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CAROL GRUIA 
coresp. principal

(2), Raich (2), Panțiru (2). Roth 
Cluj, Horobăț (6), Coasă (2), 
Pop (1), Cervenca (1). A arbi- 
— Ploiești.
de la ora 9 ultimele jocuri :

schiuri, 
se dis- 
seniori, 
și sări-

Steaua, cișligătoare

cadrul sferturilor 
finalâ ale competl- 
feminîne dintre e-

alta, mai atractiv, 
vineri, fruntașele 

au intrat in luptă 
timp ce celelalte 

vădite eforturi pen-

întreceri epuizante, să
4—3. Steaua a egalat...
spectator prezent în

de la „Palazzo dello

• FINALA A AVUT O DESFĂȘURARE DRAMATICĂ !
• ECATERINA IENCIC, EROINA MECIULUI-CHEIE, A PRIMIT PREMIUL 

PENTRU CEA MAI EFICACE TRAGATOARE
• ARBITRUL MALACARNE (ITALIA) 

RIEI ECHIPEI STEAUA

și cuvînlui de ordine al antrenorului 
principal al echipei, Andrei Vîlcea.

Urmează asaltul Drîmbă — Samu
șenko. Sportiva noastră trage cu 
multă prudență, dar și cu personali
tatea-! cunoscută și reușește, la ca
pătul unei - • • ■ •
cîștige, cu

Publicul 
tribunele ... ___ _
Sport”, aplaudă pe sportivele noas
tre, le încurajează.

In această atmosferă urcă, apoi, pe 
planșă Ene și Gorohova. Sportiva 
noastră are tot timpul inițiativa, este 
mai calmă, și încheie asaltul cu un 
avantaj de două tușe : 4—2. In acest 
fel, pentru a treia oară. Steaua reu
șește să preia conducerea, cu 8—7.

Foarte important era ultimul asalt 
al meciului, cel dintre Iencic și Iva
nova. In cazul unei victorii a repre
zentantei clubului Dinamo Moscova 
(deși scorul ar fi fost egal), „Cupa 
campionilor europeni" ar fi revenit 
sportivelor sovietice, la tușaveraj.

belina (4—1), Orban-Szabo de Iva
nova (4—1) șl Ene de Samușenko 
(4—3). Mai mult, reprezentantele clu
bului Steaua preiau și conducerea, 
prin Drîmbă, victorioasă, cu 4—3, la 
Zabelina. Apoi, o nouă victorie. O 
înregistrează Orban-Szabo la Goro
hova cu 4—2.

Așadar, 6—4 pentru Steaua !
Efortul depus pentru a reface han

dicapul amintit și pentru a lua con
ducerea și-a spus însă cuvîntul. Do
vadă : în asaltul care a urmat, nici 
Iencic (1—4 cu Samușenko) și nici 
Ene (1—4 cu Ivanova) n-au reușit să 
puncteze decît simbolic, și, cum 
Orban-Szabo va pierde și ea la Za
belina, cu 4—2, iată că, din nou, spor
tivele de la Dinamo Moscova conduc 
în acest meci deosebit de disputat, 
cu 7—6 !

Cum partida se apropia de sfîr- 
șit — nu mai erau de tras decît trei 
asalturi — se impunea ca floretlstele 
de la Steaua să încerce totul pentru 
a nu mal pierde nimic. Acesta a fost

Cupei campionilor europeni" pe anul 1968. 
Suzana Tasi-Ardeleanu, Ileana Drimbă, Olga Orban-Szabo și Ecaterina Iencic.
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De la stingă la dreapta : Ana Ene, 
Foto : V. Bageac

TORINO (prin telefon). — Sîmbătă 
noaptea, aproape de ora 1, au luat 
sfîrșlt întrecerile din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" la floretă fete. 
Echipa campioană a României — 
Steaua — care și-a disputat finala 
competiției împreună cu campioana 
Uniunii Sovietice, Dinamo Moscova, 
a înregistrat o excepțională victorie, 
cu scorul de 9—7, reușind astfel să se 
claseze pe primul loc. Cea mai bună 
echipă feminină de floretă de pe con
tinent poartă tricolorul românesc pe 
tricouri ’

Meciul-finală a avut o desfășurare 
de-a dreptul dramatică.

Astfel, după ce formația noastră 
a luat conducerea, prin Ecaterina 
Iencic, care a dispus net de Galina 
Gorohova, cu 4—1, floretlstele mosco
vite au avut o puternică revenire, 
reușind să egaleze (Valentina Ivano
va — Ileana Drîmbă 4—3, într-un 
asalt în care Drîmbă a condus inițial, 
cu 3—0) și apoi să ia conducerea 
(Aleksandra Zabelina—Ana Ene 4—2) 
și să se distanțeze : Tatiana Samu- 
șenko — Olga Orban-Szabo 4—1 și 
Gorohova — Drîmbă aceiași scor... 
Deci, 4—1 pentru Dinamo Moscova.

Iată, însă, că, în continuare, flo- 
retistele de la Steaua au fost acelea 
care au preluat Inițiativa, profitînd 
de un respiro pe care și l-au îngăduit 
adversarele lor. Și, astfel, se produ
ce egalarea : Iencic dispune de Za-

Prin urmare nu putea fi vorba decît 
de o victorie. Misiune dificilă, care 
cădea pe umerii Ecaterinei Iencic.

Acest ultim asalt a început în nota 
de superioritate a sportivei noastre, 
care a punctat prima. Ivanova a ega
lat, însă, printr-o paradă ripostă. 
Prin același procedeu trăgătoarea 
moscovită a luat și conducerea. Ien
cic egalează însă printr-o splendidă 
acțiune în linie și cîteva secunde 
mai tirziu preia conducerea. Dar, o 
mică neatenție aduce Iarăși egalita
tea: 3—3. Momentul cel mai încordat 
al meciului. Cine va da tușa decisivă ? 
Iencic face eforturi să se regăsească, 
își studiază atent adversara îi ur
mărește toate mișcările, caută să-i 
dejoace orice intenție de atac. A- 
ceastă espectativă prelungită o ener
vează pe Ivanova — la fel ca șl „ga
leria- foarte activă în favoarea re
prezentantei echipei noastre cam
pioane — o descumpănește, o deter
mină să se retragă mereu. Iencic 
profită, atacă tot mai insistent șl cu 
o fleșă ireproșabilă își asigură șl a- 
ceastă ultimă tușe. IENCIC — IVA
NOVA 4—3 și 9—7 PENTRU STEAUA 
ÎN MECIUL CU DINAMO MOSCO
VA 1

O victorie frumoasă, de mare pres
tigiu pentru care întreaga echipă —

(Continuare în pag. a 4-a)

POIANA BRAȘOV, 2 (prin 
telefon). Cele două curse de șta
fetă disputate sîmbătă în Poiana 
de Jos au dat loc unor întreceri 
deosebit de spectaculoase. In 
ciuda pîrtiei grele, acoperită și 
de zăpadă proaspăt căzută (a 
nins chiar și în timpul probei) și 
a frigului, a plăcut mult „duelul" 
A.S.A. — Dinamo, prima tran- 
șîiid în favoarea ei disputa pen
tru titlul național de seniori. 
Primele două schimburi le-au 
adus un ușor avantaj dinamo-

viștilor, Vilmoț plecînd cu ÎS. se
cunde avans fată de Cincu. Ren 
prezentantul A.S.A. a pornit, 
insă, „că din pușcă" și, la jumă
tatea parcursului, l-a ajuns și 
l-a întrecut pe Vilmoș. Ei au 
mai mers împreună circa 3 km, 
după care Cincu s-a detașat în 
cîștigător, ajutat și de faptul că 
adversarul său direct s-a îm
piedicat de un mușuroi, a căzut, 
s-a lovit puternic șî a pierdut 
vreo 3 minute.

întrecerea fetelor, cîștigată

clar și scontat de dinamoviste, 
a fost frumoas^ și nu lipsită de 
unele peripeții, în sensul că 

a fost la un 
locul II, dar 
(ultimul ei

Unele peripeții, 
echipa Tractorul 
pas de a cuceri 
Lucia Barăbaș 
schimb) a suferit o defecțiune 
decisivă la unul dintre

Duminică dimineața 
pută probele de 15 km 
5 km senioare precum 
turile speciale pentru seniori..

Astâ-seară, jocuri de mare irnportanfâ
tru a-și ameliora situația în cla
sament,

In primul meci de aseară 
s-au întîlnit cunoscutele echi
pe Dinamo București și Agro
nomia Cluj. Pentru a vă face 
o impresie mat clară asupra

30
1

mantinela zn meciul ■Agronomia Cluj
Foto : F. BRANDRUP

raportului de forțe de pe te
ren, să vă arătăm evoluția 
scorului și realizatorii din pri
ma jumătate a meciului: min. 
4 — Tonei (Agronomia) ; min. 
.1.1 — Ciobotaru (Dinamo) ; 
min. 23 — A. Cozan (Agrono
mia) ; min. 24 Moiș (Dinamo) ; 
min. 25 — Scheau (Dinamo) ; 
min. 26 — A. Cozan (Agrono
mia). După acest gol apăra
rea clujeană dă semne de o- 
boșeală. Bucureștenii joacă în 
voie, o perioadă chiar se dez
lănțuie, înscriind în continua
re prin : Texe (3), Ciobotaru 
(2), Florescu. Boldescu, Bașa 
și Pap. Scor final : 12—3 (1—1 ; 
6—2,- 5—0) 'pentru Dinomo.

în cursa de urmărire a dina- 
moviștilor, Steaua a obtinut o 
nouă victorie in fața valoroasei 
formații Avîntul M. Ciuc. Mili
tarii au învins cu 10—2 (2—0, 5—1, 
3—1), datorită unei evidente su
periorități în concepția jocului, 
avînd în Varga (3) și Calamar (2) 
pe principalii realizatori. Au mai 
marcat: Constantlneseu, G. Szabo, 
Bucur, ștefanov și Trăușan. Pen
tru Avîntul au înscris Kraus șl 
Csiszer.

Surpriză ! ! Avîntul Gheor- 
gnieni — Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc 4—3 (2—0, 1—1, 1—2)

CLASAMENTUL înaintea ulti
mei etape a turului III: i) pi- 
namo 34 p. (17 meciuri), 2) Steaua 
30 p. (17), 3) Avîntul M. Ciuc 
19 p. (17), 4) Agronomia Cluj 19 p. 
(17), 5) Petrol Geologie Buc. 8 p. 
(17), 6) Tîrnava Odorheiul Secu
iesc 6 p. (13), 7) Avîntul Gheor- 
ghieni 4 p. (17).

Programul de astă-seară începe 
la ora 17. Se dispută meciurile 
Avîntul M. Ciuc — Agronomia 
și Dinamo — Steaua.

Traian IOANIȚESCU

Rezultate tehnice: SENIORI 
(3 x 10 km) : 1. A.S.A. Brașov 1 
(Nicolae Bărbășescu, Stelian 
Drăguș, Gheorghe Cincu) lh 54:36 
— campioană națională pe anul 
1968 ; 2. Dinamo Brașov I
(Gheorghe Bădescu, Petre Dinu, 
Vilmoș Gyorgy) lh 58:32 ; 3.
A.S.A. II (Dumitru Zangor, 
Gheorghe Cimpoia, Moise Sto- 
ian) 2h 00:37 ; 4. Tractorul Bra
șov 2h 01:51, 5. I.C.F. 2h 02:59, 
6. Dinamo II 2h 03:30 (au luat 
startul 14 echipe — record de . 
participare); SENIOARE (3x5 
km) : 1. Dinamo Brașov (Maria 
Barabaș, Doina Boboc, Marcela 
Leampă) lh 11:47 — campioană 
națională pe anul 1968 ; 2. A.S.A. 
Brașov (Maria Drăghici, Rodica 
Zeican, Eugenia Pivodă) lh 12:38; 
3. Tractorul Brașov (Ana Clinei, 
Adriana Barabaș, Lucia Bara
baș) lh 13:00 ; 4. Constructorul 
Cimpulung Moldovenesc lh 16:44

FINALELE „CUPEI F.R.H
CLUJ 2 (prin telefon, de la trimisul nostru). 

Cea de ă doua etapă a întrecerii a oferit, la 
fel ca în prima zi, jocuri foarte dîrz disputate, 
lipsite însă, din păcate, în lungi perioade de 
timp, de o valoare tehnică și tactică deose
bită. Doar, pasionanta evoluție a scorului a su
plinit, în ambele jocuri, carențele de ordin teh
nic și. mâi ales, tactic.

în primul meci Steaua a învins Politehnica 
Timișoara cu 20—15 (10—9) dovedind o oarecare 
revenire în formă. *

Au marcat : Gruia? (9), Iacob (3). Goran (2), 
Alboaica (2), Marinescu (2). Oțelea (1). Roșescu
(1) pentru Steaua, Guneș (6), Stențel (3), Szabo
(2) . Fendler (2), Tvan (î), Oprescu (1). pentru 
Politehnica Timișoara. A arbitrat : V. Reis
sner — Sibiu.

Cea de a doua întilnire a ținut încordată 
atenția spectatorilor pînă în ultimele secunde, 
încheindu-se cu un rezultat de egalitate : Uni
versitatea Cluj—Dinamo Bacău 11—11 (4—7). 
Meciul a plăcut doar prin dîrzenia cu care 
ambele echipe și-au apărat șansele. Prima re
priză a aparținut echipei Dinamo care în final, 
manifestînd o mai mare forță de șut, a obținut 
un avantaj de trei goluri. După pauză, cluje
nii — puternic încurajați de spectatori — au 
reușit să egaleze (min. 43 : 7—7), după care sco
rul s-a menținut, în majoritatea timpului, egal, 
în min. 57 Dinamo conducea cu 11—10 dar cu 
40 de secunde înainte de fluierul final Uni
versitatea Cluj a reușit egalarea. Au marcat : 
Speck (4), Durai 
(1) pentru „U“ 
Gherghevici (1). 
trat C. Senchea

Azi, începînd 
Universitatea Cluj—Politehnica Timișoara și 
Steaua—Dinamo Bacău.

Călin ANTONESCU
Tg. MUREȘ, 2 (prin telefon, de la trimisul 

nostru). — în ziua a doua a turneului feminin 
de la Tg. Mureș s-au întîlnit formațiile Uni
versitatea București și Textila Buhuși, ambele 
învingătoare în primele meciuri. Victoria a re
venit bucureștencelor cu 13—5 (8—1).

(Continuare în pag. a 3-a)

e astăzi, din nou la fotbal I 
Cu o săptâmînă înaintea 
marelui examen al campio- 

■ natului, 32 de echipe sus
țin micul colocviu al Cupei. 
Momentul este, totuși, fes
tiv, mareînd trecerea la ac
tivitatea oficială de com

petiție, deși rezultatele acestui sport nu 
ne prea îndeamnă să arboram stea
guri. .

