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De azi, Bucnreștiul primește parHcipanțli la Internaționalele noastre de schi 
alpin, uimind ca miercuri sportivii să ajungă la Poiana Brașov, iar joi să efectueze 
primele antrenamente la coborîre.

A fost definitivat programul: vineri, de la ora 11,30, va avea loc „non-stopul" 
la coborîre, Iar sîmbătă, la aceeași oră, proba oficială; seara, schiorii se vor 
deplasa la Predeal, unde, de la ora 19 vor participa la un concurs demonstrativ 
de slalom special. In nocturnă, pe Clăbucet; duminică, proba oficială de slalom 
special, pe pîrtia din Poiana Brașovului.

Schiorii noștri au rămas (după campionatele naționale) la locul „ostilităților". 
Ei se pregătesc cu atenție șl speră să fie la înălțimea concurenților care vor 
reprezenta schiul francez, austriac, Italian și din celelalte țări participante.
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REPROȘURI TINERETULUI
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S-au încheiat camipionatele 
naționale de schi, desfășurate 
timp de patru zile în cadrul 
pitoresc al Poienii Brașov. Ne 
așteptam ca întrecerile să fie 
caracterizate de asaltul tinere
tului asupra locurilor fruntașe. 
Acest lucru nu s-a petrecut, 
însă, iar încercărilor timide de 
acest fel, concurenții experi
mentați le-au răspuns prompt 
și cu succes. Cornel Tăbăraș 
(trei titluri din patru posibile) 
și Marcela Leampă (primul loc
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CAMPIONII ȚĂRII

Ia naționale, deși la concursu
rile anterioare repurtase suc
cese repetate ? Prima concluzie 
este că tineretul (și la alpine, 
dar mal ales la fond și la sări
turi) trebuie să muncească mai 
mult și mai bine pentru a a- 
tinge o valoare certă.

Fetele de la alpine, toate 
tinere, au manifestat un sen
sibil echilibru de forțe. Din 
păcate, însă, la un nivel scă
zut care ne face să regretăm 
retragerea maestrei sportului 
Ilona Micloș. Junioarele 
trecut la senioare doar 
vîrsta, pentru că în ceea 
privește valoarea...

Cînd crosa
Urmărind pe 

rile Olimpice 
prietenii hocheiului pe 
prezenți în tribunele patinoarului 
„23 August" din Capitală, la în
trecerile turului III al campiona
tului republican, sperau să li se 
reediteze — bineînțeles ținînd 
seama de proporții — măcar ceva 
din frumusețea acestui joc. Dar, 
din păcate, cele văzute nu i-au

PE ANUL 1968
SENIORI
Cornel Tăbăraș (Clubul spor

tiv Sinaia) — slalom uriaș, co
borîre și combinata alpină.

Dan Cristea (Clubul sportiv 
Sinaia) — slalom special.

Gheorghe Cincu (A. S. Ar
mata Brașov) — fond 30 km.

Niculae Sfetea (individual) 
— fond 15 km.

A. S. Armata Brașov (Niculae 
Bărbășescu, Stellan 
Gheorghe Cincu) — 
8x10 km.

Anghel Biriș (A. S.
Brașov) sărituri speciale.

SENIOARE
Mihaela Sandu (Dinamo Bra

șov) — slalom special și com
binata alpină.

Iudith Tomori (Universitatea 
Cluj) — slalom uriaș.

Liliana Focșeneanu (Clubul 
sportiv Sinaia) — coborîre.

Marcela Leampă (Dinamo 
Brașov) — fond 5 și 10 km.

Dinamo Brașov (Maria Ba- 
rabaș, Doina Boboc, Marcela 
Leampă) — ștafeta 3x5 km.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Drăguș, 
ștafeta

Armata

în cursele individuale și prin
cipală autoare a victoriei șta
fetei dinamoviste) au depășit 
numărul de 20 de titluri de 
campioni la seniori, Gheorghe 
Cincu și Niculae Sfetea au 
fost cei mai buni la fond, iar 
Anghel Biriș a demonstrat că 
nu are rival la sărituri. în 
rezumat, din cele nouă titluri 
individuale puse în joc (nu 
am pus la socoteală probele 
alpine la fete, care constituie 
un capitol aparte), opt au re
venit schiorilor experimentați, 
excepție făcînd Dan Cristea 
la slalom special.

Să fie o simplă întîmplare 
faptul că tineretul a capotat
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Mihaela Sandu, dublă campioană a tării la probele alpine
Foto: A. NEAGU I

EVENIMENTE TRISTE PE GHEAȚĂ

se transformă în bîtă!...
micul ecran Jocu- 
de la Grenoble, 

gheață,

D. STANCULE5CU

Marcela Leampă, multiplă campioană la fond, un exemplu 
de dăruire pentru schi

Foto: N. AUREL

UN RĂSPUNS
ca sportul cu pe- 
mai fie un copil 
FABRICA DE BI-

... pentru 
dale să nu 
vitreg Ia... 
CICLETE.

Cu cîtva 
într-un material intitulat: „La 
Fabrica de biciclete Carpați, ci
clismul un copil vitreg/", sem
nalam avatarurile secției de 
ciclism a asociației sportive, 
care, pînă la urmă, a trebuit 
să fie mulată la Fabrica de 
bomboane „Dezrobirea" Bra
șov, precum și slaba contribu
ție a acestei întreprinderi pre
lucrătoare de biciclete la dez
voltarea sportului cu pedale, 
la popularizarea lui pe plan 
național. Dar, ce a fost, a fost.

îmbucurător e faptul că ac
tiviștii sportivi de aici, consi-

putut mulțumi. Puține partide 
bune, rare fazele de mare spec
tacol, în schimb, îngrijorător de 
dese abaterile de la regulament, 
duritățile excesive. Jucători ca 
L. Czaka, I. Palton, Dersi (Avîn- 
tul Gheorghieni), Kraus, sarkany 
(Avîntul M. Ciuc) și alții, au fost 
eliminați în repetate rînduri, iar 
unii chiar suspendați pe mai 
multe etape pentru nesportivitate.

Și, totuși, cei citați mai sus 
sînt niște sfinți în comparație cu 
q parte dintre hocheiștii de la 
Dinamo București care, în me
ciul derbi cu Steaua, întrecînd 
orice măsură, au transformat 
crosa în bîtă, căutînd picioarele 
și capetele adversarilor. Și nu 
numai ale lor...

Astfel, de la primul angaja
ment, ei au recurs la durități 
inadmisibile, comițînd cascade de 
infracțiuni care i-au indignat 
pînă și pe suporterii lor cei mai 
fideli. Nemulțumiți doar cu nere- 
gularitățile comise în teren, Pop, 
Boldescu ș.a. și-au permis necu
viințe, ba chiar trivialități, pe 
banca de pedeapsă. (Rămîne de 
neînțeles faptul că arbitrii de la 
masă s-au prefăcut că nu-i 
aud...). De altfel, fiecare elimi
nare a vreunui dinamovist (echi
pă care totalizează în acest meci 
recordul trist a 49 minute de 
„odihnă penală» — din 60 minute 
de joc efectiv declanșa un ade
vărat potop de înjuri! și invec
tive la adresa arbitrilor. Aceștia, 
le treceau — diplomatic — cu ve
derea ! Pentru a vă face o ima
gine mai clară a comportării 
scandaloase din seara de dumi
nică, să vă relatăm doar scena 
petrecută în min. 47:

Florescu s-a năpustit asupra lui 
G. szabo (Steaua), l-a trîntit pe 
gheață șj acesta a fost scos pe 
brațe de pe teren ; din tribună, 
publicul a reacționat Ia această 
duritate, aruncînd cu bulgări de 
zăpadă și bucăți de crosă, motiv 
pentru care dinamoviștii Dumi
tra? si Pană s-au repezit cu cro
sele asupra cetățenilor veniți la 
mantinelă lovindu-i și rănind 
grav, printre alții, și un copil.

Dacă pînă în acest moment 
părerile asupra atitudinii nespor
tive a hocheiștilor dinamoviști 
erau, oarecum, contradictorii, 
scena menționată a avut darul să 
le aducă la același unison : ei nu 
știu să piardă, fiind în stare să 
se dedea la orice pentru a evita 
înfrîngerea. (Problema intră în 
sfera preocupărilor cluburilor 
care, cu gîndui numai la victorii, 
uită de obligațiile ce le revin în 
educația sportivilor ce-i repre
zintă public), și, culmea ipocri
ziei, la sfîrșitul meciului, dina-

strîns mîinile adver- 
îmbrățișat !... 
normelor elementare 
de către hocheiștii 

câ trebuie să

moviștii au 
sărilor, i-au

încălcarea 
de conduită 
fruntași (pentru 
spunem cu regret că majoritatea 
sînt membri ai lotului național) 
este urmarea, printre altele, și a 
unei sulte de concesii făcute de 
către federația de specialitate, 
care nu a luat măsuri drastice 
față de repetatele abateri ale 
unor jucători. Să sperăm că spec
tacolul dezonorant de duminică 
seara va constitui punctul de 
plecare al unor acțiuni menite 
să pună capăt, o dată pentru tot
deauna acestor manifestări străine 
eticii sportivilor noștri.

Traian lOANIJESCU
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DINAMO - FENERBAHCE ISTANBUL
16-8, LA BOX

Palatul Sporturilor din Istanbul a găzduit întîl- 
nirea de box dintre echipele Fenerbahce și Di
namo București. Victoria a revenit pugiliștilor ro
mâni, CU scorul de 16—8. REZULTATE TEHNICE : 
Davidescu b.p. Koyunoglu ; Crudu egal cu Demir- 
hayrak ; Păpălău b.p. Erdizar; Stanei b.k.o. 1 
Karahan ; Bădoi egal cu Doruk ; Deicu b.p. Unal; 
Dumitrescu b.p. Konak ; Yesiibas b.p. Ghiță ; 
Konagoglu b.p. Vlad ; Drăgan egal cu Ilmaz ; Oi- 
teanu b.p. Hancy; Constantinescu egal cu Cos- 
kunoglu . -t

CUPA 8 MARTIE ' LA TENIS
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ȘI MULTE PROMISIUNI...
liul asociației, cu sprijinul con
ducerii fabricii, încearcă să 
reabiliteze acest sport, să-i re
dea (deși are concurenta fot
balului), locul pe care, normal, 
trebuie să-l ocupe în activită
țile unei asociații sportive de 
pe lingă o fabrică de biciclete.

Din partea conducerii uzinei 
și a asociației sportive am 
primit un răspuns, din care spi
cuim următoarele : „Ca urmare 
a articolului publicat de zia
rul „Sportul", în cadrul con
siliului asociației și în colecti
vul de conducere a fabricii au 
fost dezbătute pe larg defici
ențele semnalate, căutîndu-se 
căile de rezolvare, de reorga
nizare a activității cicliste de 
la noi, crearea unor posibili-

tăți în scopul organizării de 
către fabrică a unor competiții 
cicliste, a popularizării și sus
ținerii lor. Noi vom interveni 
în acest sens la direcția tute
lară din M.I.C.M. (n.n. — Di
recția generală de mecanică 
fină).

în ceea ce privește activi
tatea ciclistă din cadrul aso
ciației Torpedo, pentru anul 
1968 ne-am propus organizarea 
unor acțiuni cicloturistice cu 
biciclete din producție proprie 
la care să ia parte tineretul 
din fabrică, în timpul concediu
lui de odihnă. Considerăm că 
aceste acțiuni vor constitui un 
mijloc eficace de atragere a 
acestor tineri în practicarea ci
clismului și totodată 
larizare a ultimelor

în sala Steaua au 
continuat ieri întrece
rile de tenis din cadrul 
„Cupei 8 Martie”. Re
zultate : simplu fete, 
turul II: I. Dibar — L. 
Cobzuc 6—0, 6—1, A. 
Verone — V. Ruzici 
6—0, 6—1, J. Boboc — 
Z. Tudose 6—1, 6—2, M. 
Ciogolea — A. Călin 
6—2, 6—1, V. Balaș — M. 
Stănoiu 6—2, 6—2, A. 
Kun — V. Dudaș 6—1, 
6—0; turul III : J. Bo
boc — E, Cotuna 6—1, 
6—0; dublu fete, turul 
I; C. Turea, A. Călina 
— F. Mihai, M. Hagiu 
6—2, 6—1. Toate meciu
rile s-au disputat în 
nota de netă superiori
tate a cîștigătoarelor.

Paralel cu „Cupa 
Martie" rezervată 
cătoarelor, are loc 
un concurs masculin. 
Iată primele rezultate : 
P. Mărmureanu — D.

8 
ju- 

Și

Mocanu 6—2, 6—2, Ș. 
Basarab — N. Mirea
6— 2, 6—4, S. Mureșan 
— A. Navroțki 6—3,
7— 5, R. Niculescu — N. 
Mita 2—6, 6—4, 7—5, D. 
Viziru — P. Dumitres
cu 6—0, 6—2.

Dintre meciurile mas
culine, mai interesant 
ni s-a părut cel dintre 
Radu Niculescu și Ni- 
colae Mita, în care au 
fost necesare trei se
turi pentru desemna
rea învingătorului. De 
reținut faptul că în ul
timul set, Mita a con
dus cu 5—3. O luptă 
aprigă s-a dat și între 
Sever Mureșan și Ana- 
tol Navroțki. Ultimul, 
deși învins, a opus o 
dîrză rezistență.

Astăzi, programul în
cepe la ora 8,30 și 17.30, 
tot în sala Steaua.

OCT. ANDRONIC
coresp.
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DOUĂ RECORDURI DE JUNIORI LA HALTERE

de popu- 
produse

Cu prilejul fazei oră
șenești din cadrul cam
pionatului național de 
juniori la haltere, spor
tivul T. Apostol (Pro
gresul Buc.) a stabilit 
două valoroase recor
duri republicane de

juniori ale țării la ca
tegoria pană : 302,5 kg 
la total (v.r. 292,5) și 
122,5 kg la aruncat (v.r. 
120). Ambele recorduri 
i-au aparținut Iul 
Apostol.

