promotorul activității 
specifice unei echipe de fot
bal.

Această stare de lucruri an
trenează după ea o suită în
treagă de alte neajunsuri : mă
suri neconîorme cu necesitățile 
firești, reale și viabile ce se 
impun, imixtiuni în procesul 
de antrenament. în selecția și 
formarea echipelor.

Efprturilor și ideilor novatoa
re pe drumul ridicării calității 
fotbalului nostru este imperios

La 13 martie 
pe micul 

ecran
Studioul de televiziune ne 

va oferi în transmisie di
rectă, de la Budapesta, par
tida internațională de fot
bal Ferencvaros — Atletico 
Bilbao din cadrul „Cupei 
orașelor tîrguri".

Ecouri la ancheta noastră internațională:

CE LOC OCUPĂ EDUCAȚIA FIZICĂ ÎN ȘCOLILE OIN ȚARA DV.?
PRlGĂim MULTILATERALĂ SĂ PBMIE
in formarea profesorilor de educație fizică

e-
pe

In. procesul transformărilor 
conomice, sociale și culturale 
cate le-a parcurs țara noastră, 
educația fizică a cunoscut o e- 
voluție pozitivă. Sistemul nos
tru de educație fizică este, as
tăzi, subordonat sarcinilor mă
rețe ale desăvirșirii construcției 
societății socialiste, societate 
care are nevoie de un tineret 
sănătos, robust și înzestrat cu 
calități fizice și morale supe
rioarei în sistemul nostru de 
învățămînt, educației fizice i s-a 
acordat același prestigiu ca ori
cărui alt obiect de studiu, iar 
în'; cadrul activităților extrașco- 
lare, ea ocupă primul Ioc. Sis
temul competițional, atît cel de 
masă cît și cel de performanță, 
include și participarea tineretu
lui școlar, care a îmbogățit sub
stanțial cu cadre de perspectivă 
ramuri sportive ca gimnastica, 
înotul, atletismul, patinajul ș.a.

Analizînd faptele mai în a- 
mănunt, constatăm totuși exis
tența unor fenomene care frî- 
nează desfășurarea activității de 
educație fizică.

In orașul nostru, Galați, rea
lizarea in întregime a obiective
lor prevăzute de programe este 
Imposibilă deoarece insuficiența 
bazei materiale afectează atît 
primul ciclu de învățămînt, cît 
și învățămîntul superior. Or, la 
educația fizică, așa cum se în- 
tîmplă la oricare alt obiect de 
studiu, dacă nu se însușesc ba
zele mișcărilor la vremea lor și 
dacă acestora nu li se adaugă, 
pn de an, noi deprinderi de miș
care, sarcinile educației fizice 
nu pot fi rezolvate. Pentru a în
deplini obiectivele, profesorii 
sînt obligați — în mare parte — 
să improvizeze.

Activez ca profesoară la o 
școală cu program de educație 
fizică, unde elevii sînt selecțio
nați pe baza aptitudinilor pen- 

necesar a li se adăuga și învesti
rea în funcția de conducător al 
unei echipe de fotbal, a unor oa
meni pricepuți — în primul rînd 
pricepuți — și ale căror calități 
intelectuale, precum și morale 
să fie la nivelul acestor sar
cini de răspundere.

în această ordine de idei mi 
se pare indicat a se face apel 
tocmai la acei care au trudit pe 
dreptunghiul verde, care cunosc 
tainele meseriei, sînt înarmați 
cu bune cunoștințe generale și 
profesionale, se bucură de o 
bună reputație în mijlocul celor 
din care s-au ridicat, reușind 
astfel să le fie portdrapelul de 
nădejde spre ridicarea măies
triei lor sportive. Desigur, pro
movările în aceste funcții nu
mai pe baza activității ante
rioare din domeniul fotbalului 
nu este suficientă.

Este adevărat că ni se pot da 
exemple de conducători de e- 
chipe care nu au în urma lor, 
ca să spunem așa, un trecut 
sportiv, dar care au depus ac
tivități meritorii în slujba fot
balului. Aceștia rămîn doar ex
cepții, excepții care și în acest 
domeniu nu vin deeît să întă
rească regula.

Drago; COJOCARU

PICTURA Șl FOTBALUL
Inir-una din sălile Muzeului de Artă al Republicii Socia

liste România s-a deschis recent o expoziție de pictură tu
nisiană.

Sportul nu lipsește dintre izvoarele de inspirație ale picto
rului El Mekki Hatim, prezent și cu tabloul intitulat „înainte 
de meci". Realizat în tușe groase, cu o cromatică fermă și 
echilibrată, pinza reprezintă un tinăr fotbalist îmbrăcat in
tr-un tricou galben-negru, pe fundalul unui perete vegetal, 
în care, parcă, se integrează. Această semi-contopire cu natura, 
precum și firescul posturii personajului, din care se degajă o 
discretă tensiune psihologică, sugerează dragostea și recepti
vitatea autorului, un fin observator al lumii sportului.

zia unui asemenea examen de 
selecție am făcut o constatare 
îngrijorătoare. Din cei 130 de 
candidați, doar 15 au reușit să-și 
îndeplinească normele prevăzu
te. Cauzele principale ale aces
tui procent scăzut sînt două : 
lipsa de baze sportive în școli și 
lipsa de cadre de specialitate 
sau, acolo unde ele există, lipsa 
de conștiinciozitate a acestora.

In legătură cu baza materială, 
în afară de construirea și ame
najarea de baze sportive pe lin
gă toate școlile, aș propune ca 
fiecare oraș să fie dotat, în spe
cial, cu bazele necesare practi
cării sportului pentru care are 
o tradiție sau în funcție de spe
cificul climatului și al reliefului 
respectiv.

De pildă, în Galați, oraș situat 
pe malul Dunării, unde a fost 
amenajată o frumoasă faleză, 
s-au ridicat frumoase edificii 
arhitectonice, dar ceea ce i-ar 
putea fi caracteristic din punct 
de vedere sportiv — bazele pen
tru disciplinele nautice — îi lip
sesc pînă acum. Pare curios fap
tul că mulți tineri din orașul 
nostru nu știu să înoate, dar a- 
ceasta nu trebuie să mire pentru 
că în oraș nu avem nici un ba
zin în aer liber, iar Dunărea nu 
poate înlocui, totuși, bazele spe
cifice de învățare a înotului.

In ceea ce privește cadrele 
de specialitate, consider că nici 
I.C.F., nici Institutele pedago
gice de 3 ani nu asigură ele
mentele necesare (mai ales că 
unii absolvenți fug de mediul 
sătesc și de orașele mai mici 
din țară). Institutul de Cultură 
Fizică își orientează pregătirea 
studenților spre specializarea 
necesară sportului de perfor
manță și nu pune accent pe 
pregătirea pedagogică a viitoa
relor cadre de specialitate. Ti
nerii absolvenți ai I.C.F. care 

0 echipă 
românească 

la New York
In luna iulie va avea loc 

la New York un mare tur
neu internațional de fotbal. 
Organizatorii americani au 
invitat pînă în prezent cite 
o echipă din R.F.G.. Aus
tria, Cehoslovacia și Româ
nia. Federația noastră de 
specialitate a acceptat in
vitația, urmînd ca în func
ție de buna comportare a 
echipelor în returul cam
pionatului să stabilească 
formația ce va reprezenta 
fotbalul românesc Ia acest 
turneu.