Astăzi, din tribune spre gazon, vor 
oorni multe priviri de dojana. De buna 
seamă îndreptățite. Dar tot astăzi se 
vor aprinde nu mai puține speianțe. 
Fiindcă nici o inimă nu este mai ge
neroasă decît aceea a spectatorului de 
fotbal si fiindcă nimeni, mai mult de
cît el, nu este gata oricînd să creadă, 
să uite, să ierte... .

Fotbalul nostru traversează indiscu; 
tabil o perioadă grea și după cum ni 
se pare n-a ajuns nici la jumătatea 
drumului său de patimi. Disciplina a 
stîrnit în ultima vreme atîtea discuții 
îneît ar putea-o face invidioasă chiar 
și pe cea mai însemnată ramură de 
activitate socială.

Ce se întîmplă cu fotbalul ?
Poate că despre el s-a vorbit și s-a 

scris prea mult. (Oricum, volumul cu
vintelor l-a întrecut infinit pe acela al 
muncii).

Poate că iubim proa mult acest ipc 
si suportăm, în consecință, avatarurile 
pe care le aduce totdeauna un copil 
prea răsfățat.

Sau, poate, nu-l iubim îndeajuns, ori 
nu așa cum trebuie, spre a-i înțelege 
micile lui bucurii și drame.

Poate câ-i acordăm un loc prea în
semnat în conștiința noastră, recunos- 
cîndu-i, a priori, atributul de suveran, 
de rege al sporturilor.

Sau, poate, îi ignorăm farmecul, de 
vreme ce ani și ani copiii noștri se 
duceau pe furiș să joace fotbal.

Dar cite întrebări nu s-ar putea 
pune !

Situația din fotbalul nostru este atit 
de ciudată încit pare să frizeze para
doxul. La ora actuală, de pildă, chiar 
și un copil va recita, ca pe o lecție bine 
memorizată, cauzele care au. dus la 
rămînerea în urmă a fotbalului (împăr
țite în grupe și subgrupe, cu meticulo
zitatea unei mașini electronice),, lipsu
rile ce-i frînează maturitatea și com
plexul de măsuri care, dacă s-ar lua, 
situația ar fi grabnic îndreptată.

Și dacă toate aceste lucruri le știe 
chiar și un copil...

Nu cumva ar fi momentul să se mai 
părăsească retortele și alambicul, să 
fie abandonată alchimia fotbalistică, 
măcar în amintirea unor ani mult mai 
glorioși ai acestui sport, străbătuți în- 
tr-o vreme cînd [ucolorii, deși știau mai 
puțin, făceau mai mult, cînd nu trebuia 
să se recurgă la cibernetică în expli
carea unor înfrîngeri și nici să fie fo
losită geometria descriptivă spre a sta
bili scheme tactice, teoretic infailibile. 
Adică, să se depună un cît de mic 
efort pentru ca fotbalul să redevină 
fotbal. Ceea ce, la urma urmei, este. 
Adică un joc sportiv captivant, uneori 
îneîntător, totdeauna controversai, ții 
dacă într-o duminică cîteva sule de mii 
de oameni părăsesc fotoliile și șezlon
gurile spre a respira aerul tribunei, iar 
rhăcar un singur copil adoarme seara 
cu gîndul la gloria sportivă pe care 
ar putea-o cuceri, înseamnă că fotba
lul și-a făcut, totuși, datoria.

Astăzi, îți iert păcatele, dragul meu 
fotbal I

Deși „eu știu c-ai să mă-nșeli chiar 
mîine I"

I 
I

Veileriu CHIOSE

ÎNCEPÎND DE MARTI ÎN sportul
JURNALUL

DE DRUM!

DATELE MECIURILOR DIN GRUPA I

Întruniți la Zurich, delegații federațiilor de iotbal din Por
tugalia, România, Elveția și Grecia au stabilit următoarele date 
pentru meciurile grupei I a preliminariilor campionatului mon
dial de fotbal.

!n 1968 — 12 octombrie : Elveția — Grecia ; 27 octombrie: 
Portugalia — România ; 23 noiembrie : România — Elveția ; 
11 decembrie: Grecia — Portugalia. In 1969 — 16 aprilie: 
Portugalia — Elveția și Grecia — România ; 4 mai : Portugalia — 
Grecia ; 14 mai: Elveția — România ; 10 octombrie : România — 
Portugalia ; 15 octombrie : Grecia — Elveția ; 2 noiembrie: El
veția— Portugalia; 16 noiembrie: România — Grecia.

Recent, în întreaga tară, au 
avut loc ședințele de consti
tuire a consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport, or
gane teritoriale de specialita
te ale mișcării noastre sporti
ve, precum și alcătuirea co
misiilor pe ramuri de sport.

Noua împărțire administra- 
tiv-terițorială a tării creează un 
cadru care sporește mult po
sibilitățile îndeplinirii sarcini
lor de răspundere ce revin or
ganelor sportive în direcția 
dezvoltării largi a sportului și 
educației fizice. Organele 
sportive, specialiștii acestora, 
în colaborare cu lucrătorii pe 
tărîm sportiv ai organizațiilor 
sindicale, U.T.C. și inspectora
telor școlare vin acum în con
tact mai direct cu unitățile de 
bază, cu asociațiile, cluburile 
și. secțiile pe ramuri despart,

LA PREDEAL — CON
CURS INTERNAȚIO
NAL DE SCHI ÎN 

NOCTURNA
La sfîrșitul săptămî- 

nij viitoare se va des
fășura la Predeal Con
cursul international de 
schi (seniori) ai Româ
niei, care are prevă
zută și o probă în noc
turnă. Iată programul: 
vineri 8. III. — antre
nament coborîre non
stop : sîmbătă 9.IIL di
mineața — coborîre pe 
Pîrtia Lupului ; iar în 
nocturnă, la Predeal, 
pe Clăbucet — slalom 
special (două manșe 
paralele, la fanion); 
duminică dimineață — 
slalom special pe pîr
tia din Poiana Brașov.
arbitri 
ROMANI

PESTE
Conform 

misiei de
C.C.E?

LA tNCEPUT

dueluri cu Thelma

decembrie 1956, sau 
lungă"
va învinge cel care

■

IOLANDEI BALAȘ

unde se organizează și șe des 
fășoară activitatea sportivă de 
masă și de performantă, avînd 
astfel posibilitatea îndrumării 
și sprijinirii lor permanente. 
Preluînd atribuțiile fostelor or
gane sportive regionale și ra
ionale, consiliile județene au 
rolul de a conduce și coordo
na întreaga activitate sporti
vă locală, în vederea dezvol
tării sale unitare, pe întreaga 
suprafață a teritoriului aparți- 
nînd județului respectiv. în 
scopul îndeplinirii sarcinilor 
complexe care revin noilor or
gane, ele au fost încadrate cu 
activiști cu bogată experiență, 
cu specialiști competent! — 
profesori de educație fizică, 
antrenori — cu reprezentanți 
ai consiliilor sindicale locale, 
ai organizațiilor U.T.C., dintre 
care multi cu e pregătire de

@ Memorabilele
Hopkins

• Melbourne, 1 
„ziua cea mai

• Zatopek : „Mă 
va trudi mai mult ca mine'

• Roma, 1960 : start în marea cursa de 
urmărire lolanda Balaș — Valeri 
Brumei

• Pe plicul scrisorii nr. 2000, mereu, 
IOLANDA BALAȘ, ROMANIA

ANGHEL ALEXE 
președintele

Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Sport

specialitate. Această alcătuire 
a consiliilor a condus la re
unirea tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului, prin a că
ror colaborare se urmărește în
tărirea și dezvoltarea continuă 
a mișcării noastre sportive, a- 
tît în aspectul său de masă, 
cît și în cel al performantei. 
Astfel, noile consilii, ceordo- 
nînd și îndrumînd educația fi
zică și sportul la nivelul ju
dețelor, stabilesc orientarea și 
conținutul acestor activități, 
exercitiudu-și îndrumarea de

DE VOLEI
DELEGAȚI 
HOTARE 
hotărîrij co- 
organizare a 

meciul retur

ției .
chipele Lewskl Sofia și 
Ț.S.K.A. Moscova, din 
capitala Bulgariei, va 
fi condus de doi arbi
tri români. Aceștia, de
semnați de către fe
derația noastră, sînt 
dr. M. Albuț (princi
pal) și ing. Em. Costoiu 
(secund). Ziua desfă
șurării partidei nu a 
fost încă fixată.

DERBIUL
RAPID — DINAMO

(f) — AMINAT
In urma avizului dat 

de Dispensarul central 
al sportivilor, finind 
seama de indisponibili
tatea a șapte dintre 
voleibalistele echipei 
Rapid București (gri
pate), Biroul federal a 
hotărît amînarea. pen
tru o dată ce va fi sta
bilită ulterior, a meciu
lui acesteia cu Dinamo 
București,

specialitate și răspunzînd de 
activitatea sportivă de perfor
manță, de buna reprezentare 
a sportului local în competi
țiile internaționale la care 
sînt angajate unele dintre clu
burile și școlile locale.

Ca și în cazul celeilalte do
menii de activitate din țara 
noastră, noul cadru organiza
toric corespunde pe deplin 
cerințelor actuale ale mișcării 
sportive, căreia îi creează con
diții optime pentru o dezvol
tare mai rapidă, multilaterală 
și armonioasă. Tnlăturînd di
versele fenomene de parale
lism, suprapuneri ori disper
sare materială a forțelor — 
neua fermă 
că. stimulează 
testare a tuturor capacităților 
creatoare, creșterea inițiativei 
și responsabilității arganelaj

srqanizateri- 
larga mani-

simțitar va- 
nivel supe- 
materiale si 
în Guprisul

locale, înlesnește 
lorîficarea, la un 
rler, a resurselor 
umane existente 
tării.

Investite cu competente mai 
mari, dispunînd de ® mai lar
gă autonomie, consiliile jude
țene pentru educație fizică și 
sport au posibilități sperite de 
a desfășura e activitate rod
nică, mult îmbunătățită cali
tativ tată de aceea a vechi
lor censilii regionale șî raio
nale.

Chiar de la început de 
drum, consiliile județene și-au 
stabilit planul de activitate pe 
anul în curs și bugetul, care 
au șî fost adoptate în cadrul 
șe linteler de constituire.

Printre obiectivele principale

(Ggnynuare Țn pag, g 3-a)
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ia terminarea cursei pentru campionatul

FOOT-BALL, ȘI PSIH
ANALIZA
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Convorbiri cu domnul Gore

CARTEA £4 VÂNT A
Erik de Vlaeminck (la stingă) și iratelt

mondial

A UNU! CAMPION OLIMPIC*)
Am Încheiat lectura (ade

seori dificilă, din pricini ce 
vor deveni clare mai jos) unei 
cărți plină de originalitate, 
de la temă și pînă la reali
zare. O carte care prin însuși 
titlul ei („Valorile, țelurile, 
realitățile Jocurilor Olimpice 
moderne") trădează meticulo
zitatea autorului. Este o operă 
concepută științific (iiind, de 
altfel, - - . ..
vechi 
care-și 
noțiunii de idee olimpică, atit 
de controversată în variatele 
interpretări ce i se dau. Au
torul întreprinde o anchetă ex
haustivă (lista izvoarelor sale 
cuprinde 1477 titluri l), adău
gind cărților, publicațiilor, do
cumentelor cercetate, o serie 
de chestionare și experiența 
sa personală. Trecînd la com
poziția studiului său, autorul 
folosește uneltele logicii și ale 
statisticii, construind o lucrare 
cu aparențe de alambicate. 
Abundența trimiterilor (cu o 
rigoare greu de egalat), exce
sul de ciire în text (reprezen- 
tind sursele) și tentativa fi
nală de analiză structurală 
opun cititorului interesat de 
subiect o barieră greu de tre
cut. Lipsa de cursivitate Ia 
lectură este însă compensată 
de seriozitatea și bogăția de 
informații. In sinteza sa, au
torul conchide că tocmai am
biguitatea ideii olimpice (nu 
prea bine și nici uniform cris
talizată în toate cercurile) 
contribuie Ia popularitatea sa 
în rîndurile oamenilor de cul
tură și, în definitiv, în opinia 
publică. De asemenea, autorul 
consideră că structura olimpi
că își datorește stabilitatea 
faptului că, de-a lungul vre-

dezvoltarea unei 
dizertafii 

propune

mai 
academice), 

elucidarea

mii, programul prevăzut la 
origine a fost realizat aproape 
în totalitatea sa.

Am dedicat o sumară recen
zie acestei valoroase cărți nu 
numai pentru că autorul mi-a 
făcut cinstea de a mă cita în 
bibliografia sa. Primul gînd 
s-a îndreptat către autor în
suși', care, în ciuda savantlîcu- 
rilor pomenite mai sus, deci 
în pofida aparentelor, este un 
sportiv, un mare sportiv, ba 
mai mult: un campion olim
pic I Dr. Hans Lenk, membru 
al celebrului opt de la Rat- 
zebung/Kiel, a fost de două 
ori campion european de ca
notaj, iar în 1960, la Roma, 
a obținut laurii olimpici în 
proba de 8 + 1. Toate acestea 
nu l-au împiedicat Să 
filozofia, matematica, 
fizică, psihologia și 
gia, obfinînd în 1961 
după titlul olimpic) 
de doctor în. filozofie 
cum laude". Din 1962, 
Hans Lenk este asistent la ca
tedra de filozofie a Universi
tății tehnice din Berlinul occi
dental.

Formația 
plexă a 
strădaniile 
Dar dincolo de valoarea ope
rei sale, pentru noi rămîne 
valabilă senzația extrem de 
plăcută de a fi — măcar pe 
timpul lecturii — în compania 
unui sportiv distins și de a 
găsi un prețios aliat în lupta 
pentru demonstrarea logodnei 
de loc morganatice dintre cul
tură și sport.

*) Dr. Hans . Lenk : Werte, Ziele, 
Wirklichkeit aer modernen O- 
lympischen Spiele ; Verlag Karl 
Hofmann, Schorndorf bel Stutt-

Viclor BĂNClâLESCU

studieze 
educația 
sociolo- 
(un an 

diploma 
„summa 

dr.

intelectuală com- 
autorului justifică 
de sistematizare.

DOI FRAJI DEVIN CAMPIONI MONDIALI
ZI... LA ACELAȘI SPORTIN ACEEAȘI

Acest fapt, fără precedent 
în istoria sportului, s-a petre
cut duminica trecută, cu prile
jul campionatelor mondiale de 
ciclocros desfășurate în îm
prejurimile orașului Luxem
burg. (Cititorii noștri au fost 
de altfel informați, la timp 
asupra rezultatelor tehnice în
registrate în această compe
tiție). în timp ce titlul mon
dial Ia categoria profesioniști 
a revenit lui Eric de Vlae- 
minck, titlul de cel mai bun 
amator a fost cucerit de fra
tele acestuia, Roger.

Cei doi frați sînt originari 
dintr-un mic sat belgian, Eeklo, 
unde evenimentul a fost săr
bătorit cu multă însuflețire 
și... multe butoaie cu bere.