„CUPA PRIMĂVERII" LA SCRIMĂ

T.
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JEAN - CLAUDE KILLY LA BRAȘOV
.In repertoriul compatriotului său HOGUES AUFRAY

Două schiuri mici
Aș vrea I

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 2-a)

Comisia orășenească 
de scrimă de pe Ungă 
Consiliul pentru edu
cație fizică șl sport al 
Municipiului București 
organizează azi, înce- 
plnd de la ora ÎS, o 
Interesantă competiție

de floretă pentru 
niori. Competiția 
dotată cu „Cupa pri
măverii".

întrecerile vor avea 
loc in sala de scrimă 
de la stadionul Repu
blicii.

ar-

Azi se deschide în orașul de 
la poalele Tîmpei, Festivalul 
internațional de muzică ușoară 
dotat cu marele premiu „Cer
bul de aur".

Pentru acest eveniment
tistic internațional, primul de 
acest gen în țara noastră, au 
sosit la Brașov cîntăreți renu- 
miți din diferite țări.

Printre ei se află și Hugues 
Aufray, îndrăgit cîntăreț și 
compozitor francez, în reper
toriul căruia figurează un 
cîntec care se bucură de mult 
succes, cîntec intitulat „C'est 
tu bon 
olimpic 
Claude

Radioteleviziunea Română 
— organizatoarea acestui prim 
festival — l-a pregătit minu- . 
țios și, avînd un real sprijin 
din partea organelor de partid

Ju- 
este

I
I

" dedicat campionului 
de la Grenoble, Jean- 
Killy :

que le petit Killy 
ou ii naquit

„Ort dit
La nuit
Dans son berceau bondit
Et poussa un cri
Je voudrais une petite paire 

de skis"

BRASOV ROMANIA

INTERNATIONAL de

Despre micul Killy se spune 
Că-n noaptea cînd veni pe 

lume 
in leagănu-i de pici
Țipai

și de stat locale, va înregistra 
fără îndoială, un mare succes, 
pe care de altfel îl dorim din 
toată inima.

C. GRUIA 
eoresp. principal

E
dificiul organizatoric al mișcării 
sportive din țara noastră 053 la 
bază, după cum se știe, fede
rațiile pe ramuri de sport, clubu
rile si asociațiile. Rolul acestora 
în domeniul educației fizice, în 

dezvoltarea activității sportive de masă 
și de performanță este prea bine cunoscut 
pentru a nu mai fi nevoie să insistăm 
asupra lui. Ceea ce, în ultima vreme, rețin 
atenția sînt noile reglementări privind 
atribuțiile si răspunderile federațiilor, clu
burilor si ’ asociațiilor sportive, stabilite 
prin Legea cu privire la dezvoltarea acti
vității de educație fizică și sport, și reflec
tate amănunțit în Statutul model al fede
rațiilor. Unele norme aprobate la ultima 
ședință a Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport vin să completeze 
statutele si regulamentele proprii de func
ționare ale federațiilor sportive.

Spiritul noilor reglementări este acela ai 
lărgirii atribuțiilor federațiilor și cluburi
lor și al creării unei mai mari și reale 
autonomii în exercitarea lor, autonomie ce 
implica, însă, și răspunderi sporite. Se 
vor curma, astfel, unele practici anacro
nice care au grevat pînâ acum raporturile 
dintre cluburi și federațiile de specialitate, 
precum și dintre acestea din urmă și 
C N.E.F.S.

în esență, situația de pînă acum s-a 
caracterizat printr-o tutelă, adeseori mă
runtă, exercitată asupra federațiilor în 
probleme dintre cele mai diferite, începînd 
cu — să zicem — efectuarea unor chel
tuieli prevăzute în buget și mergînd pînă 
la rezolvarea anumitor transferuri de jucă
tori sau pregătirea tehnică a sportivilor 
din loturile reprezentative. Nu de puține 
ori, această tutelă a fost practicată chiar 
de unele secții și 
C.N.E.F.S., care t
facă. S-au produs astfel, imixtiuni 
labile în 
influențat 
acestora. Tot atît de real este, însă. , 
faptul că unele birouri federale sau se
cretari de federații s-au complăcut într-o 
asemenea situație, carp le reducea Ia mini
mum partea de răspundere pentru acțiu
nile ce se întreprindeau.

Prin noua orientare adoptată și regle
mentările stabilite, federațiilor Ii se lăr
gesc atribuțiile, dîndu-li-se, totodată, po
sibilitatea reală a exercitării lor. Potri
vit statutelor și regulamentelor proprii de 
funcționare a federațiilor, birouriip fede
rale vor avea latitudinea să decidă sin
gure într-o arie vastă de probleme. Prin
tre altele, ele vor aproba regulamentele 
competițiilor republicane, vor urmări în
deplinirea bugetelor federațiilor respective, 
vor stabili componența loturilor naționale 
și vor aproba planurile de pregătire ale 
aqestora, vor accepta sau nu participarea 
echipelor de club în competiții internațio
nale, vor acorda clasificarea sportivă, vor 
aviza contractele antrenorilor etc.

Este de la sine înțeles,. însă, câ acestei 
lărgiri a atribuțiilor trebuie să-i corespun
dă, în aceeași proporție, o creștere a 
răspunderii birourilor federale și între
gului activ al federațiilor. Va fi nefcesar 
ca acești factori să cîntărească cu toată 
chibzuință fiecare hofărîre pe care o vor 
lua, să tină seama de oportunitatea, efi
ciența și consecințele ei, atît pe planul 
ramurii de sport respective, cît și pe acela, 
mai larg, al întregii noastre mișcări 
sportive.

Bineînțeles, întărirea autonomiei federa
țiilor — în sensul arătat — nu poate și 
nici nu va însemna o desprindere,, o izo
lare față de Consiliul Nafiona! pentru 
Educație Fizică și Sport. Așa cum pre- 
vecfe si Legea cu privire la -dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport, 
C.N.E.F.S.-ul va conduce și îndruma în 
continuare activitatea federațiilor, menți- 
nîndu și dreptul de control efectiv asupra 
lor. Acest rol îl va avea, î... " 
Biroul Consiliului Național, iar
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Iservicii din cadrul 

nu aveau dreptul să o

treburile federațiilor, care
în mod negativ activitatea. . ... . , . _ . șj
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însă, numai 
...,------ , nu apa

ratul seu.
In ceea ce privește evoluția raporturi

lor dintre federații și cluburile sportive, 
ea urmează a se supune aceluiași prin
cipiu. Ca și în cazul federațiilor, cluburile 
vor deveni beneficiarele unei autonomii 
reale, avînd asigurate libertatea de ini
țiativă si dreptul de a se gospodări 
singure.

în legătură cu aceasta, trebuie însă să 
atragem atenția asupra tendinței nejuste 
manifestate de unele birouri federale și 
secretari de federații, care au reclamat cu 
insistență acordarea unor atribuții mai 
largi, dar care acum, după obținerea lor, 
nu par de loc dispuși să admită că si 
cluburile au dreptul la condiții asemănă
toare de lucru. Este, în asemenea cazuri, 
de datoria C.N.E.F.S.-ului să intervină pen
tru a pune lucrurile la punct.

Avem convingerea că prin respectarea 
strictă a normelor stabilite privind atri
buțiile și răspunderile federațiilor și clu
burilor se va crea un climat corespunzător 
de muncă la toate nivelurile, vor fi sti
mulate inițiativele, ceea ce va fi în folosul 
nemijlocit al mișcării noastre sportive.

I

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

un turneu așteptat 
cu mare interes de amatorii boxului din Cluj 
• 46 DE PUGILIȘTI VOR URCA TREPTELE RINGULUI • CENTURA ESTE

jj

Aria competițiilor rezervate 
pugiliștilor noștri fruntași se 
lărgește tot mai mult. Tradi
ționalelor confruntări oficiale 
(campionate individuale și pe 
echipe) li se adaugă, 
acesta, o nouă întrecere 
chiar din start se anunță 
sebit de pasionantă. Este 
ba despre turneul de la 
și București, dotat cu 
TURA SPORTUL", la 
și-au anunțat participarea 46 
boxeri de valoare. Trofeul a- 
cestui turneu, organizat de re
dacția ziarului nostru împre
ună cu F. R. Box, va reveni 
(în seara finalelor din 14 mar
tie) celor mai buni 11 repre
zentanți ai categoriilor respec
tive de greutate.

Ineditul competiyei

anul 
care, 
deo- 
vor- 
Cluj 

„CEN-
care

în faptul că învinșii din semi
finale, finale, ca și alți pugi- 
liști de valoare, vor putea 
provoca în decursul aceluiași 
an, sau în anul următor, pe 
deținătorii centurii. Așadar, 
nici un boxer care a avut sa
tisfacția de a intra in posesia 
„Centurii Sportul", nu-și poa
te permite luxul de a se... 
culca pe-o ureche dacă bine
înțeles ține la prestigiul său. 
Pe de altă parte, este lesne de 
înțeles cu cîtă ambiție se vor 
pregăti boxerii învinși mo
mentan, dar care tind totuși 
să cucerească cîndva centura I

Primul 
turneului 
Sportul" 
în Sala 
Șîabătă,

sunet de 
dotat cu 

va răsuna 
sporturilor 
pe același

gong al 
„Centura 

joi seara, 
din Sluj.
I&S SM

intra în docul întrecerii alți 
competitori. Programul celor 
două reuniuni a fost publicat 
în ziarul nostru de duminică, 
ieri am fost anunțați că dispu
tele 
sînt așteptale, 
mare 
cele 
treptele ringului toți membrii 
loturilor olimpic și reprezen
tativ, care — 
sînt prezenți 
campionatelor 
duale. Alături 
lupta pentru 
roși, alți boxeri care se simt 
capabili să intre în loturile 
respective. Centura pusă în 
joc de ziarul nostru, le oferă, 
acum prilejul...

TRANSMISIBILĂ

■ de regulă — 
și' în finalele 
noastre indivi
de aceștia vor 

afirmare nume-

C. FIRANESCU

-

dintre fruntașii boxului 
la Cluj, cu 

interes. Este firesc. în 
două reuniuni vor urca
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„NEA NEHOI“

Romanul la înălțime! Junioarele Mariana Filip (stingă) și Cor
nelia Neagu, eleve ale Școlii sportive din oraș, au ocupat pri

mele două locuri la crosul de selecție de duminică 
Foto: T. ROIBU

LftTUL PțNTRU
CROSUL BALCANIC

Crosul desfășurat duminică, in 
parcul Trivale din Pitești, a în
cheiat o importantă etapă a pre
gătirilor făcute de alergătorii 
noștri. Acum urmează un obiec
tiv mult mai însemnat, și anume 
Crosul balcanic de la Istanbul 
(24 martie). în vederea acestei 
competiții, la care atleții români 
au repurtat în anii precedenți 
numeroase succese, crosul de la 
Pitești a constituit criteriul de 
selecție.

Lotul fixat are următoarea 
alcătuire : JUNIOARE — Maria
na Filip și Cornelia Neagu (Șc. 
sp. Roman), Maria Luca (C.S.O. 
Iași), Maria Linca (Metalul Buc.), 
Maria Csisar (Tractorul Tg. Se
cuiesc), Viorica Recu (C.S.Ș. 

Buc.) ; JUNIORI — Ion Dima 
și Petre Lupan (Metalul Buc.), 
Alexandru Negescu (C.S.O. Pi
tești), Mircea Ionescu (Șc. sp 
Roman), Herman Mattes (Liceul 
1 Brașov), Horia Bercea (C.S.M. 
Cluj) ; SENIOARE — Viorica 
Gabor și Iudith Szacacs (I.C.F.), 
Elisabeta Bucur (Constructorul 
Buc.), Angela Harea (Steagul 
roșu Brașov), Ana Jakab (C.S.M. 
Cluj), Maria Gheorghe (Metalul 
Buc.) ; SENIORI — Ion Rusnac 
și Ovidiu Lupu (Steaua), Nico- 
lae Mustață și Ion Iordache (Di
namo Buc.), Ilie Cioca (Metalur
gistul Cugir), Nicolae loan (Ra
pid Buc.). După cum ne-a arătat 
secretarul general al F.R.A., 
prof. Victor Firea, toți compo
nents lotului își vor efectua în 
continuare antrenamentele la 
cluburile lor, urmînd să se pre
zinte la București pe data de 
20 martie. Un antrenament co
mun, deplasarea la Istanbul și, 
sperăm, succese !

CLASAMENTELE LA Z/
ÎN DIVIZIILE A Șl B

DIVIZIA A

MASCULIN

7. Cooperatorul 
Șimleul Sllvaniei

8. C.S.U. Oradea
8 2 6 13:18 10
8 1 7 7:23 9

Seria a II-a

1. înainte Tlm.
2. Electroputere Cv.
3. Universitatea Tim.
4. Politeh. Tim.
5. Universitatea Cv.
6. Gloria Arad
7. Știința Petroșeni
8. Creația Brașov

8 7 1 23: 6 15
862 19:15 14
8 5 3 20: 9 13
853 18:12 13
835 13:19 11
835 12:18 11
826 10:19 10
8 1 7 6:23 9

Seria a IlI-a

Seria I

1. Steaua Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Viitorul Bacău
4. I.C.F. București
5. Petrolul Ploiești
6. Alumina Oradea

8 8 0 24: 6 16
871 22; 8 15
844 16:16 12
826 13:19 10
826 9:21 10
817 8:22 9

Seria a Il-a

1. Rapid Buc.
2. Politeh. Galați
3. Minerul B. Mare
4. Farul Constanța
5. Tractorul Brașov
6. Celuloza Brăila

8 8 0 24: 6 16
6 5 1 17: 7 11
8 3 5 11:17 11
8 2 6 10:22 10
7 2 5 11:16 9
7 2 5 10:15 9

8 8 0 24: 1 16
8 8 0 24: 2 16
963 20:11 15
9 5 4 20:17 14
954 19:18 14
954 16:20 14
936 15:20 12
927 7:23 11
9 1 8 8:24 10
9 1 8 7:24 10

FEMININ

1. Rapid Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Penicilina Iași
4. C.S.M, Sibiu
5. Farul Constanța
6. C.P București
7. Univ. Cluj
8. Univ. Craiova
9. Drapelul r. Sibiu

10. ’’--'-ricina Buc.

