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Delegația Repuftlieii
Socialiste România 

care va lua parte la 
Consfătuirea Comitetului 

Politic Consultativ 
al țărilor participante 

«la Tratatul de la Varșovia
a pictat hi 1. P. Bulgaria
- Miercuri dimineața a plecai la Sofia delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 

I Român, președintele Consiliului de Stat, care va participa la
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ ai țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație fac parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent ai 

>C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Corneliu 
■Mănescu, ministrul afacerilor externe, general-colonel ion loniță, 
■ ministrul forțelor armate, și Nicolae Blejan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia.

‘ La plecare, pe aeroportul Bâneasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnciraș, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Hie Verde», de membri și membri supleanți ai Comitetului 
Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori.

Erau prezenți Hristo Gălăbov, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Ambasadei R. P. Bulgaria la București, și membri ai amba
sadei.

Pe aeroport, un mare număr de cetățeni ai Capitalei au 
salutat cu căldură pe membrii delegației române. Un grup de 
pionieri Ie-a oferit flori.

(Agerpres)

Oaspeții internaționalelor de schi
au sosit

Marți seara, la aeropoitul 
Băneasa a fost animație mare. 
Au sosit participanlii la inter
naționalele de schi și, o dată 
cu ei, ultimii concurenti care 
se întrec la Festivalul' de mu
zică ușoară de la Brașov do
tat cu „Cerbul de aur". Pe 
noi ne-au interesat, firește, 
schiorii. Au coborît din avioa
ne reprezentanții Franței : 
HENRI BRECHN, SYLVAIN

la Poiana Brașov

Prima! meci Dinam©-Blokkeer Baga 
in „C. C. E.“

Ia volei
Sala Dinamo găzduiește 

astăzi primul meci din cadrul 
sferturilor de finală ale edi
ției 1968 a „C.C.E."; dintre Dina
mo București și Blokkeer Haga. 
Campionii Olandei prezintă o 
garnitură compusă din urmă-

Astă-seară 
în Capitală

DAOLENA (JEAN-PfERRE AU- 
GERT, vedeta echipei, a pier
dut avionul și a sosit aseară), 
Austriei: KURT RECHER, RU
DOLF BOCEK, ; Italiei: TE- 
RESSO WACHET, WALTER 
V1PJ, R. F. a Germaniei: 
KLAUS MAYER, WALTER 
ZINT, Cehoslovaciei: SPRINGE 
VADAR, FRANTISEK DLAST. 
Sportivii maghiari au sosit 
direct la Brașov, cu trenul.

Miercuri la prinz, un auto
car a transportat pe toți par- 
ticipanții la Poiana Brașov. 
Drumul de la București pînă 
la destinație a fost caracteriza, 
printr-o bună dispoziție mani
festată în special de italieni 
care, foarte... spirituali, se ru
gau ca Augert să piardă și 
avionul de ieri. 1

Schiorii noștri au făcut în

..lllillllllllllillllhllhlllllllllllllil»
Primii participant la inter
naționalele de schi alpin, 
schiorii din Cehoslovacia. 
Austria și R. F. a Germaniei 
în fața autobuzului care-i va 
transporta la Poiana Brașov

ultima perioadă antrenamente 
intense și vor cu orice preț 
să nu fie întrecuți pe „teren 
propriu". Tăbăraș, Bălan și 
ceilalți au calități care le per
mit să obțină victoria în în
trecerea cu reputații lor ad
versari.

Dan Cristea va 
încerca la inter
naționale să ree
diteze perfor
manța de la na
ționale : locul 1 
la slalom spe
cial.
Foto: A. NEAGU

CAMPIONATUL SE APROPIE

FOTBALUL IN PAGINA INIII!
torii 9 jucători : Tinkhof, Koo- 
len, Dc Vink, Cohstandse, 
Brouwer, Krancnburg, Schreu
ders, Barzilay și Zwagers. Cei 
mai cunoscuți sînt primii 5, 
care au intrat în alcătuirea 
naționalei olandeze la „mon
dialele" din 1966 (Cehoslova
cia) și „europenele" din 1967.