Varietăți
MICROSTATISTICA 
ANGLO-SCOȚIANA

Interesant este faptul că Eeklo 
nu se alia la prima sărbătoare 
de acest gen. Tot în acest să
tuc flamand s-a născut și Ro
main Deloof, care a îmbrăcat 
de trei ori tricoul de campion 
mondial în probele cicliste de 
semifond.

Dar să revenim la cei doi 
protagoniști ai recentelor cam
pionate mondiale de ciclocros. 
Ambii sînt foarte modești și, 
după spusele ziariștilor care 
i-au asaltat cu întrebări după 
victorie, foarte emoționați de 
isprava lor pentru că, deși a- 
mîndoi doreau să învingă, to
tuși nu au crezut că și unul 
și celălalt vor deveni cam
pioni.

Roger, cel mai mic dintre 
frații de Vlaeminck (are 21 
de ani) mărturisește : „Am în
ceput să alerg îndemnat de 
fratele meu. 
doi amatori 
am putut. E 
și pasionat
Pe mine, însă, alergările pe te
ren variat nu prea mă intere
sează. Le practic ca să nu ră- 
mîn inactiv în timpul Iernii. 
Ele contribuie la o bună pre
gătire, dar prefer cursele pe 
șosea**.

Eric, în vîrstă de 23 de ani, 
este subjugat de farmecul ci- 
clocrosului. „Cursele pe șosea 
sînt lungi și deci plicticoase.

Prefer eforturile mai mari, dar 
mai scurte". în ceea ce (pri
vește comportarea sa din cam
pionat, el a declarat: „Am im
presia că visez. Am pornit 
foarte tare ca să evit un even
tual accident sau vreo buscu
ladă".

învinsul său, fostul campion 
mondial, vest-germanul Rolf 
WolfshohI, este de 
„Erie s-a dovedit 
specialist al probei.
abia a început".
tiuiiuniiiimininimiiiiiiiiininiiniiiiiiiiiii

— Felicitări domnule Gore, 
i-am spus adineaori eminen
tului meu prieten, îmbrăți- 
șîndu-1 călduros... Se pare că 
teoriile dumitale cu privire 
la legătura dintre patologia 
nervoasă și fotbalul contem
poran (teorii care, în paran
teză fie vorba fuseseră pri
mite de către unii cu Rica
nări) își găsesc o confirmare 
internațională de prestigiu. 
Bănuiesc că ești la curent cu 
experiențele din Anglia.

— Oarecum, făcu dl. G. 
roșind.

— Și cit lucrările profe
sorului Harrington.

Și: de altfel, coinciden
ță, aseară am primit prin 
poștă de la un admirator a- 
nonim volumul „Penalty and 
Histery" Ed. Doubleday-1968. 
De unde se vede că nu numai 
eu am remarcat întîlnirea 
dintre intuițiile dumitale și 
cercetările britanice.

— Oh !, făcu dl. G. flutu- 
rînd mîinile în semn de jenă 
a modestiei.

— De ce oh ? Asta-i ade
vărul. Și dacă știința cunoaș
te legea Kant-Laplace, de 
ce n-am admite ideea unei 
teorii Gore-Harrington ?

— Te rog, murmură 
Gore sufocat și dînd pe 
un pahar cu cinci stele.

— Pentru că, vreau să
ce-a făcut profesorul din Bir
mingham ? A constituit cîte
va comisii de psihiatri, cerîn- 
du-le să analizeze subcon
știentul cîtorva zeci de spec
tatori culeși din tribune și 
cunoscuți ca agresivi, scanda
lagii și aruncători de sticle 
Coca-Cola sau bere „Guinesse 
în capul jucătorilor. Se ocu
pă și psihiatrii noștri 
asemenea sondaje clinice

— Se
— De 

mirat.
— De 

străinii.
— Frumos. Sugestiile du

mitale, specialiștii n-au bine
voit să le ia în considerație.

— Normal. Eu gindesc la 
București, răspunse dl. G. 
cu melancolii in glas. Apoi, 
înseninat: Dar nu contează. 
Bine că s-au urnit lucrurile. 
Și, trebuie să recunosc, băie
ții șe pricep. Au ales, pentru 
început, o temă nu numai 
pasionantă dar și destul de 
specifică.

— Psihoza Rapidului ?
— Nu. Asta-i planificată 

pe aprilie. Tema lor se inti
tulează : „Cauzele obscure

dl. 
gît

zic,

sta- 
din 

de-al

părere că 
un mare
Epoca sa

Cînd eram amîn- 
I-am ajutat cit 

un mare campion 
al ciclocrosulul.

ale atitudinii frenetice a 
unor salariați din domeniul 
fotbalului în legătură cu tur
neele lungi peste hotare".

Doctorii au fost drăguți, 
m-au poftit la o ședință de 
psihanaliză și mi-au oferit 
o copie după rezultate. (Dl. 
G. scoate o hîrtie din serta
rul biroului). Te interesează 
„Cauzele obscure ale..."

— Numai cauzele obscure 
ale fenomenelor, mă intere
sează. Celelalte nu există.

— Cum s-au petrecut lu
crurile ? Medicii au invitat 
la Clinica de boli nervoase 
45 antrenori, antrenori ad- 
juncți, metodiști, consilieri, 
funcționari de la Federație și 
cluburi etc. S-a aplicat meto
da freudiană a analizei vise
lor. După cum știi, Freud es
te autorul teoriei potrivit că
reia dorințele noastre nesa
tisfăcute ziua se realizează 
noaptea, în chip de vis. De 
pildă, ca să dau un exemplu 
primitiv, dacă visez porto
cale, înseamnă că peste zi 
nu izbutisem, dintr-o pricină 
sau alta, să consum acest 
fruct; dacă se face-n somn 
că bate cineva la ușă, zice 
mă scuzați, sînt directorul 
dumneavoastră, vreu să știu 
cum o mai duceți cu sănă
tatea, înseamnă că peste zi 
directorul a urlat la tine, 
făcîndu-te imbecil. Or, după 
ce pacienții au fost poftiți să 
se întindă comod pe divan, 
să se destindă și să-și poves
tească visele, s-a ajuns la 
următoarele concluzii:

28% dintre persoane psih- 
analizate visează haine piele 
neagră

14% dintre persoane psih- 
analizate visează haine 
întoarsă

19% dintre persoane 
analizate visează seturi

10% dintre persoane 
analizate visează 
tergal

21% dintre persoane psih- 
analizatel visează pardesie 
buret

19% dintre persoane psîh- 
analizate visează diverse

In plus — 6 observație 
teresantă. 93% dintre cel 
terogați au mărturisit că 
sele lor variază In raport cu 
anotimpurile. Se pare că lu
nile cele mai favorabile acti
vității onirice sînt ianuarie 
și februarie.

— De ce ?
— Asta am întrebat și eu. 

Mi s-a răspuns că atunci e 
sezonul soldurilor.

ocupă !
cînd ?, tresări!

piele

de 
?

eu

cînd se ocupă și

psih- 
damă 
pșih- 

costume

începător /

Vaslui

in- 
in- 
vi-

Recentul meci de pe 
dionul Hampden Park 
Glasgow, a fost cel 
85-lea dintre reprezentativele 
de fotbal ale Scoției și An
gliei. Bilanțul ? De 35 de ori 
au cîștigat scoțienii (de 15 ori 
în deplasare) șl de 29 de ori 
englezii (12 victorii în depla
sare). Celelalte 21 de înttlnirl 
s-au terminat la egalitate.

Cea mai categorică victorie 
a Angliei a fost obținută în 
1961, cînd s-a înregistrat un 
scor " '
memoria englezilor 
însă și un penibil 1—5, 
venit în 1927, chiar 
„Wembley".

Cu ocazia’ centenarului 
Ciulilor Anglia—Scoția,
1972, cele două federații 
de gînd să organizeze 
meci între o combinată Sco
ția—Anglia și. Restul Lumii.

competenta mo’/»

de ... mbgy : 9—3 ! In 
stăruie 

sur
pe

me
in 
au 
un

PRINTRE PITICII

BASCHETULUI

catalog

și activitatea celor doi 
îndrumători ai tinerilor bas- 
chetbaliști: CORNEL GORCIU 
și N. DELCUESCU.

unul din recentele 
concursuri de pronosticuri 
sportive din Italia („Toto-cal- 
clo“), o gospodină din loca
litatea Gioisa Marea, Emilia 
Pavesi, a „găsit" toate cele 
13 rezultate, obțlnînd astfel 
un cîștig de 248 300 000 de lire ! 
La același concurs, Valcareggl, 
antrenorul echipei Italiei, n-a 
putut da decît 5 pronosticuri 
corecte.

Prilej de glume pentru zia
riștii italieni, care au ri
dicat problema... înlocuirii lui 
Valcareggi cu Emilia Pavesi, 
a cărei competență în ale fot
balului a fost pe deplin ..do
vedită...

(p. conf.) 
Al. MIRODAN

Cele 3 „STILURI44 ale lui HALTEROFILESCU

Desen de
TITI GHEORGHIU

MOMENT DIN ISTORIA BOXULUI

MECIUL PRIMO CARNERA - JOE LOUIS

repriza a 6-a, cu 
Louis prin K.O. 
date despre cei

luat 
vic-

doi

CARNERA — născut la 
m 
în

Baschetul 1 Un sport, pare-se, 
fără rival, referindu-ne la pre
ferințele elevilor Școlii spoi- 
tive din Pitești. Dar, fiindcă 
pentru cei mai mulți dintre ei 
coșul pare situat mai aproape 
de... cer decît de pămînt, s-au 
adresat fratelui mai mic al 
acestui sport: mini-baschetul.

Șl succesele n-au întîrziat 
să apară, după cum o dove
dește și fotografia de 
care tov. I. Banu, în 
comisiei județene de 
înmînează o diplomă 
baschetbalist Cătălin 
trescu.

Dacă ar exista un 
și pentru ... profesori, poate 
că ar fi cazul să, notăm cu

fată, în 
numele 

baschet, 
micului

Duml-

Iar ai pus multe garduri I
Desen de I. DAVIDESCU

Duminică, vom urmări pe mi
cul ecran meciul de box dintre 
Joe Louis și Primo Camera, or
ganizat la New York în ziua de
25 iunie 1935. Intîlnirea a 
sfîrșit în 
toria lui

Cîteva 
boxeri :

PRIMO
26 oct. 1906, un uriaș de 2,07 
și 120 kg, a debutat la Paris 
1928. După un lung șir de victorii 
obținute prin K.O., la 29 iunie 
1933 a fost opus lui Jack Sharkey 
— pe atunci campion mondial la 
„grea" — și a reușit să cucereas
că centura de aur învlngînd prin 
K.O. în repriza a 6-a. El a deți
nut această centură pînă la 14 
iunie 1934, cînd a pierdut prin 
K.O., în repflza a 11-a, meciul 
cu Max Baer. Camera a susți
nut în total 100 de meciuri, din
tre care a ciștigat 66 prin K.O., 
18 la puncte și 2 prin descalifi
care. Ultimul meci l-a susținut 
în ziua de 21.XI.1945, la Mila
no, fiind învins prin K.O., în re
priza a 7-a, de Luigi Musina. A- 
poi, Camera a devenit luptător 
de catch în S.U.A. 
în ziua de 29 iunie 
coincidență 1 — se 
xact 34 de ani de 
centurii de aur !

JOE LOUIS, pe adevăratul său 
nume Joseph Louis Barow, s-a 
născut la 13 mal 1914. După ce a

cucerit centura de aur la ama
tori, la categoria semi-grea, Louis 
a trecut în rîndurile profesioniș
tilor, Iar la 22 iunie 1937 a deve
nit campion mondial prin victoria 
asupra lui J. Braddock — K.O. 
repriza a 8-a.

După părerea mea, a fost cel. 
mai mare boxer al tuturor tim
purilor, ținînd cont că a deținut 
timp de 12 ani titlul de campion 
mondial, pe care l-a pus în joc 
de 27 de ori. In 1949 a abandonat 
activitatea competițională, pen
tru ca apoi, din cauza greutăți
lor financiare, să reapară în ring, 
la 27 septembrie 1950, fiind în
vins la puncte de Ezzard Ghar- 
les. Ultima încercare de a rein
tra în rîndurile boxerilor aspi
ranți la titlul mondial a făcut-o 
Ia 26 oct. 1951, cînd a fost în
vins prin K.O., în repriza a 8-a, 
de către Rocky Marciano.

Joe Louis a susținut 71 de me
ciuri oficiale, dintre care a cîști
gat 54 prin K.O., 13 la puncte și 
o dată prin descalificare. A fost 

oînvins de 2 ori prin K.O. și 
singură dată la puncte.

A decedat 
1967, cînd — 

împlineau e- 
la cucerirea

FI. STANOMIR
antrenor de boz

... smuls... împins ... ai uneai
Desen de AL. CLENCIU

cu fotbalpoveste
Nu l-a interesat niciodată, sau

mai bine zis nu i-a plăcut. Co
legii lui băteau mingea de-și dă
deau sufletul șl cînd îl chemau 
și pe el în joc, 
E drept că era 
purta ochelari, 
alți băieți ca el 
de se speteau.

Nu avea antipatie sau simpatie 
pentru vreo echipă și dacă ar fi 
fost după el, fotbalul ar fi putut 
să dispară. Expresii ca : henț, 
ofsaid, autogol sau unsprezece 
metri, care pentru alții erau 
bombe explozive, pentru el erau 
ca și inexistente. In școală, pen
tru că avea cap bun de matema
tician, era prețuit de profesori, 
Iar colegii îl iubeau, mai ales 
cînd îi lăsa să copieze problemele 
după el.

Cu timpul, băieții au crescut, 
au mers pe la alte școli, fiecare 
pe drumul lui. Eroul nostru s-a

refuza totdeauna, 
cam pirpiriu și 
dar mai erau și 
și bateau mingea

14 ani, sînteți constructor a două 
aeromodele !) și vă urez să fiți 
mereu la înălțime : dv și ... a- 
paratele dv I

NICOLAE POPESCU, COMUNA 
ROATA. — Meciul de fotbal Ro
mânia—Bulgaria, disputat la So
fia în cadrul preliminariilor olim
pice din 1964, a fost transmis la 
televiziune. Nu vă mai aduceți 
aminte de golul victoriei, înscris 
de Kozska 7

MIRCEA VULCU, BUCUREȘTI*
— 1. A fost o omisiune. Baschet
balistul Jeckeli Eckehardt face 
parte din lotul național. — 2. 
,,Cui trebuia să mă adresez pen
tru a deveni membru susținător 
ai echipei naționale de fotbal ?“ 
Toți cei 19 105 056 locuitori ai 
țării noastre (cifra e valabilă 
pentru 15 martie I960) sînt sus
ținători ai 
fotbal. Nu 
tori ducem

MIRCEA RADIAN, BUCUREȘTI. 
— Am cam renunțat la ,,filme". 
Le preferăm pe cele de la „Sca
la" și „Patria" ! Sâ facem o ex
cepție, pentru primele secvențe 
din „filmele" dv. : „Peste puțină 
vreme, va începe campionatul. 
Steaua, în fruntea clasamentului, 
ca REGINA ZĂPEZII, a pus la 
punct MARILE MANEVRE, pen
tru a evita CAPCANA ce i-o vor 
întinde in mod sigur plteștenit, 
aflați LA UN PAS DE FERICIRE. 
Farul, CU TOATE PINZELE SUS, 
pregătește BOMBA, pentru că 
de fapt URMĂRIREA ABIA ÎN
CEPE".

greu de ' presupus că
de... împărțit cu fotbaliștii craio- 
veni. Să vă spun un secret : și 
Dem. Rădulescu-Bibanul este ol
tean ! Să-1 vedeți, o dată cu în
ceperea returului, cum se perpe
lește în tribună la meciurile Uni
versității Craiova ! Sper că v-am 
împăcat...