DIVIZIA B

MASCULIN

Seria I

1. Politehnica Cluj
2. Ind. sîrmei C. T.
3. Progresul Suceava
4. A.S.A. Sibiu
5. C.F.R. Cluj
6. Pedagogic Tg. M.

862 20:11 14
8 6 2 18:11 14
853 17:12 13
853 18:16 13
844 17:14 12
835 11:16 11

1. Progresul Buc.
2. Politehnica Brașov
3. Semănătoarea Buc.
4. Medicina Buc.
5. Universitatea Buc.
6. Construcții Buc.
7. Politehnica Iași
8. Dacia Brăila

8 8 0 24: 5 16
8 6 2 21: 9 14
862 20:15 14
835 15:20 11
835 14:20 11
835 13:20 11
826 12:20 10
817 11:21 9

FEMININ 
Seria I

1. Univ. Tim. 8 8 0 24: 2 16
2. Corvinul Deva 8 6 2 19:10 14
3. Sănătatea Arad 8 5 3 16:10 13
4. Medicina Tg. M. 8 5 3 19:13 13
5. Liceul N. Bălcescu

Cluj 835 12:19 11
6—7. Medicina Cluj 826 10:20 10
6—7. Școala sportivă

Oradea 826 10:20 10
8. C.S.U. Oradea 817 7:23 9

Seria a II-a
1. I.C.F. București
2. Voința M. Ciuc
3. Sănătatea T-viște
4. Școala sportivă 

Constanța
5. Tricotajul Brașov
6. Știința Găești
7. Politeh. Brașov
8. Flacăra r. Buc.

8 8 0 24: 4 16
8 5 3 17:10 13
853 19:14 13

853 18:15 13
8 4 4 16:16 12
835 12:18 11
826 7:22 10
8 0 8 10:24 8

aria a III-a
1. Ceahlăul P. Neamț 8 7 1 23: 5 15
2. Progresul Buc. 8 6 2 22:13 14
3. Viitorul Buc. 8 5 3 17:13 13
4. Universitatea Iași 8 4 4 14:13 12
5. Universitatea Buc. 8 4 4 15:16 12
6. Școala sportivă

Bacău 8 4 4 15:17 12
7. A.S.E. București 8 17 7:21 9
8. Politehnica Galați 8 1 7 7:22 9

Unica surpriză în ultima etapă a turului Diviziei A feminine a 
furnizat-o Penicilina, Iași, prin victoria realizată în deplasare, 
'la Sibiu, în dauna echipei locale C.S.M. Din meciul respectiv, 
colaboratorul nostru, fotoreporterul I. Mihăioă vă oferă o sec
vență : jucătoarea Nan (Penicilina), fructificînd mingea salvată 
prin plonjon de Chirițescu, atacă și depășește blocajul sibien- 

celor Schuun și Olariu

JOI ÎN CAPITALĂ

DINAMO - BLOKKEER, ÎN „C.C.L”

Remarcabilă figură a sportu
lui moldovean antrenorul 
OLIMPIU CONSTANTINESCU- 
NEHOI este binecunoscut iubi
torilor atletismului sub denumi
rea din titlu. De ani de zile, Ro
manul dă mereu ceva stadioa
nelor țării: un nume, o speran
ță, un record... Și, în spatele 
tuturor succeselor atletice ale 
orașului stă „Nea Nehoi".

De dimineața pînă seara tîr- 
ziu, per pedes sau pe bicicletă, 
colindă municipiul în lung și-n 
lat. Vede tot ce e de văzut, tot 
ce are o legătură cu atletismul: 
I.M.S.-uI unde lucrează „senio
rii" săi, școlile, unde învață ju
niorii și... colegii lor (oricare 
este un prezumptiv atlet, deci nu 
trebuie scăpat din vedere !), con
siliul local pentru educație fizi
că și sport. Și, bineînțeles, sala 
de sport și stadionul. Pe stradă, 
la fiecare treizeci de pași, ră
sună cîte-un „Bună ziua dom' 
profesor !“ Mulți i-au fost elevi, 
toți îl stimează, majoritatea îl 
cunosc.

Primăvara și toamna „o la 
razna", cum îi place să spună. 
Prin satele și comunele vecine 
e imposibil să nu găsească cîți-

va flăcăi voinici, cum trebuie la 
aruncări, și vreo două fete zvel
te, viitoare semifondiste. Vor 
veni la școală, la Roman. Vor 
locui la internat, vor învăța și 
se vor antrena. Peste un an se 
va auzi și de ei...

Sezonul atletic '68 abia a în
ceput, dar ofensiva numelor noi 
a și fost pornită. Duminică, la 
Pitești, crosul junioarelor l-a 
cîștigat Mariana Filip, consa
crată de anul trecut. Deci, nimic 
surprinzător. Dar, pe locul se
cund, la numai „un piept" în 
urma învingătoarei, a sosit Cor- 
nelia Neagu !

— De unde-i fetița care ș-a 
clasat a doua ?

— Tot de la Școala sportivă 
Roman. Ca și Filip.

— A, de la „Nea Nehoi"...

Ad. IONESCU

Dubla întilnire 
cu Elveția

După întîlnirile cu Islanda, 
reprezentativa masculină de 
handbal a României se va pre
zenta în fața unui nou examen 
internațional: meciurile cu e- 
chipa Elveției, Cele două par
tide vor avea loc la 8 mar
tie (Cluj, Sala sporturilor — 
ora 18,30) și 10 martie (Bucu
rești, Sala Floreasca — ora 
19). Ambele meciuri vor fi 
arbitrate de Jako Tuominen 
(Finlanda).

Pînă acum, echipele Româ
niei și Elveției s-au mai în- 
tîlnit de două ori, victoria re
venind de fiecare dată repre
zentativei noastre. în aceste 
jocuri handbaliștii români au 
marcat 41 de goluri și au 
primit 27.

In finalul acestui sezon, după întîlnirile cu reprezentativa 
Islandei (din care vă prezentăm o imagine) handbaliștii noștri 

fruntași vor juca cu selecționata Elveției
Foto: V. BAGEAC

DUPĂ TURNEUL DE LA CLUJ

ȘI DESPRE LUCRURI MAI PUTIN PLĂCUTE...
MZOITAH riODESTE

ÎN CONCURSUL STUDENȚILOR
Ziua a \doua a întrecerilor 

atletice studențești din sala 
Floreasca iii s-a caracterizat 
printr-o indiferență aproape 
generală, la care a contribuit, 
în principal, numărul redus 
al atleților — la probele fe
minine participînd, de pildă, 
numai patru concurente la 
înălțime și .trei la 50 m.g.

Rezultatele realizate au fost, 
de asemenea modeste. BĂIEȚI 
— 50 m.g.: Gr. Răuț (Con
strucții) 7,2, H. Cernescu 
(I.C.F.) 7,2, N. Pop (I.C.F.)
7,3 : lungime: S. Lupan 
(Politehnica) 6,56 ; greutate : 
AI. Techirdalian (I.C.F.) 
14,19, I. Vasiloiu (Agronomia) 
13,80, S. Hodoș (Politehnica) 
13,31, C. Mihai (Politehnica) 
13,09 ; FETE : 50 m. g.: A.
Vitalioș (Politehnica) 7,8 ; înăl
țime : M. Simedru (Universi
tatea) 1,45.

Ținînd • seama de faptul că 
pînă la concursul republican 
universitar pe teren acoperit 
au mai rămas numai cîteva 
zile, rezultatele studenților 
bucureșteni (cu excepția a 
3—4 dintre ele) pot fi consi-r 
derate total nesatisfăcătoare.

Ce părere au despre acest 
lucru cadrele didactice de la 
catedrele de educație fizică 
ale institutelor ?

• în completarea scurtelor 
comentarii de la „Cupa 
Steaua", publicate în ziarul 
nostru de duminică, iată acum 
și rezultatele tehnice ale a- 
cestui concurs : BÂRBAȚI : 

50 m. : Gh. Sțamfirescu 
(Steaua) 5,8 ; N. Perța (Steaua) 
5.9 ; D. Savin (Șc. sp. 2) 6.0. D. 
Gheorghe (Lie. 35) 6,0 ; 50 m.g.: 
N. Perța 6,8— record republican 
egalat. N. Macovei (Steaua) 6,8 
— record republican egalat, 
Tr. Dîu (Rapid) 7,0 ; lungime: 
V. Jurcă (Djnamo) 7,36, H. Go- 
goașe (Dinamo) 7,11, D. Bă- 
dini (Steaua) 7,08 ; prăjină: 
D. Piștalu (Dinamo) 4,60, E. 
Simionescu (Constructorul) 
4,20, N. Ligor (I.C.F.) 4,10 ; 
FEMEIt 50 m : A. Petrescu

■ (Steaua) 6,5 — record republi- 
; can egalat, S. Angelescu 
> (Steaua) 6,5 — record republi

can egalat, M. Goth (Metalul)
6.6, Ee. Nourescu (Metalul)
6.7, M. Pretorian (Viitorul) 6,8; 
50 m,g. : S. Angelescu 7,4, N. 
Hînda (C.S.S.) 7,6, Ec. Mazilu 
(C.S.Ș.) 7,7, D. Radu (Steaua) 
7,8 ; lungime: Al. Popescu 
(Steaua) 5,74, C. Popescu (Lie. 
35) 5,58, D. Radu 5,47. în afară 
de concurs: Șerban loan (Poli
tehnica) — 2,05 m la înălțime.

AGENDA VINĂTORULUI
Șl PESCARULUI SPORTIV

Deci, așa după cum subli
niam și în relatarea noastră 
de la Cluj, turneul final al 
„ Cupei F.R.H.", rezervată e- 
chipelor masculine, a infirmat 
pronosticurile care-1 învesteau 
doar cu rolul unei întreceri 
complimentare sau cel mult de 
pregătire si s-a dovedit echi
librat, pasionant și foarte dîrz 
disputat. Desigur, în evoluția 
fiecăreia din cele patru for
mații finaliste au existat șl 
carențe mai mari sau mai mici. 
Dar, ținînd seama de perioada 
în care ne aflăm, aceste scă
deri nu devin alarmante și, din 
acest punct de vedere, tur
neul are marele merit de a 
le fi scos în evidență la timp 
antrenorilor și jucătorilor.

Cum lucrurile bune, adu
nate în carnetul nostru, le-am 
mai spus și — sîntem con
vinși — cei în cauză le cu
nosc bine, fiind chiar tentat! 
să le amplifice valențele, 
ne-am propus ca azi să insis
tăm mai mult asupra scăde
rilor despre care aminteam mai 
înainte.

Cîștigătoarea trofeului, Uni
versitatea Cluj, se află la pri. 
na sa victorie de amploare în 
competițiile interne, victorie 
care vine nici prea tîrziu, dar 
nici prea devreme. Și aceasta 
pentru că formația studenților 
clujeni se află într-un moment 
de unde poate porni pe dru
mul confirmării unei poziții 
ferme printre fruntașele hand
balului nostru sgu poate dis
părea tot atît de repede pe 
cit s-a afirmat. Deoarece bu
nele rezultate din ultimul timp 
ale acestei echipe sînt conse
cința directă a prezenței la 
Cluj a unui „7“ de bază foar
te valoros. Dincolo însă de 
primii șapte jucători ai lotu
lui nu mai este aproape nimic 
și în atari condiții rezultatele 
bune se vor înscrie din ce în 
ce mai rar în activitatea a- 
cestei secții. Din acest motiv, 
după o partidă excelentă în 
compania formației Steaua, 
clujenii au smuls cu dificul
tate un rezultat de egalitate

dinamoviștilor din Bacău, iar 
în final ș-au impus greu în 
fața studenților timișoreni, 
deși aceștia prezentau o e- 
chipă cu foarte multi jucători 
tineri. Așadar, parafrazînd un 
proverb despre o singură floa
re și primăvara am putea spu
ne că doar cu 7 handbaliști 
nu se pot face lucruri prea 
mari. Pentru remedierea aces
tei situații au cuvîntul atît 
antrenorul echipei (prof. Ro
meo Sotiriu), cît și organele 
sportive locale, care trebuie 
să sprijine această lecție mai 
mult.

Handicapată de o lipsă de 
pregătire adecvată unei com
petiții atît de tari cum s-a 
dovedit turneul de la Cluj, 
echipa Steaua a trebuit să se 
mulțumească cu locul secund. 
Firește este un loc sub posi
bilitățile jucătorilor bucureș
teni, dar ei au abordat această 
întrecere după o scurtă peri
oadă de odihnă, urmărind mai 
mult rodarea lotului în vede
rea apropiatelor jocuri din se
mifinalele „C.C.E.". Privit prin 
aeeaștă prizmă rezultatul poa
te fi considerat, decj, mulțu
mitor. Ațupci n-ani înțeles în
cercările de a justifica com
portarea printr-o minuțioasă, 
dar total lipsită de obiectivi
tate, analiză a arbitrajelor, în 
locul unei atitudini ceva mai 
critice cu privire la evoluția 
jucătorilor. Ar fi fost, oricum, 
mai util...

Cît privește celelalte două 
echipe participante (Dinamo 
Bacău și Politehnica Timișoa
ra) lucrurile sînt mai puțin 
complicate. Băcăuanii s-au 
menținui, și de această dată, 
pe linia comportării lor ge
nerale, manifestînd lipsuri mai 
ales în organizarea apărării și

în finalizarea acțiunilor ofen
sive, iar timișorenii și-au re
împrospătat lotul, dovedind că 
au înțeles (puțin cam tîrziu!) 
că au mari posibilități de a 
forma o echipă redutabilă prin 
promovarea elementelor tine
re, de care handbalul din o- 
rașul lor nu duce lipsă.

Calin ANTONESCU

Joi și duminică, echipele noas
tre angrenate în „Cupa campio
nilor europeni", Dinamo (băieți 
și fete) și Steaua, susțin primele 
jocuri în cadrul sferturilor de 
finală ale competiției. Astfel, 
dinamoviștii bucureșteni întil- 
nesc joi, în sala Dinamo, echipa 
campioană a Olandei, Blokkeer 
Haga (returul — la 16 martie, la 
Haga).

Campioana țării, Steaua; se 
deplasează la Bologna, unde 
duminică va primi replica for

mației Virius (returul — Ia Iff 
martie, la București). Pentru a 
nu afecta desfășurarea normală 
a campionatului, voleibaliștii 
Stelei ișl joacă astăzi, la Bacău, 
cu Viitorul, meciul din etapa 
a 9-a a diviziei A. Partida se 
desfășoară in sala Școlii sportive 
și începe la ora 18.