Echipă de luptă și practi
ced un volei modern, de bună 
calitate tehnică și spectacu
lară, Blokkeer totuși, în mod 
normal, nu-i poate pune prea 
mult în dificultate pe dinamo- 
viști (deținători ai trofeului, 
cucerit doi ani la rînd) care 
manifestă în ultima vreme o 
promițătoare creștere a dis
poziției de joc și a formei.

Partida Dinamo — Blokkeer 
de astă-șeară incepe la ora 
19 și va fi condusă de cuplul 
arbitrilor iugoslavi D. Islajlo- 
vic și V. Nikolic.

Iată echipa Blokkeer acționînd în defensivă, la blocaj, în 
meciul susținut și cîștigat cu 3—2 la Haga în dauna echipei 
Rapid București, in ediția de anul trecut a „Cupei campionilor 

europeni"

0 MĂ VERIFICARE

ROMÂNIA
Reprezentativa masculină de 

handbal a țării noastre susține 
mîine, la Cluj, cel de al 89-lea 
joc internațional din întreaga 
sa activitate, întîlnind cu a- 
cest prilej selecționata Elve
ției.

Gh. Chivăr (stingă) a

A TINERILOR HANDBALIȘTI:

- ELVEȚIA
Partida, care va avea loc în 

Sala sporturilor din Cluj înce- 
pînd de la ora 18,30, se în
scrie ca și precedentele jocuri 
disputate în acest sezon, in 
activitatea de pregătire, de ro- 
dare sau verificare a viitoa
rei noastre garnituri, care la 
C.M. din anul 1970 și mai 
tîrziu, la J.O. din 1972 va avea 
sarcina de a reprezenta hand
balul nostru. In acest scop, 
au fost promovați o serie de 
tineri handbaliști, de la care 
se așteaptă, în mod firesc o 
confirmare a încrederii ce le-a 
fost acordată. In același timp, 
handbaliștii mai vechi, și în 
mod special cei de la Steaua, 
care nu au fost selecționați 
ținîndu-se seama de faptul că 
sînt în pregătire pentru jocu
rile din cadrul „C.C.E.", ră- 
mîn și ei candidați pentru 
alcătuirea viitoare a formației 
reprezentative.

„Fotbalul revine in pagina 
1 ! Ce fac echipele ? Ce for
mații aliniază duminică ? Cine 
arbitrează partidele ? Foto
grafii să zboare pe teren I 
Anunțați corespondenții I..."

Nu vă redăm în continuare 
cerințele secretarului general 
de redacție, care nu mai 
concepe de azi un „SPORTUL" 
fără actualități fotbalistice. 
Să pornim, deci, în căutarea 
noutăților.

IN MUSTUL ZĂPEZII
4,...Uitați-vă la mine, ne-a 

spus Ovidiu loanițoaia ară- 
tindu-și pantofii. Terenul de 
la „23 August" și ce! de la 
„Republicii" mustesc. Dacă 
nu se îndreaptă timpul, du
minică în loc de gazon va 
fi arătură".

Numai in situații din a- 
cestea ne amintim cit de 
prețioasă e o prelată. Dar, 
parcă aveam una ! Aceea fo
losită cu prilejul meciului 
Rapid—Juventus. Vnde-o fi ? 
Nu cunoaștem răspunsul. Pînă 
una-alta, duminică va fi cu
plaj și, pare-șe, acesta-i lu
crul cel mai important. Nu 
ne rămâne decit să-l implo
răm pe Zeul Ra să-și arunce, 
în zilele următoare, văpăile 
peste dreptunghiurile de ga
zon. Altfel, nu știm pe unde 
o să scoată l.E.B.S.-ul... pre
lata
DIN GIULEȘTI...