ION ANONIMU, BUCUREȘTI. — 
Poezia dv., „Invocația portarului 
de fotbal", este promițătoare. Ca 
să vă cunoască și cititorii, pu
blicăm cîteva versuri :... „De a- 
ceea, mă rog ție / Soartă, fii a- 
mabilă / Șl fă poarta mea să 
fie / Azi impenetrabilă / De a- 
tacuri de pe aripi / Și centrările 
viclene / Apără-mă, Nepătrunse / 
Cînd mă-ncearcă pe arene / Toa
te cornerele trase / Fă să nime- 
rească-n aut / Și din unsprezece 
metri / Mingea-n poartă să n-o 
caut / se vede treaba că nu-i 
cunoașteți pe înaintașii noștri. 
Pentru asta nu e 
invocație specială

locuitori
e 

martie 196G) sînt.
echipei naționale de 
de membri 

i lipsă. De
susțină- 

fotbaliști !

LIV1U
. — Ne 

„Tentativă de

ALEXA
BAIA MARE, 
articolul 
âl colegului Dan Gârleșteaiiu 
avut ecou .
aeromcdeliști
Mare, 
și dv.
țațele

TIBERIU, 
bucură că 

record", 
1 8 

in rîndurile tinerilor 
din orașul Baia 

printre care .vă 
Vă felicit pentru 
obținute pinâ acum

NICOLAE DODU, CREȚULEȘTI,
— In cel de al doilea meci cu 
Portugalia, din cadrul preliminarii
lor campionatului mondial de fot
bal, disputat la București la 22 
noiembrie 1965 și cîștigat de noi 
cu 2—0 (2—0), am aliniat urmă
toarea formație : Mihai Ionescu — 
Popa, Hălmâgeanu. Dan Coe, Mo
canii — Ghergheli, D. Popescu
— Pîrcălab, Dridea, Badea și So 
rin Avram. Au înscris : Pîrcă- 
lab (min. 1) și Badea (min. 17).

orașul 
numărați 

rezul-
(ia

MIHAI VASILE, SALONTA. — 
N-am urmărit emisiunea respec
tivă, dar orice ar fl spus cunos
cutul comic Dem. Rădulescu- 
Bibanul despre echipa dv. favo
rită, .Universitate^ Craiova^-

nevoie de o

CONSTANTIN BALTAG, ME
DIAȘ. — 1. Am mai arătat că 
pionul ajuns pe ultima linie 
poate fi transformat în ORICE 
PIESA, existentă sau neexistentă 
pe tablă în momentul acela, în 
afară de rege. Ca atare, avînd 
un nebun de alb, prin transfor
mare, poți aduce pe tablă un al 
doilea nebun de această culoare. 
-- 2. Nu-mi faceți șl mie cunoș
tință cu cel care v-a spus că un 
șahist poate să atingă pînă la 
TREI piese ? Nu de alta, dar 
vreau să văd dacă-și menține 
părerea și cînd sînt eu la mu- 

Regulameritul este clar : 
atinsă — trebuie jucată.

tare ! 
piesa

ion
Arieșul juca în divizia B, 
a_ cîștigat Cupa României,

POPESCU, BUCUREȘTI. — 
cînd 

. ~ . . învin-
gînd in finala pe Rapid (2—1).

COSTEL BRADICEANU, TG. 
TIU. — Oficial, cu alte cuvinte 
cu legitimație de la F.R.F.. cîn- 
tărețul Dan Spătaru n-a fost nici 
un moment la Progresul. Cu ini
ma, da ! Tot timpul I

Jlusfrajijj ,N. CLAUDIU

ținut de matematică pînă cînd a 
ieșit profesor. Dar și fotbalul s-a 
ținut scai de el. Din camera lui 
de la etaj, care răspundea în 
curtea unui internat de băieți, 
fără voia lui auzea și privea 
chiar la disputatele meciuri de 
fotbal, care, ca șl pe vremea cînd 
era copil, nu luau sfîrșit nicio
dată.

De-a lungul anilor se perinda
seră prin curtea internatului e- 
chipele „Steaua”, „Rapid", „Dl- 
namo“ șl „Progresul", așa cum le 
intitulau puștii. între două teo
reme, eroul nostru îi cunoscu pe 
„Ozon", „Voinescu", „Pîrcălab", 
„Ionescu” și pe alți jucători re- 
numiți.

Deseori, în curtea internatului, 
umbrită de tei șl castani, veneau 
șl echipe „străine". Din Brazilia, 
Franța, Italia sau alte țări. Așa 
cunoscu subtilitatea lui „Di Ste
fano", admiră eficacitatea Iul 
„Eusebi o", virtuozitatea lui 
„Pele“, sau puterea de luptă a 
iui „Uwe Seeler". Diferiți idoli 
sportivi al fotbalului național șl 
internațional își rupeau pingelele 
și transpirau de mama focului în 
curtea internatului.

Totdeauna acolo se juca fotbal 
pe viață și pe moarte. De multe 
ori mingea intra ca un bolid în 
camera lui, se oprea în vreun ta
blou sau mătura cu zgomot vreo 
vază cu flori. In preajma unor 
examene grele, cînd meciurile 
nu mai luau sfîrșit, eroul nostru 
făcea apel la înțelegerea lor 
viitori ----- " " ‘ ’
amîne 
Dar... 
curtea 
ternea . _____ ___
me, parcă-i lipsea mișcarea 
piilor. mișcarea și zgomotul 
care se obișnuise și care parcă-1 
stimulau.

într-o zi, însă, cînd mingea îl 
intră prin cele două rînduri de 
geamuri, își spuse enervat că așa 
nu mai merge. Luă mingea și 
plecă Ia internat cu gîndul să-i 
reclame. Cînd copiii îl văzură, ii 
întîmpinară cu alai ca pe o cu
noștință veche. Voioșia lor îl dez- 
armă complet și, zîmbind, renun
ță la gîndul lui, trimițîndu-le 
mingea cu piciorul.

Dar atunci... atunci se întîm- 
plă cu el ceva neprevăzut. Pe 
neașteptată, îl cuprinse o poftă 
imensă să joace și el fotbal. Se 
bagă printre copiii care acum fu
geau după minge și, prins de 
ritmul jocului, alerga și lovea 
mingea mai vîrtos decît ei. Rînd 
pe rînd era înaintaș, fundaș, por
tar și tot ce auzise și văzuse în 
jocurile lor, ele acolo de sus de 
la fereastră. Simțea o bucurie in
tensă. Toată copilăria și adoles
cența lui se dezlănțuiseră acum 
și se cereau consumate.

Cînd se opri, în sfîrșit, obosit 
și transpirat, se văzu înconjurat 
de copii, care îl asaltară cu în
trebările :

— Nene, nu-i așa că matale ai 
jucat la „steaua” ? Tăticul meu 
te cunoaște foarte bine...

— Nu-i adevărat, interveni 
alt băiat. La „Rapid" a 
nenea. Nu vedeți că are 
echipei „Rapid44 ?

— Ba Ta „Dinamo44 a 
spuse cu convingere un 
Nunweiller intră la minge 
nenea... Și cînd, în ccr.t., 
care se iscă printre copii, 
nostru se îndepărtă cuprins 
fericire neînțeleasă, un 
strigă după el :

— Nene, să mai vii pe la 
să jucăm împreună fotbal.

— Să mai vii, nene (completă 
un puști pistruiat), dar să nu 
mai ții așa mult mingea...

Magdalena BALANESCU

_______ _____ . de 
studenți, rugîndu-1 să 

meciurile pe altă dată, 
curios. Atunci cînd în 
internatului liniștea se aș- 
pentru foarte puțină vre- 

i co- 
cu

un 
jucat 
stilul

jucat, 
altul, 
ca și 

controversa 
eroul 
de-o 

băiat

noi,



(Urmare din pag. 1)

liliana Focșeneanu (coborîre) 
și Mihaela Sandu (combi
nată) - campioane naționale

POIANA BRAȘOV, 2 (prin 
telefon de la trimisul nostru, 
Dumitru Stănculescu). — In pro
ba de coborîre din cadrul cam
pionatului național de schi pen
tru senioare, desfășurată sîmbă- 
tj, s-au Înscris 16 concurente, 
CIntre care 12 au încheiat cursa. 
Este poate cea mai slabă parti
cipare înregistrată vreodată la 
această Competiție. Titlul a re
venit Lilianei Focșeneanu, care 
a știut să suplinească handicapul 
de greutate printr-o mai bună 
hlunecare și o mai judicioasă a- 
tacare a porților, în special în 
»,S“-ul inie. Asistăm la primul 
gucceș al sinăiencel în categoria 
senioarelor ; Șl încă într-o probă 
în care nu era favorită. La ca
pătul acestei confruntări, care a 
încheiat probele alpine ale cam
pionatului național de senioare, 
a putut fi cunoscută și noua 
Campioană a țării la combinata 
alpină ț Mihaela Sandu.

Revenind la aprecierea noa
stră din primele rtndurl, vom 
relata declarația maestrului 
sportului Radu Scîrneci (luată 
telegrafic imediat după probă),

■ț

In zilele acestea, în care 
se dispută campionatul na
țional de schi pentru seniori 
și senioare, șî cînd Poiana 
Brașov este înțesată de spor
tivi și turiști, în stațiune 
sînt aduse doar 6 (șase) ziare I 
s,Sportul", pentru sute de I 
amatori! Ce părere au des-| 
pre această situație respecți-j 
vele organe de resort?

deosebit de elocventă, și care va 
trebui să dqa de gîndit celor ce 
se ocupă de bunul mers al schiu
lui nostnr: ,,Fenomenul se pe
trece de 2—3 ani. De cînd Ilona 
Micloș nu mai concurează, nu 
mai avem schioare de valoare 
internațională. Acest fapt coin
cide cu perioada în care n-au 
tnai putut fi selecționate ele
mentele tinere, cu vădite, cali
tăți, din școli. 15 ani este o 
vîrstă tlrzie pentru schi. La 15 
ani schiorul sau schioarea tre
buie să stăpîneasci deja cunoș
tințe tehnice avansate. Baza de 
masă din școlile elementare este 
săracă, iar la școlile sportive nu 
se face o selecție judicioasă și 
nici nu se lucrează cantitativ și 
ca intensitate conform cerințe
lor moderne. Mai mult chiar, nu 
se insistă suficient în pregătirea 
elementelor deosebit de înzes- 
trate,‘ a talentelor autentice. A- 
cestea ar trebui legitimate de 
către secțiile cluburilor și aso
ciațiilor sportive, unde să ..ur
meze un program adecvat de 
pregătire. Numărul redus de 
participante la coborîre se dato
rează și valorii lor tehnice scă
zute, care nu le permite să ia 
parte la această probă dificilă.

CLASAMENTE. COBORÎRE 
SENIOARE (pe Pîrtia Lupului, 
de la cabana Cristianul Mare 
pînă în Poienița Cristianului — 
1 200 m lungime. 300 m diferență 
de nivel) : 1. LILIANA FOCȘE- 
NEANU (Clubul sportiv Sinaia) 
1:09,8; 2. Liană Blebea (A.S.A. 
Brașov) 1:10,6 ; 3—4. Gizela Mo
res (I.C.F.) și Elena Neagoe 
(I.C.F.) 1:10,7 ; 5. Ioana Belu
(Arhitectura) 1:12,1 ; 6. George- 
ta Băncilă 1:12,6. COMBINATA 
ALPINA : 1. MIHAELA SANDU 
(Dinamo Brașov) 53,86 p. 2. Ele- 

, na Neagoe (I.C.F.) 57,65 p, 3. Iu- 
dith Tomori (Universitatea 
Cluj). 67,68 p.

Duminică dimineața se dispu
tă probele de fond 5 km senioa
re și 15 km seniori, ca și cele de 
coborîre și sărituri de la tram
bulină seniori.

MARȚIȘOARE
De 1 Martie, jucătorii de la 

Rapid au primit Ia sediul clu
bului lor oaspeți dragi: sus
ținători ai culorilor alb-vipinii 
din rîndul artiștilor, Ioana 
Radu, Dorina Drăghici, Nico
lae Patrichi, Nicu Stoenescu, 
Horia Căciulescu, Nicu Con
stantin șl Ciupi Rădulescu- 
Rapid. Da, da, este numele 
adevărat al ultimului citat, 
trecut astfel și pe buletinul 
de identitate cu puține zile 
Înaintea „epocalului" eveni
ment — cucerirea titlului de 
campioană a țării de către 
formația lui favorită. „Cine 
putea crede — povestea el cu 
jumătate amărăciune, jumătate 
umor — că la puțin timp după 
marea victorie, băieții mei vor 
capota surprinzător în semi
finalele „Cupei României".

„Cuvintele rostite de mine 
aici t- a spus artista poporu
lui Ioana Radu — vor în
trista, sînt convinsă, pe con
cetățenii mei din Craiova. Ce 
să fac? Iubesc echipa Rapidu
lui din copilărie. De altfel, ci 
îi... datorez primele fluierături 
din lunga mea carieră în sluj
ba romanței. S-a întîmplat 
anul trecut la Ploiești, cînd o 
parte din publicul local m-a 
întîmpinat nesportiv. Să vă 
mai spun că, în final, îi ier
tasem pe toți...“

„Sfatul pe care vi-I dau eu, 
în acest ceas dinaintea între-

RECTIFICARE
In ziarul nostru din 2 martie, 

numerele cîștigătoare la tragerea 
Loto din 1 martie E’i apărut — 
dintr-o greșeală — ca numere 
cîștigătoare ale tragerii specia
le Loto a Mărțișorului, care va 
avea loc, de fapt, în ziua de 8 
martie a.c. Vînzarea biletelor la 
această tragere specială este 
deschisă pînă în ziua de 7 mar
tie, Inclusiv.

