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Campionul european Nicolae Gîjii va evolua joi seara, la Cluj. Iată-l, în 
fotografie, plasînd o directă de stingă lui Ștefan Molnar

Foto: N. AUREL

„CENTURA SPORTUL'

Internaționalele de schi
evenimentul săptămînii

Un redactor al ziarului nos- 
stru s-a adresat secretarului Fe
derației române de schi-bob, 
Petre Focșeneanu, solicitîndu-i 
amănunte privind campionatele 
noastre internaționale.

— Pentru început, vă rugăm 
cîteva cuvinte despre istoricul 
internaționalelor.

— Am ajuns la a 8-a ediție. 
Prima a avut loc în Bucegi, 
în anul 1957. Cu cîteva între
ruperi, fortuite, ele 
teu în actualitate.

Din anul 1961, 
cerilor s-a mutat 
Brașov. Tot în acel
și prima participare mai selec
tă. Leo Lacroix a cîștigat atunci 
slalomul special și coborîrea, dar 
a trebuit să se recunoască în
vins la slalom uriaș în fața 
reprezentantului nostru

au fost me-

locul între- 
în Poiana 
an am avut

Bălan. In 1963 — participare și 
mai aleasă : Cristl Haas, H. 
Messner. Anul 1964 a adus pe 
pirtiile din Poiana Brașov elita 
schiului francez : Jean-Claude 
Killy și surorile Goitschel. In 
1966, din nou Leo Lacroix și 
Pierre Stamos, care au repre
zentat școala franceză de schi 
alpin.

— Vă rugăm citeva amănun
te despre întrecerile de la 
șitul săptămînii.

— In acest an natura a 
darnică cu schiorii. Zăpadă
din abundență, așa că se va 
disputa și proba de coborîre, 
pe apreciata pîrtie a Lupului. 
Despre concurenții străini nu 
pot spune decît că în luna mar
tie majoritatea vedetelor și-au 
luat un binemeritat concediu. 
Elocvent este si faptul că la

sfîr-

fost 
este

D, Mun-

„Cupa Kandahar", în afara lui 
Perillat, nu au prea fost nume 
sonore. Francezii au anunțat 
totuși că-1 vor trimite în Ro
mânia pe Augert, al 4-lea om al 
lor, plus campionul de juniori.

— Cine vor fi reprezentanții 
noștri 1

— După campionatele națio
nale de săptămîna trecută, an
trenorii Ion Berindei și Ion 
Matei au selecționat următorul 
lot : C. Tăbăraș, Gh. Bălan, D. 
Cristea, Kurt Gohn,
teanu, V. Brenci, Gh. Vulpe și 
M. Focșeneanu. Ei vor face to
tul pentru obținerea victoriei.

— Ce ne puteți spune despre 
slalomul in nocturnă de pe Clă- 
bucet ?

— Pentru prima dată se va 
organiza la noi un concurs de 
slalom cu doi sportivi concomi

tent. Pe pîrtia 
din Predeal vor 
fi montate 2 
trasee identice, 
paralele, cu 
un fanion, 
schiorii se 
întrece pe 
rechi, calificîn- 
du-se prin eli
minare, pînă la 
finala

VINERI LA CLUJ Șl DUMINICA LA BUCUREȘTI

DATELE MECIURILOR
STEAUA DYNAMO BERLIN

★

In fotografie, Gune.ș, unul dintre 
realizatorii echipei noastre, într-o 
fază de atac în meciul cu Islanda

teren acoperit, 
competiții vor 
cei mai buni 
noastră va fi 

șase sportivi t

trecute, cînd, 
măsurători 

cabinetul 
: văzut de 

intrat în 
trimitere 
un an- 

regularl-

București și Dynamo 
căzut de acord asupra 
desfășurare a meciurilor 

C.C.E." : 16 mar-

Steaua 
Berlin au 
datelor de 
din semifinalele 
tie la Berlin (arbitrează T. Janer-
stam — Suedia) și 24 martie la 
București (arbitrează Jack Rodii — 
Danemarca).

ROMANIA - ELVEȚIA

de e săptămînă după finalele 
amatorii de handbal din Cluj 
să ia din nou loc în tribunele 
Ei vor asista la cel de-al

de doi.

File din Antrenorul
JURNALUL un bunIOLANDEI

de
Amănunte despre meci

în foto : Nino plasează o directă de dreapta.

Tt-le tuto l !’ I ~ AGKRlKES

( J. ADRIAN

Cota pariurilor era favorabilă lui Griffith ; ame
ricanii doreau mult ca noul Madison Square Gar
den să fie inaugurat cu un succes al boxului pro
fesionist din S.U.A. Dar Benvenuti, „noul Benve- 
nuti", cum îl numea corespondentul nostru din 
Italia, avea destule motive să încerce totul pentru 
victorie. Avea nevoie de ea pentru a stopa avalan
șa de lovituri declanșată de o presă răuvoitoare, 
dușmănoasă chiar, din propria lui țară. Nino Ben
venuti se întoarce în Italia cu fruntea sus. ~ Nu i 
ușor să-l bați pe Emile

Nu 1 
Griffith, la el acasă.BALAȘ
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Emoții și speranțe înaintea primului gong!
La Cluj, au început să sosească boxerii care se vor întrece în mult așteptata competiție do

tată cu „Centura Sportul". Primii oaspeți care și-au făcut apariția, au fost componențil loturilor 
olimpic șl republican, în frunte cu antrenorii Ion Popa șl Șerbu Neacșu. înainte de plecare -- marți la 
prînz — am avut prilejul să schimbăm cîteva păreri cu tînărul antrenor Șerbu.

„Nu numai pentru boxerii din 
lot, ne-a spus Șerbu, dar șl pen
tru mine „Centura sportul” con
stituie o piatră de încercare. Fe
derația mi-a acordat încredere, 
chemîndu-mă să-1 ajut pe maes
trul Popa în pregătirea fruntași
lor sportului nostru cu mănuși. 
Să fiu sincer, am emoții. De 
comportarea elevilor mei depin
de, într-o bună măsură, șl califi
cativul ce-1 voi primi de aci 
înainte. Am muncit cu multă tra
gere de inimă pentru ca la Cluj, 
„olimpicii" să evolueze pe măsura 
pregătirii, a capacității. Cred că 
nu ne vor face de rușine, dar țin 
totuși să le atrag atenția că 
ceilalți pugiliștl Invitați de fede
rație la această inedită confrun
tare vor lupta din răsputeri pen
tru a Intra sau reintra în lotul 
olimpic".

Intr-adevăr, este aproape sigur 
că la Cluj vom fi martorii unor 
dispute extrem de dîrze. Compo- 
nențil loturilor sînt conștlențl de 
faptul că vor avea o misiune cit 
se poate de dificilă. Cunoaștem 
însă că au luat... măsurile cores
punzătoare. Nu sînt excluse — 
desigur — surprizele. Ne gîndlm, 
de pildă, la faptul că valorosul 
pugilist constănțean Ton Dinu, 
care deocamdată nu este selec
ționat în lotul olimpic, s-a pre
gătit în ultimul timp cu mare 
ambiție pentru a reintra în plu
tonul boxerilor fruntași. De ase
menea, Ion Pițu, Aurel Iliescu, 
Horst Stumpf, Petre Cîmpeanu, 
Constantin Buzuliuc pot oricînd 
— Jinînd seama de forma spor
tivă remarcabilă pe care o dețin 
în prezent — să încurce unele 
socoteli. Sîntem convinși că

„Centura sportul** — trofeu 
transmisibil — îi va mobiliza pe 
boxeri în așa fel, încît întîlnirile 
de pe ringul Sălii sporturilor 
din Cluj vor oferi miilor de 
spectatori meciuri de bună ca
litate.

Desigur că participant!! la. tur
neu sînt curioși să afle cine sînt 
oficialii care vor conduce „osti
litățile". Colegiul central de ar
bitri a decis să apeleze, în mare 
măsură, la oficialii din provincie. 
Iată o hotărîre bună, menită să 
stimuleze activitatea acestora. 
Vor conduce arbitri cu experien
ță ca Ion Bogdan, Orban Orban 
(Tg. Mureș), Dulău, Chendreanu, 
Sacaci (Cluj), Mihelfi (Oradea), 
Boamfă, Pandelescu (Brașov) 
Robert (București).

R. CALĂRAȘANU

î I
I

I.a mai puțin
Cupei F.R.H.",

vor avea ocazia 
Sălii sporturilor.
89-lea meci al reprezentativei noastre, meci ce 
se va desfășura în compania echipei Elveției. 
Jocul va începe la ora 18,30 șt va fi arbitrat 
de Jaako Tuoninen (Finlanda). Al doilea meci 
se va desfășura duminică în Capitală, în sala 
Floreasca (ora 19).

Lotul României este alcătuit din Negovan, 
Bogolea —■ Nica, Samungi, Costache II, Lieu, 

Moldovan, Guneș, Spec, Paraschiv, 
Chîcid, Coasă, Pop, Stentel și Ho- 
robăț, Penu și Gațu, avînd examene, 
lipsesc din lot. Antrenorii N. Nedef 
și E. Trofin.

POVESTE DOAR PARTIAL IMAGINARA
Aplecat asupra caietului de 

teză, premiantul clasei, Mi
hai. .. să zicem B., scrie de 
zor. Din cînd în cînd se o- 
prește, fixează cîteva secun
de un punct imaginar dea
supra tablei, culege parcă 
de-acolo o idee, apoi stiloul 
își reia cursa rapidă pe cu
loarele pistei de hîrtie. In 
sfîrșit, pune punct, închide 
caietul și așteaptă liniștit 

în bancă să i se ridice teza. 
Din nou a fost cel dintîi. 
Asupra valorii lucrării, pro
fesorul nu are nici o îndo
ială : îi va pune, cu sigu
ranță, încă un ,,10“. Doar 
Mihai este cel mai bun ma
tematician

Pe fața 
acum, se 
satisfacția

al întregii școli ! 
elevului, destinsă 

citește cu ușurință 
muncii împlinite.

tru aceasta Mihal trebuie să 
învețe foarte mult șl foarte, 
foarte bine, drept oglindă ser- 
vindu-1 permanent notele din 
catalog, pe care le dorea cît 
mal apropiate de „decar". 
Iată Insă că, în urmă cu 
aproape trei ani, cînd Mihal 
de-abla intrase în liceu, a 
venit într-o zl acasă plîn- 
gînd : luase un „6 Ia sport", 
la săritura peste capră ! Bi
neînțeles, tatăl a intrat In 
panică, nota puțind să afec
teze media generală a copi
lului. Ce soluție să adopte ? 
După o matură chibzuință 
s-a de-cis asupra celei care 
oferea maximă siguranță. A 
pus mina pe telefon șl a 
format numărul bunului său 
amic, specialist cardiolog...

*
După ce clopoțelul sună de 

Ieșire și toate tezele au fost 
adunate, elevii îșl Iau ser
vietele și pornesc grupurl- 
grupuri, împărtășindu-și u- 

nul altuia modul de rezol
vare a problemelor. Mai tîr
ziu se despart, flecare 
nind în drumul său...

Să-l urmărim puțin 
premiantul nostru. După ce 
a străbătut cîteva străzi Mi
hal zăbovește o clipă în fața 
unei case cu două etaje, a- 
poi urcă treptele și deschi
de hotărît ușa masivă, de
asupra căreia _ .. ..
ma: POLICLINICĂ. 1 
ce se informează unde 
camera respectivă, se 
dreaptă spre serviciul 
Cultură Fizică Medicală.

Pe recomandația dată 
medicul școlii, pe care 
cum o scoate din buzunar, 
diagnosticul e destul de in
teligibil :

por-

pe

masivă, 
se află fir- 

După 
este 
în
de

cifoscolioză.

★

de 
a-

aplecat asupra căr- 
caletelor, Mihal a 

reușit să acumuleze, în aceas
tă poziție, bogate cunoștințe 
de cultură generală, cucerind 
simpatia tuturor profesorilor 
din corpul didactic. Dar, tot 
In această pozJțle, el a mal 
obținut ceva, de fel plăcut : 
devieri ale coloanei vertebra
le, atît în planul sagital, cît 
și în cel longitudinal. Prin 
îndelungată repetare, atitu
dinea cifo-scoliotică s-a 
transformat în defecțiunea 
observată de medic.

La 18 ani nu e încă prea 
tîrziu ; prin gimnastică me
dicală coloana va putea 
îndreptată ! 
fost nevoie
Oină aid ?

Mereu 
ților și

fi
Dar, de ce a 
să se ajungă

★
B., un apreciatConstantin

inginer, dorea din toată Ini
ma —(cîți părinți, nu vor a- 
celași lucru ?) — ca fiul său 
să ajungă „cineva", o perso
nalitate. Era convins că. pen.

Gh. Bălan unul dintre reprezentanții României la concursul internațional 
de la sfirșitul săptămînii

La sfirșitul săptămînii se vor desfășura la 
Madrid întrecerile celei de a Ill-a ediții a 
„europenelor" de atletism pe 
La startul acestei importante 
fi prezenți e serie dintre 
atleți de pe continent. Țara 
reprezentată de un lot de
Virginia Bonei — înălțime, Valeria Buianu — 
50 mg, Viorica Viscopoleanu — lungime, 
Șerban Ciochină — triplu. Dan Hidioșanu — 
50 mg și Șerban loan — înălțime.