...ni s-au relatat amănunte 
de la antrenamentul Rapidu

lui. O ședință obișnuită, la 
prima vedere. în care s-au 
utilizat diferite formule de 
atac. Am fost rugați să nu 
divulgăm „secretul" cu care 
se va încerca duminică per
forarea porții lui Coman. Am 
promis. Astăzi. însă, giuleș- 
tenii joacă la două porți cu 
o divizionară C. Oare orga
nizatorii au să întărească 
paza la intrări ca nu cumva 
printre spectatori să se stre
coare și vreun „observator" 
din Argeș ?...

înfocații suporteri giuleș- 
teni se află de pe acum în- 
tr-o dilemă: cum să meargă 
duminică la Pitești ? Cu 
excursia organizată de clubul 
bucureștean (cu trenul) sau 
în confortabilele autobuze 
O.N.T. ? Din datele pe care le 
deținem despre această „con
curență" în organizarea ex
cursiei, se pare că foarte 
mulți vor opta pentru o că
lătorie cu autobuzul. Aceasta, 
fiind cu... 40 de bani mai ief
tină 1

E ceva !

’ .. ★'
...Fotoreporterul F. BRAN- 

DRVP ne-a adus o imagine 
reușită de la antrenamentul 
Stelei. O publicăm, așa cum 
vrea secretarul general de re
dacție, în pagina I.

REP.

(Continuare în pag. a 3-a)

CENTURA SPORTUL"

străpuns garda adversarului cu un 
croșeu la plex

Foto: N. AUREL

Competiția dotată cu „Cen
tura Sportul" incepe astă-sea- 
ră, in Sala sporturilor din 
Cluj. Toii participanlii au so
sit în localitate. Unii dintre 
ei au încrucișat mănușile și 
cu alte prilejuri, alții se vor 
înfrunta pentru prima oară 
acum. Toii încearcă însă ace
leași emoții.

Pregătirile organizatorice 
s-au încheiat. Ringul a fost 
montat, iar arbitrii au fost 
convocati pentru a primi ul
timele indicații din partea de
legatului general al celor două 
gale, Petre Epureanu. în sitîr- 
șit, azi dimineață, boxerii care 
vor deschide întrecerile, vor 
susține un examen, poate tot 
atît de important ca și cel 
de pe ring : cîntarul și vizita 
medicală. Dar, să nu-i uităm 
pe spectatorii clujeni. Și ei 
s-au pregătit să participe la 
această confruntare. Dovadă

că cererile de bilete adresate 
organizatorilor au fost, de la 
o zi la alta, în creștere. De 
altfel, era de prevăzut că 
turneul organizat, de ziarul 
nostru, în colaborare cu F. R. 
Box. se va bucura de un mare 
interes în orașul de pe ma
lurile Someșului, Prezent acum 
cîteva zile la București, la 
„Criteriul tineretului", antre
norul clujean Florea Stanomir 
ne relata că amatorii de bdx 
din acest oraș se Interesează 
îndeaproape de întrecerile pri
lejuite de „Centura Sportul*, 
conștienți de faptul că 
constituie veritabile finale 
campionatelor republicane.

Gala va începe la ora 
după următorul program : cat. 
semimuscă : V. Drăgan (Steaua)
— I. Nica (Crișul Oradea); 
cat. muscă: C. Ciută (Steaua)
— Al. Dumbravă (C.S.O. Ga
lați); cat. cocoș: N. Gîju

ele 
ale

19,

(Steaua) — I. Lungu (Progre
sul);, cat. pană : C. Buzuliuc 
(Steaua) — N. Moldovan 
(Voința Reghin); cat ușoară: 
A. Murg (C.S.M. Cluj) — C. 
Stanciu (Constructorul)cat. 
mijlocie ușoară: 1. Covaci
(Dinamo) — N. Epciu (Pro
gresul) ; Em. Constantinescu 
(Dinamo Craiova) — 1. Pi'u 
(Farul Constanta); cat. semi
grea: I. Monea (Dinamo) — 
Gh. Preda (Farul Constanta! ; 
cat, grea: M Niculescu (Voin
ța)— I. Szentanai (C.S.M. 
Cluj). Boxerii C. Gruieșcu 
(Steaua) și Ov. Gorea (Voința 
Reghin) vor încrucișa mănu
șile cu adversari din locali
tate, întrucît pugiliștii cu care 
urmau să se întîlnească ini
tial, au devenit indisponibili.