LA 9 OCTOMBRIE:

ROMÂNIA —
R. D. GERMANĂ

Tripla întâlnire de fotbal 
Romania — R. D. Germană, din
tre echipele de seniori, tineret 
și juniori, se va disputa anul 
acesta la 9 octombrie.

aceasta, uneori, departe de pro
grama analitică școlară), nu sînt 
suficient pregătiți pentru a pre
da la catedră. I.C.F. ar trebui 
să asigure mai întîi cadre pen
tru învățămînt, multilateral pre
gătite, iar specializarea să fie 
o anexă a acestei pregătiri. 
Pregătirea antrenorilor s-ar 
putea face într-o secție aparte 
sau într-o școală specială.

Sistemul competițional șco
lar actual este bun și cînd fac 
această afirmație mă refer, în 
special, la concursurile de atle
tism și gimnastică din școlile 
generale.

Taberele de vară pentru per
fecționarea sportivă a copiilor 
din aceste școli sînt, de aseme
nea, o formă bună de pregăti
re a școlarilor talentați. De a- 
ceea, cred că sporirea număru
lui de tabere este absolut ne
cesară.

O problemă nouă, ce consti
tuie preocuparea multor cadre 
de specialitate, este moderni
zarea sistemului de predare a 
educației fizice în școală. A- 
preciez această tendință și cred 
că ar fi necesar să se meargă 
pe o linie unitară, pe aceleași 
criterii de bază, care să ducă 
la generalizarea metodelor. Ast
fel, s-ar putea ajunge la o re
structurare a sistemului nostru 
de educație fizică. Importul de 
metode folosite în alte țări nu-I 
consider de utilitate generală, 
atîta timp cît condițiile exis
tente în învățămîntul nostru 
diferă structural de cele ale al
tor țări, prezentate de ancheta 
internațională a ziarului „Spor
tul". Problema primordială ce 
se impune a fi rezolvată este 
de a se crea condiții materiale 
mai bune activității sportive în 
școli.

Drăguța MANOLESCU 
profesoară la Liceul nr. 4 Galați

MECIURI 
AMICALE

RAPID — POLITEHNICA
1—1 (0—0) !

Joi după-amiază, pe stadio
nul Ciulești, Rapid a întîlnit 
echipa Politehnica București 
cu care a terminat la egali
tate : 1—1.

Golurile au fost marcate de 
Păiș (min. 69) pentru studenți 
și Codreanu (min. 75) pentru 
Rapid. (Aurel Păpădie, coresp).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
— OȚELUL GALAȚI 7—0 
(6-0). Autorii golurilor : Pes- 
caru (min. 6, 22 și 44 din 11 
m), Ciutac (min. 19), Ivănces- 
cu (min. 27), Ardeleanu (min. 
82) și Coman (min. 98, auto
gol). (C. Gruia, coresp. prin
cipal)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
INDUSTRIA SÎRMEI C. TUR- 
ZII 2—2 (1—1). Au marcat : 
Dumbreanu (min. 22), Barna 
(min. 77) pentru Gaz metan, 
Mico (min. 40) și Lepădatu 
(min. 75, autogol). (Z. Rișno- 
veanu, coresp.)

DUMINICĂ
1N CAPITALĂ

Meciurile din eadrul 16-lmllor 
„Cupei României" programate 
in Capitală se vor desfășura 
astfel :

0 Stadionul Metalul (șoseaua 
Pantelimon), duminică ora 14,30 : 
Metalul București — Dinamo 
București;

• terenul Timpuri noi, dumi
nică ora 10,30 : T.U.G. București 
— A.S.A. Tg. Mureș.

Celelalte partide ce vor avea 
loc în țară vor începe la ora 
14,30.

N.R. In Capitală urmează să 
se mai dispute meciul DINAMO 
OBOR BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI. Pînă la ora în
chiderii ediției conducerile ce
lor două echipe nu au căzut de 
acord asupra locului de desfășu
rare a acestui meci.

ULTRARECIDIVISTUL
Lucrurile s-au petrecut 

cam așa : la o echipă din 
campionatul fostei regiuni 
Banat se- semnalează un 
caz de recidivă în materie 
de indisciplină, avîndu-1 ca 
erou ’ pe jucătorul Walter 
Bergher (Minerul Moldova 
Nouă), care — după cum 
citează adresa trimisă redac
ției de respectiva asociație 
sportivă „este la a treia a- 
batere de la viața sportivă".

Analizînd comportarea eti
că a jucătorului în cauză, 
Consiliul asociației a adoptat 
o măsură de o incontestabi
lă justețe: scoaterea lui
Walter Bergher din ________________ _
echipă. (Nu prea ~
lămuritoare, însă, SSul Zf“II- ir* 
explicația furnizată p?g MgJF 11 IL 
de citata notă : ----
„Prin scoaterea lui 
din lot, consiliul asocia
ției a încercat să-l ajute în 
a-și recunoaște greșelile, pen
tru luarea unei poziții de în
dreptare, așa cum a făcut și 
cu alți jucători" ?!). Pus în 
fața acestei situații, W. Ber
gher solicită dezlegarea, dar 
președintele asociației, ing. 
C. Ioncelescu, împreună cu 
membrii secției de fotbal ho
tărăsc eliberarea acestuia nu
mai în cazul în care o altă
asociație sportivă se va adre
sa în scris Minerului Mol
dova Nouă, cerînd serviciile 
lui Walter Bergher.

Totuși, nu trec deeît cîte- 
va zile și Walter Bergher 
este legitimat, bun de joc, la 
A. S. Oravița, care prezintă

Prima ediție a „criteriului-

Vor mai trece poate destule 
zile pînă cînd spectatorii care 
au vizionat recentele întreceri 
de pe ringul sălii Floreasca, 
vor încheia discuțiile referi
toare la evoluția speranțelor 
boxului nostru. Intr-adevăr, a- 
prigă a fost dorința de afir
mare a celor peste 40 de bo
xeri care au participat la „Cri
teriul tineretului". Mulți dintre 
acești pugiliști și-au disputat, 
nu mai departe deeît anul tre
cut, titlurile de campioni na
ționali la juniori. Iată că acurn, 
ei au urcat o nouă treaptă pe 
scara măiestriei sportive !

Intr-adevăr, juniorii de ieri 
au progresat uimitor de repe
de, unii dintre ei punîndu-i pe 
antrenorii loturilor de seniori 
în situația să se gîndească 
chiar la posibilitatea selecțio
nării lor în primele noastre re
prezentative.

Dar, mai întîi să ne referim 
la competiția încheiată marți 
seara. „Criteriul tineretului" 
și-a dovedit din plin utilitatea. 
A fost un veritabil campionat 
republican de tineret, care a 
chemat la start pe unii dintre 
cei mai reprezentativi pugiliști 
(mulți dintre ei din provincie), 
cu perspective de progres.