Foto: A. NEAGU

A doua zi, Mihai l-a întins 
profesorului de educație fi
zică o scutire, cu parafă și 
ștampilă,. iar părinții au ră
suflat ușurați : media pre
miantului fusese salvată ! 
De-atunci înainte, cînd cole
gii alergau, săreau sau se ju
cau cu rr-ingea, Mihai stătea 
cuminte în bancă și învăța. 
Cu timpul, spatele său aple
cat asupra cărților, lua una 
din formele pe care le în
vățase atît de bine la trigo
nometrie...

Pînă zilele 
dezbrăcat pentru 
antropometrice în 
școlii, Mihai a fost 
medic și, astfel, a 
posesia biletului de 
la policlinică. Peste 
doi, frecventînd cu ________
tate serviciul de Cultură Fi
zică Medicală, va fi pe de
plin vindecat, îi va putea 
ajunge din urmă (el, care la 
carte i-a întrecut întotdeau
na !) pe colegii săi. în ce 
privește dezvoltarea fizică 
armonioasă.

Deși inginer bun, Constan
tin B. a greșit tocmai 
culele referitoare la fiul 
Cu gimnastica corectivă, 
hai va pierde un timp 
îndelungat decît cel pe 
l-a ,,cîștigat“ ocolind 
de educație fizică...

orele

Probabil, citind rîndurile 
de mal sus, unii elevi îsi 
vor recunoaște colegii de 
clasă sau da bancă ; alții, 
dacă sînt sinceri, se vor ve
dea chiar pe el înșiși ; cîțiva 
părinți Își vor recunoaște 
propriii copil, Iar profesorii 
de educație fizică Îșl vor a- 
minti de vreun elev. Poate 
unii dintre el vor dori să 
na scrie, dîndu-ne exemple
— de astă dată neimaginare
— asemănătoare cu cel al lui 
Mihai B.. arătîndu-ne păre
rea lor în legătură cu mo
dul în care s-a ajuns la si
tuația descrisă și posibilită
țile de rezolvare. Așteptăm 
astfel de scrisori cu înțeles.

Nino Benvenuti a recucerit 
centura de campion mondial

Bogat program intern
internațional
motociclism
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Grajdurile lui Augias ?

despre lipsa de sportivitate

:unor spectatori brăileni
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Max Merkel
constructor

inerețea aleargă cu ari
pioarele lui Mercur sau cu 
viteza marilor campioni 
olimpici. Și deodată, iat-o 
ajunsă ia sosire — maturi
tatea — și apoi în vestiar 
— senectutea.

Anii de aur ai tinereții trebuie trăiți 
din plin. Generos, dinamic, rodnic. Ați 
întîlnit în acești ani studiul, înclinații 
spre știintă ? E minunat. Veți fi un 
Vlaicu, un Babeș, un Racoviță sau da 
nu, oricum, undeva, pe drumul lor plin 
de imense sacrificii și satisfacții.

Sau poate ati îndrăgit muzica și sim
țiți în voi, aripi largi deschise creației. 
Splendid I Veți fi un adevărat om al 
notelor, un interpret, sau compozitor, 
sau un dirijor.

Dar poate n-ați întîlnit în anii de aur 
ai tinereții, nici știința, nici artele. 
Atunci ați cunoscut probabil, prietenia, 
sinceră și devotată, cu schimb fructuos 
de idei și concepții, acest dar neprețuit 
al oamenilor care-i însoțește în viață, 

adeseori pînă la 
capătul ei I

Și totuși, cine 
știe, poate n-ați 
cunoscut nici prie; 
tenia 
îndrăgit 
scrisul, 
Nu se poate să 
fi fost altfel I 
Știți, doar câ „nu 
e om să nu fi 
scris o poezie"...

Nu ? Păcat... 
Atunci, sigur, ab
solut sigur, sînteți 
un turist, un Înse
tat de natură, 
poate chiar 
alpinist, 
avut vreme.

REFLECȚII

TINEREȚE

I
I
I
I
I
I
I
I

Desigur, ați 
lectura, 

literatura.

un

ori, 
In 

iu-

i
i
i
I
i
INu ? A da, n-ați 

împrejurările v-au fost potrivnice, 
acei ani v-ați îndrăgostit, alunei, 
beafi. înseamnă deci, că erați și poet 
și muzician și turist, de toaie, pentru 
că dragostea țste totul I

Și totuși vă aud, se pare, spunînd : 
„Nu 1 Nu am făcu! nimic din toate 
acestea". Cum, nici sport, nici călătorii 
în străinătate, nici sacrificii pentru echi
pă și club, nimic chiar, nimic 1

Atunci e grav, e foarte grav. Fiindcă ■ 
tinere’ea înseamnă elan către ceva, ’ 
muncă tenace pentru ceva, bucurie și 
împlinire în ceva Dacă în noi, în anii 
tineri, nu-i nimic din tot ce poate și ar | 
trebui să fie, am fost noi vreodată cu i 
adevărat tineri ?

în „Act Venetian", Camil Petrescu de- | 
fin.iște tinerețea prin curaj, opinii in- i 
dependente, luptă, consecvență. Deși- 
gur, se poate trăi doar cu țigări străine > 
și nescafe, cu barbă de artist supra- ■ 
realist, cu vise-auto și recorduri senii- ț 
mentale. Dar este oare aceasta tine- I 
rețea ?

în toate țările lumii, problema edu
cării tineretului și leaată de ea cea a I 
sportului, este una cTintre ceh mai în
semnate. A crește o generație cultă și 
sănătoasă, înseamnă a asigura mîine, 
o generație de conducători înțelepți și 
dinamici.

Cine nu a citit cu înfiorare „Hronicul 
vîrstelor" al lui Lucian Blaga, va înțe
lege mai greu sensul adine al lucru
rilor. Tinerețea este amiaza vieții noas
tre, grădina cu roade a existenței, exu
beranța și hărnicia.

Cine nu învață acum, tn școală, în 
activitățile de cultură, de pe stadion, 
în timpul liber, să-și cîntărească orele 
și preocupările, nu va fi niciodată un 
om întreg. Viața este plăcută, ispiti
toare, antrenantă, dar — din păcate — 
nu iartă. Sînt lucruri pe care dacă nu 
le faci în anii tinereții, nu le mai poți 
face niciodată mai tîrziu.

Tinerii fără experiență, fără gîndire 
matură, cred că între aceste lucruri care 
nu mai pot fi făcute mai tîrziu, se află 
numai voluptățile vieții. Ei se înșeală 
amarnic și plătesc apoi greu această 
greșeală.

Vă amintiți de îndemnul lui Monther
lant : „Fericit este acel tineret care tră
iește sub paza celor trei zei : prietenia, 
poezia, sportul". Cine nu crede în 
acești trei zei, în el însuși și în munca 
lui, înseamnă că și-a ratat nu numai 
tinerețea ci și viața. Fiindcă viața în
cepe la 40 de ani doar în literatură 
și în filme.

Ceea ce ai făcut în tinerețe este un 
m făcut pentru întreaga viață. Și 

acum, răspundeți sincer și cu curaj : cui 
ați dat sau veți da propria voastră ti
nerețe î

I
!
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I

Virgil LUDU
I
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f La o săptămînă după des
fășurarea primei etape a retu
rului diviziei A la fete, se reiau 
campionatul național masculin 
și întrecerile diviziei B la bă
ieți, seriile I și a Il-a.

program : sîmbătă, sala Flo- 
reasca, de la ora 16,30: Univer
sitatea București — Academia 
militară (m. B), Progresul Bucu
rești — Constructorul București 
(f. A) Voința București — 
I.C.F. ’(f. A), I.C.H.F. — Voința 
București (m. B); duminică,
sala Floreasca, de la ora 8,30: 
I.C.F. II — Universitatea Iași 
(m. B), Politehnica București — 
Voința Brașov (f. A), Steaua — 
Rapid (m. A), Politehnica Bucu
rești — Politehnica Galați 
A), Progresul București — 
trolul Ploiești (m. B).

(m. 
Pe-

După turneul final a! „Cupei F.R.H."

ECHIPELE FEMININE

hH
SUB MICROSCOP

BOGAT PROGRAM COMPETIȚIONAL INTERN

® In divizia A la băieți, 
sînt programate partidele : 
Steaua — Rapid București, Po
litehnica București — Politeh
nica Galați, Crișul Oradea — 
Dinamo București, Universitatea 
Cluj — I.C.F,, Comerțul Tg. 
Mureș — Politehnica Iași, Uni-

sus-@ Dinamo București va 
tine restanța cu Crișul Oradea 
(prima etapă a turului) sîmbătă, 
în sala proprie, la ora 16.30, iar 
partida din retur cu aceeași e- 
chipă duminică la ora 9,30, tot 
în sala Dinamo.

La Tg. Mureș, cele patru 
formații finaliste ale „Cupei 
F.R.H." (Vniversitatea Bucu
rești, Liceul nr. 4 Timișoara, 
Rulmentul Brașov și divizio
nara B Textila Buhuși) au 
căutat de-a lungul celor trei 
zile de întreceri (și au reușit 
în bună parte) să ofere publi
cului partide de handbal de 
bună calitate, atît în privin
ța nivelului tehnic cît și în 
cea a spectacolului.

Universitatea București (an
trenor C. Popescu) — cîștigă- 
toarea trofeului — s-a dove
dit, fără îndoială, echipa cea 
mai bine pregătită, A jucat 
organizat în apărare, iar în 
atac a știut să găsească pro
cedee tactice adecvate apără
rilor adverse. Din formația de 
bază au dat satisfacție: Cîr- 
ligeanu, Niculae, Szokd, Fur
coi și Leonte, la care s-a 
adăugat și portarul Doina Ci- 
ceu, în formă deosebită. Men
ționăm, însă, că ritmul de joc 
al bucureștencelor a prezen
tat variații de la o repriză la 
alta (în special în ultimele 
două întîlnirt) cînd numai 
zestrea de puncte acumulată 
în prima parte a meciurilor 
le-a înlesnit victoria. Să fie 
de vină doar pregătirea fizi
că?

Revelația turneului a con
stituit-o, însă, formația Tex
tila Buhuși (antrenor Mircea 
Crețu), ocupanta unui meritat 
loc secund. La prima confrun
tare mai importantă cu echi
pe din categoria A, textilistele 
au cucerit aprecieri unanime 
datorită elanului și dîrzeniei 
cu care .au disputat fiecare 
partidă. Dar, fapt îmbueură-

tor, ele au dovedit că nici la
tura tehnică nu a fost negli
jată din pregătirile lor. Com
partimentul deficitar al echi
pei rămîne jocul din apărare,, 
la îmbunătățirea căruia tre
buie să se mai lucreze. O 
mențiune pentru Rada Șerban 
(un element cu frumoase per
spective), Ingeborg Seidner și 
Elena Pădureanu.

Liceul nr. 4 Timișoara (an
trenor C. Lache), a oferit spec
tatorilor, în compania Univer
sității și a echipei Rulmentul 
Brașov, cele mai frumoa
se partide. Lotul prezentat 
este compus din multe ele
mente de perspectivă, din rîn- 
durile cărora remarcăm pe 
Ana Stur zinger, Par eschiva 
Wild, Aurora Onodi.

Ultima clasată. Rulmentul 
Brașov (antrenor Herta Ko- 
nicek), a jucat mai bine de 
la un meci la altul, dar pre
ferința pentru acțiuni lente și 
lipsa unui conducător de .joc 
nu au dat posibilitate echi
pei să realizeze decît un meci 
egal. In perioada care a mai 
rămas pînă la reînceperea 
campionatului, accentul tre
buie pus, de către tînăra an- 
trenoare. pe omogenizarea 
compartimentelor și impune
rea unui ritm, de joc mai sus
ținut. Au jucat bine Georgeta 
Prundaru, Irene 
Marilena Pepene.

Cîteva constatări 
general și statistic, 
le în totalitate s-au situat la 
un nivel bun. Golgeterul tur
neului: Doina Furcoi (Univer
sitatea București) — 18 goluri, 
urmată de Rada Șerban (Tex
tila) cu 14 goluri. Echipele 
cu cele mai puține eliminări: 
Vniversitatea și Rulmentul 
Brașov, 0e-a lungul turneului 
s-au acordat 39 de aruncări 
de la 7 na, din care doar 28 
au fost transformate.

Oaneea și

de ordin 
Arbitraje-

Gh. RANGU

SI

Programul competițional in
tern și internațional din acest 
an al motociclîștilor noștri va 
fi mai bogat decît cel din 1967.

INTERNATIONAL
5

te, cu motocicletele pregătite 
minuțios, astfel ca abandonul 
din motive tehnice să fie o ra
ritate.

& Consultînd calendarul 
competițional al federației de 
specialitate, am aflat că anul 
acesta titlurile de- campioni 
naționali de motocros la cele 
trei clase (250, 300 și 500 cmc) 
vor fi disputate în șapte etape 
(cu două în plus decît în cam-

® în sfîrșit, specialiștii vi
tezei pe circuit își vor disputa 
titlurile de campioni naționali 
la cele șapte probe (70, 125, 
175,250, 850, 500 cmc și ataș) 
de-a lungul a patru etape pro
gramate astfel: 16 iunie la 
Tr. Severin, 30 iunie la Reșița, 
14 iulie la Galați și 1 septem
brie la Arad (centru motoci- 
clist cu îndelungată activitate 
de viteză pe circuit).

g||l|

Re traseul de la complexul sportiv Metalul din șos. Pantelimon se va da.startul duminici 
dimineața, în primul concurs de motocros al anului: „Cupa Primăverii". In imagine, cam
pionul republican Petre Paxino (Steaua) execută un viraj pe una din contrapantele traseului
Vom avea prilejul să urmărim 
mai multe concursuri (pe care 
le-am dori de mai bună calita
te!), cu mai mulți participant! 
experimentați la start și, poa-

■Reîncepe campionatul masculin de baschet, în care vom 
revedea faze spectaculoase, asemănătoare țelei din fotografia 

în care Alin Savu (Steaua) aruncă la coș
versitatea Timișoara — Farul 
Constanța. Tot ia sfîrșitul aces
tei săptămîni, au loc și urmă
toarele partide din cadrul cam
pionatului național feminin 5 
Progresul București — Construc
torul București, Voința Bucu
rești — I.C.F., Politehnica
București — Voința Brașov, Mu
reșul Tg. Mureș — Rapid Bucu
rești, Crișul Oradea — Univer
sitatea Cluj.