In fine, duminică, la Craco
via, dinamovistele întîlnesc cam
pioana Poloniei, Wisja (returul 
— Ia 20 martie, la București).

Un răspuns
și multe promisiuni

(Urmare din pag. 1)

ale constructorilor noștri. Din 
lipsă de materiale tehnice spe
cifice acesțui sport, deocam
dată nu putem organiza o ac
tivitate sportivă de performan
ță. Mulțumim redacției ziaru
lui „Sportul" pentru semnala
rea deficiențelor din activita
tea asociației sportive șl ne 
exprimăm convingerea că, pînă 
la urmă, cu contribuția foru
rilor de resort, vom găsi căile 
de rezolvare. (Semnează: ing. 
C. Sofronescu, director gene
ral, și I. Mușunolu, președin
tele consiliului asociației spor
tive Torpedo).

Pînă la venirea acestui răs
puns, redacția a luat legătura 
cu Direcția generală de meca
nică fină, singura în măsură 
să repartizeze fabricii un fond 
de reclamă. Din acest fond s-ar 
putea organiza concursuri cu 
biciclete de oraș, s-ar acorda 
premii cicliștilor fruntași în u- 
nele competiții organizate de 
federația de specialitate, așa 
cum fac de pildă A.S. Loto- 
Pronosport, UCECOM etc. Con
ducerea direcției generale, prin 
tov. Constantin Angelescu, di

rector adjunct, cu care am stat 
de vorbă, s-a arătat interesată 
în rezolvarea situației. Adresa 
fabricii de biciclete a fost dis
cutată în colectivul ds condu
cere a direcției, iar la ora ac
tuală s-a luat legătura cu or
ganele de resort din Ministerul 
Finanțelor. Să sperăm că rezul
tatele nu vor întîrzia să apară. 
Ar fi în folosul fabricii (fiindcă, 
se știe, fără o reclamă susți
nută produsele nu pot fi des
făcute pe piață atît de ușor) 
și al ciclismului din țara noas
tră.

Poate că federația de specia
litate, în raport cu posibilită
țile materiale de, care dispune 
la această oră, va dota viitoa
rea secție de ciclism a asocia
ției Torpedo cu cîteva biciclete 
de curse. Acest lucru l-a mal 
făcut în urmă cu 4—5 ani. 
Dar, atunci, din lipsă de inte
res din partea asociației, sec
ția a fost transferată, după 
cum spuneam, Ia fabrica de 
bomboane. Propunem să se 
mai încerce o dată. Nu se 
poate ca Ia fabrica de bicicle
te, ciclismul să nu fie... la 
el acasă.

Ecouri la ancheta noastră internațională: Ce loc ocupă educația fizică in școlile din țara dvs.?

UN SISTEM MAI EFICIENT DE ORGANIZARE 
A COMPETIȚIILOR REZERVATE ELEVILOR
Majoritatea profesorilor de 

specialitate au avut prilejul prin 
ancheta organizată de ziarul 
„Sportul" să se informeze asu
pra modului cum se desfășoară 
activitatea de educație fizică în 
unele țări din lume. Mai mult, 
o parte dintre ei au căutat să 
pună in aplicare cele citite. 
Deci, sub acest raport, inițiati
va a fost deosebit de utilă.

Dar, ancheta a fost'lecturată 
și de profesori de alte speciali
tăți care și-au putut da seama 
de importanța socială a educa, 
ției fizice. Și este de așteptat 
ca mulți dintre cei care pînă 
acum priveau cu oarecare neîn
credere acest obiect, să-și 
modifice optica. Pentru a 
realiza o cotitură în di
recția apropierii de cele mai 
avansate țări, ar trebui să tre
cem, în primul rînd, la mărirea 
numărului de ore consacrate e- 
ducațici fizice și anume, la 3 
ore pe săptămînă, in special in 
învățămîntul de 8 ani. Aceasta 
ar însemna o medie de 30 de 
minute de educație fizică efec
tuate zilnic. Greutatea constă îfi 
lipsa unor cadre de specialitate. 
La clasele I—IV, educați? fizică

prof. F. LORINCZI
Centrul de perfecționare a ca

drelor didactice — Cluj

o fac învățătorii. Din păcate, ei 
nu respectă în general programa 
analitică, neavînd pregătirea ne
cesară și, de multe ori, nici o- 
rientarea cuvenită. Insă, într-o 
primă etapă, organizarea unor 
cursuri speciale cu învățătorii ar 
aduce o rezolvare parțială, mă
car acolo unde există condiții 
(săli, terenuri etc.). Idealul ar fi, 
însă, ca educația fizică să se 
practice curent în clasele I—VIII 
iar separat să șe desfășoare ac
tivități sportive. De la clasele 
IX—XII numărul orelor de edu
cație fizică ar putea rămîne to 
două pe săptămînă, urmînd însă 
să sporească volumul activități
lor sportive (campionate, com
petiții).

In .altă ordine de idei : se 
simte nevoia de a găsi un sis
tem mai eficient de organizare 
a competițiilor pentru elevi axat 
pe orele de educație fizică. Spun 
aceasta, deoarece în asemenea 
ore se cristalizează dorința ele
vilor de a practica sportul. Noi 
am făcut un experiment, încer-

Luna. mărțișorului aduce 
vînătorilor și pescarilor noi 
satisfacții. Primii își pot e- 
xercita sportul favorit, fă- 
cînd frumoase partide de si
tari, porumbei, cocoșari, gîște 
și rațe mari (pînă la. 20 mar
tie) precum șl alt vînat de 
baltă. De asemenea, este li
beră vînătoarea dăunătorilor 
cu păr și pene, cu excepția 
celor protejați de lege. Cu 
autorizație specială, este per
misă împușcarea (de la 15 
martie) urșilor carnivori. 
Tot în această lună, cei care 
vor manifesta multă răbdare 
au șanse să obțină rezultate 
bune la pîndg la vidre, pro- 
fitînd de lipsa lor de vigilen
ță cauzată de înfocatele Ipr 
jocuri de nuntă.

Amatorii de pescuit au și 
ei ocazia șă realizeze randa
mente sporite la prinderea 
peștilor răpitori: avat, șa
lău, ștîucă, biban. Apoi, pe 
măsură ce apele se încălzesc, 
veștii „pașnici" încep să mă- 
nînce din ce în ce mai mult. 
Dintre cei mai nerăbdători

este carasul, primul care 
poate fi momiț la cîrlig.

Dacă pescarii apelor de 
șes șțnt în plină activitate, 
în schimb, la munte, pescui
tul este oprit la toate spe
ciile.

Dar, pe lîngă bucuriile o- 
ferite de recoltarea unor 
piese la vînătoare, slujito
rilor zeiței Diana, le re
vin in această lună și o 
serie de obligații. Ast
fel, în terenurile unde ză
pada se nienține în cantități 
mari, este necesar să fie con
tinuată aprovizionarea hră
nitorilor cu hrană suplimen
tară. Totodată, trebuie ac
ționat cu energie în direcția 
combaterii dăunătorilor. In 
luna martie au loc și evaluă
rile efectivelor de vînat.

Și probabil că vînătoriinu 
au uitat și un alt lucru: 
martie este, de obicei, ulti
ma lună în care mai poate 
fi vizat permisul de vtnă- 
toare pe anul în curs. O în
datorire pe care fiecare pînă- 
tor trebuie să o respecte.

eînfl să elaborăm chiar un sis
tem compețițional pentru elevii 
din clasele I—IV : am creat un 
colectiv de 30 de profesori de 
specialitate, care predau ore în 
mod voluntar la un grup de 25 
de clase I—IV.

Cum concepem noi acest sis
tem compețițional ? La clasele 
I—II, concursurile se confundă 
cu probele de control. Se invită 
părinții, se dau premii. In ase
menea condiții de emulație, la 
concursuri iau parte absolut toți 
elevii. La clasele III—IV, pro
bele de control au Ioc sub forma 
unor concursuri interclase. A- 
cum se selecționează elevii cei 
mai bine dotați, se formează e- 
chipe pe ramuri de sport.

Mai departe, în clasele V— 
VIII, vor trebui să intervină 
elemente din atletism și de în- 
demînare. Tot aici vor avea loc 
concursuri pentru desemnarea 
selecționatei școlii. Abia la cla
sele de la a IX-a în sus se va 
pune problema organizării unor 
campionate. Este momentul în 
care se vor intensifica con
cursurile și competițiile pe școli 
și interșcoli. Asemenea con
cursuri pot și trebuie să devină 
tradiționale. Așa a existat și la 
Cluj, cu ani în urmă : o între
cere tradițională de gimnastică 
între școlile pedagogice. Firește, 
n-a fost singura.

O altă chestiune la fel de im
portanță : se impune să moder
nizăm învățămîntul de educație 
fizică. Mă voi referi Ia o ano
malie. In fiecare an, elevii au 
de trecut cite 9' exerciții de con
trol. In 8 ani, deci, ei trebuie să 
cunoască 72 de exerciții !?! Ce 
va ști elevul după această pe
rioadă de școlaritate ? Cu ce va 
rămîne ? Dar la finele liceului ? 
Cu aproape nimic. Cred că trei 
exerciții de control în fiecare an 
reprezintă o cifră mai aproape 
de realitate, așa cum preconi
zează, de pildă, învățămîntul de 
educație fizică din Franța. Legat 
de exercițiile de control, mă în
treb : de ce direcția de resort 
din Ministerul Invățămîntului 
nu include — acolo unde există 
posibilități - înotul sau schiul ?

Tot o problemă de conținut : 
necesitatea de a promova meto-
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FĂRĂ DEZLEGARE, DAR CIVILIZATMARGINALII LA ,,16“-imi
® Ideea barajului n-a fost chiar qțit de năstrușnică @ Intre
naivitate și realism

MODIFICĂRI ÎN REGULAMENTUL
CAMPIONATULUI DE JUNIORI 

EDIȚIA 1967-1968

Hotărît lucru, „Cupa" nu-șl 
dezmintă tradiția: trei echipe 
din A au părăsit întrecerea de la 
prima lor apariție pe scena 
popularei competiții, alte foarte 
multe „surate" s-au văzut ne
voite să plătească calificării bir 
greu, șalvîndti-se fie la limită, 
fie în prelpngiri, fie — cazul 
Progresului — apelînd Ia litera 
după părerea noastră nedreaptă, 
a regulamentului actual.

Să consemnăm — deocamdată 
■— acest bilanț fără a arunca 
anatema asupra formațiilor de 
primă categorie. Ne aflăm doar 
la startul noii stagiuni fotbalis
tice (și orice concluzie ce se 
vrga categorică, poate fi răstur
nată în duminica următoare), 
despre ambiția „buturugilor 
mici" s-a mal scris deseori, vic
time de marcă în această com
petiție k.o. se întîmplă șl la 
case mai mari. Și apoi, nu tre
buie omisă nici această iarnă re- 
cidivistă, care, punînd strat de 
zăpadă pește gazonul terenuri
lor, s-a aliat mai degrabă echi
pelor de elan din categoriile in
ferioare.

*

Să nu aruncăm anatema, dar 
nici să cădem în extrema cea
laltă, punînd totul pe seama 
„începutului greu". Nu ne dă 
voie Farul, nu ne Iasă să pro
cedăm astfel U.T.A. și Steagul 
roșu. Prima s-a împotmolit în 
fața primului hop (ușor) — fă- 
cîndu-ne să uităm repede cele 
7 sau 8 victorii din Liban, Ku
weit ș.a.m.d., U.T.A. și Steagul 
roșu au avut evoluții penibile 
în partidele susținute cu Poli
tehnica Iași și Vagonul Arad, 
liderii actuali în cele două serii 
ale categoriei secunde. Nu sîn- 
tem partizanii anticipațiilor, dar 
înfrîngerile severe suferite de 
divizionarele A, la Iași și Arad, 
ne sugerează următoarea remar
că : ideea barajului n-a fost 
chiar atît de năstrușnică, cum a 
părut la prima vedere.

*
15—1 la comere, 1—3 pe tabe

lă ; sînt cele două „scoruri" — 
înregistrate la sfîrșitul partidei 
Minerul Baia Mare — Universi
tatea Craiova — care exprimă 
raportul dintre naivitate și rea
lism. Naivitatea de partea for
mației gazdă, care a crezut că 
ofensiva rezolvă totul și s-a nă
pustit orbește, de la început; 
asupra porții adverse; realism 
de partea formației cralovene, 
care a practicat un joc elastic. 
„A fost o încîntare — spunea 
un observator neutru — să ur
mărești jocul bine organizat al 
echipei pregătite de antrenorii 
Robert Cosmoc și Gheorghe Nu- 
țescu. Ea s-a retras deliberat. In 
jumătatea el de teren, a stopai

MECIURI
MINERUL’ I.UPENI — VIC

TORIA CÂLAN 5—1 (2—1). 
Au marcat : Farcaș (3), Co- 
troază, Precup, respectiv Ju
dele. (I. Ciortea, coresp.)

A. S. CLJGIR — ELECTRO
NICA OBOR BUCUREȘTI 
1—1 (0—0). Autorii golurilor : 
Udroaica (min. 55) pentru E- 
lectronlca Obor, Ion Gheorghe 
(min. 71) pentru A. S. Cuglr. 
(M. Vilceanu, coresp.)

METROM BRAȘOV — PO
LITEHNICA GALAȚI 1—1 
(1—1). Au Înscris: Lazarovici 
pentru Metrom, Cojocaru pen
tru Politehnica. (E. Bogdan, 
coresp.)

• Iregularități grave comise din start

Portarul sibian, Liebhardt, reține cu siguranță balonul. (Fază 
din meciul C.S.M. Sibiu — F. C. Argeș, din 16-imile „Cupei 

•Româniși")
Foto : I. MIHÂICA

cu mult calm acțiunile ofensive 
ale băimărenilor și, odată aflată 
în posesia mingii, a contraatacat 
așa cum scrie la carte : în vite
ză, pe drumul cel mai scurt, 
căutînd mereu omul, pe Marti- 
novici sau Oblemenco, plasat, 
de regulă, perpendicular pe 
poarta Minerului."