CÎND DOAR INTENȚIILE AU FOST BUNE.■ ■■

sa de

După cum s-a anunțat, Biroul 
Federației de fotbal a luat in 
discuție, în ședința 
miercuri după-amiază, turneul 
selecționatei divizionare în Afri
ca și America de Sud. Părerile 
exprimate cu acest prilej s-au 
apropiat destul de mult între ele, 
oferind posibilitatea desprinderii 
unor concluzii pe cit de realiste, 
pe atît de utile pentru activita
tea viitoare. In bună măsură, 
concluziile Biroului F.R.F. cores
pund și punctelor de vedere ale 
ziarului nostru, pe care, așa 
cum am promis, urma să le adu
cem la cunoștința cititorilor 
după întoarcerea în țară a selec
ționatei.

Simțul realității ne obligă, 
desigur, ca în aprecierea de an
samblu a acestui turneu să nu 
cădem în extreme.

Intențiile care au stat inițial 
Ia baza perfectării turneului au 
fost, după părerea noastră, re
marcabile, începînd cu aceea de 
îmbogățire a bagajului cunoștin
țelor tehnice ale jucătorilor și 
încheind cu cea a obținerii unor 
beneficii materiale. Dar, ceea 
ce s-a petrecut ulterior a făcut 
ca efectele să fie mereu mai 
îndepărtate de aceste intenții și 
ca, în final, motivele de nemul
țumire generate de desfășurarea 
turneului să predomine evident 
asupra celor de satisfacție.

Să vedem mai întîi ce putem 
trece, totuși, la capitolul pozi
tiv. Deși n-ar fi trebuit ca fac
torul material să primeze, apre
ciem că principalul beneficiu l-a 
constituit însăși efectuarea aces
tei călătorii în două continente, 
fără nici o cheltuială din partea 
federației noastre, ba, dimpotri
vă, soldată chiar cu încasarea 
unei apreciabile sume în valută, 
utilă forului de specialitate pen
tru acțiunile sale viitoare.

Un al doilea fapt ce ar merita 
să fie remarcat îl constituie sta
bilirea unor noi raporturi cu 
mișcările fotbalistice din cele 
două țări vizitate, ai căror re
prezentanți oficiali, ca și publi-

AZI, LA GIULEȘTI: 
DINAMO OBOR- RAPID

In urma acordului inter
venit ieri dimineață intre 
cele două cluburi. S-a schim
bat tocul de disputare a me
ciului Dinamo Obor — Rapid 
București,, din cadrul 16-imi- 
lor „Cupei României".

Partida va avea loc 
stadionul Giulești, 
ora 10,30.

opune Construc- 
Gloria.

atractiv joc al 
ora 11,30— vor 
Steaua și Dina-

CUPA F.R.N.

Ioana Radu și Emil Dumitriii — romanța și twistul...
Foto: T. Roibu

cîntă- 
fotba- 
jucați 

timpul 
acesta

întregii

a avut 
emoțio-

Ion
etc.

cerii, este unul singur 
s-a adresat cunoscuta 
reată Dorina Drăghici 
liștilor de la Rapid : 
calm, preocupați-vă tot 
pentru calitate. în felul 
veți putea evita și incidentele 
neplăcute care au adus, în 
ultima vreme, numai necazuri 
echipei. Publicul vă iubește, 
are încredere .în voi. Rămîne 
doar ca să-I recîștigați".

Un apel călduros la mai 
mult calm și la disciplină to
tală au făcut și actorii Horia 
Căciulescu și Nicu Constantin. 
Aceștia au „îndrăznit" tot
odată să-1... roage pe Rădu
canu să renunțe la manifestă
rile nesportive care aruncă o 
lumină uritii asupra întregii 
echipe.

Replica gazdelor 
aceeași încărcătură 
nală. Valentin Stănescu, 
Ionescu, Nelu Motroc 
și-au mărturisit, rînd pe rînd, 
admirația lor fată de „.idolii" 
de pe scenă. Fiecare a în
cheiat cu angajamente. Nu de 
genul „vom fi iar campioni" 
—• cum a rejeșit din cuvin
tele optimiste ale lui Horia 
Căciulescu și Ciupi Rădulescu- 
Rapid. Mai „cuminți" și mai 
realiști, antrenorii iși jucătorii 
Rapidului au promis zeloșilor 
lor suporteri un loc între pri
mele patru, consecința unui 
fotbal de calitate.

★
„Reînnodăm campionatul 

plecînd de la locul 12 și 
avînd în premieră o partidă 
dificilă cu Petrolul. în plus, 
o stare de spirit profund afec
tată de cele patru înfringeri 
suferite de echipa noastră în 
Iran. Va trebui ca în primă
vara aceasta să fiți mult 
apropiați de noi, să aveți 
țelegere și să ne ajutați să 
depășim impasul pe care-1 
cercăm acum: vă cerem, 

mai 
în-

în- 
în 

același timp, să nu vă pier
deți speranțele" — spunea 
jucătorul Ștefan simpatitzan-

cui sportiv — așa cum ni s-a 
relatat — i-au primit și încon
jurat pe jucătorii români cu 
căldură și prietenie.

In al treilea rlnd, contactul 
cu fotbalul brazilian a oferit 
posibilitatea unui util schimb de 
experiență, a acumulării de noi 
și valoroase cunoștințe de către 
jucătorii noștri, îndeosebi de 
cei mai tineri dintre ei, pe care 
se va conta în viitoarele meciuri 
internaționale ale reprezentati
vei noastre naționale. In ce mă
sură au fost folosite aceste po
sibilități vom avea ocazia să ne 
convingem cit de curînd, urmă- 
rindu-i la lucru pe cei care au 
făcut deplasarea.

Dacă aria consecințelor pozi
tive ale turneului nu poate fi 
substanțial lărgită față de cele 
consemnate, în schimb suma de
fecțiunilor legate de această că
lătorie în Congo și Brazilia apa
re destul de ridicată.

Defecțiunile au început să a- 
pară, de fapt, încă dinaintea 
plecării în turneu. Ne reamin
tim șovăiala care a precedat de
semnarea conducătorului dele
gației, ca și nesiguranța prelun
gită pînă la ultima clipă (chiar 
și pe aeroport !) în legătură cu 
lotul de jucători ce urma să 
facă deplasarea. (în ceea ce ne 
privește, nu ne explicăm nici 
acum de ce clubul Steaua, lide
rul clasamentului, n-a fost re
prezentat de nici un jucător, ci 
numai de antrenorul Onisie ?) 
Există, printre altele, și o expli
cație a stării de fapt la care s-a 
ajuns, potrivit căreia unii ju
cători s-au autorecuzat, din pru
dență și grijă pentru obligațiile 
lor față de cluburi, evitînd, la 
adăpostul unor certificate medi
cale, turneul. Reiese o situație 
precară sub raportul autorității 
federației de specialitate, con
siderată de unii drept „mumă", 
iar de alții drept „ciumă".

Adăugind nesiguranței men
ționate climatul de scepticism 
provocat de înfrîngerea echipei 
reprezentative în preliminariile 
olimpice, avem explicația rezer
velor care s-au manifestat la un 
moment dat îață de acest turneu. 
Contractul semnat cu impresa
rul brazilian Zakour a consti
tuit, în cele din urmă, argumen
tul decisiv, care a 
luarea hotărîrii d« 
turneu.

Dar acest contract 
și destule neajunsuri. Fetișizat 
de unii, și în primul rînd de 
conducătorul echipei în turneul 
de care ne ocupăm, contractul
i-a  pus impresarului brazilian 
la discreție delegația noastră, 
fără nici un fel de dificultăți, 

determinat 
plecare în

ților echipei Dinamo, prezenti 
vineri seara la ședința cu 
membrii susținători.

Răspunzînd întrebărilor pri
vind atît stadiul actual al 
pregătirilor, reacomodarea ju
cătorilor de la Dinamo care 
au fost în turneu cu lotul, 
șansele -existente, cit si ne
voile și greutățile pe care le 
întîmpină echipa, Lucescu și 
Dinu au făcut suporterilor o 
serie de confidențe.

Activi, ca și în tribune, 
„amicii" dinamoviștilor au pro
pus o serie de lucruri, toate 
avînd drept scop intensificarea 
și statornicirea relațiilor lor 
cu clubul (necesitatea sporirii 
numărului de simpatizanți, po
sibilitatea unei colaborări mai 
fructuoase cu membrii sus
ținători din provincie, stabili
rea unor ședințe lunare de 
lucru, înființarea unui cerc 
al suporterilor, organizarea de 
excursii pentru meciurile din 
provincie). Ședința a eviden
țiat preocuparea suporterilor 
pentru treburile clubului, sin
cera și pasionata lor devo
țiune pentru culorile lui.

(N. Mș.)

ATLETISM. — Sala Flo
reasca II, de la ora 9 : Con
curs al centrului universitar 
București. 

VOLEI - Sala Giulești, de 
la ora 8 : C.P. București — 
Medicina București (f. A), 
I.C.F. — Viitorul Bacău (m.A), 
Semănătoarea Buc. — Pro
gresul Buc. (m.B) ; sai'a Di
namo, de la ora 8 : Viitorul 
Buc. - A.S.E. Buc. (f.B), 
I.C.F. — Fl. roșie Buc. (f.B). 
Construcții Buc. — Medicina 
Buc. (m.B) ; sala Progresul,

chiar cînd prevederile stipulate 
nu erau respectate întocmai. 
Pentru a ieși la socoteală perso
nală pe care și-o făcuse, el a 
impus echipei un program deza
vantajos pentru interesele aces
teia, în primul rînd sub rapor
tul ritmicității jocurilor. Sus- 
ținînd în Congo doar o singură 
partidă, ceea ce le-a creat o pau
ză forțată de două săptămîni, 
fotbaliștii români au fost supuși 
ulterior (în Brazilia) unui ade
vărat tur de forță. In ultima 
parte a turneului ei au fost so
licitați să joace la intervale 
scurte, în localități foarte înde
părtate una de alta, la ore total 
nepotrivite pentru sport, pe ca
niculă.

Neregularitățile de organizare 
intervenite în desfășurarea aces
tui turneu, fără precedent ca în
tindere în timp, au avut o in
fluență negativă asupra echipei 
noastre. Nu căutăm scuze com
portării mediocre a selecționatei 
divizionare, dar considerăm că'și 
condițiile de care aminteam au 
determinat rezultatele, în gene
ral nesatisfăcătoare, obținute în 
compania unor echipe modeste 
ca valoare. Nu înțelegem apoi 
de ce durata turneului — neo
bișnuit de lungă — a mal fost 
prelungită cu încă aproape o 
săptămînă de așa-zisă relaxare. 
Oare această „relaxare" 
putea face și acasă ?

Firește, peste aceste 
țiuni, ca și peste slabele rezul
tate, s-ar putea trece mai ușor 
dacă ar fi fost vorba despre 
o echipă de club și nu de repre
zentativa națională. Nu inten
ționăm să facem (deși ar trebui) 
o comparație cu echipele R.D. 
Germane și Cehoslovaciei (pre
zente și ele cam în aceeași pe
rioadă la un turneu deosebit de 
puternic găzduit de continentul 
latino-american) deoarece ea 
ne-ar fi mult favorabilă ; știm, 
de asemenea, că fotbalul ro
mânesc nu este atît de 
bine cotat în arena inter
națională ; dar nu putem 
privi senini cum reprezentativa 
țării (chiar și sub o altă firmă)

nu se

defec-

„CUPA DE IARNA“
Azi, pe stadionul Constructo

rul, o nouă etapă în „Cupa de 
iarnă". In primul meci (de la 
ora 9) se vor întîlni formațiile 
Progresul! și Rapid.

Grivița Roșie va juca (de la 
ora 10,20) cu Farul Constanța.

în cel mai 
etapei — de la 
apare pe teren 
mo.

Ultimul meci 
torului, echipa

s-au înregistrat
„Cupa
urmă-
I —
3—1,

în penultima etapă . a tur
neului de polo dotat cu
F.R.N.
toarele rezultate: Cluj
Oradea II 7—3 (2—0,
2—1, 0—1) și Oradea I—Bucu
rești juniori 5—3 (0—0, 2—2, 
2—0, 1—1).

P. RADVANI-coresp.

Recorduri egalate la 50 mg băieți și 50 m fete

35, 16 p, Viitorul 13 p 
individual, trebuie re- 
în primul tind perfor- 
înregistrată de Nicolae 
și Nicolae Macovei 
la 50 mg : 6,8 s — re-

• Trofeul pus în joc sîmbătă 
(„Cupa Steaua"), a rămas în 
posesia clubului organizator. 
Atleții steliști au totalizat 86 de 
puncte, depășind net toate cele
lalte formații: Dinamo 46 p, 
C.S.S. 26 p, Progresul 20 p, Li
ceul nr.
etc. La

' marcată 
manța 
Perța 
(Steaua) 
cord republican egalat. La lun
gime, un cîștigător cu totul ne
așteptat. în persoana record
manului de sală la... 400 m, Va- 
leriu Jurcă. Rezultatul său : 
7,36 m. La 50 m — prima apa
riție a lui Gheorghe Zamfires- 
cu în acest an. El a cîștigat 
cursa în 5,8 s, la o zecime de 
recordul republican care îi apar
ține. In proba similară la fete,

UNDE MERGEM?
ora 10 : Progresul Buc. — 
Universitatea Buc. (f.B).

SCRIMA — Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 și 17 : „Inter
naționalele de spadă ale Ro
mâniei" (echipe).

RUGBY — Stadionul Con
structorul, de Ia ora 9 : me
ciuri în cadrul etapei a Il-a 
a „Cupei de iarnă".

BASCHET - Sala Con
structorul, de la ora 10 : 

este lăsată la liberul arbitru al 
unui impresar, intr-un turneu 
presărat cu defecțiuni atît în 
organizarea, cit și în desfășura
rea lui (pînă și de informare a 
opiniei publice din țâră asupra 
rezultatelor !).

Dar, să ne gîndim puțin și la 
consecințele pe care turneul le 
va avea asupra jucătorilor și 
echipelor noastre de club. Este 
de neadmis ca unele echipe să 
fie lipsite de anumiți jucători 
de bază cu numai două săptă- 
mîni înaintea deschiderii sezo
nului oficial. îndeosebi Dinămo 
și Petrolul (cu cite trei jucători), 
dar și celelalte echipe care au 
avut oameni plecați în Brazilia 
se pot considera, pe bună drep
tate. dezavantajate. Pare puțin 
probabil că fotbaliștii reveniți 
din Brazilia (după o atît de înde
lungată absență) s-au putut in
tegra în angrenajele echipelor 
lor în scurtul răgaz pe care l-au 
avut pînă la meciurile oficiale 
de astăzi, dar și mai greu de 
crezut este că ei nu vor resimți 
efectele oboselii acumulate, ale 
diferențelor de temperatură prin 
care au trecut. Si trebuie să ne 
gîndim că, în general, tot pe 
umerii lor va cădea responsabi
litatea reprezentării fotbalului 
nostru în viitoarele întîlniri in
ternaționale.