Jocurile din Capitală se 
vor disputa după următorul

u
Ștț Dintre toți antrenorii e- 

chipelor feminine, doar Con
stantin Dinescu (Constructorul 
București) nu s-a conformat 
ultimelor dispoziții ale F.R.B. 
și nu a prezentat carnetul la 
jocul cu Voința București. Ca 
urmare, el a fost sancționat cu 
mustrare scrisă. Federația pre
cizează, însă, că de acum în
ainte antrenorul care nu va 
prezenta carnetul vizat la zi 
nu va avea dreptul să conducă 
echipa la meciul respectiv.

NOI COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Reprezentanții tenisului nos

tru de masă își continuă acti
vitatea competițională interna
țională. Astfel, astăzi, cu di
recția Bulgaria, vor face de
plasarea 
alcătuit 
Viorica 
trenorul 
pleca la 
cursului 
zat în cinstea 
ționale a femeii", între 7 șl 
10 martie. Cea de-a doua gar
nitură, formația Voința Arad 
formată din Magdalena Lesai, 
Iudit Crejec, Tiberiu Covaci, 
A. Simandan, A. Bătrînescu și 
antrenorul Emil Procopeț, va

două loturi. Unul, 
din Maria Corodi și 
Ivan, însoțite de an- 

Vasile Zamfir va 
Ruse în vederea con- 
internațional organi- 

,Zilei lnterna-

evolua la Varna în zilele de 
8—10 martie.

De asemenea, peste cîteva 
zile, mai exact la 15 martie, 
va pleca Ia Moscova un lot 
de sportivi care va lua parte 
la un important turneu inter
național (16—20 martie). Este 
vorba de Viorica Ivan, Car
men Crișan, Giurgiucă, Rethl 
șî Covaci, secondați de antre- 
noarea Ella Constantinescu.

1968, an olimpic, rezervă 
trăgătorilor noștri fruntași im
portante competiții interna
ționale în țară și peste hotare. 
De exemplu, vorbind de con
cursurile importante care vor 
fi organizate pe poligonul 
Tunari, vom aminti următoa
rele trei: campionatele Inter
naționale ale României (7—9 
iunie) cînd și-au anunțat 
participarea țintași cu arma 
cu glonț din U.R.S.S., R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Unga
ria, Polonia, Grecia, Cuba, 
Spania, Bulgaria, Franța, R. F. 
a Germaniei, Mexic, Suedia, 
Italia și Iugoslavia, în total 
vreo 80 de trăgători. Apoi, 
între 1 și 6 septembrie, tot la 
Tunari se vor disputa încă 
două competiții, de 'data acea
sta deschise taleriștilor și 
skeetfeiilor. în prima se va 
decerne „Marele premiu Car- 
pați", iar în cea de a doua, 
„Cupa Națiunilor”. La startul 
lor se vor reuni .specialiștii 
tirului cu arma de; vînătoare 
din U.R.S.S., R. F. a Germa
niei, R. D. Germană, Belgia, 
Franța, Cehoslovacia, Polonia 
și Grecia.

Adăugind 
găzduite* în. 
pe cele din
rite concursuri internaționale, 
campionate europene și Jocu
rile olimpice de ia Ciudad de 
Mexico), iată tot atîtea pri-

acestor Întreceri 
țara noastră și 
străinătate (dife-

Concursuri importante în 1968
• CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI — LA 

PROBELE DE PUȘCA
• MARELE PREMIU „CARPATI" — LA TALERE
• „CUPA NAȚIUNILOR" — LA SKEET
• AU---------------------------- -------- ------------------
lejuri
tirului
bogățl

FOST ALCĂTUITE LOTURILE REPREZENTATIVE
pentru reprezentanții 

românesc de a-și îm- 
palmaresul.

★
Pentru anul competițional 

1968, la propunerea colegiului 
central de antrenori, Federația 
română de tir a alcătuit ur
mătoarele loturi reprezenta
tive : olimpic: Virgil Atana- 
siu, Ion Țripșa, Marcel Roșea 
(pistol viteză), Gheorghe Flo- 
rescu (talere), Gheorghe Sen- 
covici (skeet), Nicolae Rotaru, 
Marin Ferecata, Gheorghe 
Vasilescu (pușcă), Lucian 
Giușcă (pistol viteză și pistol 
precizie), GavriTă Maghiar 
(pistol precizie); republican: 
Dan Iuga, Ștefan Popa (pistol 
viteză), Neagu Bratu, Mihai 
Dumitriu (pistol precizie), 
Gheorghe Sicorski, Ion Olă- 
rescu, Ștefan Caban, Petre 

Ștefan Alerhand 
I, Ion Dumitrescu, Ștefan 

(talere), Bogdan Ma- 
Ion Albescu, Dumitru 
Sergiu Diaconu, Emil 
(skeet). Ca antrenori 
numiți următorii: P.

mate și loturile republicane 
de tineret: pușcă, femei: 
Marina Vasiliu, Mariana Bor- 
cea, Veronica Stroe, Rodica 
Gorgoi, Melania Radu, Magda 
Borcea, Florica Enache, băr
bați : V. Savin, D. Becea, Al. 
Belinschi, R. Weinerich, D. 
Hrib, M. Marin, Gh. Vlădan, 
Gh, Adam, L. Minciunescu, S. 
Lupaișcu, A. Streifelder, F. 
Țiței, S. Sicorski, L. Szatmari; 
pistoale: Al. Gered, T. Mihal, 
T. Păcurariu, D. Popescu, Gh. 
Iordache; talere: T. Botnă- 
rescu, G. Petre, A. Marinescu, 
Rodica Vezeanu, G. Suditu, 
P. Vainlnger; skeet: FI. Iur- 
cenco, M. Chivu, N. Vlădoiu. 
Conducerea pregătirilor aces
tor loturi va reveni antreno
rilor cluburilor de unde pro
vin sportivii.

Sandor, 
(pușcă), : 
Popovici 
rinescu, 
Danciu, 
Moîtolici 
au fost .. __
Cișinigiu (antrenor coordonator 
și antrenor la pistol viteză), 
M. Toader (pușcă), Stelian 
Papură (pistol precizie), Mar
cel Vasiliu (skeet și talere). 
Antrenorii secțiilor de tir de 
la cluburile cărora le aparțin 
componenții loturilor olimpic 
și republican vor funcționa 
și ca antrenori secunzi pe 
Iîngă aceste loturi.

De asemenea, au fost for-

INCWÎNO DE MllNEt

CUPA VOINȚA'1p

pionatul trecut) care se vor 
desfășura pe traseele din Bu
curești (17 martie), Cîmpulung 
Muscel (5 mai), Tg. Jiu (.12 
mai), Cîmpina (23 iunie), Bra
șov (4 august), Rm. Vîlcea (11 
august) și din nou București 
(15 septembrie). După cum se 
vede, cu excepția etapelor i- 
naugurală și finală, care vor a- 
vea loc pe traseul de la com
plexul sportiv Metalul din 
șos. Pantelimon, celelalte sînt 
programate în tradiționalele 
centre motocicliste Cîmpina și 
Brașov, la care se adaugă trei 
localități (Cîmpulung, Tg. Jiu 
și Rm. Vîlcea) unde motocro- 
sul a devenit cunoscut în ul
timul timp.

® Concomitent cu campio
natul de motocros se va des
fășura șj cel. de regularitate și 
rezistență pentru motoretele 
„Carpati". Reluarea acestui gen 
de alergări motocicliste (în
trerupte în anul 1962) — chiar 
și la nivelul acestor mini... 
motociclete — vine să umple 
un gol care lăsase urme asu
pra dezvoltării sportului nos
tru cu motor. Anul acesta 
campionatul de regularitate șl 
rezistentă va cuprinde numai 
trei etape. Dar, credem, în se- 
zoanele viitoare el vă putea 
să-și reocupe locul pe care-1 
merită în ierarhia motociclis- 
mului din țara noastră. Cele trei 
etape vor avea loc la Cîmpu
lung Muscel (concurs în stea), 
între 26—28 iulie. Pentru ca
lificarea Ia campionatul repu
blican de regularitate și rezis
tență se vor desfășura campi
onate județene între 15 martie 
și 15 iunie pe durata a trei 
etape.

Țara noastră va organiza 
anul acesta trei concursuri in
ternaționale de motocros. Ele 
vor avea loc Ia București (19 
mai și 2 iunie) și Tg. Jiu (9 iu
nie). La aceste concursuri au 
fost invitați motocrosiști din 
Franța, Suedia, Danemarca, Un
garia, Bulgaria, Polonia, Elve
ția și U.R.S.S. Vor mai fi lan
sate, de asemenea, invitații 
unor cunoscuți sportivi din 
Iugoslavia, Austria, R. F. a 
Germaniei și R.D. Germană, 
în același timp motocrosiștii 
români vor fi prezent! la star
tul unor tradiționale concursuri 
internaționale din Franța, care 
vor avea loc în lunile martie, 
aprilie, iunie, iulie, și august. 
Iugoslavia (Pristina și Trzik) 
în luna iulie, Bulgaria (Sipka 
și Russe) în august, U.R.S.S. 
în octombrie.

S-au mai primit Invitații din 
Italia, R.D. Germană, Cehoslo
vacia și Ungaria care sînt în 
curs de perfecționare între 
F.R.M. și organele de resort 
din țările respective. De ase
menea, echipa reprezentativă 
de motocros (cl. 250 cmc) va 
participa la Motocrosul Balca
nic (București — Belgrad — 
Istanbul — Sofia).

,® Pentru prima dată, du
pă mai multi ani, au fost Invi
tați și doî viteziști români Ia 
concursul internațional de ' Ia 
12 mai din Budapesta. Invita
ția a fost acceptată $i urmează 
ca forul nostru de specialita
te să se fixeze asupra alergă
torilor care ne vor reprezenta.

I. DUMITRESCU

ACTUALITĂȚI
CLASAMENTUL CAMPIONA

TULUI REPUBLICAN

Arena Voința din Capitală 
găzduiește, începînd de mîine 
după-amiază, turneul interna
țional de popice dotat cu 
„Cupa Voința", organizat de 
Oficiul sport U.G.E.G.O.M. La 
întreceri participă patru for
mații și anume i Aktivist Es- 
penheim din R. D. Germană, 
Selecționata divizionară, Voin
ța 1 și Voința II. Se dispută 
cele două probe clasice: 200 
lovituri mixte bărbați și 100 
lovituri mixte femei. Joi și 
vineri au loa întrecerile pe 
echipe, iar sîmbătă și dumi
nică turneul individual.

Competiția se anunță foarte 
Interesantă, dat fiind ridicata 
valoare a multor participanțl, 
sportivi creditați cu peste 900 
p.d. la bărbați și peste 400 p.d. 
la femei. Din echipa oaspete, 
care a sosit ieri în Capitală, 
fac parte, printre alții, Elsa 
Wilke, Irma Herold, H. Ul- 
mann, H. Freitag și W. Kusch- 
ke care au făcut parte din 
diferite selecționate ale R.D.G.

în urma rezultatelor înre
gistrate în cele 7 etape ale 
penultimului tur al campiona
tului republican, clasamentul 
are următoarea înfățișare:
1. Dinamo 34 p (18 meciuri),
2. Steaua 32 p, 3. Agronomia
Cluj 20 p (golaveraj între 
primele 4 * '
4. Avîntul 
p (25—72), 5. Petrol Geologie 
București 
Odorbeiul 
Avîntul Gheorghleni 4 p.

pe patinoarul ,23 Au- 
In cursa pentru titlu

8 echipe.

clasate 29—76),
Miercurea Ciuc 20

MtINE ÎNCEPE 
CUPA ROMÂNIEI

10 p, 6. Tîrnava 
Secuiesc 6 p,

FINALA TINERILOR
HOCHEIȘTI I

7.
LICEUL MIHAI VITEAZUL

A DOMINAT CAMPIONATELE

SIGHIȘOARA S.O.S.

mâniei". își vor disputa în- 
tîietatea primele 4 echipe 
din actualul clasament al cam
pionatului. Iată programul i' 
joi, ora 17: Dinamo — Avîn- 
tul M. Ciuc i ora 19: Steaua 
— Agronomia Cluj ; sîmbătă, 
ora 16: Steaua — Avîntul M. 
Ciuc î ora 18: Dinamo — A- 
gronomia ; duminică, ora 16 : 
Avîntul M. Ciuc — Agrono
mia Cluj f ora 18 : Steaua — 
Dinamo.