Din punct de vedere tactic, 
jocul Universității Craiova se 
prezintă mult schimbat în bine 
față de trecut. Antrenorii Cos
moc și Nuțescu n-au pierdut 
timpul degeaba de-a lungul pe
rioadei pregătitoare, orientînd 
echipa spre jocul modem, spre 
jocul care aduce goluri, nu cor
ners,

W
O convorbire telefonică pur

tată Ieri dimineață cu arbitrul 
Zaharia Chifor din Brașov, vine 
să completeze relatările cores
pondentului nostru A. Pialoga 
pe marginea meciului Lemnarul 
Odorhei — Jiul. ,,Au fost mulți 
— afirmă Z. Chifor — cei care 
au pătruns pe terenul neîngră
dit (șl — adăugăm noi — deci 
neregulamentar) și care, nemul
țumiți de o decizie a mea, m-au 
lovit. Acestor spectatori înrăiți 
li s-au adăugat și cîțiva jucători 
cărora le-am reținut legitima
țiile. Pentru aceste motive am 
decis întreruperea jocului în 
min. 60".

AMICALE
ELECTROPUTERE CRAIO

VA — METALUL HUNEDOA
RA 2—0 (0—0). Golurile au 
fost marcate de V. Matei (au
togol) și Gh. Mstei. (Teodor 
Costin, coresp.)

METALUL TR. SEVERIN — 
C.F.R. CARANSEBEȘ 3—0 
(2—0). Au înscris: Gal (2) 
și Gușe. (Gh. Manafu, coresp.)

S. N. OLTENIȚA — OLIM
PIA GIURGIU 5—2 (3—1). Au
torii golurilor : Eftimescu (min. 
10), Nitu (min. 15 și 40), Stu- 
paru (min. 60), Laurențiu (min. 
75), respectiv Angelescu (min. 
80 și 55). (M. Voicu, coresp.).

Așadar, iregularități grave 
comise dirt startul sezonului 

1968. Să le reprimăm tot din... 
start I

CINE FUGE DUPĂ DOI, IEPURI
Note peste note, adrese peste 

adrese, memorii peste memorii, 
argumente care mai de care maz 
convingătoare, emisari trimiși 
să-l „răpească" sau să-l „retur- 
neze"... și toate acestea în jurul 
unui nume prea puțin sau de 
loc cunoscut -fotbalului românesc, 
în jurul lui, Fanea, Lazăr. Așa 
se numește jucătorul q,tît de 
disputat în acest antract corn- 
petiționar de către două clu
buri cunoscutei cu tradiție, clu
buri care obligă la respect : Uni
versitatea Cluj și C.S.M. Sibiu.

Pentru edificare, să răsfoim 
filele acestui legitimat pentru 
echipa de juniori C.S.M. Sibiu, 
Fanea, „din cauza situației ne
satisfăcătoare la învățături, este 
nevoit (1 ?) să se mute la liceul 
din Cisnădie, primind drept de 
Joc la Textila din localitate", 
după cum menționează adresa 
expediată redacției de C.'S.M. 

Sibiu. Mister. Poate cineva avea 
o situație școlară precară la 15 
septembrie ? !

In decembrie revine la Sibiu

Deci, s-a hotărît suspendarea 
pe timp de 2 etape a portarului 
rapidișt Răducanu. Decizia poate 
părea prea blindă sau, dimpo
trivă, prea aspră pentru giuleș- 
tenii lipsiți timp de 2 duminici 
de aportul masivului lor apă
rător — dar nu lucrul acesta face 
obiectul rîndurilor de față. Este 
vorba aici despre altceva, des
pre dumneavoastră, stimați citi
tori, șl despre Pîrcălab sau 
Motroc șî despre antrenori și 
arbitri, despre noi toți, iubitorii 
fotbalului, despre cei care, cu 
mâi mult sau mai puțină perti
nență, stau la masa acestui în
drăgit sport.

Știm că incidentul din Giuleștt 
va fi uitat : „hemo qui condem- 
nare potest, absolvere non 
potest". E în firea lucrurilor ca 
pasiunea pentru stadioane să 
treacă la pasiv manifestările 
urîte, condamnate cu fervoare 
in momentul comiterii. Dar, din
colo de toate acestea, se ridică 
problema MENTALITĂȚII, a 
mentalității acelor sportivi, an
trenori, conducători și suporteri 
care produc sau favorizează 
asemenea divorțuri de la etică 
și, în ultimă instanță — dacă 
vreți — de la umanism. Dacă 
fapta lui ttăducanu pentru că

Corespondenții noștri C. Popa,
I. Iancu șl C. Gruia ne transmit 
opiniile unor antrenori ai echi
pelor divizionare, pe marginea 
articolului „IDEEA ECHIPELOR 
DE TINERET AMENINȚATA DIN 
PORNIRE". După cc apreciază 
ca o măsură extrem de utilă re
înființarea campionatului de tine
ret, antrenorii se referă, în con
tinuare, la chestiunea selecției ele
mentelor de perspectivă, în vede
rea alcătuirii acestor echipe.

VIRGIL MĂRDARESCU (Farul 
Constanța).

„Noi am pierdut mulți juniori 
talentațl, din echipele noastre a- 
junse campioane ale țării. Au 
piecat de Ia Farul, tocmai fiind
că nu exista o treaptă interme
diară spre echipa de seniori. 
Acum, ea s-a realizat, dar practic 
nu are rost să depistăm elemente 
de perspectviă în echipele din ca
tegoriile inferioare, deoarece nu 
vom obține dezlegare pentru 
transferarea lor. Nu ne rămîne 
decît să promovăm mulți juniori 
(insuficient formați) șl să intro
ducem în completare jucători din 
lotul primei echipe. Și așa, lotul 
nostru este foarte restrîns, insu
ficient".

Cel doi antrenori de la Dina
mo Bacău, NICUȘOR și RADU
LESCU sînt de părere că în limi
tele actualelor prevederi, campio- , 
natul de tineret poate eșua. Ei 
propun ca F .R. Fotbal să modi
fice regulamentul de transferări, 
permițînd echipelor divizionare 
să depisteze și să recruteze pe cei 
mai înzestrați tineri jucători, de 
la echipele din C, campionate ju
dețene și orășenești.

In acest sens, ni se relatează un 
exemplu. Juniorul Simlonaș (17 
ani), de la Victoria Roman, avea 
minime posibilități de evoluție la 
echipa sa, unde rareori juca la 
juniori. în rest, fiind împrumu
tat (!!!), pentru unele meciuri, 
echipei „Unirea" din campionatul 
județean. înțelegînd că este ame
nințat de plafonare, tînărul, de 
comun acord cu părinții săi, a 
hotărît să se transfere din sep
tembrie 1967, la un liceu din Ba
cău. ca să poată juca la Dinamo, 
unde perspectivele sînt incompa
rabil mai mari. Dar, nici pînă 
acum tînărul jucător de 17 ani, 
promovat la o echipă de catego
rie superioară, nu poate fi legiti
mat, neprimind dezlegare de la 
Victoria Roman.

(nota nu rayl pomenește nimic 
de redresarea rapidă la învăță
tură !) și C.Ș.M.-ul începe re
dactarea documentelor necesare 
transferului, documente în virtu
tea cărora Fanea este legitimat 
la 25 ianuarie 1968.

Intre timp însă — și aici începe 
dra/ma 1 — Fanea este depistat 
de „t7“ Cluj, care-l transferă

NOTE
(„ilegal" strigă Sibiul) la liceul 
„Gh. Barițiu" și încep acțiunile 
de legitimare, pe baza declara
ției jucătorului dornic de cat. A, 
care neagă că ar fi semnat o 
cerere de legitimare pentru 
C.S.M. Sibiu. Opțiunea lui Fanea 
pentru „U" Cluj, depusă la bi
roul de transferări, precede în 
timp dosarul sibianf dar lipsa 
dezlegării și a carnetului (aduse 

ORA MEDITAȚIEI...
de la ea am plecat — va rămîne 
numai în safâ-ul de fișe al fe
derației, cum rămîne însă cu 
aceia care, creztndu-se buni 
prieteni ai fotbalului, absolvă 
asemenea incalificabile acte ar- 
gumențînd că „era nervos, dom
nule", „dacă l-o fi-njurat", „da* 
la ei acasă ce ne-au făcut..." etc.

Cum rămîne cu aceia care fac 
deservirii sportului, ființînd ca 
vajnici slujitori ai lui și care 
solicită direct sau prin culise 
clemență pentru bătăuși sau 
hipernervoși ? Cum rămîne cu 
cluburile care nu vor șă recu
noască prea modestele rezultate 
ale muncii lor educative ? Cum 
rămîne cu antrenorii care se 
înghesuie în a oferi tot felul 
de argumente, care mai de care 
mai incredibile, pentru a-și 
scoate elevii basma curată ?

La fel de stringentă este la 
această oră și problema supor
terilor, a acelor „tifosi", care 
amenință adversarii cu repre
salii, „dacă te mai prindem 
prin...* Și uneori chiar se țin 
de cuvîht...

Nu despre hotărîrea federației 
este vorba în aceste rînduri, ci 
despre dumneata, spectatorule, 
care din dragoste pentru fotbal 
fugi sub privirile necruțătoare 
ale familiei strînse la masă, să

Echipele de tineret, ca verigă 
situată în prelungirea centrului 
de copil șl juniori, răspund unei 
necesități firești, a declarat NI- 
COLAE PROCA, antrenorul se
cund al echipei Steagul roșu. „De 
acum înainte nu vom mai pierde 
acele tinere elemente înzestrate, 
care depășeau limita junioratului, 
dar nu erau apte să promoveze 
în prima echipă șl atunci plecau.

Pe de altă parte, trebuie să ne 
fie limpede că la un centru de 
juniori nu pot fi adunate toate 
elementele talentate dintr-un 
oraș, sau dintr-un județ. Echipa 
de tineret are nevoie de o bază 
de selecție mult mal largă, tre
buind să încorporeze tineri cu 
posibilități de evoluție, recrutați 
de oriunde, fără îngrădirea „dez
legării". La Steagul roșu avem 
cele mal bune condiții de pregă
tire din oraș șl județ. Speranțele 
fotbalului brașovean, încadrate la 
noi în club ar avea mult mal mari 
șanse de realizare. Prevederea 
dezlegării duce la plafonarea mul
tora, determină întîmplări șl 
discuții penibile etc.”.

VASILE FRINCULESCU, antre
nor secund la Jiul, ne-a vorbit 
în același sens. Randamentul e- 
chipelor de tineret depinde de 
calitatea pregătirii, dar o influen
ță la fel de mare are dimensiu
nea bazei de selecție și limpezirea 
criteriilor utilizate în acest sens.

N.N. Șirul mărturiilor l-am 
putea prelungi. Credem însă că 
cele de pînă acum sînt conclu
dente nu numai pentru noi, dar 
și pentru forurile în drept.

De fapt, se argumentează pentru 
instaurarea unei modalități lesni
cioase de promovare a talentelor 
de la bază, spre virful piramidei 
fotbalistice, din sectorul de ma
să, spre cel de performanță.

Valabilitatea Ideii nu poate fi 
atacată.

Rămîne o singură chestiune la 
fel de logică, imposibil de contes
tat. Cedarea jucătorilor șl coop
tarea lor în echipele puternice 
este necesar să se realizeze în
tr-un climat bun. Acest gen de 
relații presupune — sine qua non 
— recompensarea (de preferință 
cu echipament sportiv), a tuturor 
echipelor modeste, care îmbogă
țesc asociațiile sau cluburile pu
ternice, cu jucători dotați să trea
că pragul de unde începe zona 
performanței.

ulterior), determină validarea 
legitimării pentru C.S.M. Sibiu.

Ancheta întreprinsă de fede
rație — 2 dosare, 2 dezlegări și 
2 cereri de legitimare I pentru 
același jucător ! ? — a demon
strai, fără putință de tăgadă că :

— conducătorii din Cisnădie, 
presați (de cine ? ! — n.n.) au 
eliberat 2 dezlegări ;

— jucătorul ' Fanea Lazăr, în 
ciudă fermelor declarații ante
rioare a semnat două cereri de 
legitimare la 2 cluburi diferite.

bat fiind faptul, că Fanea La
zăr este foarte tînăr și se află 
la debutuj, activității sale spor
tive de 'performanță, hotărîrea 
F.R.F.-ului — suspendare pe 
timp de 6 luni — este expli
cabilă.

Oricum* elevului Fanea i s-a 
lăsat timp suficient de chibzuință 
pentru a se apleca asupra căr
ților și caietelor sale. Iar noi îi 
recomandăm pentru lectură o 
culegere de proverbe românești, 
începând cu clasicul bcine fuge 
după doi Iepuri"...

prinzi „capul" cuplajului dumi
nical și despre dumneata, cel 
care-ți urmezi echipa prin toate 
stadioanele țării. Ești dumneata 
gata să sacrifici SPECTACOLUL 
pentru care te bucuri și suferi, 
pentru care radiezi, exulți, plingi 
sau suferi din cauza simpatiei 
pentru un jucător sau o echipă ? 
Poate fi lăsată deoparte 
OBIECTIVITATEA atunci cînd 
„idolul" dumitaie bruschează un 
adversar., înjură un arbitru sau 
molestează un spectator ? E fi
resc ca reacțiile obișnuite, coti
diene, să nu se producă, atunci 
cînd pe sub furcile caudine trec 
favoriții dumitaie mai ales logica 
este neînduios împotriva lor.

A venit timpul să înțelegi, 
spectatorule de oriunde că fără 
aportul dumitaie lucrurile nu 
pot fi aduse pe linia de plutire, 
pentru că în sport există, ca și 
în viață, o monedă, în care se 
divide totul : adevărul, respectul 
adevărului, scăpat de sub aripa 
protectoare a pasiunii. A pasiunii 
prost înțelese.

„Nemg qui condamnare potest, 
absolvere nou potest"... Și a 
tund ce să facem, s-o luăm me
reu de la început pentru „Ta- 
mango" și compania ? J

Ovidiu IOANITOAIA

Pentru desfășurarea și încheie
rea în bune condlțiuni a cam
pionatului de juniori ediția 1967/ 
1968. avînd în vedere noua orga
nizare administrativ-teritorlală a 
țării și finind seamă de opi
niile exprimate de reprezentanții 
unor comisii județene, Biroul 
F.R.F. hotărăște următoarele :

1. în fostele regiuni Suceava. 
Dobrogea, București, Oltenia, 
Crisana și Mureș, în care s-a or
ganizat direct un campionat re
gional. returul acestuia va păstra 
structura organizatorică șl pro
gramul de desfășurare ale turu
lui, fiind condus de Comisia jude
țeană de fotbal din județele în 
care au funcționat fostele comisii 
regionale. Aceste regiuni vor ca
lifica pentru faza finală cite o 
echipă.