DE LA FEDERAȚIE
în ultima sa ședință, Biroul Federației Ro

mâne de Fotbal a luat următoarele hotărîri :
1. — Turneele în străinătate ale echipelor 

selecționate sau de club să fie temeinic or
ganizate, în sensul ca programul jocurilor, 
durata deplasării și sistemul de informare a 
F.R.F. despre evoluția echipelor, să fie precis 
stabilite.

în ceea ce-i privește pe jucătorii care au 
făcut deplasarea în turneul din Brazilia li se 
va urmări, prin colegiul central al antrenorilor 
și prin comisia centrală medicală, evoluția 
pentru a se asigura buna lor comportare în 
competiții. Totodată se vor trage concluzii 
dacă organizarea unor asemenea turnee de 
lungă durată au consecințe favorabile asupra 
formei sportive a jucătorilor.

2. — S-a aprobat sistemul de desfășurare a 
campionatelor inter-județene (foste regionale) 
și a celor foste raionale, precum și a campio
natului de juniori 1967—1968.

3. — S-a ratificat sancțiunea de suspen
zi dare aplicată de secția de fotbal a clubului
■ Universitatea Cluj jucătorului Solomon Gheor- 
i ghe.
; Biroul federal recomandă biroului clubului 
; sportiv Universitatea Cluj să se pronunțe în 
; timp de 7 zile asupra hotărîrii biroului secției 
? de fotbal privind suspendarea jucătorului Ivan-
■ suc Zoltan și să trimită cazul spre rezolvare 
; comisiei centrale de disciplină.

4. — Jucătorul Fanea Lazăr din asociația 
; sportivă Textila Cisnădie se sancționează cu 

’.suspendare pe 6 luni pentru semnarea a două

cereri de trasferare în aceeași perioadă ,• ju
cătorul rămîne legitimat pentru echipa Tex
tila Cisnădie.

De asemenea, biroul federal recomandă con
siliului asociației sportive Textila Cisnădie să 
analizeze abaterile săvîrșite în acest caz de 
către tovarășii Niță Octavian și Sandu Ion, 
care au eliberat, fără să aibă dreptul, o a doua 
dezlegare jucătorului Fanea Lazăr.

5. — Jucătorul Răducanu Necula (Rapid 
București) se suspendă pe două etape de 
jocuri oficiale pentru atitudine nesportivă, ma
nifestată față de spectatori cu ocazia meciu
lui amical Rapid — Metalul București.

Pentru lipsurile de care a dat dovadă în or
ganizarea jocului de mai sus, biroul federal 
atrape atenția conducerii clubului Rapid de 
a da dovadă de mai multă exigentă și răspun
dere în asigurarea condițiilor normale de des
fășurare a meciurilor.

★
Fiind în preajma redeschiderii sezonului 

competițional biroul federal atrage atenția tu
turor secțiilor de fotbal să manifeste o grijă 
sporită pentru organizarea exemplară a jocu
rilor, să Intensifice munca educativă în rîndul 
jucătorilor și a spectatorilor, pentru ca toate 
întrecerile să se desfășoare într-o atmosferă de 
deplină sportivitate. Federația Română de 
Fotbal va lua măsuri severe împotriva tutu
ror factorilor care se vor abate de Ia respec
tarea întocmai a regulamentelor și dispozi
țiilor în vigoare cu privire la organizarea și 
desfășurarea jocurilor.

0 delegație a F.R.F. 
la liirich

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni va avea loc la Zurich o 
reuniune la care vor participa 
delegați ai federațiilor de spe
cialitate pentru stabilirea da
telor jocurilor din prelimina
riile campionatului mondial de 
fotbal. Cu acest prilej, dele
gația federației noastre ur
mează să hotărască, de comun 
acord cu reprezentanții Por
tugaliei, Greciei și Elveției da
tele meciurilor tur-retur din 
cadrul acestei importante com
petiții.

Comisiei județene de legiti
mări cererea de transfer 
semnată de jucătorul respec
tiv și dezlegarea acordată de 
Minerul Moldova Nouă !? 
Deci, acordul asociației pe 
care, pe cale legală, W. Ber
gher nu-1 obținuse și care 
constituie mobilul adresei ex
pediate redacției noastre de 
A. S. Minerul Moldova Nouă.

Nu există deeît două alter
native de procurare a acestui 
act : sau W. Bergher „a fu
rat" ștampila asociației pen
tru ratificarea unei dezlegări 
în alb (după cum se scrie și 
în adresa expediată din Mol

dova Nouă) sau a 
avut la dispoziție o 
adresă oarecare a 
asociației respecti
ve, cu ștampilă și 
semnături, pe care 

a „metamorfozat-o", ștergînd 
textul inițial.

Nota minerilor bănățeni 
mai adaugă : „Acest lucru 
(falsificarea dezlegării — n.n.) 
l-am adus la cunoștința Con
siliului județean și a Fede
rației de fotbal (tar. secretar 
Tănăsescu) cerînd să se ia 
măsurile de rigoare".

Ținînd seama că falsifica
rea unei dezlegări reprezintă, 
în ultimă instanță, FALSIFI
CAREA UNUI ACT, conside
răm că fapta lui W. Bergher, 
indiferent de conjunctura în 
care a fost comisă, trebuie 
pedepsită cu maximum de 
asprime.

Ov. IOANIȚOAIA

o reușită...
„Criteriul" a stîrnit ambiție în 
rîndul tinerilor boxeri, dorință 
de afirmare, a oferit sportivilor 
prilejul de a se pregăti cu 
multă seriozitate. Stimulați de 
perspectiva selecției în echipa 
națională de tineret, ca și de... 
consistența unor premii ofe
rite de Loto-Pronosport, speran
țele boxului s-au pregătit cu 
toată rivna pentru o compor
tare cît mai onorabilă. Este a- 
devărat că nu toți cei 44 de ti
neri care au urcat scările, au 
reușit să se impună în dificila 
confruntare. Nici nu ne aștep
tam, desigur, Ia așa ceva.

Cu toate acestea, în cele trei 
reuniuni s-a putut constata un 
lucru îmbucurător, și anume că 
o parte dintre pugiliști, deși 
sînt foarte tineri, practică un 
box destul de cizelat. Antreno
rul primei reprezentative, Ion 
Popa, ne relata în seara fina
lelor că a și „pus" ochii pe 
cîțiva tineri care urmează să 
umple anumite goluri în for
mația de seniori.