ȘCOLARE ALE CAPITALEI
Echipele de volei ale Liceu

lui Mihai Viteazul au adăugat 
lungului șii de trofee, debîn- 
dite în diferite competiții, 
încă două cupe. Campionatele 
școlare de volei ale Capitalei 
s-au încheiat cu victoria ele
vilor și elevelor acestui liceu 
în care activitatea sportivă 
este îndrumată de profesori 
priceput! șl susținută cu un 
entuziasm deosebit și de cele
lalte cadre didactice.

De-a lungul) celor șapte 
etape ale a cristei competiții,
cu partide discutate la un re
marcabil nivel tehnic, echipe
le Liceului Mihai Viteazul n-au 
cunoscut nici o 
realizînd maximum 
posibile.,

In ițltima etapă 
gistrat următoarele

ta cîteva zile de la termi
narea manșei a treia a cam
pionatului republican, iubito
rii hocheiului vor avea prile
jul să urmărească pe patinoa
rul ,23 August" din Capitală 
întrecerile pentru „Cupa Ro-

Campionatul de juniori a 
ajuns în faza finală. Ultimele 
partide ale acestei competiții 
vor avea loc de la 14 Ia 18 
martie i— —“------ '
gust", i 
au rămas

înfrîngere, 
de puncte

s-au înre- 
rezultate i 

FETE: Lie. Mihai Viteazul — 
Lie. M. Baisarab 8—0, Lie. M. 
Eminescu — Lie. Gh. Lazăr 
8—0, Lie. A. Vlaicu — Lie. 
nr. 10 8—0; BĂIEȚI: Lie. 
Mihai Viteazul — Lie. M. Ba- 
sarab 6—1, Lie. Gh. Șincai — 
Lie. Gh. Lazăr B—1, Lie. D. 
Gantemir — Tic. nr. 6 6—2, 
Lie. nr. 25 — Lie. dr. P. Groza 
8—0.

CLASAMENTE FINALE s 
FETE: 1. Lie. M. Viteazul, 
2. Lie. M. Basarab, S.. Lie. nr. 
25; BĂIEȚI i 1. Lie. M. Vi
teazul, 2. Lie. Gh. Șincai, 8. 
Lie. M. Basarab.

★.
Ieri Ia Bacău, in meciul1 mas

culin de volei, de cat. A, Viito
rul Bacău — Steaua București 
2-3 (-9, —5, 10, 5, —10). N-a 
lipsit mult ca la Bacău să se în
registreze o surpriză de mari 
proporții. în setul ultim, Viitorul 
Bacău a condus cu 10—2.

I. IANGU — coresp. principal

Participanții la campionatele școlare de volei au dovedit că posedă — în bună măsură — 
A.B.G.-ul tehnic și tactic al acestui sport. Iată un concludent duel la fileu intre echipele 

liceelor Gh. țineai și Gh. Lazăr
Fotot V. BAGEA0

O sancțiune aspră, dar meritată!
O succesiune de fapte — 

două exemple : unul negativ 
șl altul pozitiv, din mal 
multe privințe, precum se va 
vedea și... cel ce au de învă
țat poate-or învăța.

Conducerea clubului sportiv 
Rapid București ne încuno- 
științează că, luînd în discu
ție propunerea Biroului secției 
de volei, a decis suspendarea 
pe doi ani a jucătorului Al. 
Ardeleanu. O dată eu hotărîrea 
sînt relatate succint, dar des
tul de grăitor, faptele care-au 
determinat aspra sancțiune.

Al. Ardeleanu. Un tînăr de 
13 ani, înalt ca bradul, voinic, 
dotat cu suficient talent, în- 
cît să justifice nădejdile fe
roviarilor că, în laboratorul 
lor, acolo unde au crescut, 
s-au călit și și-au cucerit cele
britatea prin muncă atîția ași 
ai voleiului nostru, — Ilorațiu 
Nicolau, Davila Plocon, Aurel 
Drăgan, — urmînd pilda aces
tora, muncind asemenea lor, 
va putea ajunge și el cîndva 
o valoare de renume, spre 
mîndria lui și a Rapidului. 
Pentru aceasta, clubul bucu- 
reștean, l-a ajutat din plin. 
Transferat de la I.C. Arad, în 
mai 1967, la Rapid, el s-a 
bucurat de la început de o

neprecupețită grijă pentru 
pregătirea sa multilaterală, 
creîndu-l-se condiții optime 
de viață, de dezvoltare profe
sională și sportivă. Șl nu e 
puțin lucru să al ca îndrumă
tori sportivi, antrenori șl vo
leibaliști dintre cei mai buni 
de la noi, la propunerea că
rora, puțin după venirea aces
tuia în Capitală, a fost se
lecționat de către federație în 
lotul republican de tineret.

O fi considerat cumva at- 
deleanu că acestea toate nu-s 
destule pentru a-i stimula se
riozitatea, disciplina, hărni
cia ? Cert e că, iute după... 
contractarea privilegiilor, a- 
tenția cu care a fost înconju
rat a răsplătit-o printr-o încă
pățînată înșelare a speranțe
lor puse în el, printr-un cres
cendo al devierilor de la nor
mele de viață sportivă culti
vate dintotdeauna în sinul e- 
chipei masculine de volei Ra
pid. Manifestări de înfumu
rare, de vedetism, lene, super
ficialitate, refuz deschis de-a 
lucra șj absențe nemotivate 
de la antrenamente, ca șl de 
la locul de producție, unde 
cînd nu lipsea... făcea mai 
mult act de prezență. Foarte 
activ, în schimb, în practica

nopților pierdute la chefuri 
prelungite 1 Atîtea abateri cît 
s-ajungă și să prea ajungă 
pentru a transforma o nă
dejde într-un rarisim exemplu 
negativ.

...Și un bun exemplu: răb
darea celor de la Rapid, care 
au încercat luni de zile ““ ’ 
corijeze pe Ardeieaiiu 
alternanța sfaturilor cu mus
trările și iertarea. Pe < 
însă, n-au împins-o pînă 
toleranță, ci s-au oprit ferm 
la limita permisă și, cînd le-a 
fost clar că strădaniile de-a 
convinge cu duhul blîndeții 
li-ș zadarnice, au încheiat 
spălatul rufelor în familie 
prin această drastică, deplin 
justificată și pilduitoare sanc
țiune. O aplaudăm (cu tot re
gretul de-a fi fost necesară), 
întrucît vine în apărarea prin
cipiilor morale, de ordine, de 
disciplină, de sobrietate și de 
muncă, prin care sportivii 
noștri, însușindu-și-le și apli- 
cîndu-le (sau îneălcîndu-le), 
dovedesc (sau nu) respectul, 
prețuirea, datorate pentru con
dițiile superioare de pregătire 
care le sînt create.

basmului 
pentru 
ralanti 
depla-

să-l 
prin

care, 
i la

Constantin FAUR

III la o competiție la 
parte numai trei con-

însă, uneori, coborîri

Există în sport apariții me
teorice, care răstoarnă presupu
nerile specialiștilor, speranțele 
suporterilor și obligă la neaș
teptate redistribuiri ale medali
ilor.

Există, mai ales, dispariții 
meteorice — o vedetă în plină 
ascensiune hotărîndu-se să iasă 
pe locul 
care iau 
curenți.

Există
lente care ne amintesc de far
mecul îndoliat al doamnei cu 
camelii. Sub privirile îndure
rate ale spectatorilor, echipele 
încep să tușească, să se vaiete 
de dureri la șale. Bocancii îna
intașilor abia se mai ridică și, 
surizînd trist, fundașii iși pri
vesc neputincios propria poartă 
străpunsă de șuturile adversa
rului. Din cînd în cînd, un pi
cior schițează gestul de a lovi 
intr-o'minge -imaginară, o mină 
se ridică pentru a încerca un 
henț, dar gestul e prea lent 
pentru ca balonul să poată fi 
ajuns.

Apoi, pasele se răresc, gurile 
deschise pentru a protesta în
țepenesc într-un căscat, pleoa
pele se închid și echipa adoar
me de-a-n picioarele.

Unii și-ar putea închipui că 
această filmare cu încetinitorii1

constituie transcrierea fotbalis
tică și modernă a 
prințesei adormite. Dar 
a urmări pe viu acest 
sportiv n-au decît să se 
seze la Sighișoara.

Din cele două echipe de hand
bal — băieți și fete — amîn- 
două în prima divizie in 1965, 
azi există numai o echipă de 
fete în categoria B. Hocheiul 
sighișorean a devenit atît de 
lent incit pucul se acoperă de 
zăpadă, iar echipa de fotbal

Ldeiapt
1964„Faianța" care cocheta în 

cu divizia a doua e gata să o 
părăsească acum pe a treia.

Intr-o liniște adincă și resem
nată sighișorenii s-au văzut bă
tuți acasă de Chimia Făgăraș 
cu 4—-0, iar în deplasare cn 
13—1. Scorul ar fi putut ajunge 
la 14, 15 sau 25—d'! dacă cifra 
13 nu li s-ar fi părut de rău 
augur fotbaliștilor din Făgăraș. 
Și, ceea ce e straniu și aproa
pe fantomatic, în această lungi 
agonie sportivă, e că nimeni nu

se supără, nu se simte jignit) 
nu strigă. Antrenorii vin — și 
pleacă după un stagiu de cîte
va luni. Obosiți, plictisiți,! con
ducătorii asociației sportive 
uită la sfîrșitul ședințelor ordi
nea de zi pe care au fixat-o Ui 
începutul acestora. Totul se pe
trece ca și cum noțiunea de 
„microbist" a căpătat un conți
nut nou și malign, ca și cum 
bacilii sportului n-ar ridica 
temperatura suporterilor, ci i-ar 
congela transformând ovațiile 
lor în gemete.

Intr-un asemenea peisaj bă
trânicios schimbarea antrenori
lor e insuficientă pentru mima
rea vieții.

E nevoie
pere.

E nevoie 
E nevoie

fiece mînecile și să zguduie bie
tul, melancolicul edificiu al 
sportului din Sighișoara,

înainte ca, striviți sub trista 
lor soartă competițională, si
ghișorenii să-și vadă handbalul 
transformîndu-se în mini-hand- 
bal, fotbalul — în fotbal cu nas
turi, iar meciurile de hochei pe 
gheață să se desfășoare în in
cinta băii de aburi.

ca

ca 
ca

cineva

cineva 
cineva

să se su-

să strige, 
să-și su

Camil BACIU
După o corespondență de

Adolf Konyen



DE LA F.R. FOTBAL

IN LEGĂTURĂ ORGANIZAREA
COMPETIȚIILOR LOCALE INTIME

■■’ în vederea desfășurării în 
hune condițiuni a returului 
campionatelor regionale și 
sraionale ediția 1967—1968, 
.ținînd seama și de opinia ex
primată de reprezentanții mai 
multor comisii județene de 
fotbal, Biroul Federației ro
mâne de fotbal

1. Schimbarea 
elor campionate regionale în

pîonate inter-județene.
2. Schimbarea denumirii fes
ier campionate raionale în

pîonate pe grupe de loca
lități.
i S. Măsurile prevăzute la 
punctele 1 și 2 sînt determinate 
de noua împărțire administra- 
Itv-tețitoriaia a țării.

* 4. începînd cu anul compe- 
Ltițidțlal 1968—1969, în afara 
■campionatului divizionar A, B 
,și G, șe yor organiza cam
pionate județene direct pe 
una sau mai multe serii șl 
pe una sau mai multe cate
gorii.

,. Concomitent vor fi organi
zate campionate municipale și 
orășenești.

Organizarea campionatelor 
județene, municipale și orășe

nești va reveni direct comi- 
■siilor teritoriale de fotbal, iar 
structura și desfășurarea aces
tora va ține seama de spe
cificul dezvoltării fotbalului 
pe teritoriul respectiv.

, Ir stabilirea sțructurii noilor 
cainpionate județene, munici
pale și orășenești, se va ține 
seama de locurile ocupate de 
echipele respective în actua
lul campionat inter-județean 
și, de asemenea, de cel al 
grupelor de localități.

5. a) Campionatele inter-ju- 
dețene vor fi conduse de co
misiile județene de fotbal din 
județele în care au funcționat 
fostele comisii regionale, păs
trînd structura organizatorică 
si programul de desfășurare 
din turul campionatelor re
gionale.

în mod excepțional, seria 
Sud a fostului campionat re
gional Iași și seria a Il-a a 
fostului campionat regional 
Brașov vor fi conduse de co
misiile județene Vaslui și Si
biu, deoarece aceste serii sînt 
formate aproape exclusiv din 

‘echipe de pe raza teritorială 
**» acestor județe. Și aceste

hotărăște ! 
denumirii fos-

campionate vor păstra struc
tura de organizare și progra
mul de desfășurare din turul 
campionatelor regionale.

b) în componența comisiei 
de fîotbal județene care răs
punde de organizarea returu
lui campionatelor inter-jude- 
țene, va fi cooptat cîte uri re
prezentant al comisiilor de fot
bal județene, din a căror rază 
teritorială participă echipe In 
campionatul inter-județean res
pectiv.

c) Apelurile făcute de echi
pele participante în campiona
tele inter-judetene, împotriva 
hotărîrilor comisiilor organi
zatoare, vor fi judecate numai 
de comisiile și colegiile cen
trale ale Federației romane 
de fotbal.

d) Campionatele inter-jude
țene trebuie să se termine 
pînă la 1 iulie 1968, urmînd 
ca pînă la 5 iulie 1968 comi
siile organizatoare să trimită 
la F. R. Fotbal clasamentele 
definitive ale acestora.

6. Campionatele orășenești 
vor continua să se desfășoare 
păstrînd structura organizato
rică și programul de desfășu
rare din tur și vor fi con
duse de comisiile municipale 
sau orășenești de fotbal.