2. Regiunile Galați; Ploiești,
Hunedoara șl Brașov, vor cali
fica cîte două echipe după cum 
U FTH •

— din fostele regiuni Galați și 
Hunedoara se vor califica echi
pele cîștigătoare ale celor două 
serii :

— de la fosta regiune Brașov se 
vot califica echipele care vor ctș- 
tiga jocurile de baraj dintre 
grupele sibiu — Mediaș (la Me
diaș) șl Brașov — Sf. Gheorghe 
(la Sf. Gheorghe) ;

— din fosta regiune Ploiești 
se vor califica echipele care vor 
cîștlga jocurile de baraj din
tre grupele Tîrgoviște — Cîmpina 
(la Tîrgoviște) și Ploiești — Bu
zău (la Buzău).

3. Din orașul București se vor 
califica primele patru echipe din 
prima categorie a campionatului 
orășenesc de juniori.

4. Campionatele de juniori din 
fosta regiune Iași se vor desfă
șura șl vor fi conduse după cum 
urmează :

— comisia județeană Iași va 
conduce grupele Iași șl Pașcani, 
iar comisia județeană Vaslui gru
pele Negrești, Vaslui, Huși șl 
Bîrlad.

— echipele cîștigătoare din ju
dețul Iași șl județul Vaslui se 
vor lntîlnl într-un joc de baraj 
la Vaslui pentru a califica o 
echipă în faza finală.

5. Campionatele de juniori din 
fosta regiune Bacău se vor des
fășura șl vor fi conduse după 
cum urmează :

— comisia județeană Neamț va 
conduce grupele Piatra Neamț șl 
Roman,- iar comisia județeană 
Bacău, grupele Bacău,- Moineștl 
si orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

— echipa cîștigătoare din ju
dețul Neamț șl din județul Ba
cău se vor întilnl într-un joc de 
baraj la Piatra Neamț pentru 
a califica o echipă în faza fi
nală.

6. Campionatele de juniori din 
fosta regiune Argeș se vor des
fășura si vor fi conduse după 
cum urmează :

— comisia județeană Argeș va 
conduce grupele Pitești și Cîmpu- 
lung și va califica o echipă pen
tru faza finală ;

— comisia județeană Vîlcea va 
conduce grupa din Rîmnicu-Vîl- 
cea iar comisia județeană Olt va 
conduce grupa județeană din Sla
tina ;

— Echipele cîștigătoare ale 
grupelor Rîmnicu-Vîlcea șl Sla
tina se vor întîlni într-un joc de 
baraj la Slatina pentru a cali
fica o echipă pentru faza finală.

7. Campionatele din fosta re
giune Banat se vor desfășura șl 
vor fi conduse după cum ur
mează :

— comisia județeană Ara'd va 
conduce cele două grupe din o- 
rașul Arad și va califica pen
tru faza finală o echipă :

— comisia județeană Caraș 
Severin va conduce grupele Re
șița, Caransebeș și Orșova șl va 
califica o echipă pentru faza fi
nală ;

— comisia județeană Timiș va 
conduce grupele Timișoara, oraș 
Timișoara, raion Deta și Lugoj 
și va califica o echipă pentru 
faza finală.

8. Campionatele din fosta re
giune Cluj vor fi organizate șl 
conduse după cum urmează :

— comisia județeană Cluj va 
conduce : grupa din orașul Cluj 
care va califica o echipă pentru 
faza finală ; grupele Dej. Gherla 
și Turda care vor califica o 
echipă pentru faza finală și 
grupa Huedin a cărei cîștigătoare 
va disputa un joc de baraj la 
Zalău cu cîștigătoarea grupei 
Zalău pentru calificarea unei e- 
chipe în faza finală ;

— comisia județeană Sălaj va 
conduce grupa ’ Zalău al cărei 
cîștlgător va susține un joc de 
baraj la Zalău cu cîștlgătorul 
grupei Huedin pentru calificarea 
unei echipe in faza finală ;

— comisia județeană Bistrița 
Năsăud va conduce grupele 
Bistrița și Năsăud și va califica 
în faza finală o echipă ; grupele 
din Alud șt Cimpenl vor fi con
duse de comisia județeană Alba 
și vor califica o echipă în faza 
finală.

9. Campionatele fostei regiuni 
Maramureș se vor organiza și 
vor fi conduse după cum ur
mează :

— comisia județeană Maramu
reș va conduce grupele Baia 
Mare, Sighet și Vișeu și va cali
fica în faza finală o echipă,

— comisia județeană Satu Mare 
va conduce grupa Satu Mare și 

va califica, în faza finală, o e- 
chipă.

10. Faza finală a campionatu
lui va începe cu cele 32 de e- 
chipe calificate, la data de 2'9 
mal 1968 : barajele interjudețene 
pentru calificarea în faza finală 
se vor disputa la data de 19 
mai 1968 în organizarea comisii
lor respective, iar echipele se 
vor deplasa pe cont propriu.

Jocurile dintre grupele jude
țene trebuie terminate ptnă la 
12 mal 1968.

11. Faza finală se va desfășu
ra după următorul program :

1. Suceava-Iași (Vaslui), la Paș
cani ; 2. Bacău (Neamț)-Galațl
I, la Tecuci : 3. Galați II-Bucu- 
reștl n, la Buzău ; 4. Ploiești I- 
Bucureștî IV, la Cîmpina : 5.
Pitești (C. Lung)-București TH, 
la Tîrgoviște ; 6. București n-
fov-Dobrogea, la Slobozia : 7.
Km. Vîlcea (SIatina)-Bucureștl I; 
la Ștefănești ; 8. Oltenia-Hune-
doara I, la Tg. Jiu ; 9. Alud 
(Cîmpeni)-Slbiu (Mediaș); la Alba 
Iulia ; 10. Hunedoara Ef-Arad,
la Lugoj ; 11. Reșița (Caranse
beș. Orșovai-Timișoara oraș (Ti
mișoara raion, Deta, Lugoj), 
Ia Caransebeș ; 12. Satu Mare- 
Crlșana, la Marghita ; 13. Baia
Mare (Vișeu, Sîghet)-CluJ, la 
Dei ; 14. Dej (Gherla; Turda)-
Zalău (Huedin), la Cluj ț 15. Bis
trița (Năsăud)-Mures, la Reghin ', 
16. Brașov (Sf. Gheorghej-Plo- 
îestl II. la Cîmpina.

în cazul jocurilor nedeclse 
după timpul regulamentar se vor 
executa cite 5 lovituri de la 11 
metri, de către 5 jucători din 
flecare echipă; alternativ la a- 
ceeașl poartă, prin tragere la 
sorti, stabillndu-se echipa care 
va începe executarea loviturilor.

Dacă egalitatea se menține, se 
vor executa în continuare în a- 
ceeașl ordine, lovituri de la 11 
metri, pînă cînd una din echipe 
va realiza la același nutr-ăr de 
lovituri (una de flecare echipă) 
un avantaj de un gol.

12. Cîștigătorii jocurilor din 
29 mai 1968 se împart în patru 
grupe după cum urmează t

Grupa X 1. 2. 3. 4. la Piatra 
Neamț.

Grupa a n-a 5. 6. 7. 8 la Hm. 
Vîlcea.

Grupa a Wt-a 9. 10. 11 șl 16 la 
Cîmpia Turzii.

Grupa a TV-a 12. 13. 14; 15 la 
Sighișoara.

Prin tragere la sorți se vor 
stabili perechile care se vor în
tâlni la 13 iunie 1968. Echipele 
cîștigătoare vor juca între ele la 
16 iunie 1968 pentru desemnarea 
cîștigătoarel de grupă, iar cele 
rămase vor părăsi localitatea în 
seara zilei de 13 iunie 1968.

13. Cele patru echipe cîștigă
toare de grupă vor disputa, la 
București, semifinalele campio
natului la data de 20 iunie 1968; 
(perechile vor fi desemnate prin 
tragere la sorți).

Echipele cîștigătoare vor dis
puta finala, campionatului, Iar 
echipele învinse se vor întilnl 
pentru atribuirea locurilor 3 și 
4.

Sistemul competițional 1968—1969 
va îl stabilit pînă la data de 1 
aprilie 1963.

PRONOSPORT
Numai astăzi vă mal puteti 

depune buletinele pentru con
cursul Pronoexpres de mîine 
la care puteti obține premii 
mari pînă Ia 200.000 Iei (cu o 
singură variantă).

Nu Iăsațl pentru ultima oră 
cumpărarea biletelor.

Tragerea concursului Prono- 
expres de mîine va avea loc la 
București în sala clubului „A- 
desgo" din Calea Șerban Vodă 
nr. 209 cu începere de la 
ora 18.

Jucati Ia concursul Prono- 
expres de mîine!

REZULTATELE TRIERII PROVI
ZORII A CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 9 DIN 3

MARTIE 1968

Categoria 1: 18 variante cu 
12 rezultate. Categoria a Il-a: 
337,5 variante cu 11 rezultate. 
Categoria a III-a : 2795 varian
te cu 10 rezultate.
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I

Vă mărturisesc că mi-e greu să-mi comprim 
jurnalul. Am scris mult. Scriu de 20 de ani. 
Pe caiete de toate felurile. Am adunat 

poze, cît pentru 20 de albume. Am strîns tă
ieturi din ziare, cît pentru 30 de rafturi. Și, mai 
ales, mi-am ascuns bine amintirile.ț

îmi dau seama că filele jurnalului meu nu sînt 
prea captivante. Viața unui atlet se petrece foar
te mult departe de privirile spectatorilor. Fotba
listul are de partea sa stadionul plin, ovații la 
tot pasul și, în special, nenumăratele bucurii ale 
golului. (Am citit că Ozon a avut 157 asemenea 
bucurii numai în campionat). Noi, atleții, în 
schimb, sîntem, aproape întotdeauna, foarte de
parte de cele cîteva sute de „fanatici" calmi ai 
unui stadion în general pustiu. Și nu știu cum aș 
putea să înviorez aceste rînduri care încearcă 
să înfățișeze niște frămîntări sufletești foarte greu 
de urmărit.

Uneori îi Invidiez pe campionii jocurilor spor
tive. La ei totul fierbe, totul se declanșează. Eu, 
însă, și toți cei care se hotărăsc să se ia la în
trecere cu acest uriaș cu Inimă de piatră care e 
ștacheta, noi, deci, nu prea avem ce spune. Și- 
atunci ? Cum aș putea să-l plictisesc pe cititor 
descriind momentele cînd plouă mărunt, și tu stai 
sub o pătură din care ies aburi, și-ți ferești muș- 

chil care ard, și ștacheta lucește, rece, ca o ba
rieră înghețată, și zgura se înnegrește, și gluga 
de nylon a arbitrului flutură obsedant și sapa 
grea potrivește nisipul ca un cutit scrijelind o 
farfurie ?...

Șl TOTUȘI AM SA ÎNCERC...

...o scurtă autobiografie.
M-am născut la Timișoara, la 12 decembrie 

1936. Prietenul meu Romică Vilara n-a scăpat 
prilejul să scrie mal tîrziu că era firesc să mă fi 
născut într-un an olimpic și mai ales în „anul 
Owens". (Hai să-I iert pentru aceste asociații te
merare).

Așadar, îmi pare rău, dar nu-mi aduc aminte 
nimic despre Olimpiada de la Berlin: aveam 
doar cîteva luni. în schimb îmi amintesc că am 
sărit prima oară la cinci ani, dar nu peste 
ștachetă, ci pe... fereastră, cu o veritabilă ateri
zare de ventrală, sau, mai bine zis,. cu fața într-o 
glastră... într-o glastră care mi-a prelungit binișor 
colțul buzelor.

Am început să fac sport fără să știu, ca toți 
copiii, sau, dacă vreți ca domnul Jourdain. Ce 
fel de sport ? Cel mai răspîndit sport din lume. 
Un sport mai iubit decît fotbalul. Ați ghicit. (E 
și firesc). L-ați practicat și dumneavoastră. E 
„De-a v-ați ascunselea". Sportul tuturor copiilor 
din ultimii zece mii ele ani...

Un sport complex, cu alergări, cu sărituri fără 
și cu obstacole, plus placajele de rugby...

Primul meu spectator a fost o mare campioană 
de atletism —■ Luiza Ernst. Locuiam în aceeași 
curte. încă din primele zile am simțit că Luiza 
mă privește, și așa am început șă alerg mai re
pede și să „ies" mai bine din placaj. Pentru că 
așa sînt copiii. Le place să fie priviți. De multe 
ori, cînd trec prin fața unei școli și mă opresc un 
pic„ aud cîte o fetiță care încearcă să sară: 
„Tahti, vă uitați și Ia mine?" Și-atunci rămîn 
minute în șir, deoarece știu ce-nseamnă asia pen
tru un copil.

/
LA CINEMATOGRAFUL „LUIZA"

Cea mai frumoasă amintire a copilăriei mele 
„atletice" e seara cînd Luiza m-a chemat, la ea 
acasă, „să vedem un film". Era prin '48. Primă
vara. Luiza a făcut întuneric în cameră. Apoi au 

venit prietenii el. Nu știam cine sînt. Toți tăceau. 
A început filmul. 11 țin minte și astăzi: filmul 
B^caniadei de atletism din 1946, și încă unul, 
nH... Cînd am văzut-o sărind pe Luiza, am scos 
un strigăt de uimire. Nu-mi venea să cred că 
„doamna Luiza", pe care o vedeam în fiecare zi, 
pe scară, cu cartofi și cu roșii în plasă, e un 
fel de zînă care știe să zboare. Cînd s-a aprins 
lumina, uimirea mea n-a mai cunoscut margini, 
în cameră era și uriașul care aruncase discul, 
în filmul cel mic, și tînărul blond care sărise 
mult mai sus decît Luiza. Văzîndu-mă speriată, 
Luiza m-a luat de mînă și m-a adus în fața .lor. 
Erau Mihai Raica și Ion Soeter. Eu am spus că 
mă cheamă Ioli, iar Luiza a adăugat că știu să 
alerg foarte bine și să sar foarte frumos. Apoi, 
un atlet din film a aprins o țigară. Nu mi-a venit 
să cred că fumează. Avusesem impresia că e 
un împărat roman din cartea de istorie.