— Despre cine este vorba ?
— Cred, mi-a spus Popa, că 

în scurt timp, boxerii Lumezea- 
nu, Cuțov, Ene, Silberman, Pop 
se vor despărți de colegii tor 
din reprezentativa de tineret și 
vor veni în „echipa mare". Fără 
discuție că ei au încă multe de 
învățat. De altfel, acești tineri

ECOURI LA

ATLETISMUL SUB REFLECTOR
Dumitru Făgădău, profesor de 

educație fizică la Liceul „Al. I. 
Cuza“ din București : „Felicit
ziarul „Sportul" pentru că și-a 
îndreptat reflectorul asupra atle
tismului și, întrucît acesta a ră
mas in priză, voi încerca să arăt 
unele constatări, referitoare la 
activitatea din școli. în școlile 
generale, baza materială este a- 
proape inexistentă și, firește, nu 
se organizează nici un fel de 
întreceri. Rezolvarea o văd nu
mai prin stabilirea obligației ca 
fiecare școală să-și amenajeze i 
o pistă de 20—50 metri (în func
ție de mărimea curții), groapă de 
nisip pentru aruncări și un loc 
special pentru aruncări. Aceasta 
ar permite organizarea, la un 
număr redus de probe a unor 
competiții, înlănțuite pe mai 
multe etape, care să țină trează 
atenția profesorilor. în ce pri
vește liceele (ale căror amena
jări sportive nu corespund în în
tregime cerințelor), ar trebui ini
țiate competiții pe echipe, în
tre reprezentativele acestora. 
Pe plan local, ele ar stîrni un 
mare interes, adunînd în tribune 
numeroși spectatori, și ar oferi 
totodată bune posibilități de se
lecție a elementelor pentru sec
țiile de performanță din cluburi. 
Referitor la normele de control 
prevăzute în programa de învăță
mînt, cred că acestea sînt foarte 
scăzute, nestimulative. In timp 
ce fete de 14—15 ani aleargă 50 
de metri în 7 secunde, norma 
pentru băieții din clasa a Xl-a, 
trecuți de 17 ani, este de... 8 se
cunde ! Dorința unei pregătiri 
continue este anihilată, cîtă vre
me pot fi realizate prea ușor 
normele. Revizuirea acestora se 
impune cu acuitate, așa că Mi
nisterul învățământului trebuie să

CAMPIONATUL NATIONAL

(Urmare din pag. 1) 
Florescu și, respectiv, Gyorgy și 
Laszlo.

CEL MAI BUN JOC AL 
HOCHE1ȘTILOR DIN M. CIUC

Avîntul M. Ciuc a realizat 
aseară cel mai bun joc 

Valeriu Prodan (dreapta) și Gh. Bădilă, „surprinși" de obiecti
vul aparatului fotografic in disputa lor de duminică dimineață
au însă nevoie de multe meciuri 
de verificare, și tocmai în aceas
tă idee mi se pare util ca ase
menea competiții gen „Criteriul 
tineretului" să fie organizate și 
în provincie, îndeosebi în cen
trele noastre tradiționale ca 
Galați, Brăila, Constanța, Cra
iova etc.

Antrenorul Popa s-a referit la 
tinerii care au cele mai multe 
șanse de a fi promovați, cît mai 
curînd, în prima reprezentativă. 
Dar recentul turneu de la Bucu
rești a mai scos în evidență și 
alți boxeri de real talent, cum 
ar fi Albu, Iuga, Molnar, Drugă 
și, în special, Lehăduș, a cărui 
viteză de execuție, forță de lo
vire, „explozie", au lăsat o pro
fundă impresie. Și, să nu uităm 
că Vasile Lehăduș n-a împlinit 
încă 18 ani !

Considerăm o reușită cu totul 
remarcabilă faptul că la fiecare 
categorie de greutate au luptat, 
cu șanse aproximativ egale, cite 
4 pugiliști. Ba, mai mult, trebuie 
consemnat faptul că cererile de 
participare la „Criteriu" au fost 
mult mai numeroase, Colegiul 
central gyfld Revolt 

studieze urgent această proble
mă".

Mihal Nistor, antrenor de a- 
tletism Ia Craiova : Printre alte 
aspecte ale atletismului, reflecto
rul „Sportului" a atins și pro
blema condițiilor de pregătire. 
La acest capitol aș dori să aduc 
și eu cîteva completări, privind 
condițiile în care se antrenează 
cele două grupe de atleți de la 
Școala sportivă din Craiova. Gru
pa de începători, alcătuită din 
elevi din clasa a Vil-a, s-a pre
gătit în timpul iernii fie în sală, 
împreună cu grupe de gimnas
tică sau volei, fie... pe stradă. 
Grupa de avansați, cuprinzînd 
elevi din clasele VIII—XI, s-a 
antrenat pe culoarul Liceului 
»,Frații Buzești". La fiecare oră 
antrenamentul era întrerupt (12— 
15 minute) de elevii teșiți în re
creație. întrucît culoarul are ci
ment pe jos, nu pot fi folosite 
toate mijloacele de pregătire, 
sportivii fiind deficitari în ceea 
ce privește tehnica. Chiar și cei 
mai buni dintre ei nu au o teh
nică corectă, deși au obținut 
unele rezultate promițătoare: 
Doina Prăzaru (n.1952) — 1,55 m 
la înălțime, Florin Sișu (n.1950)— 
14,51 m la triplu. Dacă s-ar fi 
putut pregăti în condiții satis
făcătoare, rezultatele lor ar fi 
fost, desigur, mai bune. Sperăm 
ca măcar acum, după apariția 
acestor rînduri, conducerea Școlii 
sportive și cea a consiliilor 
municipal și județean de educa
ție fizică și spori să ia măsuri 
de planificare măi judicioasă a 
bazelor sportive și a orelor de 
antrenament, pentru ca și atleții 
craioveni să beneficieze de o 
pregătire temeinică atunci cînd 
se prezintă la concursurile șl 
campionatele republicane".

din actuala manșă a cam
pionatului, învingînd cate
goric pe Avîntul Gheor- 
ghieni: 15—4 (4—0, 9—1,
2—3). Punctele au fost înscrise 
de I. Szabo (4), Hollo (3), An
tal (2), Osvald (2), Andrei (2), 
Ferencz și Balint pentru câști
gători și Szasz (3), Malnași 
pentru învinși.

Programul de vineri: ora 
9: Tîrnava Odorheiul Secu
iesc — Petrol Geologie Bucu
rești; ora 17: Steaua — Agro
nomia Cluj; ora 19 : Dinamo — 
Avîntul M. Ciuc.

să facă o severă triere a atesto- 
ra. Concluzia ce se. impune este 
că mulți dintre antrenorii noștri 
(printre care C. Dobrescu, P. Mi
hai, Gh. Preda, FI. StanOmir, 
Gh. Zamfirescu ș.a.) muncesc 
cu tragere de inimă, consecvent, 
pentru a da boxului românesc 
strălucirea pe care o merită.

Cîteva cuvinte despre arbitra
je. Deși unii spectatori și-au 
exprimat dezacordul față de o 
decizie (meciul Iuga - Molnar), 
considerăm însă că oficialii și-au 
făcut datoria. Ei au lăsat ca 
lupta să decurgă cît mai liber, 
dar în limitele regulamentului, 
fiind, totodată, prompți atunci 
cînd era vorba să dicteze o pe
nalizare. Revăzînd „la rece" 
meci cu meci, constatăm că 
nici o decizie n-a fost flagrant 
eronată, ceea ce arată că M. 
Stănescu, C. Chiriac, M. Voicu- 
lescu, V. Berezovschi, I. Ștefan, 
P. Epureanu și ceilalți oficiali 
au dat un bun examen. Se ob
servă, fără îndoială, o cotitură 
și în atît de mult discutatele 
stiluri de arbitraj. Să fie, cum 
se spune, intr-un ceas bun...