7. Campionatele pe grupe 
de localități se vor desfășura 
păstrînd structura organizato
rică și programul de desfășu
rare din tur al fostelor cam
pionate raionale, numai acolo 
unde fostele raioane fac parte 
aproape în întregime din ace
lași județ și vor fi conduse 
de comisiile județene de fot
bal. în fostele raioane al că
ror teritoriu aparține în pre
zent la 2 sau 3 județe, în lo
cul campionatelor raionale se 
vor organiza competiții sub 
diferite forme, în funcție de 
numărul echipelor, așa cum 
vot hotărî comisiile județene 
de fotbal.

Ținînd seama de semnifica
ția deosebită a compionatelor 
inter-județene, care urmează 
să califice numeroase echipe 
pentru divizia C, se recoman
dă comisiilor organizatoare a 
acestora să dea dovadă de de
plină obiectivitate în organi
zarea și desfășurarea acestor 
competiții.

PE MALURILE CONGOULUI
București — Atena

Atena — Kinshasa
capitala Republicii

Congo ne apare ca o

! in așteptarea primului fluier al arbitrului 
/ Corespondentul nostru din 
liupeni; I. Ciortea, a stat de

(vgrbă zilele trecute cu antre
norul formației Minerul din 

■localitate, I. Cricitoiu. Printre 
; «Ițele, corespondentul nostru 
; ne-a comunicat lotul fotbaliști
lor din Lupeni gata pentru 
startul returului diviziei C care 
începe duminică! Gh. Doi și

Mihalache (portari), Gralea, 
Brizea, Gal, Sopterean, Basa- 
rab, Mirescu, Sima, Poenar, 
Ambruș, Lticuță, Cotroază, 
Fareaș, Preeup și Uileean (ju
cători de cîmp). Acestora li se 
mai adaugă juniorii Abraham, 
Kelemen și Rusu, promovați 
anul acesta în lotul primei gar
nituri.

82.12.1967 : 
1300 km.

23.12.1967 : 
7 000 km.

Kinshasa, 
Democrate 
oază albă în marea de verdeață, 
în decorul somptuos pe care îl 
formează pădurile de palmieri, 
cocotieri șl baobabi cu trupuri
le îmbrățișate de liane uriașe.

Sîntem găzduiți la hotelul „Me- 
mllng'*, care poartă numele cu
noscutului pictor flamand, hotel 
situat în centrul comercial al 
orașului. Ferestrele noastre ne o- 
feră panorama pitorească a vîn- 
zătorilor de fildeș, care-și expun 
marfa direct pe pămînt, se toc
mesc, se agită șl, uneori... chiar 
vînd ! în stradă ne asaltează vîn- 
zătorii ambulanți de piei de șar
pe, țigări, lame, picturi mici, care 
în momentul apariției vreunul 
străin se țin scai după el, pînă 
ce acesta cumpără Ceva.

în după-amiaza acestei prime 
zile efectuăm un antrenament de 
acomodare. Am început ușor, 
la pas, dar după 5 minute tricou
rile șînț ude leoarcă. Fiecare 
jucător șe pîînge de aerul înă
bușitor, cald și umed și ne te
mem cu toții că ne va handicapa 
a doua zi cînd vom înfrunta e- 
chlpa națională a Congoului...

24.12.1967. Ziua meciului cu 
„Leoparzli".

Ora de începere este devansa
tă pentru că președintele Mobu
tu, nelipsit de la meciuri, ține 
neapărat să vadă jocul prin inter
mediul televiziunii, din Katanga, 
unde se află. Jocul începe rapid 
și, după numai 15 minute, des
chidem scorul prin S.asu : J—0, 
Nu reușim, însă, să ne menținem 
în atac, deoarece linia mediană 
pare sufocată. Gazdele preiau 1- 
nițiativa, atacînd în special prin 
extrema dreapta, Salo, poreclit 
„Zeul Sacru**, un dribler exce
lent. Apărătorii noștri rezolvă si
tuații dificile, ' ’ ' ’
sînt depășiți, 
ză totul. Este 
dată șl meciul 
1—1.

26.12.1967. în 
asistăm Ia finala Cupei, în care 
se întîlnesc echipele Daring șl 
„V“ Club, De fapt, am vrut să 
asistăm, căci meciul nu s-a mal 
disputat. Această situație a fost 
determinată de opoziția față de 
arbitrul delegat a echipei „V" 
Club. Se pare că în Congo ar
bitrajele sînt foarte subiective. 
Conducătorul înțîlnirii n-a fost 
acceptat de către echipa „V” 
Club, aceasta acuzîn.du-1 de sim
patie pentru Daring. Atunci, or
ganizatorii au apelat la delegația 
noastră, rugîndu-ne să îndeplinim 
rolul de arbitri, fiind neutri șl, 
implicit, Imparțiali, La insisten
țele gazdelor, ștefan Onlsie, aju
tat la tușă de Dan Coe șl Barbu, 
a acceptat să conducă 
Pînă la urmă, însă, pe teren 
apărut totuși arbitrii locali, 
ceștia au fluierat, cerînd ca 
chipele să lasă pe teren. S-a 
liniat numai Daring. După o aș
teptare de 15 minute, arbitrii au 
fluierat sfîrșltul meciului. Echi
pa Daring a primit Cupa, în a- 
clamațllle miilor de slmpatlzanțl. 
în drum spre hotel am văzut 
oameni (bărbați șl femei) dansînd 
de bucurie în ritmul țam-tam-u- 
rllpr...

iar atunci cînd 
Coman blochea- 
totuși înfrînt o 
se termină egal :

seara acestei zile

jocul.
au
A-
e-
a-

GRAJDURILE LUI AUGIAS ?
Eram duminica trecută în 

tribuna stadionului din Brăila, 
la meciul Progresul ■— Di
namo Bacău. Partida abia 
începuse, cmd din stingă 
mea o gură larg deschisă, ca 
o țeavă de armă, dădu dru
mul unei invitații la bruta
litate t -^Rupe-r (desigur pe 
adversarul cu mingea). Era 
un tip de vreo 30 de ani, cu 
toate semnalmentele omului 
aparent „subțire": proaspăt 
ras, pălărie asortată cu mă
nușile, haină de piele, zîmbet 
fin (și. se spune că rîșul este 
exclusiv apanajul omului !)■ 
in timp ce-l pi-iveam cu o 
nedisirnulată uimire, pe lingă 
urechea dreaptă mi-a șuierat 
aceeași formulă lapidată, ca 
un glonte țîșhit din țeava 
aceleiași pientalități, interzise 
de standardul civilizației 
noastre. Apoi, cartușele „Ru
pe-l" 's-au înmulțit. Porneau 
din toate părțile în rafale 
sacadate, treceau în stoluri 
sonore pe lingă chipul oame
nilor cumsecade și se înfi
geau violent in spiritul spor
tivității.

Spre lauda lor, jucătorii lo-

calnici au refuzat să dea curt 
acestui dicteu al instinctelor. 
Pe teren s-a luptat loial, fot
baliștii nu s-au bruftuluit în
tre ei, n-au aruncat în tri
bune sămânța nesportivității. 
Nu ei au contaminat specta
torii, ci unii dintre aceștia, 
veniți de acasă cu invective 
pe buze, au încercat să incite 
fotbaliștii, deși raportul de 
forțe era dezechilibrat și 
echipa din „C“ recunoștea 
prin conduita ei strict bărbă
tească superioritatea forma
ției băcăuane. Bravo învinși
lor doritori de victorie care 
nu uită că superioritatea tre
buie întotdeauna respectată.

Am fi vrut să-i vedem pe 
acei amatori de glezne stîlci- 
te și de mușchi deșirați in 
mijlocul familiei sau al colec
tivului lor de muncă. Avem 
încrederea neverificată, că 
acolo nu i-am găsi situați pe 
aceleași coordonate. Altfel ar 
fi ajuns de multă vreme în 
colții codului penal. Dimpo
trivă, bănuim că în afara 
stadionului sînt niște oameni 
pașnici și cumsecade. Atunci, 
cum de s-au obișnuit să dis-

Rupe-l!!!
desen de Neagu RADULESCU

prețuiască terenul de sport, 
considerînd acest lăcaș, în 
care s-a născut fair-play-ul, 
un fel de grajduri ale lui 
Augias ?

Romulus BALABAN

Prima parte a „Jurnal uliii lolandei Balaș" a 
cuprins „jocurile copilăriei", întîlnirea deci
sivă, poate, cu Lutaa Ernst, multipla noastră 
campioană, primul contact cu marea lume a 
atletismului și descoperirea stadionului „Elec
trica” (din Timișoara) la îndemnul aceleiași 
Luiza Ernst, astăzi' Luiza Lupșa.

II
CAFEAUA»

In după-amiaza aceea a anului '48, pe 
„Electrica", l-am văzut sărind pentru prima 
oară pe „băiatul acela blond" din filmul Lui- 
zei, pe băiatul acela blond care, cînd scriu 
aceste rînduri, stîrnește un zgomot infernal în 
bucătărie, pentru că a încercat să facă două 
cafele, și, ca întotdeauna, a uitat să privească 
ibricul, și cafeaua a dat în clocot — antreno
rul Soeter a mai găsit o kinogramă a lui Rambo 
in „Miroiir des Sports" — și acum eu știu ce 
se întîmplă în bucătărie: Hansi, ca întotdea
una, nu .găsește cârpa, și caută acolo unde nu 
trebuie, și-și frige degetele,, așa că, pînă la 
urmă, bănuiți dumneavoastră cine o să facă 
alte două cafele...

...Da... Au trecut douăzeci de ani. Ce frumos 
a sărit, atunci, Hansi! Aș putea spune că în 
clipa aipeea am ales săritura în înălțime. Doc
torul Amăut mă vedea alergînd „suta", Luiza 
ar fi vrut să fac „lungimea", proba . ei favorită, 
dar eu l-am văzut sărind pe loan Soeter. In 
cele; numai cîteva secunde am reținut absolut

........... . .... ■■———im

COCOHarUlui...La umbra

în zilele următoare n-am mal 
disputat nici un meci, deoarece 
echipa națională congoleză 
deplasat la Addis Abeba, 
schimb, am vizitat reședința 
ședintelui Mobutu, Palatul 
(lunilor șl orașul universitar 
vanium**, situat la 20 km de 
shasa. Ne-au impresionat 
modernele Instalații 
splendida piscină etc. A venit a- 
poi rîndul unor obiective indus
triale : fabrici de confecții, de 
încălțăminte. Am putut, astfel, 
constata că tînăra republică con
goleză, scăpată din chinga colo
nialismului, pășește cu pași si
guri pe drumul progresului.

30.12.1967 : Kinshasa — Brazza
ville — Liberville — Dauala 1500 
km.

31.12.1967 : 
Cotonou — 
3 000 km.

Senegalul, „ ........... —.  
kar, ne primește cu o minunată 
vedere din avion. Așezat pe o 
limbă de pămînt (Capul Verde), 
care pătrunde mult în ocean, 
Dakarul se deosebește mult de 
celelalte orașe africane datorită 
caracterului lui european. Anul 
Nou îl petrecem într-un mic 
hotel, așezat la marginea orașu
lui, cu o sticlă de bere în față 
și cu gîndurile la cei rămași a- 
casă. Ce departe e Bucureștiul !

A doua zi facem un scurt an
trenament, după care băieții se 
pregătesc de plecare spre Rlo. Eu 
și masorul rămînem încă 4 zile 
pe pămîntul african, așteptînd 
Viza pentru Brazilia.

în sfîrșit, pe data de 7 ianua
rie, la ora 4.10, decolăm la bor-

s-a 
în 

pre- 
Na- 

„Lo- 
Kln- 
aici 

sportive,

Dauala — Lagos — 
Abidjan — Dakar

prin capitala lui, Da«

p
CLUJENII M CiȘTIGJT

.-.CUPA F.R.N/ LA POLD
S-au încheiat întrecerile tur

neului de polo dotat cu „Cupa 
F.R.N.". în ultimele partide 
ș-au înregistrat următoarele 
rezultate i Cluj — Oradea 2—-1 
(0—0, 0—0, 2—î, 0—0); Bucu
rești juniori — Cluj II 5—4 
(2—3, 1—0, 1—1, 1—0). Clasa
ment final: 1. CLUJ 4 p, 2. 
Oradea 2 p, 0. București ju
niori 0 p. (Echipele secunde 
ale orașelor Oradea și Cluj 
au participat în afară de con
curs).

P. RADVANI — coresp.

S JURNALUL IOLANDEI BALAȘ

toate mișcările. După doi sau chiar trei ani, 
Hansi a încercat să-mi corecteze aterizarea pe 
spate, „foarte periculoasă pentru micul lui 
păianjen", dar a izbutit cu mare greutate. De 
ce ? Reținusem pînă și greșita lui aterizare 
în acea blîndă după-amiază de pe „Electrica".

IAR INTR-A ȘAPTEA, SA... TE-NTRECI...

Bineînțeles că am venit și în zilele următoare. 
Și am continuat să mă joc. In duminica ur
mătoare am participat la primul meu concurs. 
Am sărit în lungime, de dragul Luizei. Rezul
tatul, 4,42, a adus apă la moară campioanei, 
dar, după alte șapte zile, am sărit 1,25 la 
INĂLȚ1ME. Recordul meu personal a trăit 
doar șapte zile, pentru că în duminica urmă
toare i-am mai adăugat doi centimetri.