R. C.
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nu te sufoci, păstrează-te pentru sprin- ■ 
tu! final I". Ipostaze posibile, tablouri I 
de familie generoase, cu virtuți de ■

T
înărul sculptor român George 
Apostu a imortalizat în piatra 
moale a Alpilor calcaroși dia
logul tată-fiu. în parcul Paul- 
Mistral din Grenoble, tripticul 
nefigurativ simbolizează nu 
numai o transmitere de expe

riență, ci și o comuniune de_ gîndire, 
atît de trainic sînt legate între ele 
pârfile componente ale lucrării.

Dialogul generațiilor nu este așadar 
un simplu schimb de ștafetă, în care 
vîrstnicul părăsește ceea ce mai tînă
rul preia. Convorbirea aceasta se des
fășoară în timp, cu. participare nemij
locită, cu prezență fizică în răstimp.

Tatăl cane-și duce de mînă copilul, 
duminică de duminică, la meciurile de 
volei din campionatul orășenesc, poartă 
un asemenea dialog. El își inițiază 
progenitura nu numai în domeniul unei 
pasiuni proprii mereu arzătoare (chiar 
'dacă ''mai molcomă acum), ci și în 
tainele simple ale vieții în mișcare, 
așa cum îl învață să citească sau să 
spună poezii. La fel face tatăl (sau 
mama) care joacă tenis de masă cu 
odrasla pe plajă sau pe terasa caba
nei. Tot așa procedează părintele care 
se interesează la profesorul de edu
cație fizică dacă vlăstarul are talent 
sau nu pentru vreun sport sau altul.

Acesta este dialogul generațiilor, 
peren în crugul vremii. Descendența 
biologică dublată de una spirituală, 
cu o trebuință fără de care viața mo
dernă nu este de conceput. Și s-ar pu
tea, la capătul acestui dialog, să re
descoperim vechiul adevăr din prover
bele românești, cum că ghinda nu cade 
departe de stejar, sau că ce naște din 
pisică șoareci mănîncă.J.

Au mai fost evocate, în această, co
loană, altă dată, numeroase cazuri de 
filiație sportivă cunoscute în țara noas
tră sau aiurea. Am rămas, de atunci, 
firește, cu nostalgia unui mrsci omnium., 
pe velodrom, între Iulian Gociman și 
Dede Negoescu, însoțiți de feciorii lor. 
Și ne-a mai sesizat o împrejurare. In
tr-un număr recent din „The Nev/ York 
Times", la rubrica de sport, am întîlnit 
o largă dare de seamă a (nici nu vă 
va veni să credeți I) „diviziei de tenis 
tată-fiu". Așadar, tați și fii, mînuitori 
ai rachetei, făcînd pereche (cum nu se 
poate mai omogenă) se înfruntă într-un 
campionat regulat, de o savoare inega
labilă.

Da, da, părinți și copii, în același 
patrulater despărțit de un fileu. Da, da, 
părinți și copii alături pe același oval 
de beton, susținîndu-se reciproc: „hai, 
tată, mai repede I" ; „vezi, fiule, să

simbol. Dialogul generajîilor.
Pe cînd întreceri de dublu - 

și fiu sau mamă si fiică — la săniuțe, 
ia șah, la tenis de masă ?

Victor BANCIULESCU

— taW I 
săniuțe, •

I
JI

la turneul
internațional 

de șah
de la București

Se cunoaște lis
ta definitivă a par- 
ticipantilor la tur
neul international 
de șah al Româ
niei care va incepe 
in București la 12 
martie. In fata ta
blelor de joc vor 
lua loc următorii : 
marii maeștrii in
ternaționali Gips- 
lis (U.R.S.S.), Bi- 
lek (Ungaria), Par
ma (Iugoslavia), 
Tringov (Bulga
ria), Fl, Gheorghiu 
(România), maeș
trii internaționali 
Wade (Marea Bri- 
tanie), Cobo (Cuba) 
Zinn (R.D. Ger
mană), Jansa (Ce
hoslovacia), Cio- 
cîltea, Ghițescu, 
Troianescu, Dri- 
mer (România) 
și maestrul Rado
vici (România).