R. CALARAȘANU



Noi confirmări 
de participare 

la J. 0. de vară
CIUDAD 

(Ăgerpres). 
ganizare a 
ce de vară a primit confir
marea de participare din 
partea comitetelor olimpice 
ale Belgiei, Norvegiei, Japo
niei și Izraelului. Delegația 
Norvegiei va cuprinde 103 
persoane, dintre care 74 de 
sportivi angajați în compe
tițiile de atletism, canotaj 
academic, caiac-canoe, gim
nastică, ciclism, scrimă, lup
te, box, natație, haltere, tir 
și iahting. Japonia va trimi
te Ia Ciudad de Mexico 230 
de sportivi, Belgia 75, iar 
Izraelul 27. S-a primit, de 
asemenea, și înscrierea Re
publicii Panama, care va 
prezenta un Iot de 18 spor
tivi Ia atletism, lupte și hal
tere.

DE MEXICO, 29 
Comitetul de or- 
Jocurilor Olimpi-

Lotul atleților sovietici
pentru Madrid

MOSCOVA, 29. — Atleții so- 
vie'tici se pregătesc intens în 
vederea participării la Jocurile 
europene pe teren acoperit care 
vor avea loc în zilele de 9 și 10 
martie la Madrid. In vederea 
acestei competiții, federația 
unională a alcătuit o echipă 
care cuprinde 26 de atleți și 
18 atlete. Din lot fac parte, prin
tre alții: Lebedev, Maslakov, 
Savciuk, Kudinski, Gavrilov, 
Skortov, Ter-Ovanezian, Blizne- 
țo.v, Tatiana Talîșeva, Aba Zi
mina etc.

PE JOS, PESTE POLUL NORD
xistă performanțe cărora nici o cifră nu le poate 
delimita dimensiunea, nici o medalie nu poale să 
ie oglindească, măcar și palid, strălucirea. Pentru 
că ele cumulează întreg tezaurul virtuților ome
nești, bărbăția și curajul, dăruirea de sine și abne
gația, dorința de a siuji prin faptă umanitatea.

Cuceritorii marilor înălțimi ale globului, ca și 
oamenii care i-xu cercetat adîncurile, exploratorii 
temerari ai ținuturilor acoperite de ghețuri veșnice, 

neinfricații coborilori în peșterile negre și vulcani, porniți la 
întrecere cu imaginația julesverniană știau că la capătul dru
murilor lor, presărate de inestimabile pericole, nu-i așteaptă 
nici lauri și nici aplauze. Dar ei aveau convingerea nestrămu
tată că sacrificiul lor (pentru că asemenea expediții au costat, 
într-adevăr, mari jertfei) va aduce un nou cîștig omenirii, va 
ajuta generațiilor de mîine să cunoască și să înțeleagă mai 
bine acest fenomen atit de complex și de complicat care se 
numește viață.

Iată că acum asistăm la o nouă demonstrație a curajului 
maxim. Patru oameni au plecat pe jos într-un formidabil mara
ton arctic. Calității de om de știință ei au trebuit să-i adauge 
și pe aceea de multilateral sportiv, pentru că altfel tentativa 
lor n-ar fi avut nici cea mai infimă șansă de reușită. Sportul 
se dovedește Încă o dată un mare aliat al compasului, al riglei 
de calcul, al laboratorului.

Ziarul nostru va oferi cititorilor săi posibilitatea de a ur
mări permanent marea aventură a celor patru savanți-sportivi 
ailați în nemărginita împărăție a morții albe.

A fost
atins
Polul 
Nord ?

Numeroase meciuri de fotbal 
sub lumina reflectoarelor

Ora tîrzie la care s-au încheiat unele partide impor
tante din competițiile europene de fotbal desfășurate 
miercuri seara ne obligă să revenim acum cu cîteva 
amănunte.

joc, Kidd l-a majorat. Astfel, 
Gornik Zabrze a plecat din 
Manchester cu un 0—2 și are 
desigur puține șanse să re
monteze pe teren propriu a- 
ceasta diferență. Din nou, 
Nobbie Stiles și Bobby Charl
ton au fost cei mai buni de 
pe teren. Lubanski, golgeterul 
campionatului polonez, n-a 
reușit să înscrie în poarta 
gazdelor, deși a avut această 

, ocazie nu mai puțin de trei 
ori, cînd se afla singur cu 
portarul.. Arbitrul spaniol Or
tiz de Mendebila a condus ur
mătoarele formații:

MANCHESTER UNITED f 
Stepney — Dunne, Sadler, 
Burns, Crerand, Stiles, B. 
Chariton, Best, Kidd, Ryan, 
Aston.

GORNIK ZABRZE: Kostka 
— Kuchta, Florencki, Oslizlo, 
Latocha, Wilczek, Deja, Szol- 
tysik, Olek, Lubanski, Musia- 
lek.

în „Cupa orașelor, 
tîrguri“

Prin victoria repurtată cit 
B—0 în fața formației Spor
ting Lisabona, fruntașă în 
campionatul Portugaliei, echi
pa elvețiană F. C. Zurich s-a 
reabilitat în fața publicului din 
localitate. Afirmăm acest lucru 
pentru că echipa din Zurich 
are numeroși internaționali 
care au evoluat recent în se
lecționata Elveției, învinsă în 
mod surprinzător de reprezen
tativele Izraelului și Ciprului. 
Golurile învingătorilor au fost 
marcate de Winiger (min. 6), 
Meyer (min. 45) și Neumann 
(min. 87). Astfel, se pare că 
Zurich se va califica în sfertu
rile de finală ale competiției, 
unde va întîlni echipa Dundee 
United.

La Izmir, Vojvodina Novi 
Sad a învins pe Goztepe din 
localitate cu 1—0 (ca și în 
tur) și va juca în sferturile 
de finală cu Bologna. Singu
rul gol al meciului a fost în
scris de Trivici (min. 73).

Prima victorie 
a galeșilor

în ultimul meci al prelimf- 
nariilor campionatului euro
pean (grupa a VIII-a) Țara 
Galilor a obținut prima victo
rie în competiție: 2—0 cu Ir
landa de Nord, prin golurile 
marcate de Wyn Davies. La 
meci au asistat numai 17 000 
de spectatori. Au jucat echi
pele :

ȚARA GALILOR: Milling
ton — Rodriguez, Green, Hen- 
nessey, England, Hole, Rees. 
Wyn Davies, Ron Davies, 
Durban, Cliff Jones.

IRLANDA DE NORD: Jen
nings — Craig, Steward, Elder, 
McKeag, Harvey, Tod, Nichol
son, Harkin, Irvine, Dougan.