Știu... O să vă mire faptul că aveam concurs 
în fiecare duminică, dar dumneavoastră uitați 
probabil că pe atunci nu exista un calendar 
centralizat, cu date științific gîndite, așa că 
nimic nu ne putea împiedica să concurăm în 
fiecare, dar absolut în fiecare duminică.

Am încheiat vara cu 1,28. Față de „concursul 
cu un singur spectator" din curtea casei noas
tre, cînd măsurasem înălțimea ștachetei de lină 
cu un centimetru de croitorie, am adăugat 22 
de centimetri. (Socotelile astea le fac acum. 
Atunci nu visam decît să alerg, să sar și să 
mă rostogolesc pe iarba stadionului, iar după 
terminarea antrenamentului, cînd toți atleții 
se adunau roată, pe iarbă, în jurul doctorului 
Arnăut, să găsesc și eu un loc, lingă Luiza, ca 
să nu pierd nici una din poveștile serii.

VISURILE SE OPRESC LA ARAD...

....'ama spre '49 a fost tot o iarnă de joacă, 
dar, o dată cu venirea primăverii, doctorul 
Arnăut m-a luat de-o parte și mi-a spus: 
„Ioli, dragă, peste o lună e CTM-ul (n, r. „Cupa 
Tineretului Muncitor") la Arad. Numai că 
acolo nu merge oricine. Iar ca să ajungi, tre
buie să sari 1,30...".

Și am ajuns la Arad. Drumul pînă la Arad, 
cu trenul, a fost, pentru mine, mai frumos și 
mai plin de emoții decît zborul peste pol spre 
Tokio, iar biserica de la Vinga mi s-a părut 
mai măreață decît Domul din Milano, pe care 
aveam să-l văd peste vreo șase ani. Mama ne-a 
condus la ,gară, a plins cînd a trebuit să urc 
și a implorat-o pe Elisabeth Araniossi, arun-

dul unul ,-,Boeing 727“ al Com
paniei „Lufthansa" cu direcția 
Brazilia, mult așteptata Brazilie, 
patria lui Pele și a lui Garrin- 
cha ! Dar despre asta, într-un 
reportaj viitor.

Mirce« LUCESCU
jucător la Dinamo București

din Tg'. 
prilejul 
amical 
Mureș 

din lo- 
Robin- 

plonjoa- 
blocajele

)• Voinescu, din 
nou în poartă 1 A- 
pariția lui a stîrnit 
entuziasmul spec
tatorilor 
Jiu, cu 
meciului
A.S.A. Tg, 
— Victoria 
calitate, 
sonadele, 
nela ți
iui au ridicai pu
blicul în picioare. 
Aplauzele au fost 
furtunoase ți des
tul de dese, deoa
rece Voinescu a a- 
părat poarta gazde
lor, jucînd deci îm
potriva înaintași
lor pe care îi an
trenează. Așadar, 
un duel pe viu in
tre antrenor și e- 
levi. Scopul? Con
statarea mai con
cretă, de către an
trenorul Voinescu, 
a deficiențelor pro
priilor înaintași.

® Ni se semna
lează că la Ocna- 
Sibiului 
Unirea
3 ani
campionatul 
Performanța 
cu atît mai 
roasă cu cît
tă formație nu este 
pregătită de vreun

echipa 
a cîștigat 
consecutiv 

local, 
este 

valo- 
aceas-

speclalist. Aso-, 
ciația sportivă este 
în căutarea unui 
antrenor.

Ce vă
Vreți să 
cîștigațt 
natul ?

trebuie ? 
nu mai 

campio-

Ș® Jan Rațiu din 
Sibiu a fost decla
rat în anul 1967 
arbitru fruntaș pe 
fosta regiune Bra
șov. Cîțiva iubitori 
ai fotbalului se în
treabă de ce Cole
giul central de ar
bitri nu-l promo
vează în
vizionar, respecti
vul avînd categoria 
I

lotul di-

de
De

clasificare, 
ce ?

Starea sănă-®
lății soției fotbalis
tului Ion Vasile de 
la Jiul Petroșeni a 
cerut stabilirea a- 
cesteia în altă lo
calitate. Intr-o ase
menea situație for
tuită, soțul — nor
mal — ți-a urmat 
soția. Păcat, însă, 
că din această cau
ză talentatul por
tar se va rupe de 
fotbal, deoarece se 
pare că nu găseș
te înțelegerea cu-

UN PLUS DE INCISIVITATE

venită la fostul lui 
club, iar actualul 
sistem de transfe
rare nu prevede 
clauze pentru îm
prejurări ca cea 
de față, Păcat!

'• Frâțilă a rea
părut pe stadion. 
Duminică diminea
ță atacantul dina- 
movist a jucat în 
echipa de juniori a 
clubului din țoi. 
Ștefan cel Mare 
intr-un meci amical 
cu juniorii Progre
sului. Sperăm că 
peste puțin timp 
să-l vedem ți în 
prima formație.

'• Campioana de 
toamnă a diviziei 
A — Steaua — se 
prezintă înaintea 
returului cu trei 

indisponibilități'.
NEGREA este gri
pat, iar JENEI ți 
VIGU au cite un 
picior in 
primul in 
unei grave
se, al doilea în ur
ma unei fracturi 
la o falangă. Se 
pare că doar Ne
grea va fi apt de 
joc pentru prima 
etapă a returului.

ghips, 
urma 

entor-

IATA
CE A LIPSIT SPADASINILOR NOȘTRI. .

Cîteva considerații la

Un loc in finală (Husariu) și 
locul 4 la 
sportivilor 
cheiatele 
spadă ale

Bilanțul, la prima vedere, 
pare modest. Mai ales cînd în
trecerile au avut loc într-o sală 
cunoscută și cu un public fami
liar. înainte de desfășurarea „in
ternaționalelor** făcusem însă 
unele precizări. Spadasinii noștri, 
prea puțin rodați în mari con
cursuri și competiții internațio
nale, nu puteau aspira la locuri 
fruntașe. Pentru ei, întrecerea 
de 
un 
an 
rie 
continent, de a-și spori bagajul 
experienței. Din evoluția spada
sinilor noștri rezultă că, parti- 
cipînd la principalele competiții 
înscrise în calendarul internațio
nal, șansele lor de a ajunge să 
fie cunoscuți de către specialiști 
vor spori.

Prezența în finală a Iui Husa
riu a fost oarecum neașteptată. 
Nu pe el îl vedeam în turneul 
de 8, ci pe alți sportivi. De pildă, 
pe Moldanschi, Marinescu, Cris
tof Sau Sepeșiu, Nu vrem să 
fim greșit înțeleși. Nu subapre
ciem meritele lui Husariu. Dim
potrivă, prezența sa în finală a 
fost mai mult decît meritorie,

echipe. Iată bilanțul 
noștri la recent în- 
,,internaționale*' 
României.

la

de

la București reprezenta doar 
prilej — primul din acest 

— de a lua contact cu o se- 
de trăgători reputați de pe

finele „internaționalelor*4 de la București

știut fiind că acest scrimer n-a 
avut asigurate, datorită profe
siunii sale (este medic într-o co
mună din apropierea orașului 
Tg. Mureș), condiții de pregăti
re. Un antrenament sau cel 
mult două pe săptămînă. Or, 
trei-patru ore de lucru pe plan
șă nu reprezintă aproape nimic. 
Iată de ce performanța lui Hu- 
sariu este de apreciat.

Așteptam, cum am spus, mai 
mult de Ia ceilalți trăgători. Sînt 
sportivi talentați care au muncit 
mult. Este evident că, sub rapor
tul pregătirii fizice și chiar teh-

mnnniuiiiiiiiinniminniiHHWimmniinii

Puncte de vedere
iiniiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiHiinimiiiiniiiiimr

nice, ei n-au fost cu mult mai 
prejos decît adversarii lor cei 
mai redutabili — Uhlig, Vitebsk.;, 
Schultze, Kurczab etc. Unde au 
greșit, totuși ? In direcția orien
tării tactice. Aceasta i-a privat 
de locuri mai bune în clasamen
tul general, i-a împiedicat chiar 
să ajungă în finală. Spadasinii 
noștri vor trebui să înțeleagă că 
folosind o tactică defensivă nu 
vor ajunge niciodată trăgători 
reputați. Dimpotrivă, spiritul in
cisiv determină — și nu numai 
în spadă — victoria. Foarte bine 
remarca antrenorul echipei so
vietice, Kolcinskî: „Eu cred că 
dacă băieții dv. ar fi deprinși să 
acționeze ceva mai ofensiv, ei 
ar fi în măsură să vă ofere, nu 
peste mult 
facții mari 
floretă".

O spune
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cătoarea de disc, să mă pieptene, că nu-s decît 
un copil...

Din nefericire, la Arad am luat doar lacul 
patru, cu 1,30, și astfel n-am cîștigat dreptul 
de a merge la București, pentru finală. Ena 
Hiott sărise 1,45. In seara aceea am făcut cele 
dinții calcule. Aveam 15 centimetri în urmă... 
Și îmi părea așa de rău... Luiza mergea la 
București... Și toți prietenii mei. Cu o zi înainte 
de plecare, mama Luizei' a simțit ea ceva și 
mi-a propus să mă ia și pe mine, dar mama 
nu m-a lăsat. Visurile mele se opreau la Arad

A CU! E FETIJA?

In primăvara anului 1950 am început să mă 
gîndesc, pentru prima oară, ce bine ar fi să 
ajung atletă. Dar eram tare slabă. (Am uitat 
să vă spun că n-am fost primită în școală, la 
șapte ani, pentru că eram debilă, și așa am 
petrecut aproape un an la Jebel, Ca să mă mai 
întăresc).

In vara lui 1950 am ajuns în tabăra de ju
niori de la Cluj. Primirea n-a fost grozavă. 
Seara, cînd să intru în sala de mese, un atlet 
înalt cît Dallas Long — hai să zicem că i-am 
uitat numele — m-a Cam pus pe fugă 1 „Mâi, 
copile, aici nu e cantină pentru oricihe !"... 
Ceilalți au intervenit. în apărarea mea, au 
izbutit, cu chiu cu vai, șă-l convingă că sînt 
atletă și lucrurile s-au mai liniștit. Din seara 
aceea nu m-am gîndit decît la uriașul cu inimă 
rece, dar pînă la urmă n-am izbutit să cîștig se
lecția pentru deplasarea la Budapesta. Deși să- 
risem 1.46, am venit doar pe locul trei. Și to
tuși, întîmplarea a făcut să plec și eu, Cineva 
a spus „să meargă toate trei", și așa a fost, 
La Budapesta, însă, în gară, am avut un alt 
necaz. Unul dintre cei care ne așteptau, văzîn- 
du-mă printre valize, a întrebat, grijuliu, dacă 
sînt copilul vreunui antrenor sau oficial. A- 
ceastă bănuială nu putea, în niciun caz, să 
contribuie la pregătirea mea psihologică.

A doua zi am sărit în afară de concurs — 
iarăși 1,40 — dar am întrecut-o pe Ella Soos 
care sărise oficial 1,35. Și am fost foarte feri
cită. Cu gîndul la vorbele lui „Dallas Long", 
îmi dădeam seama că n-am venit la Budapesta 
doar în plimbare.

Cam peste o lună am făcut cunoștință cu 
pista stadionului Republicii. Eram speriată. 
Adversarele mele — săritoarele sovietice Ga

timp, aceleași satis- 
pe care le aveți la

un om cu o bogată

experiență, care a avut prilejul 
să-i vadă Ia lucru, în ultimii ani, 
pe spadasinii noștri din lotul re
prezentativ.

Ne-a părut rău că nu l-am pu
tut urmări și Ia individuale pe 
spadasinii din lotul de tineret; 
care s-au înapoiat din Cuba.’ 
Toți — Pongraț, Duțu, Al. lstra- 
te — au evoluat la echipe. Și 
au evoluat bine. Mai alea Istrate 
și Pongraț. Duțu ni s-a părut 
puțin obosit.

Adevărul este, așa cum au ți
nut să-l sublinieze și unii specia
liști străini care ne-au vizitat 
cu prilejul „internaționalelor** — 
că putem alcătui o echipă de 
spadă destul de bună. într-o ase
menea echipă de perspectivă 
și-ar găsi loc, în afara trăgăto
rilor Pongraț, Duțu și Istrate, 
Cristof șl Sepeșiu. Sînt elemente
le cele mai de viitor în această 
probă. Sînt sportivii care se pot 
apropia cel mai mult de acel 
,,4“ ideal spre care țintim, o 
echipă capabilă să ne reprezinte 
chiar și în marile competiții in
ternaționale — campionate mon
diale și J.O. Media de vîrstă —i 
aproximativ 21 
zintă o bună 
menținerea pe 
unei asemenea

Dar, atenție
amintit: preocupare deosebită 
pentru acțiunile ofensive. Un 
plus de incisivitate — ceea ce a 
lipsit spadasinilor noștri la „in
ternaționale** — ar face să spo
rească simțitor acțiunile echipei 
României, ale spadasinilor luați 
chiar individual. Ce ziceți băieți, 
se poate ? Depinde numai de 
voi!...

de ani — 
garanție 
primul ] 

echipe.
Ia ceea

■ repre. 
pentru 
plan a

ce am

Tiberiu ST AM A
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Pe „Electrica", acum 20 de ani împreună 
cu „tînărul acela blond", Ion Soeter

lina Ganecker și Lidia Borodina — aveau o 
faimă teribilă. Mă frământa o singură idee; 
să nu mă fac de rîs. Și nu m-am făcut. Galina 
a cîștigat cu 1,60 — pentru mine asta era o 
cifră de stratosferă — Borodina a sărit 1,50, 
iar eu am trecut din nou peste 1,40... Era un 
rezultat destul de bun, dar mă îngrozea gîndul 
că am să rămân veșnic cu el. La 5 noiembrie, 
în ultimul concurs al anului, iarăși 1,40! Am 
plins de necaz. A doua zi, însă, Luiza a scos 
de la copiat cîteva poze în care eram și eu, 
împreună cu prietenii noștri. Am arătat pozele 
la școală, fetele m-au privit lung și astfel am 
uitat că mustăciosul din gara Budapesta între
base, „a cui e fetița asta?".