Am mai rămas cîteva minute. M-am uitat la 
cupele din dulapuri... La medalii... Luiza vorbea 
cu prietenii ei. Despre minute și secunde... 
Mi-am închipuit că e vorba de cel care alergase 
în film, dar pe care nu-1. cunoșteam. Știu că eram 
puțin zăpăcită. Filmul... Prietenii Luizei... Gîndul 
că am stat lînpă ei... Cupele și medaliile. Toate 
astea mi se păreau nu tocmai adevărate... Am 
plecat pe furiș și am adormit foarte tîrziu...

CEASUL DEȘTEPTĂTOR

A doua zi, de dimineață, am luat ceasul deș
teptător de pe măsuță și l-am adus în curte. 
L-atn potrivit la „fix 12", l-am așezat la umbră 
și am început să alerg, pe trotuar, spre Dragalina. 
Cînd am ajuns înapoi, trecuseră 8 minute și 
vreo 40 de secunde. După masă am făcut la fel. 
Și am „scos" încă douăzeci de secunde. Apoi am 
luat o sfoară de lină din casă, am legat-o de 
copac, am adus centimetrul de croitorie al mamei. 
Am măsurat „ștacheta" și am sărit. Și am mai 
încercat o dată. Și încă o dată. Pînă ce sfoara s-a 
rupt. Atunci m-am auzit strigată: „Io-lil..." Era 
Luiza, care mă privea de la fereastra „cinema
tografului". M-am apropiat de ea. „Ioli, mîine 
mergi cu mine Ia stadion, Ia Electrica..." Și nici 
n-a așteptat răspunsul...

A dpua zi am porniț spre Electrica, Luiza ml-a 
dat o pereche de pantofi cu cuie, Erau 39. Cu 
patru numere mai mari. Dar ce importanță avea 
asta ? Mi-a mai dat și un tricou negru, vechi, cu 

„E" pe piept. Acesta avea să fie echipamentul 
primei mele fotografii de atletă.

Pînă la „Electrica" am făcut o oră. Sau, cel 
puțin, așa mi s-a părut. Astăzi, din Iosefin și

Primul tricou primit în dar de la Luiza Ernst 
pînă în Fabric n-aș face mai mult decît 20 de 
minute. Și tot cu tramvaiul.

Pe stadion i-am reîntîlnit pe oaspeții Luizei. 
O voce de copil m-a poreclit imediat: „păian
jenul". Eram tare slabă.

Irina Pusch, aruncătoarea de greutate, m-a 
ridicat în podul palmei, fără nici un efort.

Antrenamentul nu începuse. Toți erau adunați 
roată, ca în jurul unul foc de tabără... Am avuț 
senzația că mă aflu în mhlocul unei familii...

(Va urma)



Revelafia concursurilor atletice de sală

Elevul și profesorul... Rita Schmidt stind de vorbă cu 
norul ei, Cilnter Lein

Poate nicicînd o echipă cehoslovacă nu a 
privit o paitidă cu atîta seriozitate, ca Sparta 
Fraga,Fraga, care întilnește miercuri seara la 
Madrid renumita formație Real, în cadrul pri
mei manșe a sferturilor de finală ale „C.CE.", 
In timnul iernii europene, o serie de fotba
liști de la Sparta au făcut parte dip diferite 
selecționate cehoslovace care au efectuat tur
nee în America Latină (Kramerius, Kvasnak, 
Pospicnal, Jurkanin etc.). Apoi, jucătorii echi
pei Sparta s-au îmbarcat în avion cu desti
nația... Roma. Timp de aproape 10 zile, cam

pionii Cehoslova
ciei s-au antrenat 
în Italia și au 
susținut două me
ciuri amicale. Pri
mul, în compania 
formației distric-

Veteranul echipei Real 
Madrid Și al reprezen
tativei f
Francesco 
ani) care 
ționat de 

echipa

Spaniei, este 
i Gento 135 
: a fost selec- 
■ 42 de ori 

națională
în

altfel,

BUDAPESTA • BENFICA SAU VASAS ?
în ediția trecută a „C.C.E.*, Vasas Buda

pesta, avînd pe Inter ca adversară în „op
timi", n-a putut obține calificarea în „sferturi". 
Acum Vasas s-a calificat printre ultimele 8 
formații rămase în competiție și bate la ușa 
semifinalelor. Va reuși echipa lui Farkas acest 
lucru în fața redutabilului unsprezece din 
Lisabona, Benfica ?

Ambele echipe sînt în prezent într-o formă 
excelentă. Vasas s-a comportat bine în tur
neul octogonal de la Santiago, iar în campionat- 
a debutat sîmbătă 
(6—1 cu Szekesfe- 
herhvar). Metalur- 
giștii întîmpină 
însă o dificulta
te : conform regu
lamentului „C.C.E" 
nu pot fi folosiți

CORESPONDENTE SPECIALE

Februarie 1968... Rita 
Schmidt obține — în se
rie — rezultate remarca
bile la săritura în înălți
me : 1,82 m la Leningrad, 
1,78 m la Tallin, 1,83 m la 
Riga, 1,84 m și 1,85 la 
Berlin! Acest palmares 
deosebit de valoros a fost 
obținut în mai puțin de 
trei săptămîniI Și nu este 
exclus ca tînăra atletă 
din R. D. Germană să-și 
îmbunătățească, în con
tinuare, rezultatele în 
concursurile de sală.

De
avînd 32 
a dispus 
2—1. Un
și elevii

tuale Grosetto pe 
care au învins-o 
cu 13—1, și al 
doilea cu Lazio pe 
care au întrecut-o 
cu 1—0. La acest 
meci a asistat și 
antrenorul Realu
lui, Miguel Mu
noz, venit special 
de la Madrid 
să-și vadă viitorii 
adversari.

Real deține o 
conduce în cam- 
P
în deplasare de 

motiv în plus ca 
săi să privească

cu o victorie categorică

Kovacs este unul dintre 
cei mai tineri jucători 
ai echipei Vasas, pro
movat din formația de 

juniori

re-

formă excelentă, 
pionatul Spaniei,

Sîmbătă, Real 
Betis Sevilla cu 
antrenorul Jezek . 
cu seriozitate meciul de pe stadionul Ber- 
nabeu. „Știu că ne așteaptă un meci deosebit 
de dificil — a spus Jezek — dar băieții mei 
vor face tot posibilul pentru a obține uu re- 
zultat onorabil. Chiar o înfrîngere la limită 
nu ne risipește speranțele calificării".

jucătorii legiti
mați în acest an 
(în Ungaria cam
pionatul se dispu
tă după sistemul 
tur-retur în ace
lași an). Este 
vorba de doi ju
cători : Menczel și 
MakraL în plus, 
Molnar și Radics 
— accidentați — 
nu vor juca. Benfica — învingătoare 

a 
cu 

antrenori, 
din urmă

Cum a devenit 
australianul Rose 
campion mondial 

de box
După cum s-a anunțat» re

cent s-a disputat la Tokio me
ciul de box contând pentru 
tițlul mondial la categoria co
coș, între deținătorul centurii, 
japonezul Harada, și austra
lianul Lionel Rose. Rezulta
tul întâlnirii a constituit o 
mare surpriză, victoria reve
nind la puncte, după 13 re
prize, sportivului australian. 
Să amintim, totuși, că Rose 
este cel de-al doilea campion 
mondial pe care îl dă țara 
cangurilor. Cu 16 ani în urmă, 
Jimmy Carrathers a cucerit 
titlul mondial, de asemenea 
la categoria cocoș. Rose este 
totodată cel de-al doilea băș
tinaș australian care reușește 
să pătrundă în elita boxului 
profesionist, după Albert Ra
mat jir a.

Cel mai mare dintre cei 
nouă copii ai unui fost boxer 
de valoare medie (decedat în 
urmă cu șase ani), Rose are 
24 de ani și este campionul 
Australiei la categoria cocoș, 
înainte de a-l fi întâlnit pe 
Harada, World Boxing Asso
ciation l-a clasat pe locul șase 
pe lista celor mai buni boxeri 
ai categoriei.

BILL GAINES 
ESTE OPTIMIST
S-a afirmat despri tprin- 

terui american de culoare 
Bill Gaines ci ar putea cîștiga 
o medalie de aur daci Jocu
rile Olimpice de cari s-ar 
desfășura în sală, pe distanțe 
scurte. In ceea ce-l privește, 
Gaines nu acordă o atenție 
deosebită unor astfel de afir
mații. „De ce nu aș putea 
cîștiga șl tn aer liber î* răs
punde el.

Motivul, potrivit specialiș
tilor, ar rezida tn faptul că 
sportivul american este prea 
scund. Deși posedă un start 
excepționali se arată că aler
garea lui Gaines este, din 
cauza înălțimii sale relativ 
reduse, lipsită de rezistență 
pe ultima parte. Avînd 1,67 
m înălțime și aproximativ 
65 kg, se poate intr-adevăr

Jan SOKOL

sîm- 
sosit 

un

MERIDIANE
bătă cu 7—0 în campionat — 
luni după-amiază la Budapesta, 
efectiv complet condus de noii 
Fabrito și Costa Perreira. Acesta 
este fostul portar care a abandonat fotbalul, 
devenind antrenor secund. Costa Perreira 
afirma că Benfica va cîștiga în acest an și 
campionatul țării și „Cupa campionilor eu
ropeni".

Meciul Vasas — Benfica are loc miercuri 
seara, pe „Nepstadion", și va fi condus de 
Tscheuscher (R.F.G.).

Katalin RUSZKAI

Cine este Rita Schmidt ? Pe 
tabelul celor mai bune per
formere din R. D. Germană 
la săritura în înălțime numele 
ei figurează doar de doi ani. 
în acest timp, însă, ea, și-a 
corectat neîncetat recordurile 
personale : de la 1,51 la 1,85 
m I Deci, un progres de 34 
de centimetri.

Blondă, cu ochi albaștri, e- 
levă a unui liceu din Leipzig, 
Rita Schmidt s-a afirmat pe 
plan internațional abia anul 
trecut. îndrumată de antreno
rul federal Giinter Lein (tostul 
campion și recordman al R. D. 
Germane la săritura în înăl
țime), Rita și-a îmbunătățit 
necontenit tehnica. în 1967 a 
trecut de două ori ștacheta 
înălțată la 1,73 m. Primul suc
ces remarcabil l-a dobindit la 
Berlin, cînd printre învinsele 
sale s-a numărat și atleta so
vietică Okorokova, care deți
nea un rezultat de 1,82 m. în 
semifinalele „Cupei Europei", 
desfășurate la Dresda, Rita 
Schmidt a sărit 1,76 m — cel 
mai mare succes al ei de anul 
trecut. Rezultatele și constan
tă performanțelor o consacră: 
în august face parte din se
lecționata Europei, iar în fi
nala „Cupei Europei" ocupă 
locul al doilea. Apoi, în oc
tombrie, la Budapesta, încear
că doborîrea recordului, dar 
din trei încercări nu reușește 
să treacă ștacheta la 1,77 m. 
Rita Schmidt are o detentă de-a 
dreptul uluitoare. De altfel, 
fără această calitate esențială 
nu s-ar explica rezultatul de 
1.35 m realizat nu de mult,

cu 11 cm peste înălțimea ei, 
de 1,74. Retușînd unele lip
suri de tehnică, sesizate anul 
trecut (bătaia prea aproape 
de ștachetă și poziția defec
tuoasă a corpului în timpul 
înălțării). Rita a reușit în acest 
început de sezon performanțe 
simțitor îmbunătățite.

Antrenorii declară că
cordmana R. D. Germane are 
remarcabile calități moral-vo- 
litive : nu are emoții în tim
pul concursurilor, privește cu 
mult calm fiecare participare 
în întrecerile internaționale, 
fiecare evoluție a ei. Dovezile 
sînt concludente : în repetate 
rînduri a reușit să treacă șta
cheta din a treia încercare. 
Este, cum se zice, tipul „omu
lui de concurs"!

Și încă un amănunt pre
țios : știți ce vîrstă are acea
stă talentată atletă ? în oc
tombrie, adică în timpul O- 
limpiaclei din Mexic — unde 
va fi cu siguranță, prezentă și 
candidată la titlu — Rita 
Schmidt va împlini 18 ani !

® CAMPIONATE CAMPIONATE •
BULGARIA: A fost reluat 

returul

SOFIA (de la coresponden
tul nostru). Duminică a înce
put returul campionatului la 
fotbal al Bulgariei. Campioana 
de toamnă, Lokomotiv Sofia 
a suferit o grea înfrîngere la 
Stara Zagora, unde a fost în
trecută de Beroe cu 3—0, ce- 
dînd primul loc în clasament 
formației militare ȚSKA „Cer- 
veno Zname", învingătoare cu 
2—0 pe teren propriu în fața 
echipei Cerno More 
Scorul etapei a fost stabilit 
la Vrata, unde Botev a sur
clasat pe Sliven, cu

Varna.

Asparuhov, Levski a terminat 
la egalitate: 1—1 la Pernik cu 
Minior. Alte rezultate — Sla
via — Spartak Plevna 3—2, 
Trakia—Lokomotiv Plovdiv
2—1, Beroe Burgas—Marita 
1—1, Spartak Sofia—Dobrud- 
jea 2—1. în clasament conduc 
ȚSKA și Levski cu cîte 26 p 
urmate de Lokomotiv (Sofia) 
— 25 p, Minior 19 p, Trakia 
17 p, Botev Vrata, Spartak 
(Sofia), Beroe și Botev Burgas 
cu cîte 16 ip etc.

Toma HRISTOV

veren 2—0 / F. C. Liege — 
Standard 1—1 ; Racing White
— Charleroi 0—1 ; Waregem
— Trond 2—1. în clasament 
primul loc este deținut de 
formația Anderlecht cu 33 de 
puncte.

AUSTRIA: Rapid a cîștigat 
în deplasare

FRANȚA : Rouen St. Etienne
3—0!4—0. Fără

Impetuosul atacant central Mraz de la Sparta Praga în luptă 
cu doi adversari. (Fază din meciul Sparta Praga — Skeid Oslo, 

desfășurat în primul tur al „C.C.E.")