Milan a rezistat 
in 10 jucători

în „Cupa cupelor" se pare 
că Milan și-a asigurat califi
carea în semifinalele compe
tiției. Jucînd la Liege, cu 
Standard, virtualii campioni ai 
Italiei au terminat la egalita
te (1—1) așa îneît o victorie,, 
chiar la limită în partida re
vanșă le va asigura milanezi
lor calificarea în etapa urmă
toare. La Liege, Milan a. fă
cut o partidă bună, apreciată 
de cei 35 000 de spectatori, 
în min. 20 Prati a deschis 
scorul, iar 13 minute mai tîr- 
zru, CIaessen a înscris golul 
egalizator. Apoi, oaspeții au 
trecut prin clipe grele. Ba- 
veni — accidentat — a pără
sit terenul, lăsîndu-și forma
ția în 10 jucători. Dar, apăra
rea milaneză a trecut cu brio 
acest examen, nemaiprimind 
nici un gol.

Arbitrul Zsolt (Ungaria) a 
condus următoarele formații i

STANDARD: Nicolay —
Beurlet, Thissen, Dewalque, 
Jeck, Pilot, Semmeling, Nou- 
movici, CIaessen, Smailovici, 
Clonval.

MILAN: Cudicini — An- 
quelletti, Schnellinger, Tra- 
pattoni, Baveni, Rosato, Scala, 
Lodetti, Sormani, Rivera, Prati.

Echipa Suediei
a condus, dar •••

...echipa Spaniei a cîștigat 
pînă la urmă cu 3—1 (2—1). 
In meciul amical de la Se
villa. tînărul și talentatul sue
dez Eiderstedt a deschis sco
rul, dar gazdele și-au asigurat 
victoria prin punctele marcate 
de Rife și Amancio (2). Echi
pele :

SPANIA: Iribar — Osorio, 
Tonono, Gallego, Canos, Pirri 
(Claramunt), Uriarte (Velas
quez), Rife, Amancio (Luis), 
Ansola, Gento.

SUEDIA: Larsson — Nord- 
quist, Axelsson, Grep, Selan- 
der, T. Jonsson, Olsson, 
Svahn. Kindvall (T. Nordhal), 
Eiderstedt, Eriksson (Elstet).

• ALTE MECIURI AMI
CALE : Dinamo Zagreb —• 
Sporting Cristal Lima 0—0 ; 
Vasas Budapesta — Wisla 
KrakOvia 5—1, M.T.K. — Slo
van Bratislava 3—1

MANCHESTER UNITED
ARE 0 ZESTRE 

DE DOUĂ GOLURI
Aproape 90 de minute, ce

lebra înaintare a campioanei 
Angliei a asaltat poarta apă
rată de polonezul Kostka. Și 
totuși, golul a întîrziat... Abia 
în min. 61 Best a deschis sco
rul, iar în ultimul minut de

Există unele du
bii cu privire la 
faptul că cineva a 
atins într-adevăr —. 
vreodată — .Polul 
Nord, pe jos. In 
1893, Nansen a e- 
șuat în încercarea 
sa de a ajunge a- 
colo cu faimosul 
său vas „Fram“. 
Doi americani, Fre
derick Cook și Ro
bert Peary, pretind 
că ar fi atins Polul 
în 1908 și respectiv 
in 1909, dar dovezi 
nu au fost aduse 
niciodată. In 1964, 
norvegianul Bjorn 
Staib a eșuat în în
cercarea sa de a 
traversa Arctica cu 
sănii, iar în 1067, 
un alt american, 
Ralph Plaisted, a 
încercat să atingă 
Polul Nord pe scu
tere cu schiuri, dar 
și această tentativă 
nu a fost încunu
nată de succes.

Dificultatea constă
distanță a Polului de uscatul 
cel mai apropiat. Banchizele în 
derivă îi poartă pe exploratori

ECCE HOMO!

in marea

(Ch. VJ

Wally Her- 
de cîini, în 
cite 10, cum- 
și antrenați 

vor fl ata-

Expediția lui bert va folosi 40 
patru grupuri de 
părați în Alaska 
de eschimoși. Ei 
șați la sănii-amfibii, care pot 
traversa mari întinderi de 
apă cu întreaga încărcătură.

Traseul prezumptiv al expediției, pe care se văd curenții favo
rabili și potrivnici în drumul ales de cei patru temerari ex

ploratori

WALLY HERBERT și-a petrecut anii 
tinereții în... Africa. De acolo a pornit 
intr-o călătorie în America de Sud, după 
care, timp de trei ani, a participat la o 
expediție în Antarctica, organizată de un 
grup de oameni de știință englezi. Pentru 
a se pregăti pentru actuala încercare, el 
a petrecut iarna 1966/67, împreună cu 
doi din cei trei însoțitori ai săi, la Qanag, 
așezarea cea mai nordică din Groenlanda. 
In februarie 1967 a făcut un drum de 
probă de 1 930 km prin nordul Canadei, 
cu sănii trase de cîini.

La Praga s-a desfășurat pri
mul meci dintre echipele Sparta 
Prâga și M.T.K. Budapesta con
țină pentru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet feminin. Baschetbalistele 
cehoslovace au terminat învin
gătoare cu scorul de 69—47 
(34-18). Cele mai eficace jucătoa
re de pe teren au fost Veckova 
(Sparta) și Hegheduș (M.T.K.), 
care au marcat cîte 20 de puncte 
fiecare.

Un om de statură mijlocie, 
cu o barbă neagră, scurtă, îm- 
brăcîndu-i întreaga față, și-a pe
trecut ultimele luni ale anului 
1967 izolat într-un birou aflat 
într-o clădire din vestul Lon
drei pentru a pregăti cel mai 
fabulos marș pe care l-a cu-

★
Campionatul masculin de bas

chet al Greciei a revenit în acest 
an formației A.E.K. Atena, care 
va participa la viitoarea ediție 
a „Cupei campionilor europeni". 
In cealaltă competiție europea
nă, „Cupa cupelor", va evolua 
cea de-a doua clasată, echipa 
Panathinaikos Atena.

Atît pentru eventualitatea 
în care membrii expediției nu 
ar găsi locul (dinainte stabi
lit) în care au fost aruncate 
alimentele din avion, cît și 
pentru faptul că el vor să ve
rifice posibilitățile de supra
viețuire in aceste ținuturi 
neospitaliere, întregul grup va 
fi înzestrat cu arme de vînă- 
toare și unelte de pescuit. Cu 
toate că se afirmă că nu e- 
xistă viață în aceste regiuni, 
Wally Herbert este convins 
că va întilni .totuși, urși po
lari și foci în număr suficient 
pentru a-i asigura existența 
rudimentară.

noscut lumea pașnică. Are 33 de 
ani, îl cheamă WALLY HER
BERT și este conducătorul ex
pediției trans-arctice engleze, 
care cu cîteva zile în urmă a 
pornit din așezarea de eschimoși 
Point Barrow (Alaska) pentru a

parcurge aproximativ 5 700 km 
pe jos, pînă în insulele Spitz- 
berg. El crede că drumul va 
dura aproximativ 16 luni și-l va 
duce peste Pol. Societatea regală 
de geografie și ducele de Edin
burgh patronează această teme
rară acțiune.