Conform regu
lamentului inter
national de clasi
ficare, sînt necesa
re la acest turneu 
9'/î p pentru obți
nerea unei note

de mare maestru 
și 7 p pentru obți
nerea unei note de 
maestru interna
țional sau confir
marea acestui titlu.

ALEXANDRA 
NICOLAU — 
LA BELGRAD

In capitala Iugo
slaviei începe vi
neri tradiționalul 
turneu de șah de
dicat Zilei interna
ționale a femeii. 
Concursul se bucu
ră la actuala ediție 
de o participare se
lectă, angrenînd — 
cu excepția cam
pioanei mondiale, 
Nona Gaprindașvili 
— elita șahului fe
minin mondial. Pe 
tabela de concurs fi
gurează, printre al-

tete: Kușnir și Zatu- 
lovskaia (U.R.S.S.), 
Heemskerk (Olanda), 
Asenova (Bulgaria). 
Bilek (Ungaria), Ne- 
delkovici, Lazare- 
vici, Stadler, lova- 
novici, Belamarlcl. 
Liliak (Iugoslavia). 
Din partea țării 
noastre participă 
maestra internațio
nală Alexandra Ni- 
colau, care a pără
sit Capitala aseară.

ETAPA A III-A 
A CAMPIONATU

LUI DE BOX
(SENIORI)

Joi se va desfă
șura la Casa de 
Cultură a tineretu
lui din str. Turtu
rele o nouă reuni
une de box din ca
drul etapei a treia 
a campionatului de 
seniori, 
cepe la

Gala va în- 
ora 19.

„CUPA PRIMĂVERII" LA SCRIMA
Asociația spor

tivă C.P.M.B. a 
organizat în sala 
de la Stadionul 
Republicii, un tur
neu de floretă 
pentru juniori (11- 
13 ani), dotat cu 
„Cupa primăverii", 
Ia care au luat 
parte 10 juniori 
de la C.P.M.B., 
C.S.Ș. și Șc. sp. I. 
Primii clasați: 1. 
R. LUNGULESCU 
(C.P.M.B.) 9 v, 2. 
E. Roșu (C.P.M.B.) 
8 v, 3. V. Kedveș 
(C.P.M.B.) 6 v, 4. 
Dumitru N i ț ă

(C.P.M.B.) 6 v, 5. 
Nicolae Gbeorghe 
(C.S.Ș.) 5 v, 6. A. 
Marcvart (C.S.Ș.) 
4 v. Premiul spe
cial pentru „arme 
frumoase" (stil) a 
fost cîștigat de 
Eugen Roșu 
(C.P.M.B.). Feli
cităm, pentru fru
moasa organizare, 
pe Jacques Istra- 
te (antrenor) și 
Florentin Voicu 
(președintele aso
ciației).

AUREL PĂPĂDIE
coresp,
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O AMPLA

PE CEI DOI
VERSANȚI superioara

AI VĂII

A ZONEIPRAHOVEI de la între-

TURISTICE
VALEA ■
PRAHOVEI

DE LA F. R. H. P.