în etapa de duminică a 
campionatului francez, liderul 
clasamentului, St. Etienne, a 
fost învins cu 3—0 de echi
pa Rouen. Alte rezultate: So- 
chaux — Sedan 
— Nantes 5—1; 
Red Star 0—0; 
Strasbourg 2—1 ; 
Metz 0—0; Lille 
0—1 ; Valenciennes 
deaux 2—0 ;
2—2; Lyon - „
în clasament continuă să con
ducă St. Etienne cu 38 de 
puncte (din 26 meciuri), urma
tă de Sochaux 30 puncte (din 
26 jocuri), Valenciennes 29 
puncte (din 24 meciuri) etc.

3—0 ; Nice 
Ajaccio — 
Rennes — 
Angers — 
— Monaco 

Bor-
Aix — Lens 
Marseille 3—2.

BELGIA : Anderlecht în frunte

Rezultate înregistrate în e- 
tapa a 21-a a campionatului 
belgian : F. C. Mahnes — Da
ring 3—1 j Lierse — Ander
lecht 2—4 ,■ Beringen — Be-

în campionatul austriac de 
fotbal, după 15 etape, pe pri
mul Ioc se află formația Rapid 
Viena cu 26 de puncte, ur
mată de Austria Viena 23 
puncte. Wacker Inpsbruck 21 
puncte etc. în etapa a 15-a, 
Rapid a jucat în deplasare cu 
echipa Austria Sajzburg pe 
care a învins-o cu 2—1. Alte 
rezultate: Wiener Sport Club 
— Vienna 2—4; F. C. Aus
tria — Bregenz 1—0 ; Wacker 
Innsbruck — Eisenstadt 2—1.

ELVEȚIA : Grasshoppers pe pri
mul loc

în campionatul Elveției pe 
primul loc se află după 14 
etape, Grasshoppers Zurich cu 
22 puncte urmată de Lugano 
20 puncte și Basel cu 19 
puncte. în etapa de duminică 
Grasshoppers a terminat la e- 
galitate: 1—1 cu Lugano.

MEXIC

La Ciudad de Mexico, In 
prezența a 85 000 de specta
tori s-a desfășurat meciul a- 
mical dintre selecționatele Me
xicului și U.R.S.S. Întîinirea 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 0—0.

U.R.S.S. 0—0

Meciul de la Tokio a con
stituit un aranjament de ul
timă oră. după ce întilnlrea 
programați inițial Intre Ha
rada și șalangerul său, mexi
canul Jesus Pimental, a fost 
contramandată. S-a afirmat 
fără echivoc că Rose a fost 
ales deoarece părea să fie un 
adversar ușor pentru sporti
vul japonez.

Harada a început tn stilul 
său agresiv cel de-al șaselea 
meci in care și-a pus în joc 
titlul. Rose a lăsat însă si 
se vadă că are răspunsul po
trivit pentru fiecare din acți
unile adversarului său. El a 
practicat un box tehnic, reu
șind să eschiveze de fiecare 
dată swing-urtle dure ale lui 
Harada și contraatacînd cu 
directe de stingă precise. Aus
tralianul a cîștigat clar pri
mele două reprize. In cele ur
mătoare, boxerul japonez a 
reușit să echilibreze parțial 
situația. In repriza a opta, 
Insă, Rose ti sparge arcada 
cu o directa de stingă, iar în 
a noua, tn urma unei lovituri 
puternice, de asemenea la fi
gură, Harada face cunoștință 
cu podeaua și este numărat 
pînă la opt. In ultimele patru 
reprize, Rose a practicat a- 
celașl box metodic, sigur, do- 
minindu-și clar adversarul, 
astfel incit cei trei arbitri ja
ponezi, precum și cel neutru, 
i-au acordat cu 'toții victoria.

In urma meciului de la To
kio, revista americană de spe
cialitate „Ring Magazine" a 
publicat următorul clasament 
al celor mal buni boxeri pro
fesioniști din lume la catego
ria cocoș l

LIONEL ROSE — cam
pion mondial, z. Jesus Pimen
tal (Mexic) ; 2. Harada (Japo
nia) ; 3. Tajeo Sakurai (Ja
ponia) ; 4. Vernando Caraballo 
(Columbia) ; 5. Rollie Pena- 
roya (Filipine) 6. Eigo Takagi 
(Japonia) ; 7. Salvatore Rurruni 
(Italia) ; 8. Angel Sanchez
(Ecuador); 9. Franco Zurlo 
(Italia); io. Alan Rudkin (Ma
rea Britanie).

cu greu afirma că el este 
construit în stilul clasic 
al sprinterilor americani.

„Discuția aceasta legată de 
Înălțime este pur teoretică, 
arată Gaines. Nu este nici 
un motiv să nu poți deveni 
un alergător mare dacă ești 
scund. Gindiți-vă Ia Ira Mur
chison, care a deținut recor
dul mondial la 100 m șl a 
cîștigat și o medalie olimpi
că de aur, deși măsura cu 
11 cm mai puțin decît mine. 
Deci, el a reușit. De ce atunci 
nu aș putea face și eu acest 
lucru ? Am alergat deja de 
7 ori 9,3 sec. pe 100 yarzi, 
deși nu am atins încă forma 
mea maximă".

In vtrstd de 19 ani, Bill 
Gaines consideră că trebuie 
să mai treacă cinci ani pînă 
va reuși să atingă culmea 
carierei sale sportive.

Intensitatea pregătirii sale, 
lucru straniu la prima vede
re, nu este deosebită: se 
antrenează de cinci ort pe 
săptămînă, cite două ore. Dar 
el acordă o atenție esențială 
aspectului calitativ al antre
namentului.

Speranța sa cea mai mare 
este de a fi selecționat in 
echipa olimpică a S.U.A. și 
de a ciștiga o medalie de aur 
la Ciudad de Mexico.

Primele impresii 
de la Bremen
Participarea din acest an 

a grupului de înotători ro
mâni la „Marele Festival 
nautic de la Bremen" s-a în
cheiat doar cu un succes 
parțial. Intr-o companie ex
trem de valoroasă, Anca 
Andrei (la ambele probe) și 
A. Șoptereanu (100 m bras) 
s-au clasat în primele șase 
locuri, ceea ce pentru posi
bilitățile modeste ale natației 
românești reprezintă destul 
de mult. Totuși, comportarea 
in ansamblu a sportivilor 
noștri nu satisface, și de 
aceea am solicitat telefonic 
antrenorului R. Drăgușanu 
unele explicații.

„Concursul din acest an a 
fost extrem de puternic - 
ne-a declarat prof. Drăgu
șanu. Sînt mulțumit de com
portarea ANCĂI ANDREI, 
care la 200 m (locul 5 cu 
2:33,9 — nou record de ju
nioare), dar mai ales în 
cursa de 100 m spate a fost 
dezavantajată de seria mai 
slabă în care a concurat. 
Același lucru il pot afirma 
și despre COSTA, în cursa 
de 100 m (unde cl este spe
cialist) ; concurenții maî 
slabi, alături de care a con
curat, nu l-au stimulat pen
tru a obține un rezultat 
mai bun. La 200 m, fizicul îl 
dezavantajează mult în pisci
nele de 25 metri, unde e'. 
pierde teren prețios în fața 
unor adversari cu o constitu
ție mai robustă. ȘOPTEREA
NU a „mers" aproape de cel 
mai bun timp al său (68,7) 
la „sută", fiind depășit doar 
de sovietici și de itailianuJ 
Sacchi. Pentru 200 m el nu a 
făcut un antrenament co
respunzător. Cît privește pe 
CRISTINA BALABAN, nu 
există nici o scuză : cred că 
am greșit ceva în antrena
mentul ei din această perioa
dă !“

mlex-radfo'telefoii
în concursul de atletism des
fășurat în sală la Stuttgart, 
Sauer (R.F.G.) a realizat in 
proba de triplu-salt 16,77 m 
(cea mai bună performantă 
mondială pe teren acoperit). 
Pină în prezent cel mai bun 
rezultat era deținut de Art 
Walker (S.U.A.) cu 16,70 m. 
Proba de 200 m a fost cîști- 
gată de Berndt lacob (R.F.G.) 
cronometrat cu 21,6 (cea mai 
bună performanță mondială de 
sală).■
tn „Triunghiularul" de șah de 
la Los Angeles, contînd ca 
baraj pentru campionatul mon
dial, Hort (Cehoslovacia) și 
Reshevsky (S.U.A.) au între
rupt la mutarea a 41-a. în frun
tea clasamentului se află Stein 
(U.R.S.S.) care are o jumătate 
de punct avantaj față de Res
hevsky.

Biroul comitetului executiv al 
uniunii europene de box a de
semnat ca șalanger la titlul eu
ropean al greilor pe englezul 
Henry Cooper. Deținătorul 
centurii este vest-germanul 
Karl Mildenberger. Cei doi pu- 
giliști urmează să cadă de 
acord asupra datei întîlnirii 
pînă la 27 apriliet

Cu prilejul concursului inter
național de patinaj viteză des
fășurat Ia Stockholm, suedezul 
Jonny Hbeglin a cîștioat pro
ba de 1500 m în 2:09,1. Cam
pionul olimpic a terminat în
vingător și în proba de 5000 
m cu rezultatul de 7:45.

■
Concursul internațional femi
nin de patinaj viteză de Ia 
Inzell a revenit olandezei 
Stien Kaiser care a totalizat 
189,100 puncte. Ea a fost ur
mată în clasament de Kaija 
Mustonen (Finlanda) — 190,367 
și Ans Schut (Olanda) 193 
puncte. La masculin pe primul 
loc a terminat Cornelius Ver- 
kerk (Olanda) cu 174,113 
puncte.■
La San Jose (California), mul
tiplul recordman mondial de

sprint Tommie Smith, a par
curs distanta de 220 y în tim
pul de 20,2. Sprinterul ameri
can a beneficiat în această 
cursă de un vînt ajutător din 
spate. Proba de săritură cu 
prăjina a revenit sportivului 
grec Christos Papanicolau cu 
5,02 m.

n
în campionatele de atletism 
ale statului Victoria (Austra
lia) în proba de 3 mile a fost 
înregistrată o mare surpriză. 
Cunoscutul campion Ron 
Clarke a suferit prima sa în
frîngere după cinci ani pe a- 
ceastă distantă în fața compa
triotului său Tony Benson, 
cronometrat în 13:26. Clarke a 
terminat la o distanță de 15 m.

în localitatea Collingwood au 
început campionatele de schi 
ale Canadei. Proba feminină 
de slalom special a revenit 
campioanei olimpice de la 
Grenoble, Nancy Greene, care 
a realizat în cele două manșe 
timpul de 1:38,92. Pe locurile 
următoare s-au clasat Betsy 
Clifford — 1:41,68 și Stepha
nie Townsend — 1:49,48. Pîr- 
tia a măsurat 610 m cu o di
ferență de nivel de 230 m. La 
masculin, pe primul Ipc s-a 
clasat Rod Hebron, cronome
trat cu 1:33,86, urmat de 
Scott Henderson — 1:34,63 și 
Bob Swan — 1:35,18.

H
In cadrul campionatului unio
nal de hochei pe gheață s-au 
disputat patru noi întîlniri.

Formația TSKA Moscova a 
întrecut cu scorul de 4—2 
(1—1, 2—0, 1—1) echipa Tor
pedo Gorki, iar Spartak Mos
cova a învins la scor 13—1 
(5—0, 4—1, 4—0) pe Dinamo 
Kiev. Alte rezultate: Dinamo 
Moscova — Sibir Novosibirsk 
5—1 (0—0, 3—0, 2—1); Himik 
Voskresensk — Aripile Sovie
telor 5—2 (2—2; 1—0; 2—0).

B
Proba de dublu masculin din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la La Jolla (Ca
lifornia) a fost cîștigată de 
cuplul american Stan Smith — 
Bob Lutz. în finală jucătorii 
americani au învins cu 7—5, 
7—5, 6—4 perechea Roy
Emerson (Australia) — Ar
thur Ashe (S.U.A.).

Ciștigînd Turul ciclist al Sardiniei, rutierul belgian Eddi 
Merckx și-a înscris in palmares prima sa victorie din 1968

OLE ELEFFSAETER ÎNVINS...
HELSINKI, 4 — Proba de 

50 km fond din cadrul Jocu
rilor de iarnă de la Lahti a 
fost cîștigată de sportivul 
suedez Assar Foennlung cro

nometrat cu timpul de 2h 
45 : 01. El a fost urmat în cla
sament de compatrioții săi Per 
Erik Eriksson — 2h 45:30 și 
Melcher Risberg — 2h 45 : 49. 
Campionul olimpic de la Gre
noble, Ole Eleffsaeter (Nor
vegia) s-a clasat pe locul patru 
2h 47: 11.

Proba de combinată Dordică 
s-a încheiat cu victoria sovie
ticului Viaceslav Driaghin care 
a totalizat 434 de puncte. Locu
rile următoare au fost ocupate 
de Rauno Miettinen (Finlanda) 
— 419,37 puncte și Markus 
Svendsen (Norvegia) — 411,40 
puncte.

...VLADIMIR
BELOUSOV
CONFIRMĂ

Tiparul; l. P. „Informația^ sîr. Biezoianu 2?t-25.

Așa s-a dat startul în tradiționala competiție populară de schi „Vasa“ organizată anual în Suedia. La capătul celor 80,500 km, 
din 8 400 concurenți cel mai rapid și rezistent s-a dovedit Janne Stefansson, care cîștiga pentru a patra oară trofeul

Foto: PRESSENS BILD

MOSCOVA, 4. — Confir- 
mînd forma excelentă în care 
se află în acest sezon, sporti
vul sovietic Vladimir Belousov 
—■ campion olimpic la Gre
noble — a cîștigat concursul 
international de sărituri cu 
schiurile de la trambulină des
fășurat la Leningrad. Belousov 
a obținut un punctaj de 226,9 
puncte, cele mai bune sărituri 
ale sale măsurînd 72 și res
pectiv 67,5 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Anatoli 
Jeglanov — 225,1 puncte (73 și 
68,5 m) și Evgheni Loghinov 
— 221 puncte (70 și 68 m).
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