însoțitorii lui Wally Herbert 
sînt dr. FRITZ KOERNER, gla- 
ceolog și meteorolog (în vîrstă 
de 34 ani), ALLAN GILL, geo- 
fizician (36 ani) și căpitanul 
KENNETH HEDGES (32 ani), 
fost medic în forțele aeriene.

Obiectivele expediției:
• Observații asupra stării 

timpului, ce vor fi transmise zil
nic stațiunilor meteorologice din 
emisfera nordică;

• Studierea calotei glaciare, 
viteza șl direcția banchizelor și 
derivă, cantitatea de apă liberă, 
grosimea gheții și densitatea ză
pezii ;

• Studierea vieții animale în 
bazinul arctic central și in mod 
special a vieții păsărilor, focilor 
și urșilor polari;

• Efectuarea unor teste medi
co-sportive pentru verificarea 
rezistenței fiziologice în condi
țiile rigorilor iernii arctice.

PEGGY FLEMING NU LASĂ NICI 0 SPERANȚĂ ADVERSARELOR !
® Perechea engleză Diane Towler Bernard Ford
din nou campioană mondială în proba de dans

GENEVA, 29. — Joi dimineața 
s-a -dat startul în întrecerea pa
tinatoarelor care aspiră la titlul 
de campioană mondială, actual
mente în posesia fermecătoarei 
Peggy Gale Fleming. Pornită ca 
mare favorită șl în actuala edi
ție, Peggy are cele mal mari 
șanse de a-și înscrie pentru a 
treia oară numele pe lista prime
lor patinatoare ale lumii. Nu va 
fi desigur un record, fiindcă ce
lebra sonja Henie a avut 10 ase
menea victorii la activ înaintea 
celui de al doilea război mondial, 
Iar mai recent, compatrioata 
Peggy Fleming, americanca 
role Heiss, a fost consacrată 
ori campioană (1956-60).

Dar Peggy Fleming înscrie . 
babil un record al ei, în ceea ce 
privește grația și siguranța cu 
care patinează. Ea a obținut cele 
mai ridicate note încă de la pri
mele figuri impuse, distanțîn- 
du-se cu aceeași ușurință ca la 
recentele la Grenoble.

lul
Ca

de 5

pro-

figuri, 
frunte, 

austriaca

După seria primelor 2 
Peggy Fleming se află în 
cu 319,2 p, urmată de
Trixy Schuba — 298,0 p. fosta 
campioană europeană Gaby Sey- 
fert — 294,0 p, și actuala dețină
toare a titlului, Hanna Maskova 
— 290,4 p. A eincea era patinatoa- 
rea vest-germană Monika Feld
man cu 272,8 p. După-amiază, 
s-au disputat întrecerile la urmă
toarele 2 figuri obligatorii, s-au 
produs cîteva schimburi de 
locuri, fără să afecteze bineînțe
les pe fruntașă, care continuă să 
se distanțeze. Iată clasamentul 
înaintea ultimelor 2 figuri im
puse : 1. Peggy Fleming (S.U.A.) 
723,7 p; 2. Gabriele Seyfert 
(R.D.G.) 671,0 p; 3. Beatrix Schuba 
(Austria) 665,5 p; 4. Hanna Mas
kova (Cehoslovacia) 643,9 p: 5. Al
bertina Noyes (S.U.A.) 614,'9 p; 6. 
Kumiko Okawa (Japonia) 607,6 p.

rechi, încheiată miercuri seara: 1. 
Belousova—Protopopov (U.R S.S.) 
315,9 p.; 2. Juk—Gorelik (U.R.S.S.) 
311,15 p.; 3. Kaufmann—Kaufmann 
(S.U.A.) 304,3 p.; 4. Moskvina — 
Nișin (U.R.S.S.) 303,6 p.; Steiner— 
Walter (R.D.G.) 299,0 p.; 6. Hauss 
—Schaffner (R.F.G.) 295,9 p.; 7. 
Schramkova — Schramek (Ceho
slovacia) 293,9 p.; 8. Sweitzer — 
Wagelein (S.U.A.) 290,2 p.; 9.
Muller—Palmer (R.D.G.) 286,7 p.; 
10. Poremska—Sczypa (Polonia) 
265,1 p.

Programul zilei de vineri se 
încheie cu figurile libere la 
băieți, în care lupta pentru titlu 
opune pe actualul campion mon
dial austriacul Emmerich Danzer 
și americanul Thimoty Wood.

Iată primele 10 locuri ale cla
samentului final în proba de pe-

In proba de dansuri primele 
trei locuri au revenit cuplurilor 
engleze : 1. Towler — Ford ; 2. 
Suddick — Cannon ; 3. Sawbridge 
—Lane.

înapoi cu 3,2 km la fiecare ÎS 
km înaintați, ceea ce duce la o 
quasi-imposibilitate în stabilirea 
unor puncte fixe de aprovizio
nare și cum regiunea este — 
aparent — total lipsită de orice 
viață animală sau vegetală, s-a 
născut convingerea că Polul 
Nord nu poate fi atins decît pe 
calea aerului.

... In cursul următoarelor zile 
va trebui să luăm cea mai im
portantă hotărîre în legătură cu 
drumul de 5 700 km care ne va 
duce peste Polul Nord, la Spitz- 
berg. și anume, dacă starea tim
pului șl condițiile sînt propice 
pentru a încărca cele patru sănii 
ale noastre și a porni spre nord, 
peste ghețurile mișcătoare. Dacă 
vîntul va bate prea puternic în 
direcția noastră, el ar putea for
ma „valuri de gheață". Dacă va 
bate prea puternic în partea o- 
pusă, gheața s-ar putea sparge, 
expunîndu-ne, astfel, pericolului 
unor imense ochiuri de apă în
ghețată. Noi așteptăm vîntul de 
nord-est, un vînt „plăcut" care 
sudează gheața, ceea ce ne-ar 
permite să pornim înainte, ca să 
zic așa, în linie dreaptă pe dru
mul care ne va duce la banchi
zele ce se îndreaptă spre Pol. 
In caz că nu va sufla un vînt 
propice, vom avea nevoie de ger 
intens, care sd acopere spărtu
rile cu o peliculă de gheață. 
Spre deosebire de gheața for- 

' mată din apă dulce, care crapă 
ca sticla, gheața formată din 
apă de mare este flexibilă. Ea 
se îndoaie sub pașii omului și 
este foarte greu de apreciat clnd 
și unde se va sparge.

... Nu ne-am propus un orar 
rigid. Este mult mai bine să 
aștepți armonia care se naște 
între curenții maritimi și vin- 
turi. Ne-am acordat 16 luni pen
tru a ajunge în insulele Spitz- 
berg, considerînd că vom putea 
străbate în medie 12 km pe zi. 
In anumite perioade, cînd gheața 
va fi bună, vom putea depăși 
această viteză. In alte zile vom 
face, probabil, mai puțin.