Experiența unei îndelungate ac
tivități in domeniul turismului ti 
permite tov. UDO FALK din Bra
șov să facă o serie de propuneri 
judicioase în legătură cu valori
ficarea turistică a Văii Prahovei. 
Redăm dintre acestea cele ce 
urmează :

„Cabanele ar trebui împărțite 
în două categorii de gospodărire: 
a) cabane de bază cu regim 
hotel-restaurant ; b) cabane 
altitudine, cu regim strict

ANCHETA

REȚEA
DE CABANE

ZIARULUI
NOSTRU

Cupa României" ■ 
la prima ediție

'IlIIIIr

Valorificarea
Se inaugurează „Cupa 

României", competiție care, 
pentru început, angrenează 
primele patru echipe din 
actualul clasament al cam
pionatului republican de 
hochei pe gheață. Am spus 
pentru început, întrucît 
„Cupa României" va intra, 

în tradiția 
reunind de 
alta un nu- 

mare de

In articolul „CÎND CROSA 
SE TRANSFORMA ÎN BÎTĂ”, 
publicat în ziarul „SPORTUL" 
de marți 5 martie, au fost 
criticate ieșirile huliganice ale 
unor jucători de hochei pe 
gheață în timpul meciului din
tre echipele steaua și Dina
mo. Luînd în discuție întreaga 
desfășurare a meciului și după 
ce a ascultat și părerea repre
zentanților celor două cluburi 
bucureștene, Biroul Federației 
de hochei și patinaj a hotărît 
să aplice celor vinovați urmă
toarele sancțiuni :

1. Jucătorul CONSTANTIN 
DUMITRAȘ (Dinamo) a fost 
sancționat cu suspendarea de 
Ia orice activitate pînă Ia data 
de 31 decembrie 1968. In ace
lași timp, s-a propus Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport să aprobe re
tragerea titlului de „maestru 
al sportului" acestui hocheist.

2. Jucătorul EDUARD PANA 
(Dinamo) a fost sancționat cu 
suspendarea sa din jocurile 
Cupei României și din ultimul 
tur, al IV-lea, al campionatu
lui republican, ediția 1967/1968. 
De asemenea, s-a propus Con
siliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport să apro-

de 
de 

_________ - _____ de 
cabană (ora de închidere : 22, ora 
de stingere : 22,30 șt cu prohibi
rea băuturilor alcoolice). Excep
ție ar face hotelurile alpine de 
altitudine, avînd acces pe șosele 
sau CU telefericul dar fiind pre
văzute Și de cu o anexă turis
tică (într-o clădire aparte) cu 
regim de cabană.

Din punct de vedere al ampla
sării, cabanele pot fi de trei fe
luri : a) cabane de bază (tip ho
tel-restaurant, cu anexă turistică) 
la poalele masivului, accesibile 
pe calea ferată sau șosea ; b) 
cabane de ascensiune (Ia 1 300— 
1 700 m alt.) în apropierea grani
ței superioare a pădurilor; c) ca
bane de creastă sau de platou, în 
apropierea crestei principale, pe 
cît posibil iîngă un izvor".

Pe baza acestor principii gene
rale, tbv. Udo Falk face urmă
toarele propuneri privind com
pletarea rețelei de cabane : (IV)
VERSANTUL VESTIC

AL VĂII PRAHOVEI

PLECARE SINAIA 
de bază :

PUNCT DE 
— a) cabană 
(Schiori și Furnica); b) 
de ascensiune : există (la 
Alpin ar trebui realizată -------
turistică și Poiana Stînii); c) ca
bana de creastă : Vîrful cu Dor 
(ar trebui respectat regimul de