Desigur, tot ceea ce criticăm 
în rîndurile de față este de do
meniul trecutului. Procedăm lo
tuși astfel cu convingerea că 
aceste cîteva observații, care nu 
sînt numai ale noastre, vor îm
piedica în Viitor repetarea unor 
greșeli asemănătoare, așa cum 
au lăsat să se înțeleagă și dez
baterile recentei reuniuni a Bi
roului Federației de fotbal.

C. FIRĂNESCU

'................... ’ i

O precizare
în completarea știrii apă

rute în ziarul nostru de ieri 
privind comisia de selecție 
a loturilor reprezentative A, 
B și tineret, anunțăm că an
trenorul EMERIC VOGL are 
sarcina de coordonator. De ase
menea. Biroul federal a hotărît: 
în perioada pregătirilor loturilor 
vor .fi solicitați și antrenori ai 
echipci'.or de club, care dau cei 
mai mulți jucători selecționați.

In. vederpa ridicării .. nivelului 
profesional al antrenorilor, F.R. 
Fotbal va trimite la stagiu un 
număr de antrenori de perspec
tivă, pe lingă- o'uburi din țări 
cu folbal avansat.

se Încheie turul In divizia a 
FEMININĂ, ÎNCEPE RETURUL LA „BliV

Campionatele naționale de vo
lei programează azi etapele : a 
IlI-a din returul diviziei A mas
culin, a IX-a, ultima, din turul 
diviziei A feminin și prima a re
turului diviziei B masculin șt 
feminin, deci o zi bogată, cu 
multe meciuri interesante.

Meciurile care rețin, îndeo
sebi, atenția prin echilibrul lor 
sînt cele feminine de divizia A 
C.S.M. Sibiu — Penicilina Iași 
și Universitatea Craiova — Uni
versitatea Cluj. Iată, în conti
nuare, celelalte întîlniri din a- 
ceastă duminică : FEMININ. DI
VIZIA A: C.P.B. - Medicina 
București, Farul Constanța — 
Drapelul roșu Sibiu; MASCU
LIN, DIVIZIA A, seria I : Pe
trolul Ploiești — Steaua, Alumi
na Oradea — Dinamo Bucu
rești, I.C.F. București — Viitorul 
Bacău; seria a Il-a: Celuloza 
Brăila — Rapid București, Fa
rul Constanța — Politehnica 
Galați, Tractorul Brașov — Mi
nerul B. Mare. DIVIZIA B. 
MASCULIN, seria I : Pedagogic 
Oradea — Cooperatorul Șimleul

/

Aura Petrescu și Sanda Angc- 
lescu (ambele de la Steaua) au 
fost ■ cronometrate în 6,5 s — 
performanță ce egalează recor
dul de sală.

• In sala Floreasca II a în
ceput concursul universitar al 
centrului București. Cele mai 
bune rezultate : triplu : Al. Mihu 
(I.C.F.) 15,02 ; prăjină : Tr. Bocu 
(I.C.F.) 4,10, S. Marian (Con
strucții) 4,10 ; înălțime : Cr. Do- 
brescu (Univ.) 1,80 ; greutate 
fete: El. Lefter (I.C.F.) 13,31. 
(A. PĂPĂDIE — coresp).

I.C.F. — Politehnica, Con
structorul — Voința ; sala 
Giulești, de la ora 11 : Rapid 
— Progresul.

BOX — Sala clubului Gri
vița Roșie, de la ora 10 : 
Gală în cadrul etapei orășe
nești a campionatului repu
blican de juniori.

HOCHEI — Patinoarul 
„33 August", ora 8 : Avîntul 
Gheorghieni — Petrol-Geo- 
logie Buc. ; ora 17 : Avîntul 
M. Ciuc — Agronomia Cluj ; 
ora 19; Steaua - Dinamo, 
meciuri în cadrul turului III 
al campionatului republican.

ti* Pagi, s 3-g

MUNCĂ
NOILOR CONSILII JUDEȚENE!

preocu- 
fiecărui 

bo- 
alcătuit, 

de pro-
judicios 

muncă

cu 
or-
cu 
ju- 
au 
cu

competițiilor 
local,

Și
ca,

consilile 
municipale 

împreună

care stau în fața noilor con
silii județene, doresc să men
ționez cîteva dintre cele mai 
importante. în ceea ce pri
vește sportul de mase, acesta 
poate fi dezvoltat prin luarea 
în considerație a 
parilor tradiționale 
județ, printr-un calendar 
gat și 
printr-o 
pagandă adresată tineretului, 
prin asigurarea unei baze ma
teriale corespunzătoare ■, res
ponsabilitatea reprezentării pe 
plan sportiv trebuie să încea- 
pa de la cele mai mici uni
tăți, pețitru că numai astfel 
se va realiza, în (inal, respon
sabilitatea majoră a reprezen
tării culorilor naționale și, 
tocmai de aceea, orice compe
tiție locală trebuie privită 
exigență. Ocupîndu-se de 
ganizarea 
caracter 
dețene 
datoria 
organizațiile sindicale, U.T.C. 
și cele ale învățămîntu- 
lui să dea toată atenția acti
vităților sportive în fiecare 
asociație, școală etc., activități 
care trebuie să aibă un ca
racter permanent, să cuprindă 
mase largi de iubitori ai spor
tului. în organizarea activită
ților de masă să se țină sea
ma de dorințele oamenilor și 
de posibilitățile fiecărei uni
tăți în parte. Să nu se piardă 
nici un moment din vedere că 
sarcina esențială ce rezultă 
din documentele de partid, 
precum și din cele adoptate 
de Conferința pe țară a miș
cării sportive, care a avut loc 
iii vara anului 1967, este dez
voltarea largă a educației fi
zice și a sportului de masă, 
factor 
nerea 
fizică

în
performanță se impune conso
lidarea secțiilor existente, îm
prospătarea cadrelor cu ele
mente tinere, asigurarea con
dițiilor materiale de pregătire 
și întrecere la cel mai înalt 
nivel. Consolidarea și dezvol
tarea sportului de performan
tă trebuie să aibă la bază, în 
toate ramurile sportive, selec
ționarea, instruirea și pregă
tirea copiilor și juniorilor or
ganizați în secțiile cluburilor, 
asociațiilor, școlilor de profil, 
în licee, școli tehnice și pro
fesionale — izvor inepuizabil 
de promovare a tinerelor ta
lente. Acolo unde condițiile 
materiale o permit, se poate 
trece la înființarea de noi sec
ții. O grijă atentă trebuie a- 
cordată cadrelor tehnice, an
trenori și 
activitate 
trolată și 
laritate.

Pentru 
bile suprapuneri și. parntcljs- 
me se impune ca activitatea 
sportiva locală să respecte 
programele întocmite de fede
rațiile ■ de specialitate. Ace
eași grijă trebuie să se

determinant în menți- 
sănătății și dezvoltarea 
a maselor.
domeniul sportului de

căror 
con- 

regu-

instructori, a 
se cere a fi 
îndrumată cu

posievitarea unor

Silvaniei, Pedagogic Tg. Mureș
— Industria sîrmei C. Turzii, 
A.S.A. Sibiu — Progresul Sucea
va, C.F.R. Cluj — Politehnica 
Cluj ; seria a Il-a : Universita
tea Timișoara — înainte Timi
șoara, Știința Petroșeni — Uni
versitatea Craiova, Politehnica 
Timișoara — Creația Brașov, 
Electroputere Craiova — Gloria 
Arad ; seria a IlI-a : Construc
ții București — Medicina Bucu
rești. Semănătoarea București
— Progresul București, Dacia 
Brăila — Universitatea Bucu
rești, Politehnica Brașov — Po
litehnica Iași. FEMININ, se
ria I: Universitatea Timișoara
— Sănătatea Arad, Șc. sp. Ora
dea — C.S.U. Oradea, Lie. N. 
Băicescu Cluj — Medicina Cluj, 
Corvinul Deva — Medicina Tg. 
Mureș ; seria a Il-a : I.C.F. 
București — Flacăra roșie Bucu
rești, Șc. sp. Constanța — Voința 
M. Ciuc, Știința Găești — Sănă
tatea Tîrgoviște, Politehnica 
Brașov — Tricotajul Brașov; 
seria a IlI-a : Progresul Bucu
rești — Universitatea București, 
Viitorul București — A.S.E. 
București, Politehnica Galați — 
Universitatea Iași, Ceahlăul P. 
Neamț — Șc. sp. Bacău. Primate 
echipe sînt gazde.

UN MARE TURNEU LA CLUJ SI BUCUREȘTI, DOTAT CU

Centura „SPORTUL"

turneu, 
actualii 
olimpic 
și bo- 

aces- 
reu-

O nouă competiție de mare a- 
traeție va chema în ling pe bo
xerii noștri fruntași. După pasio
nantele dispute ale „speranțelor", 
încheiate recent în sala Floreas
ca, acum este rîndul pugillștilor 
seniori să-și măsoare forțele. Fe
derația de specialitate va orga
niza, împreună cu redacția zia
rului „Sportul", un mare ' 
la care au fost invitați 
componenți ai loturilor 
șl reprezentativ, precum 
xeri de valoare din afara 
tor loturi. Primele două 
niuni vor avea loc în Sala spor
turilor din Clu.i, în zilele de 7 și 
9 martie, urmînd ca finalele să 
se desfășoare la București, în 
ziua de 14 martie, cînd vor fl 
decernate cele 11 centuri „Spor
tul”, puse în joc de redacția 
noastră.

Zilele trecute a avut loc, în 
prezența membrilor colegiului 
centrai de antrenori, tragerea la 
sorti a întîlnirilor ce vor avea 
loc ia Cluj. Iată programul :

7 MARTIE. Semimuscă : V. Dra
gan (Steaua) — I. Nica (Crișul 
Oradea) ; musca: C. Clucă 

manifeste și în direcția fo
losirii cit mai judicioase a 
bazelor sportive și nu numai 
a acestora, ci și a cadrelor de 
specialitate (arbitri, antrenori 
etc.), coordonarea tuturor ac
țiunilor trebuind să constituie 
o preocupare a noilor orga
nisme create.

O acțiune susținută trebuie 
începută pentru amenajarea 
unor baze sportive simple, în
deosebi în cartiere, în apro
pierea școlilor, instituțiilor sau 
întreprinderilor, acțiune care 
poate avea un succes sigur 
dacă va angrena, alături de 
consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport, organele 
locale sindicale, organizațiile 
U.T.C., de pionieri, direcțiu
nile școlilor și liceelor etc.

Alcătuirea calendarelor pro
prii va trebui să țină seama nu 
numai de sarcinile imediate, ci 
și de perspectiva sportului 
din județul respectiv, ca și 
de cea a întregii mișcări spor
tive românești. Este, în acest 
sens, de dorit ca prevederile 
pentru calendarele sportive lo
cale să corespundă ciclului 
olimpic de patru ani.

Toate aceste sarcini, la fel 
de importante, vor putea fi, 
fără îndoială, duse la bunsfîr- 
șit printr-o colaborare activă 
intre factorii principali ai 
mișcării sportive, prin îmbu
nătățirea muncii cu activul 
obștesc și, mai ales, cu comi
siile pe ramură de sport.

Desigur, noul cadru organi
zatoric creează condiții favo
rabile pentru îndeplinirea tu
turor acestor sarcini de mare 
răspundere, dar hotărîtor va 
fi-totuși nivelul activității ce 
urmează ’
Partidul accentuează în mod 
deosebit că trecerea la noua 
împărțire administrativ-terito- 
rială nu constă într-o simplă 
schimbare cantitativă și de de
numiri, ci trebuie să însemne 
o îmbunătățire calitativă a ac
tivității organelor locale de 
tot felul. Pe primul plan se 
pune deci sarcina perfecțio
nării stilului și metodelor de 
muncă ale organelor locale (în 
cazul nostru ale consiliilor ju
dețene pentru educație fizică 
și sport), a creșterii inițiati
vei, mobilității și. răspunderii 
acestora. Pentru ca avantajele 
noii iforme de organizare să 
fie din plin valorificate este, 
de asemenea, nevoie de o 
muncă intensă, responsabilă, 
entuziastă, din partea fiecă
rui activist și tehnician spor
tiv încă din primele zile ce 
au urmat constituirii consili
ilor județene pentru educație 
fizică și sport, este necesară 
o concentrare permanentă spre 
realizarea tuturor sarcinilor ce 
se cer îndeplinite. Va fi un e- 
xamen al maturității tuturor 
lucrătorilor din consiliile ju
dețene obținerea încă de la 
începerea activității lor a unor 
rezultate superioare, astfel că 
efectul pozitiv ăl măsurilor 
de reorganizare să se vădească 
cit mai curînd posibil.

să se desfășoare.

a
Elisabeta 

cîștigat turneul de 
din Capitală

Polihroniade
șah

ce- 
șăh

Turneul de selecție al 
lor mai bune jucătoare de 
din țara noastră a luat sfîr- 
șit aseară cu victoria catego
rică a maestrei internaționale 
Elisabeta Polihroniade, care to
talizează 19 puncte din zece 
partide (a fost aplicat punc
tajul experimental: 3 p pentru 
victorie, unul pentru remiză). 
In urma ei s-au clasat: Mar
gareta Teodorescu 16 p, Mar
gareta Perevoznic 13, Elena 
Răducanu 12, Eleonora Jianu 
și Suzana Makai 11, Alexan
dra Nicolau și Maria Pogore- 
vici 10, Rodica Reicher 8 (1), 
Maria Desmireanu 8, Gertrude 
Baumstarck 7 (1).

HFINALELE CUPEI „F.R.H
(Urmare din pag. 1)

Textilistele n-au putut de
păși apărarea fermă a Univer
sității (în care au excelat Cîi?- 
ligeanu și Nicolae), iar în atac 
au comis multe greșeli, Ele 
n-au confirmat astfel rezultatul 
din întîlriirea cu Rulmentul 
Brașov.

Al doilea joc a opus forma
țiile Rulmentul Brașov și Liceul 
nr. 4 Timișoara. Scor 12—12 
(7—7). Deși a jucat mai bine ca 
în meciul precedent (a condus 
majoritatea timpului), formația 
Rulmentul Brașov n-a putut de
păși elanul tinerelor timișorence 
care au lăsat din nou o bună 
impresie. A arbitrat bine Petre 
Țîrcu — București.

Gh. RANGU

(Steaua) — Al. Dumbravă (Con
structorul Galați) ; C. Gruiescu 
(Steaua) — șt. Constantin (Men
talul) ; cocoș î N. Gîju (Steaua)
— I. Lungu (Progresul) ; ste'miu- 
șoară : C. Buzuliuc (Steaua) — 
N. Moldovan (Avîntul Reghin) ; 
ușoară : V. Antoniu (Dinamo) — 
C. stanciu (Constructorul) ; mij
locie ușoară : I, Covaci (Dinamo)
— N. Enciu (Progresul) ; E. Cops- 
tantinescu (Dinamo Craiova) — 
I. Pițu (Farul C-ța) ; mijlocie î 
Gh. Cojocaru (Chimia or. Gh. 
GheorghiUiDej) — M. Mariuțan 
(Progresul) ; semigrea : I. Monea 
(Dinamo) — Gh. Preda (Farul 
C-ța) ; grea : V. Mariuțan (Dina
mo) — M. Niculescu (Voința).