(va urma)



ORICE EZITARE COSTĂ
ANTRENORUL F. PANETH 
COMENTEAZĂ „INTER
NAȚIONALELE" DE TENIS 
DE MASĂ ALE R. F. A 
GERMANIEI Șl ANGLIEI

Finala românească de la 
Brighton, într-o companie va
loroasă (au lipsit numai ju
cătoarele din R.D. Germană 
și R. F. a Germaniei), este 
un succes demn de a fi con
semnat. Și cu atît mai mult, 
performanța învingătoarei, E- 
leonora Mihalca. Curioși să a- 
flăm amănunte, la întoarcere, 
l-am interpelat pe antrenorul 
emerit F. Paneth care a înso
țit pe sportivii noștri.

— Deoarece, de la Bri
ghton nu ne-au parvenit 
toate rezultatele, am să 
vă rog să faceți comple
tările și comentariile de ri
goare.

— Cu plăcere. La echipe 
bărbați, în semifinale: 
U.R.S.S. — Ungaria II 3—1, 
Iugoslavia — România 3—2, 
iar în finală: Iugoslavia — 
U.R.S.S. 3—2. Simplu bărbați, 
turul II: Langan (Irlanda) — 
Negulescu 3—0. Simplu fe
mei. turul II: Alexandru — 
Smith 3—0. Mihalca — Heppel 
3—0. Sferturi : Alexandru — 
Rudnova 3—2 (—19, —13, 10, 
14, 18). In seturile pe care 
le-a pierdut, Alexandru nu a 
tras decît două mingi. Apoi, 
ea a dirijat cu mai multă a- 
dresă și a atacat cu precizie 
din rever. Mihalca — Koczian 
3—2. Loviturile ofensive — 
mai ales cele din forhand —

Antrenorul Max Merkel — un bun 
constructor de echipe

De cînd F.C. Nfirnberg este 
lider autoritar în campionatul 
R.F.G. — lumea fotbalului a de
venit foarte atentă la ceea cs 
face Max Merkel, antrenorul 
acestei echipe. Dacă un antrenor 
crește pe măsura succeselor e- 
chipei sale, atunci Merkel a de
venit un mare antrenor. Și asta, 
fără nici un jucător din Înotul 
reprezentativ al R.F.G.

O CARIERA PILDUITOARE

Merkel a fost un jucător fără 
strălucire, într-o echipă cu mul
te stele. A jucat mijlocaș și fun
daș la Rapid din Viena, într-o 
echipă care — cu generația Mel
chior, Happel, Zeman, Dienst și 
Korner — a întrunit crema fot
balului austriac de după război. 
El s-a evidențiat, totuși, prin 
Seriozitate și prin inteligența 
jocului său.

A terminat cariera de jucător 
în 1954, devenind antrenorul 
unei echipe amatoare la Haga, 
în Olanda. Aci îl remarcă fede
rația olandeză și îl numește, în 
1955, antrenor-selecționer al 
echipelor A și B. La o vîrstă 
cînd alți antrenori conduc echi
pe mici districtuale, Merkel con
duce cursurile de antrenori ale 
federației. în 1956 se întoarce 
în cartierul Huttelsdorf, subur
bie a Vienei (unde fiecare locui
tor este rapidist) și devine an
trenorul foștilor săi colegi de 
echipă. Urmează ani de succese 
și de decepții — soarta antre
norilor. Dar în 1958 este chemat 
la Dortmund, la Borussia, echipa 
campioană a R.F.G. Aci a pornit 
pe rampa succesului. Trei ani 
mai tîrziu este racolat de Mun- 
chen-1860, de unde a trecut, în 
anul 1966, la clubul cel mai 
bogat în tradiții fotbalistice din 
R.F.G. : F.C. Nfirnberg. La a- 
ceastă formație ajunge în cul
mea gloriei. Este admirat, invi
diat și copiat.

Merkel este nu numai un tac

Nu este o echipă de rugby, ci echipa de fotbal „F. C. NUrnberg" în antrenament sub condu
cerea lui Merkel

tician excelent, dar înainte de 
toate un constructor de echipe. 
Nu se pleacă în fața vedetelor 
din club, ci ia totul de la alfa, 
descoperă și șlefuiește talentele 
tinere. In cei trei ani cît a acti
vat la echipa din Dortmund a 
descoperit și a lansat jucători 
ca Emmerich, Schutz, Konietzka 
etc., care mai apoi au jucat de 
multe ori în prima reprezentati- 

•ale româncei au funcționat 
foarte bine. Semifinale: A- 
lexandru — Jurik 3—1. Din 
setul secund, de la scorul de 
8—5 pentru Jurik, s-a aplicat 
regula activizării. Mihalca — 
Grinberg 3—0. Mihalca s-a 
impus prin servicii scurte, 
urmate de mingi trimise 
din topspin pe mijlocul 
mesei și încheiate cu atacuri 
decisive. Finala dintre cele 
două reprezentante ale Ro
mâniei ne-a produs multă sa
tisfacție.

— Cu ce impresii v-ați 
înapoiat?

— Consider că bilanțul de 
la campionatele internaționale 
ale R.F. a Germaniei (5 locuri 
în semifinale) și Angliei (o fi
nală românească la simplu 
femei, calificarea în alte două 
finale și într-o semifinală) 
este mulțumitor. Astăzi, în te
nisul de masă acțiunile se 
poartă în mare viteză, fără 
nici un pic de reținere. La va
lorile atît de apropiate exis
tente între 7—8 jucătoare și 
12—-14 jucători, orice ezitare 
costă, poate însemna o răs
turnare de rezultat, prin ur
mare înfrîngerea. Nimeni nu 
mai așteaptă greșeala adver
sarului. Un moment de de- 
coneentrare poate deveni fa
tal. Jucătorii noștri au reușit 
cîteva finaluri favorabile, dar 
au și pierdut destule. Este, de 
asemenea, de subliniat, fluc
tuația manifestată de unii 
sportivi, Giurgiucă cîștigă la 
Jonyer (în R.F. a Germaniei), 
dar pierde la același jucător 
(în Anglia); Luzova învingă
toare la Wisloch (R.F.G.) ca și 

vă. Cu un ochi de vizionar, el 
descoperă talentul încă ascuns al 
tinerilor jucători, îi lansează în 
bătăliile divizionare, luîndu-și 
cu curaj riscurile folosirii unor 
valori încă neconfirmate. Pentru 
Merkel, un jucător în plină pu
tere, dar fără perspectivă de a 
mai urca, nu mai este un jucător 
care trebuie folosit.

El aplică metode foarte perso
nale de pregătire a tinerilor 
jucători. Nu neglijează nicide
cum . pregătirea tehnică, dar 
pune accent mare pe pregătirea 
fizică generală și specifică. 
Exercițiile folosite (în parte in
ventate de el, în parte adaptate) 
permit dezvoltarea rapidă a unor 
însușiri fizice considerate de el 
de importanță fundamentală. 
Exercițiile specifice pentru per
fecționarea șutului la poartă 
constituie, intr-un fel, funda
mentul metodei sale. Este un 
fapt cunoscut că echipele pe 
care le antrenează dispun în
totdeauna de șuteri redutabili 
nu numai printre înaintași, dar 
și printre apărători. Nu-i de 
mirare că F.C. Nfirnberg a mar. 
cat — în medie — mai mult de 
trei goluri de fiece joc și asta 
în lumea necruțătoare a jocului 
defensiv din liga federală. Mer
kel este un antrenor foarte 
exigent. Totuși, este ascultat 
cu devotament de jucătorii săi 
— căci el știu că tot ce între
prinde este în interesul echipei 
și în interesul lor propriu. El 
mai are o mare calitate: știe 
să transmită jucătorilor ceva 
din entuziasmul său. Dinamis
mul acestui pedagog dotat se 
aliază cu o bună doză de umor 
natural, constituind un amal
gam foarte prețios pentru un 
educator.

ANTRENAMENTUL 
ESTE O MUNCA SERIOASA

Antrenorul Merkel nu este 
adeptul exercițiilor de forță în 

timpul sezonului competițional. 
Totuși, antrenamentele sale au 
o mare intensitate și necesită 
mult efort. Are o lozincă : toate 
exercițiile trebuie aplicate in 
plină mișcare, la fel ca în tim
pul jocului. Comoditatea nu 
are ce căuta în echipa sa. UN 
TINAR AMBIȚIOS, CARE SE 
MIȘCA MULT IN TIMPUL 
CELOR 90 DE MINUTE, ESTE 

la Brighton (la echipe) este 
însă eliminată de Jurik; cu
plul Alexandru—Mihalca (în
trecut detașat — la echipe — 
de perechea Wright—Smith) 
dispune — la proba indivi
duală — de englezoaice cu 
3—0 I Tot la Brighton, du
blul Giurgiucâ—Negulescu în
vinge — la echipe — pe Kor- 
pa—Șurbek, dar apoi cedează 
— la individual — în fața a- 
celorași adversari.

— Așadar, ce preconi
zați în cele cinci săptă
mîni pînă la Lyon?

— O pregătire fără mena
jamente, cu maximum de e- 
xigență, cu participarea con
știentă a sportivilor. Multe 
nu se pot face, dar ceea ce 
este posibil, să realizăm în
tocmai. O mare influență o 
vor avea și tragerile la sorți. 
Cred că este necesar să fim 
și noi reprezentați la ședința 
tehnică din 23 martie.

C. COMARNISCHI

JIRI RASKA
VIENA 5 (Agerpres). — Con

cursul internațional de sărituri 
cu schiurile desfășurat la Mit- 
tendorf (Austria) s-a încheiat 
cu victoria surprinzătoare a 
sportivului cehoslovac Zbynec 
Hubac, care i-a întrecut pe me- 
daliații Olimpiadei de la Greno
ble, Jiri Raska (Cehoslovacia) 
și Reinhold Bachler (Austria).

învingătorul a totalizat 345

MAI UTIL DECÎT O VEDETA 
CARE STA PE LOC, IN UM
BRA JUCĂTORULUI CE-L 
MARCHEAZA. Jocul fără min
ge este chiar mai important 
decît jocul cu mingea, căci 
durează 87 de minute. Antre
namentele sale conțin multe 
alergări, sprinturile scurte va
riind cu alergări în ritm mai 
încet, exercițiile de efort cu 
cele de relaxare. Cele mai mul
te exerciții se bazează, însă, 
pe folosirea mingii.

Merkel provine de la o echi
pă la care preocupările tactice 
au stat mereu pe primul plan. 
Echipele antrenate de Merkel 
încearcă tot ce apare nou în 
tactica altor echipe. El conside
ră că în liga federală, unde 
lupta’ pentru puncte este atît 
de acerbă, e absolut necesar 
să ai o apărare solidă. Ca ata
re, F.C. Nfirnberg joacă cu „li
bero" și se apără cu marcaj 
strict, fără însă a neglija ata
cul.

Dăm mai jos o schemă a an
trenamentelor lui Merkel, din 
timpul unei săptămîni de cam
pionat, după revista vest-ger- 
mană „KICKER". De notat 
că în liga federală jocurile ofi
ciale se dispută sîmbăta.

Duminică : jocuri amicale 
(uneori), cu adversari de cate
gorie inferioară. Se folosesc 
mai mulți jucători de -rezervă, 
care au astfel prilejul de a se 
antrena și afirma. Luni : dimi
neața, antrenament cu caracter 
de înviorare și relaxare, dar 
numai dacă se simte nevoie ; 
după masă, antrenament con- 
stînd din mișcări ușoare. Marți: 
dimineața, două ore de antre
nament de pregătire fizică ge
nerală. Se folosesc multe exer
ciții cu mingi medicinale. După 
masă, antrenament individual 
cu mingea. Accent pe șuturi Ia 
poartă. Participă în egală mă4 
sură și apărătorii, care în echi
pa lui Merkel sînt șuteri redu
tabili. Urmează ședința de ana

liză. Se comunică programul 
săptămînii și se pune la punct 
tactica jocului următor. 
Miercuri: dimineața două ore 
de exerciții, mai ales alergări, 
apoi jocuri : 4 contra 2 și miu- 
ță. După masă, joc contra unei 
echipe de tineret, în timpul că
ruia se aplică tactica stabilită 
în ziua precedentă. Joi : dimi
neața, 2 ore de pregătire fizică

Echipele masculine de volei sovietice din prima categorie 
susțin in aceste zile jocurile retur ale campionatului. Iată 
o fază din meciul Burevestnik Alma-Ata—Kalev Tallin, 

încheiat cu victoria gazdelor, cu 3—0
Foto: TASS- ÎNVINS !

de puncte, cele mai bune sări
turi ale sale măsurînd 125 și, 
respectiv, 118 m. Pe locurile 
următoare s-au clasat Bachler
— 331 puncte (128 și 119) și 
Raska — 330,5 puncte (127 și 
118).