... Piloți care au zburat spre 
stațiunea științifică în derivă 
T-3, și care se află la aproxima
tiv 900 km spre nord, au rapor
tat banchize largi de cîteva mile 
și lungi de aproape 100 de mile. 
Ei au observat, totodată, valuri 
de gheață, înalte cam cit o 
casă cu două etaje.

... Eschimoșii care lucrează la 
laboratorul de cercetări arctice 
s-au întrebat dacă vom întilni 
în calea noastră ursul polar cu 
zece picioare, care apare în 
multe din legendele locale. Ei 
mi-au vorbit și de vînătorul es
chimos din Point Barrow care, cu 
o sută de ani în urmă, a des
coperit într-una din călătoriile 
sale pe banchize, un trib. de oa
meni foarte prietenoși. Ca do
vadă a descoperirii sale, el ar 
fi adus o balenă cu spatele ta
tuat. Unica indicație a distanței 
pe care a parcurs-o sînt, însă, 
cele patru perechi uzate de ka- 
mik-uri, șoșonii eschimoșilor.

... Vom avea de înfruntat liniș
tea polară, lipsa de orice fel de 
sunet, similară cu aceea din de
serturi, care îți răpește voința 
de a continua drumul. Vom lupta 
împotriva acestei stări de atara- 
xie absorbindu-ne în munca 
noastră, în special clnd din cauza 
banchizelor estivale nu vom pu
tea folosi săniile. Anticipînd a- 
ceastă situație, am organizat că
lătoria în cinci faze :

Prima,, va fi o perioadă de îna
intare propriu zisă, în care vom 
cheltui multă energie pentru a 
avansa cit mai mult. A doua, 
o perioadă de recuperare a for
țelor în timpul verii, clnd gheața 
este mult prea subțire, iar ce
țurile prea groase, pentru a per
mite călătoria. In acest timp vom 
desfășura o intensă activitate 
științifică. A treia perioadă va 
cuprinde o

, gheață. Vom 
cursul care

nouă înaintare pe 
încerca să corectăm 
pînă atunci va fi,

Ducerea Ia hun sfîrșit a ex
pediției va depinde în mare 
măsură și de contactele radio 
ce vor fi stabilite cu stația 
științifică în derivă T-3 (apar- 
ținînd S.U.A.). In acest scop, 
comandorul F. W. CHURCH, 
din forțele aeriene britanice, 
a fost detașat pe această sta
țiune plutitoare, pentru a 

menține contactul permanent 
cu expediția și a răspunde de 
pozițiile exacte unde urmează 
să fie făcută aprovizionarea 
pe calea aerului.

desigur, deviat și ne vom pre
găti pentru călătoria de iarnă pe 
banchize, care va reprezenta a 
patra perioadă. In acest timp 
vom locui într-o cabană ce ne 
va fi aruncată dintr-un avion 
„Hercules" al forțelor aeriene 
canadiene. Cabana va fi casa 
noastră timp de cinci luni. A- 
tunci, în noapte polară totală, 
sperăm să atingem și să tre
cem de „vîrful" globului nos
tru, Polul Nord. In această pe
rioadă vom coace pîine și vom 
pregăti alimente experimentale. 
Faza a cincea, și ultima, va fi 
drumul spre Spitzberg. Vom a- 
bandona cabana o dată cu pri
mul răsărit de soare. Să sperăm 
că totul va , fi bine și că tim
pul va ține cu noi...

Au început campionatele internaționale
de tenis de masă ale Angliei

Impetuosul jucător Nobbie Stiles (Manchester United) a fost 
unul dintre cei mai buni de pe teren în meciul pe care for
mația sa l-a susținut cu Gornik Zabrze din cadrul „C.C.E."

LONDRA, 29. în 
tele 
nis 
gliei, care se desfășoară la 
Brighton, au început întrece
rile pe echipe. în proba mas
culină, echipa României a dis
pus de formația secundă a 
Angliei cu scorul de 3—0. 
Alte rezultate, băieți:

internaționale 
de masă

campiona- 
de te- 

ale An-

3—0Cehoslovacia
— Ungaria 3—2 ;
— Anglia I 3—2.

U.R.S.S. — 
Iugoslavia 
Ungaria II 
La fete, echipa română a fost
întrecută de Anglia cu 3—0. 
Cu același scor, Cehoslovacia 
a eliminat Iugoslavia, U.R.S.S. 
a dispus de Țara Galilor, iar 
Ungaria de Anglia II.

cuconsecutiv, simpaticii patinatori americani Cynthia și Ronald Kauffman campionatele dePentru 
au primit 
artistic

de Reshevski 
puncte și Hoit 

cu 2Vj puncte.

treia oară
medaliile de bronz, in proba de perechi a campionatelor mondiale de patinaj
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AU ÎNCEPUT
schi ale Franței, în stațiunea de

18
ECHIPA SOVIETICA de hochei
pe
la

gheață „Metalurg" a susținut 
Budapesta o nouă întîlnire 
echipa orașului. Hocheiștii 

sovietici au cîștigat cu scorul de 
10—3 (4-1, 4-2, 2-0).

a 42-a. In clasament
Stein (U.R.S.S.) cu 3!/2 
urmat 
cu 3

(Cehoslovacia)

MECIUL DE BARAJ peniru 
campionatul mondial de șah a 
continuat Ia Los Angeles cu 
desfășurarea partidei : Reshev
ski—Hort. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de remiză, la 
mutarea 
conduce 
puncte,
(S.U.A.)

sporturi de iarnă Vărs. Proba 
de slalom special femei a reve
nit sportivei Isabelle Mir crono
metrată în 102,71. Pe locul doi 
s-a clasat Annie Famose cu 
104,51. Marielle Goitschel nu a 
participat la această probă.

IN CAMPIONATUL cehoslovac 
de hochei continuă duelul din
tre principalele pretendente Ia 
titlu, echipele ZKL Brno și Du- 
kla Jihlava. In etapa a 28-a, 
ZKL Brno a jucat în deplasare 
cu formația VSJ Kosice pe care 
a învins-o cu scorul de 3—1 (1-1, 
0-0, 2-0), iar Dukla Jihlava a 
întrecut pe teren propriu echipa 
TJ Gotwaldov cu 12—3 (3-0, 5-2, 
4-1). Alte rezultate : CHZ Litvi
nov—VTJ Chomutov 6—1 ; Spar
ta Praga — Tesla Pardubice 
6—6 ; SONP Kladno — Slovan 
Bratislava 5—1. In clasament

conduce ZKL Brno cu 46 p, ur
mată de Dukla Jihlava 45 p, 
Sparta Praga 40, Slovan Bra
tislava 34.

IN TURNEUL de tenis de Ia 
Kiamesha Lake (status New 
York), jucătorul american Ar
thur Ashe l-a întrecut cu 6—3, 
15—13 pe danezul Jan Leschly. 
In proba de dublu bărbați, pe
rechea Rafael Osuna (Mexic) - 
Marty Rîessen (S.U.A.) a dispus 
cu 6—4, 3—6, 8—S de cuplul Ron 
Ho'rnberg-Arlhur Ashe (S.U.A.).
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