9 MARTIE, semimuscă : D, Da- 
videscu (Dinamo) — Gh. Cristea 
(Metalul) ; cocoș : I. Otvoș (I, S. 
Cîmpia Turzii) — Șt. Ispas (Ra
pid) ; pană : C. Stanef (Dinamo)
— A. Iliescu (Farul C-ța.) ; semi- 
ușoară : Gh. Bădoi (Dinamo)
FI. Pătrașcu (Electroputere Cra
iova) ; Al. Murg (C.S.M. Cluj) — 
I. Costin (U.M. Timișoara) ; u- 
șoaiă : I. Dinu (Farul C-ța.) — 
M. Dumitrescu (Dinamo) ; semi- 
mijlocie : C. Ghiță (Dinamo) — 
A. Majai (C.S.M. Cluj) ; Gh. Vlad 
(Dinamo) — C. Niculescu (I.C.FJ ; 
mijlocie : Gh. Chivăr (Steaua) — 
H. Stumpf (Metalul) ; I. Manole 
(Muscelul C-lung) — r. Olteanu 
(Dinamo) ; semigrea : P. Cîmpea- 
nu (Metalul) — M. Constantines- 
cu (Dinamo) ; grea : I. Alexe
(Dinamo) — I. Szentanai (C.S.M. 
Cluj).



„INTERNAȚIONALELE" DE SPADĂ DE LA BUCUREȘTI

BRIGHTON i

ELEONORA MIHALCA -

campioană internațională 
de tenis de masă a Angliei

Pe locul I la individuale ■
Uhlig (R. D. Germană)

LONDRA, 2 (Agerpres). — 
în cadrul probelor individuale 
ale campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Angliei, 
care se desfășoară la Brighton, 
aseară târziu s-au disputat fi
nalele. La simplu femei vic
toria a revenit Eleonorei Mi- 
halca, învingătoare cu 3—1 (—18, 
31, 17, 9) în meciul cu Maria 
Alexandru, lată celelalte rezul-

Ierarhia patinajului artistic feminin 
s-a menținut și la C.M. de la Geneva:

1. FLEMING, 2. SEYFERT, 3. MASKOVA

Convorbire la nivelul... gheții, între două 
campioana mondială Peggy Fleming (dreapta)

Hanna Maskova

„stele" ale patinajului: 
și cea europeană,

Foto : A.S.L.
GENEVA. 1. — Sub cupola 

„Palatului de gheață" au răsu
nat ’ sîmbătă seara ultimele a- 
plauze adresate concurenților 
în această a 59-a ediție a cam
pionatelor mondiale de patinaj 
artistic, Ele au răsplătit în mod 
deosebit pe grațioasa Peggy 
Gale Fleming, patinatoarea care, 
pentru al treilea an consecu
tiv se distanțează cu o ușurință 
supremă în fruntea tuturor 
adversarelor sale. Supranumită 
„fenomenul impuselor" pentru 
uimitoarea precizie cu care de
senează pe gheață cele mai di
ficile figuri obligatorii, ameri
canca a dovedit în ultima sa 
apariție că este neîntrecută și 
în stăpînirea temerarelor sări
turi și piruete, pe care le exe
cută într-un stil perfect. Peggy 
Fleming cucerește pentru a 
treia , oară titlul mondial, dis- 
tanțîndu-se pe primul loc în 
clasamentul final, cu un total 
de 2269,7. p. Pe urmăoarele 
două trepte ale podiumului au 
urcat Gabriele Seyfert (R.D.G.) 
cu 2179,8 p și Hanna Maskova 
(Cehoslovacia) cu 2121,5 p. Or
dinea .premierii de la recentele 
Jocuri Olimpice de la Grenoble 
s-a păstrat integral.

Ecourile continuă în jurul în
trecerii masculine. încheiate vi
neri noaptea cu victoria lui Em
merich. Danzer. într-o declara
ție făcută presei austriace, tri
plul campion mondial reafirmă 
hotărîrea sa de a abandona ac
tivitatea competițională. Danzer 
este în vîrstă de 23 ani. Este 
probabil ’că el va f; angajat de 
compania de revistă pe ghea
ță ,,Wiener Eiss-Revue".

De notat lupta strînsă ce s-a 
dat pentru locul trei al cla
samentului, decis prin calculul 
special al „majorității" la ar
bitri. Iată clasamentul oficial 
al primilor zece : 1. E. Danzer

A început concursul de natație de la Bremen
MUNCHEN. La Bremen au 

început întrecerile tradiționalu
lui concurs internațional de na- 
tație. La actuala ediție participă 
sportive și sportivi din nume
roase țări, printre care : Belgia, 
Olanda, România, Italia, Franța, 
R.F. a Germaniei, S.U.A., Unga
ria și U.R.S.S.

La 200 m mixt masculin, Greg

La Cleveland (statul Ohio) 
s-a desfășurat un concurs atle
tic de sală la care alături de 
cei mai buni sportivi ameri
cani au luat startul și un 
grup de atleți sovietici. Citeva 
rezultate. BĂRBAȚI: înălțime : 
Valentin Gavrilov (U.R.S.S.) 
2,13 m; prăjină: Jonathan 
Vaughn (S.U.A.) 5,18 m; Bob 
Seagren (S.U.A.) 5,03 m;
Ghenadi Bliznețov (U.R.S.S.) 
5,03 m; o milă: Sam Bair 
(S.U.A.) 4 : 5,0 ; 440 yarzi:
Tom Randolph (S.U.A.) 49,4 ; 
FEMEI: 880 yarzi: Madeleine 
Manning (S.U.A.) 2 : 17,5; 50 
yarzi: Talîșeva (U.R.S.S.) 6,0 ; 
înălțime : Eleanor Montgomery 
(S.U.A.) 1,79 m; Antonina
Okorokova (U.R.S.S.) 1,75 m.■

La Henglo s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de hand
bal dintre selecționatele mas

tate ale finalelor: bărbați — 
Gomoșkov (U.R.S.S.)—Roszas 
(Ungaria) 3—0 ; dublu bărbați 
— Korpa, Surbek (Iugoslavia)— 
Giurgiucă, Negulescu 3—0 ; du
blu mixt — Gomoșkov, Rudno- 
va (U.R.S.S.) — Neale, Wright 
(Anglia) 3—0; dublu femei — 
Grinberg, Rudnova (U.R S.S.)— 
Maria Alexandru, Eleonora Mi- 
halca 3—0.

Punctajul înalt la desenele pe 
gheață (impusele) n-a fost su
ficient lui Tim Wood, pentru 

victorie

(Austria) 2195.2 p ; 2. T. Wood
(S.U.A.) 2180,2 p ; 3. P. Pera
(Franța) 2090,1 p ; 4. S. Allen
(S.U.A.) 2095.1 p ; 5. G. Vis
conti (S.U.A.) 2086,1 p; 6. O. 
Nepela (Cehoslovacia) 2052,5 p ; 
7. J. Humphrey (Canada) 2047,3 
p ; 8. P. Krick (R F.G.) 1989,4 p ; 
9. S. Cetveruhin (U.R.S.S.) 1978,1 
p ; 10. D. McGillivray (Canada) 
1963,7 p.

Buckingham (S.U.A.) a ocupat 
primul loc cu timpul de 2:10,1. 
Proba feminină de 400 m mixt a 
revenit Claudiei Kolb (S.U.A.) cu 
5:02,9. In proba de 800 m liber 
masculin, pe primul loc s-a cla
sat Mark Spitz (S.U.A.), crono
metrat în 8:40,5, iar pe aceeași 
distanță, Pamela Kruse (S.U.A.) 
a realizat timpul de 9:31,6.

culine ale Olandei și Norve
giei. Handbaliștii norvegieni 
au terminat învingători cu 
scorul de 19—14 (8—9).

■
Intr-un meci internațional de 

handbal îeminin, desfășurat la 
Augsburg, reprezentativa R.F. 
a Germaniei a întrecut cu 
scorul de 19—9 (10—4) selec
ționata Austriei.

M
în cadrul unui concurs in

ternațional de atletism pe te
ren acoperit, desfășurat la 
Berlin, sportivul sovietic Sini- 
țîn a cîștigat proba de 60 
yarzi garduri cu performanța 
de 7,0. Rezultatul lui Sinitîn 
egalează recordul european de 
sală al probei deținut de ita
lianul Ottoz. Proba de săritură 
cu prăjina a revenit lui 
Nordwig (R.D. Germană), care

Va reuși oare să-l învingă din nou pe Griffith?
Trebuie să recunoaștem că așa 

sintem noi, italienii. Atita timp 
cit o persoană, pe oricare tărim 
ar activa, ne aduce satisfacții, 
totul ii este permis. Dar, îndată 
ce cade de pe altarul pe care 
a reușit să se urce, vai și amar. 
I se socotește întreaga viață par
ticulară, este hăituit de o critică 
feroce in tot ceea ce face, in 
tot ceea ce gîndește.

Benvenuti n-a făcut excepție 
de la regulă. Campion al lumii, 
învingător al lui Emile Griffith, 
Nino îi mulțumea pe toți. Ni
meni nu avea ceva de spus in 
legătură cu viața pe care o du
cea. Dar, îndată ce coroana pe 
care o cucerise, cu atita trudă, 
i-a fost smulsă de către puterni
cul pugilist american, opinia 
publică, ațîțată de presa scanda
lizată, și chiar de cealaltă, s-a 
ridicat împotriva lui, cu înver
șunare. Și, dacă Nino nu a fost 
distrus de această campanie, cî- 
teodată feroce și nedelicată, în
seamnă că puterea sa spirituală 
este formidabilă și forța de re
găsire — excepțională. Judecați: 
după infrîngerea suferită în me
ciul revanșă de la Madison, din 
septembrie, s-a dezlănțuit, îm
potriva lui, o campanie de pre
să orchestrată, în mod scandalos 
și rușinos. A început să se pună 
la îndoială faptul că, în timpul 
celei de-a doua partide cu Grif
fith, Benvenuti a suferit o frac
tură de coastă, fapt, de altfel, 
demonstrat de către medici. Și 
acesta a fost numai aperitivul. 
Apoi, a început investigația pro
fundă a vieții sale particulare 
și s-a descoperit, vezi doamne, 
că pugilistul avea o prietenă cu 
care își petrecea puținul timp 
liber de care dispunea ca practi
cant al acestei foarte dure pro
fesii. Atunci a început să se 
pătrundă și mai în profunzime, 
pînă la a insinua că tovarășa 
ocazională a lui Benvenuti (un 
foarte frumos manechin din Bo-

Primul mesaj din Arctica: 

„N-am găsit încă drumul"

La 23 februarie, din mica 
așezare de eschimoși Point 
Barrow, în Alaska, au por
nit la drum cele patru sâ
nii trase de 40 de cîini ale 
expediției engleze polare 
conduse de Wally Herbert. 
Era o zi liniștită și caldă, 
termometrul arătind doar... 
—30 de grade Celsius.

Primele mile ău urmat o 
cale naturală, de gh'eață 
netedă, lată de aproxima
tiv 50 de picioare (cam 
15 metri). După ce obser
vațiile aeriene au confirmat 
faptul, că această cărare 
se întinde pe o lungime de 
peste 100 de mile, formînd 
un drum continuu, de ghea
ță tasată de vînt, Wally 
Herbert a decis ca primele 
60 de mile să fie parcurse 
în direcția est, spre a se a- 
tinge cît mai iute banchi
zele polare care prezintă 
un grad mai mare de si
guranță. De aici, expediția 
vă căuta să înainleze spre 
nord cu minimum opt mile 
pe zi.

în momentul de față a- 
tît vîntul cît și lumina (3 
ore pe zi), sînt încă favo
rabile. Tiemfșeratura medie 
în aceste zile este de 
—30°C. Exploratorii sînt 
prevăzufi, deocamdată, cu 
un echipament ușor (haine 
din piele de lup) și cu ali
mente pentru 14 zile, după 
care se va face prima a- 
provizionare pe calea aeru
lui, într-un punct dinainte 
stabilit. Toți membrii expe
diției au un moral foarte 
ridicat. Vocea lui Wally 
Herbert se auzea prin ra
dio, la Point Barrow, în 
toată tăria ei. Primul mesaj 
transmis, suna astfel: „Nu 
am găsit încă drumul. Sper 
să-l ating astăzi (25 fe
bruarie — n.r.), ceva mai 
spre sud, spre coastă, de
marca! de o linie de ghea
ță sfărîmată".

în seara dinaintea plecă
rii. expediției, eschimoșii din 
Point Barrow au organizat 
un mic spectacol de adio 
la care au prezentat tra
diționalul „dans al despăr
țirii".

a trecut peste ștacheta înăl
țată la 5,10 m. Compatriotul 
său, Beer, s-a clasat pe primul 
loc în proba de săritură în 
lungime cu 7,73 m.■

La Stockholm, atleții sue
dezi Bo Jonsson și Keneth 
Lundmark au realizat perfor
manța de 2,14 m în proba de 
săritură în înălțime.■

Proba de 100 m spate femi
nin din cadrul concursului in
ternațional de natație de la 
Bloemfontein (Republica Sud- 
Africană) a fost câștigată de 
înotătoarea canadiană Elaine 
Tanner, cronometrată cu timpul 
de 1 :08,0. Recordmana mon
dială a probei, Karen Muir 
(Republica Sud-Africană), nu 
s-a prezentat la startul pro
bei, fiind ușor accidentată.

logna) ar fi adevărata cauză a 
înfrîngerii suferite de el la New 
York în cea de-a doua partidă 
cu campionul lumii.

Toate aceste cancanuri în ju
rul boxerului învins au fost în
soțite de critici severe, care au 
depășit bunul simț, făcute de o 
anumită parte a presei. In a- 
ceastă conjunctură înveninată de 
intrigi a fost nevoit Benvenuti 
să se pregătească pentru testul 
de la 4 martie. Imaginați-vă, cu 
cită „liniște sufletească" a fă
cut-o.