întrecerile concursului au fost 
urmărite de 35 000 de specta
tori.

Merkel explică o temă 
tactică

generală și de tehnică indivi
duală. In cazul unui joc in 
deplasare urmează călătoria. 
După masă : exerciții cu min
gea. Vineri: dimineața, exerci
ții de gimnastică urmate de joc 
pe spațiu redus, chiar și cînd 
echipa se află în deplasare.

Merkel nu face uz de canto
namente, dar nici nu este ne
voie, căci jucătorii săi au o 
înaltă conștiință profesională.

Succesele lui Merkel la dife
rite echipe au îndemnat multe 
cluburi să dorească să-și asi
gure colaborarea sa. In acest 
an a primit oferte foarte ten
tante din Elveția, Spania, Ame
rica de Sud și, bineînțeles, chiar 
din R.F.G. Clubul din Hanovra 
ar fi dorit să-l angajeze de pe 
acum pentru anul 1970. Dar a 
răspuns tuturor negativ și re
cent a semnat un nou contract 
pe 4 ani cu F.C. Nfirnberg — 
e drept, în condiții care îl si
tuează, probabil, printre cei 
mai bine plătiți antrenori de 
fotbal din lume. Este solicitat 
de casele de publicitate, cine
ma, televiziune, radio, edituri, 
publicații, fiind una din figu
rile cele mai populare din spor
tul vest-german. Cei mai mulți 
jucători visează să joace sub 
conducerea lui.

N. BRAȘOVEANU

KAREN MUIR - 1:07,9 la 100 m spate
JOHANNESBURG 5 (Ager

pres). — Cu prilejul unui con
curs internațional de natație 
feminin, disputat la Bloembon- 
tein, cunoscuta înotătoare Ka
ren Muir (Republica Sud-Afri- 
cană) a cîștigat proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:07,9. Pe 
locul doi s-a clasat Elaine Tan

LA NEW YORK;

A/ino Benvenuti a recucerit centura
de campion mondial

NEW YORK 5 (Agerpres). — Prima 
gală de box desfășurată la noul Ma- 
disson Square Garden din New York, 
în fața a circa 20 000 de spectatori, 
a programat două meciuri profesio
niste pentru titlul mondial, meciuri 
soldate cu rezultate oarecum surprin
zătoare. Italianul Nino Benvenuti a 
recucerit de îa Emile Griffith centura 
de campion mondial la categoria 
mijlocie, iar fostul campion olimpic 
Joe Frazier a devenit campion al lumii 
la categoria grea (versiunea statelor 
New York, Massachusetts și Illinois), 
învingîndu-l prin k.o. tehnic pe Bus
ter Mathis.

Fe marginea meciului dintre Ben
venuti și Griffith (al treilea în de
curs de un an), corespondentul agen
ției France Presse scrie : „Răsturnînd 
toate pronosticurile care-l dădeau mare 
favorit pe Griffith, pugilistul italian a 
confirmat prima sa victorie asupra a-

CU BALONUL ROTUND ÎN JURUL LUMII
PRIMA MUSTRARE

Federația engleză de fotbal a 
făcut cunoscut că echipa Port 
Vale, care activează în liga a 
patra, a fost amendată cu suma 
de 1 500 lire sterline și că o 
serie de conducători ai clubu
lui, în frunte cu managerul for
mației de fotbal, sir Stanley- 
Matthews, au primit mustrări. 
Motivul ? Cîțiva jucători care 
activează în echipa de fotbal și 
care nu au statut profesionist 
au primit diferite prime și pre
mii incompatibile statutului de 
amatori. De menționat că Stan
ley Matthews a fost mustrat 
pentru prima oară în lunga sa 
carieră fotbalistică.

TERENURI DE JOC DIN MA
TERIAL PLASTIC

Federația mexicană de fotbal 
va propune F.I.F.A.-ei ca tur
neul final al C.M. din 1970 care 
urmează să aibă loc în Mexic 
să se desfășoare pe terenuri 
din material plastic. Acest te
ren. constă dintr-un covor din 
fibre sintetice prevăzut cu un 
gazon artificial înalt de 5 cm. 
Primul model de acest gen este 
folosit pe astrodromul — Texas 
din Houston (S.U.A.), unde te
renul de fotbal din material 
plastic are un gazon de numai 
un centimetru. Specialiștii afir
mă că un gazon artificial mal 
înalt ar da o mai mare elastici
tate terenului.

FOTBALIȘTI CELEBRI 
ÎN RETRAGERE

Fostul internațional argenti

Iatd-i, încununați de la
urii olimpici șl de onoru
rile statului francez, pe cel 
mai buni sportivi ai Fran
ței la Jocurile Olimpice de 
la Grenoble. „Regele schiu
lui", cum a fost supranu
mit Jean Claude Killy, a 
cîștigat toate cele trei pro
be alpine, iar Marielle 
Goitschel — titlul olimpic 
la slalomul special. Ei răs
pund aclamațiilor cu care 
au fost primiți la Val 
d’Isere.

Foto : KEYSTONE

S-a calificat Reshewski
LOS ANGELES 5 (Agerpres). 

— La Los Angeles a luat sfîr- 
șit meciul de baraj pentru ca
lificarea unui jucător în turneul 
candidaților la titlul mondial 
de șah. Cei trei mari maeștri 
care au participat la meci — 
Samuel Reshewsky (S.U.A.), 
Leonid Stein (U.R.S.S.) și Vlas- 
timil Hort (Cehoslovacia) au to
talizat fiecare cîte 4 puncte. In 
această situație, pe baza siste
mului folosit de Federația in
ternațională de șah, se califică 
Samuel Reshewsky.

ner (Canada) cu 1:08,4. Alte re
zultate : 200 m liber: Angela 
Coughlan (Canada) — 2:18,8; 
100 m bras : Marie Bresler (Re
publica Sud-Africană) — 1:21,4; 
100 m fluture: Jean Warren 
(Canada) — 1:10,4; ștafeta 4x100 
m liber: Canada — 4:19,4.

mericanului, bătîndu-l net la puncte, 
în prezența a numeroși spectatori, 
printre care se aflau cîteva mii de 
italieni",

Benvenuti a recucerit titlul mon
dial . datorită mai ales unei tactici 
inteligente. El a imprimat luptei rit
mul ce-i convenea. L-a lăsat pe Grif
fith să atace în primele reprize, a 
contraatacat, s-a retras din nou, iar 
în repriza a 9-a a întors situația în 
favoarea sa, printr-un fulgerător cro
șeu de stînga la maxilar, care l-a ex
pediat la podea pe adversar. Numărat 
pînă la „7", Griffith a suportat apoi 
o adevărată ploaie de lovituri și nu
mai robustețea sa ieșită din comun 
i-a permis să evite knock-out-ul.. Din 
acest moment, Benvenuti - a păstrat 
inițiativa încă 4 reprize, boxînd ra
pid, tehnic, așa cum făcuse în primul 
meci din aprilie 1967. 

nian Labruna, care la vîrsta de 
40 de ani a jucat în reprezen
tativa țării, s-a retras din acti
vitatea competițională. El este 
acum antrenor la echipa River 
Plata din Buenos Aires. Și 
portughezul . Germano, fostul 
fundaș central al naționalei Por
tugaliei și al echipei Benfica, a 
spus adio activității competițio- 
nale. împreună cu fostul său 
coleg de club Costa Perreira, 
Germano activează în prezent 
ca antrenor secund la Benfica.
VIITOARELE EDIȚII ALE C.M.

Președintele Federației inter
naționale de fotbal, sir Stanley 
Rous, aflat la Buenos Aires, a 
declarat că în mod cert cam
pionatul mondial de fotbal din 
anul 1978 va avea loc în Argen
tina. După cum se știe, ediția 
a 9-a se va desfășura în anul 
1970 în Mexic, iar ediția a 10-a 
— jubiliară — în 1974 în R.F. 
a Germaniei. Pentru ediția a 
12-a (din anul 1982) cele mai 
mari șanse le are Spania.

Răspunzînd ziariștilor la o în
trebare privind regulamentul de 
joc și eventualele modificări 
propuse, Stanley Rous a spus : 
„Aceasta este o problemă foar
te delicată. Important este să 
menținem aceleași reguli in 
toate țările". Președintele 
F.l.F.A. a menționat faptul că 
tentativele de a desființa ofsai
dul nu au dus la nici un re
zultat.

'ir
© în „Cupa campionilor A- 

mericii de Sud: Universidad 
Catolica — Universidad Chile 
2—1 (1-0).

Klim — nou record sovietic 
la aruncarea ciocanului

Cu prilejul unui concurs at
letic desfășurat pe stadionul din 
Tașkent, cunoscutul sportiv so
vietic Romuald Klim a stabilit 
un nou record unional în proba 
de aruncarea ciocanului cu per

Avînd asigura,tă victoria, în ultimele 
două reprize el s-a mulțumit să res
pingă asalturile disperate ale lui Grif
fith. Acesta din urmă a reușit serii 
bune ia corp, dar nu a găsit lovitu
ra decisivă pe care o căuta insistent, 
singura ce i-ar fi permis să-și mențină 
titlul.

Boxerul din Triest a realizat, spun 
comentatorii, o performanță unică în 
istoria boxului profesionist : e! este 
primul boxer european care cîștigă, 
pierde și recTștigă un titlu mondial 
(în trei întîlniri) în S.U.A. în palma
resul lui Benvenuti sînt înscrise acum 
74 de victorii, și 2 înfrîngeri, în timp 
ce Griffith, aflat la al 18-lea meci 
pentru titlul mondial, a cîștigat 62 
de întîlniri și a pierdut 9.

Meciul greilor s-a terminat în re
priza a 11-a, cînd Frazier, cu un up
percut de stînga, l-a| trimis la podea

„Cupa Martini" la floretă fete

ANA ENE

PE LOCUL 3
TORINO (prin telefon). Ac

tuala ediție a „Cupei Martini1* 
a fost cîștigată de floretista so
vietică Novikova, campioana 
mondială de tineret de anul tre
cut de la Teheran. Ea a fost 
urmată de Zabelina, campioana 
mondială de... senioare de la 
Montreal și de sportiva noastră 
Ana Ene. Ordinea, In continua
re, în clasament : Ragno, Cl li
lacs și Samușenko.

Ana Erie, cea mai bună din
tre trăgătoarele noastre in acest 
tumeu-maraton, a dispus — în 
primul tur de eliminare directă
— de Rastvorova, cu 4—3 șl 
4—0. Apoi, în turul 2, ea a în
trecut-o pe Depetrls cu 4—1,
2— 4, 4—2. In turul 3, Ene a
pierdut la Ragno (3—4, 4—1,
3— 4), astfel că a intrat în reca
lificări. în primul tur de reca
lificări, Ene a dispus de Palm 
cu 4—3, 1—4, 4—1. Apoi, în tu
rul itrmător, a întrecut-o pe 
Schmidt : 1—4, 4—1, 4—3, asi- 
gurîndu-și astfel un loc în fi
nala concursului. Aici, Ene a 
obținut două victorii: 4—1 la 
Gulacs și 4—2 la Samușenko.

Resimțindu-se după efortul 
depus în întrecerile pentru 
„C.C.E.", celelalte floretiste care 
ne-au reprezentat în acest con
curs au trecut de primele tururi 
de eliminare directă (Drîmbă — 
Pawlas 4—I, 4—0, și Drîmbă — 
Rousselet 4—I, 3—4, 4—2; Iencic
— Kondratieva 4—3, 4—1 și
Iencic — Gulacs 4—3, 4—1; Or- 
ban-Szabo a cedat la Zabeli
na, în primul tur de eliminare 
cu 4—1 și 4—2), astfel că . au 
fost nevoite să susțină o serie 
de asalturi suplimentare, în 
recalificări. Ele s-au clasat pe 
locurile 7—14, Împreună cu un 
grup de sportive printre care 
Gorohova, Rastvorova, Bobiș și 
Schmidt.

In clasamentul general stabi
lit cu acest prile] România o- 
cupă locul 2, după Uniunea So
vietică și înaintea R.F. a Ger
maniei și Ungariei.

In cursul zilei de luni flore- 
tlstele noastre au plecat spre 
Milano, unde vor avea o scurtă 
perioadă de pregătire comună 
cu floretistele din loturile Ita
liei și Ungariei.

In cursul zilei de vineri, 
proaspetele campioane europe
ne se vor înapoia în Capitală.

formanța de 71,88 m. Vechiul 
record care îi aparținea era de 
71,46 m. Klim deține acum și 
cel mai bun rezultat mondial 
din actualul sezon.

pe Mathis. Acesta s-a ridicat, dar era 
groggy/ nu se mai putea apăra si ar
bitrul l-a declarat învingător pe Fra
zier. Managerul fostului cam-,ion o- 
limpic a declarat că există perspecti
va ca Frazier să întîlnească pe câști
gătorul meciului dintre Jerry Quarry 
ți Jimmy Ellis, alți doi pretendent) 
la titlul mondial după versiunea or
ganizației profesioniste WBA World 
boxing association). Se reamintr-ae 
totodată că a treia organizație teu un 
caracter mai internațional) Consi iul 
mondial al boxului, avînd sediul la 
Ciudad de Mexico, continuă să-l re
cunoască drept campion nrondia- la 
grea pe Cassius Clay, suspendat și <on- 
damnat de autoritățile americane pen
tru faptul de a fi refuzat să ■ n- 
corporat în armata S.U A.
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