Iată de ce managerul său, Bru
no Amaduzzi, a hotărit să mear
gă mai devreme în Statele Unite, 
unde Benvenuti să-și poată con
tinua antrenamentul în liniște, 
în vederea întîlnirii care, după 
cum se știe, se va desfășura în 
noul și impozantul Madison 
Square Garden din New York, 
ce se va inaugura oficial cu 
acest prilej. A fost aleasă o loca
litate, Grossinger, situată la 
vreo sută de kilometri de New 
York, în liniștea căreia Benve
nuti s-a pregătit asiduu pentru 
„confruntarea carierei sale". Me
diu sănătos, sparring-parteneri 
aleși cu grijă, antrenament in
tens și sever, departe de curiozi
tatea morbidă a publicului și, 
mai ales, a presei, veșnic în cău
tare de intrigi cu orice preț — 
iată ce a făcut Benvenuti in ve
derea acestei întîlniri. Plecarea 
lui Nino în S.U.A., înainte de 
termenul prevăzut, a pus capăt 
pălăvrăgelilor celor puși pe 
scandal, care ar fi vrut, cu orice 
preț, ca legătura dintre Benve
nuti și „modelul" bolognez să 
continue, cu toată promisiunea 
făcută de el, în public, de a-i 
pune capăt. Interzicerea accesu
lui ziariștilor la Grossinger, face 
ca știrile privind modul în care 
Benvenuti își petrece timpul să 
fie relativ sărace. De aceea, nu 
ne rămine decît să dăm crezare 
cuvintelor antrenorului său, Li
bero Golinelli, apreciatul „teh
nic". care l-a avut în grijă încă 
de la debutul său ca profesionist.

— Sînt convins, spune Goli
nelli, că Nino vine tare. Suportă 
fără măcar să transpire, mereu 
surîzînd, cele 15 reprize. Aici, la 
Grossinger, am găsit o ambianță 
favorabilă și „pregătitori" ad- 
hoc pentru Nino. Nu există com
parație între Benvenuti din sep
tembrie și cel care va urca, luni 
seară, pe noul ring de la Madi
son. Și o să-și dea seama și 
Griffith de aceasta, Griffith 
care n-a reușit să-1 strivească 
pe Nino clnd era un cadavru 
ambulant. Va fi și mai greu să 
reușească acum! Cînd elevul 
meu a pierdut cea de-a doua în- 
tîlnire, era accidentat la un 
braț, cu cartilagiul coastei rupt 
și cu moralul la pămînt. Acum, 
s-a schimbat foarte mult și, re
pet, o va simți și Grifftih.

Portarul echipei reprezentative de lotbai a Bulgariei, Simeonov (stingă), pe care-1 vedeți 
in fotografia noastră opărind in meciul din toamna trecută cu Portugalia, are toate șansele 
să-și păstreze postul și în acest sezon.

— Așadar, titlul categoriei 
mijlocie va reveni in Italia ?

— Eu nu fac pronosticuri. 
Griffith spune că-1 va face pe 
Nino K.O. în repriza a 10-a. Noi, 
însă, nu spunem nimic; lăsăm 
să vorbească faptele.

— Deci Nino a redevenit cel 
de altădată...

— Nu chiar. Nino a pierdut 
ceva pe drum dar, în compensa
ție, a cîștigat enorm în expe
riență. Infrîngerea din septem
brie l-a învățat multe lucruri 
pe care nu le știa... și pe care 
ar fi trebuit să le știe. Cine-1 
crede un om sfîrșit, comite o 
mare - greșeală.

Și Golinelli a refuzat să mai 
continue. După el, Benvenuti s-a 
transformat structural și în ce 
privește fizicul. Nu mai are pă
rul ă la „beat", ci foarte scurt. 
Apoi, el a devenit mai reticent. 
Nu mai este vorbăreț, cum ii 
era obiceiul. A hotărit să se 
schimbe. Infrîngerea suferită In 
fața lui Griffith, in septembrie, 
a fost cel mai bun remediu pe 
care și-l putea dori.

Griffith, din contră, vorbește 
mult. Spune că-l va face K.O., 
precizează și repriza: a 10-a. 
Bookmakers-ii din Statele Unite 
îl indică pe Griffith cîștigător. 
Noi credem, însă, că victoria va 
reveni lui Benvenuti, și nu o 
spunem din naționalism exage
rat, ci fiindcă îl considerăm 
mai puternic. El a redevenit 
„scrimerul care lovește pu
ternic".

Cesare TRENTINI
Roma, 2 martie

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA FOTBALIȘTII BULGARI ÎN PREAJMA
UNOR DIFICILE CONFRUNTĂRI INTERNAȚIONALE

SOFIA, 2 (prin telex, de Ia 
corespondentul nostru). O dată 
cu apropierea zilei de dumi
nică, fotbalul revine în Bulga
ria pe primul plan al preocu
părilor și al interesului: a- 
ceasta pentru că pe 3 martie 
se dă startul în cea de-a doua 
parte a celei mai importante 
întreceri interne, campionatul 
republican. Prima etapă este 
așteptată cu o nerăbdare fi
rească, deoarece se scontează 
că jocul rezultatelor poate 
duce la schimbarea liderului, 
Lokomotiv și Levski fiind des
părțite doar de golaveraj, iar 
Ț.S.K.A. Cerveno Zname a- 
vînd doar un punct mai puțin.

Firește că meciurile de 
campionat interesează, în pri
mul rind, prin prisma partici
pării Bulgariei la numeroasele 
examene internaționale progra-

Au început și

. Un număr de opt spadasini 
s-au întilnit sîmbătă dimineața 
în finala individuală a „inter
naționalelor" de la București. 
Evident, cei mai valoroși tră
gători, dintre cei 42 cîți s-au 
aliniat — inițial — în fața plan
șelor instalate in sala Floreasca.

Contrar așteptărilor, proba a 
revenit unui sportiv din R.D. 
Germană — Uhlig. Câștigătorul, 
trăgător cu. o alonjă impresio
nantă. și-a studiat matematic 
fiecare asalt, și-a dozat aproape 
perfect, eforturile (aproape per
fect, deoarece altfel, poate, ar fi 
cîștigat chiar pe toată linia) și 
— la sfîrșitul turneului — a acu
mulat cel mai mare număr de 
victorii : 5. Cele mai categorice 
au fost obținute în fața lui Er
doss (Ungaria), cu 5—1, Fiedler, 
compatriotul său și Husariu 
(România), cu 5—2. Celelalte 
două victorii au fost realizate în 
fața trăgătorilor Schmitt (Unga
ria), cu 5—3 și Schultze (R.D.G.), 
cu 5—4. Singurii adversari în în
tâlnirile cu care Uhlig n-a reușit 
să-și apropie victoria au fost 
Kurczab (Polonia) și Vîtebski 
(Uniunea Sovietică). Uhlig a 
pierdut cu 2—5 și respectiv cu
3—5. . .

In felul acesta Uhlig a rea
lizat un succes de prestigiu, și 
personal și pentru culorile țării 
sale, care confirmă valoarea in 
continuă creștere a probei de 
spadă, în R.D. Germană.

Locul 2 a fost ocupat de ma
ghiarul Schmitt, cu 4 victorii 
(20 tușe primite). O performantă 
mai puțin scontată, mal ales în 
prima jumătate a turneului, cînd 
spadasinul maghiar se afla, un
deva, pe tabloul inferior al cla
samentului. Schmitt a forțat; 
însă, în ultimele asalturi, reu
șind citeva victorii foarte fru
moase, dintre care trei cu scorul 
de 5—1 : la Erdoss, Kurczab și 
Husariu.

Principalul'pretendent la locul 
I, Vitebski a avut un finiș mai 
slab, în raport cu adevăratele 
sale posibilități, astfel că a tre
buit să se mulțumească cu lo
cul 3 (4 victorii — 23 tușe pri
mite). Hotărîtor pentru spadasi
nul sovietic a fost asaltul cu 
Schultze, în fața căruia a pier
dut la limită : 4—5. Schultze a 
tras pînă la epuizare, mai puțin 
pentru. .. cauza sa și mai mult 
pentru Uhlig, oferindu-i aces
tuia din urmă posibilitatea de a 
evita un asalt de baraj. .. In 
orice caz, Vitebski a demonstrat

(Urmare din pag. 1)

ECATERINA IENCIC, OLGA OR- 
BAN-SZABO, ILEANA DRÎMBĂ, 
ANA ENE, SUZANA TASI-AR- 
DELEANU — merită toată prețui
rea șl felicitările noastre calde.

★
Finala „Cupei campionilor eu

ropeni” a fost filmată în întregi
me.. Televiziunea italiană a fost 
și ea prezentă ca și radioul. 
După meci, Ecaterina Iencic con
siderată într-un fel eroina 
acestei dramatice partide (a 
primit și un premiu pentru 
eficacitate) a declarat : „Sînt 
nespus de fericită că am pu
tut contribui la un frumos suc
ces al clubului meu și al culorilor 
României. Am pășit cu dreptul 
în acest an olimpic. Și, sperăm

mate în acest sezon. De fapt, 
antrenorii și-au îndreptat a- 
tenția spre jucătorii suscepti
bili de a face parte din lotul 
republican încă de la mijlo
cul lunii februarie, o dată cu 
disputarea optimilor de finală 
ale cupei. Cele 14 echipe din 
prima divizie și 2 din cea se
cundă au fost repartizate, prin 
tragere la sorți, în 4 grupe, 
urmînd ca formațiile clasate 
pe primul loc în urma meciu- 
tilor sistem turneu, să joace 
în semifinale. Iată și pe cîș- 
tigătoare: Levski, Spartak
Sofia, Botev Burgas și Beroe. 
De remarcat că Lokomotiv 
Sofia, campioana turului, Tra- 
kia Plovdiv, campioana țării 
pe 1967, Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname si Slavia au fost eli
minate.

întrecerile pe echipe

că posedă un larg și bogat ba
gaj de cunoștințe tehnice, fiind, 
de fapt, și cel mai experimentat 
dintre finaliști. Poate, sub rapor. 
tul pregătirii fizice nu s-a pre
zentat la aceeași înălțime.

Pe locul 4 — Erdoss (Ungaria) 
cu 4 victorii (26 t.p.) Erdoss care 
face parte din lotul principal 
de spadă al Ungariei ar fi putut 
realiza, poate chia? mai mult, 
dacă n-ar fi manifestat O vizibi
lă inconstanță.

Schultze (R.D.G.), aspirant 
la un loc între primii trei (este 
cel mai tehniâ dintre spa
dasinii R.D.G.) ă ..sosit'* abia pe 
locul 5:4 victorii — 28 t.p. Une
le semne de oboseală — pe 
la mijlocul turneului —< și-au 
spus cuvîntul. Schultze are, însă, 
meritul, cum am specificat, da 
a-1 fi ajutat pe Uhlig în netezi
rea drumului spre treapta cea 
mai de sus a podiumului. Și, a- 
aceasta a însemnat o reabilitare.

Pe locul 6 — polonezul
Kurczab, cu 3 victorii,

Cel de-al treilea finalist din 
echipa R.D.G., Fiedler, a termi
nat turneul pe locul 7, cu 2 vic
torii. Și în cazul lui, pregătirea 
fizică deficitară a fost hotărîtoa- 
re.

Plutonul Analiștilor a fost în
cheiat de reprezentantul nostru, 
Husariu. El n-a mai reușit să 
reediteze frumoasa comportare 
din semifinale, unde a fost cap 
de serie. Motivul ? Slaba pregă
tire fiziă. Cu un antrenament 
sau două pe șăptămînă nu se 
putea realiza mai mult...

Tiberiu ST AM A

Au început șl întrecerile pe 
echipe. Iată și rezultatele teh
nice din partidele programate 
în primul tur: România A — 
România B 9—6 (Cristof 3 v, 
N. Istrate, Sepeșiu și .Mol- 
danschi cîte 2 v, respectiv AI. 
Istrate 3 v, Pongraț, Duțu și 
Ciocodeică cîte o victorie) ; 
R. D. Germană — Polonia 
10—6 (Uhlig 4 v, Schultze,- 
Fielder, Dumke cîte 2 v, res
pectiv Kurczab, Galewskl și 
Kowalski cîte 2 v); R.S.S. 
Ucraineană — Ungaria 5—4 
(Vîtebski și Bîkov cîte 2 v, 
Paramonov 1 v, respectiv 
Schmitt 2 v, Erdoss' și Tq- 
rok cîte 1 v. în acest meci au 
fost 6 duble-înfrîngeri!)

să nu oprim aici șirul victorii
lor".

Finala a fost condusă de arbi
trii Malacarne (Italia) și Gttsse 
(R.F.G.). Se apreciază că arbitra
jul lor a fost competent șt 
obiectiv. După finală, dl. Ma
lacarne a ținut să precizeze : 
„Meciul a fost, intr-adevăr, dra
matic. O veritabilă finală de com
petiție europeană. Au învins 
floretistele de la Steaua, care au 
fost mai calme, dar șl mai ho- 
tărîte. Finala de la Torino mi-a 
amintit, într-un fel, pe cea de la 
Montreal, dintre echipele Româ
niei și Uniunii Sovietice la flo
retă băieți. Plusul de dîrzenîe al 
românilor le-a adus atunci titlul 
mondial... Felicit echipa Steaua, 
o cîștlgătoare merituoasă a sCu- 
pel campionilor suropenli.

Nu s-ar putea spung £ă an* 
trenorii lotului. Șt. Bojikov și 
I. Arsov, n-aut probleme îrt 
acest început de sezon. Se 
pune cu acuitate chestiunea! 
înlocuirii unor titulari dă bază 
ai echipei naționale, între care 
Asparuhov și Bonev, despre 
care se afirmă că în mod 
aproape cert nu vor figura 
în primul meci important al 
sezonului, Bulgaria w* Italia, 
programat la Sofia Ia f apri
lie în sferturile de finală ale 
campionatului european. Aspa
ruhov este supus unui tra
tament de durată, Iar Bonev, 
a fost operat zilele acestea 
la genunchi într-un spital din 
Viena. Dar, pa lingă modi
ficările ce vor Interveni în 
atac, antrenorii experimentea
ză și o modificare în apăra
re — trecerea fundașului stin
gă Gaganelov pe postul de 
mijlocaș și promovarea tînă- 
rului Gaidarski în linia de a- 
părare a naționalei bulgare. 
Federația de specialitate a 
aprobat zilele acestea planul 
de pregătire elaborat de cei 
doi antrenori.

Apoi, pe lîngă returul me
ciului cu Italia (21 aprilie, 
Roma), alte întîlniri dificile 
îi așteaptă pe fotbaliștii frun
tași din Bulgaria în acest se
zon. Este vorba, mai întîi, de 
cele două meciuri dintre re
prezentativele olimpice ale 
Bulgariei și R.D.G., forul nos
tru de specialitate stabilind 
ca echipa olimpică bulgară să 
fie selecționată din jucători 
care nu fac parte din prima 
garnitură a țării. Se preconi
zează ca meciurile să se 
dispute la 10 aprilie (Sofia) 
și 24 aprilie (în R.D.G.). An
trenorul echipei olimpice este 
G. Berkov. Un examen greu 
are de susținut luna aceasta 
și reprezentativa de tineret a 
Bulgariei, angajată la 27 mar
tie într-o interesantă dispută 
cu echipa similară a Olandei 
în cadrul campionatului euro
pean rezervat jucătorilor pînă 
la 23 ani.

Iubitorii de fotbal din Bul
garia așteaptă cu mare inte
res lunile martie și aprilie, 
atît de bogate în confruntări 
fotbalistice.

Toma HRISTOV
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