PUNCT DE PLECARE BUȘ
TENI — a) cabană de bază : 
există (Căminul Alpin, inclusiv 
anexele turistice). Mai există ca
bana Gura Dihamului. S-ar mai 
putea înființa și a 3-a cabană de 
jază, în Poiana Coștilei sau în 
Poiana Văii Cerbului, iar drumul 
de acces cu autovehicule s-ar pu
tea construi pe firul Văii Cerbu
lui dinspre cabana Gura Dihamu
lui: b) cabană de ascensiune: 
există Refugiul Coștlla. S-ar mai 
putea construi o eabană pe o te
rasă a Văii Cerbului, ia liziera 
pădurii, la punctul final al tra
seului de schi de pe Valea Cer
bului. Această cabană va putea 
servi ca punct de sprijin pentru 
alpinismul tehnic pe văile de 
abrupt (V. Verde și V. Mălinului 
cu Colții Mălinului, Colții Gălbe
nele, Colții Morarului etc.), insta- 
lîndu-se aici un post de ghizi de 
alpinism unde amatorii de es
calade să poată închiria espadrile 
(corzile șl restul echipamentului 
tehnic vor fi date în grija ghizi
lor). Postul de ghizi va putea fi 
instalat și la Căminul Alpin, 
deservind de aici atît Refugiul 
Coștlla cît șl Refugiul nou de 
pe V. Cerbului. Amîndouă vor 
trebui să ofere turiștilor și cazare 
șl masă. Refugiul Cerbului poate 
fi iarna o excelentă bază de schi 
ca $1 o bază pentru alpinismul 
de iarnă. A nu se uita și posibi
litățile de pe Valea Morarului, 
unde mai tîrziu s-ar putea plani
fica, de asemenea, o bază de al
pinism ; c) cabană de platou : 
există mai multe (Piatra Arsă, 
accesibilă Și din Poiana Stînii, 
Babele, Caraiman). Cabana Ba
bele s-ar putea transforma și în 
notei alpin, cu acces pe noua 
șosea, dacă s-ar rezolva proble
ma apel. Anexa turistică a acestui 
hotel poate fi cabana Caraiman.

PUNCTUL DE PLECARE AZU
GA. Această localitate are, în 
prezent, o situație vitregă, deși 
există posibilități multiple de tu
rism pe ambele versante ale Văii 
Prahova.

a) cabană de bază : lipsește, 
deși ar fi necesară ; b) cabana de 
ascensiune : există (cabana Di- 
ham); Buștenii fiind suficient do
tați cu cabanele din Bucegi, Azuga 
ar putea administra amîndouă 
cabanele din Diham, deci șl Po
iana Izvoarelor. Drumul de acces 
de ia gara Azuga spre cabana 
Diham (mai scurt decît acela de 
la Bușteni) ar trebui reamenajat; 
c) cabană de platou : nu este ca
zul deocamdată. Totuși, se ridică 
problema unei valorificări mai 
intense a masivului Bucșoiu.

există 
cabană 
Hotelul 

anexa

VERSANTUL ESTIC

AL VĂII PRAHOVEI

pe acest versant, 
prea puțin valori-

Masivul de 
Gîrbova, este ,__  ......
ficat deși poate concura, mai ales 
iarna, cu Bucegii.

PUNCT DE PLECARE SINAIA. 
— a) cabana de bază : există; b) 
cabană de ascensiune : există 
(Piscul Cîinelui). După dezvolta
rea rețelei de creastă, această ca
bană va trebui mărită și reorga
nizată : c) cabană de creastă : 
lipsă. Se impune studierea în 
ansamblu a masivului Gîrbova, 
deoarece oferă splendide excursii 
și excelente pante de schi. De-a 
lungul culmii vor trebui găsite 
locuri potrivite pentru cabane de 
creastă în dreptul stațiunilor Si- 
sata. Poiana Țapului, Bușteni și 
Azuga.

PUNCT DE PLECARE BUȘ
TENI. a) cabană de bază : există;
b) cabană de ascensiune : lipsă ;
c) cabană de creastă : lipsă.

PUNCT DE PLECARE AZUGA. 
a) cabană de bază: lipsă. Aici 
trebuie avută în vedere valea 
Azugăi care permite, cu șoseaua 
sa excelentă, o adîncă pătrundere 
în masiv. Lingă barajul de la 
km. 9, s ar putea construi 
o cabană de bază (tip hotel) ; b) 
cabană de ascensiune : lipsă. Ar 
putea fi prevăzute două : una 
mal spre sud, pentru a face legă
tura cu sectorul Bușteni, iar alta, 
lingă Iacul Găvan, pe muntele 
Retevolu (în apropiere o cabană 
de vînătoare), pentru a face le
gătura cu sectorul Predeal 
bana Rențea; c) cabană de 
tă: lipsă.

PUNCT DE PLECARE
DEAL, a) cabană de bază: 
(cabana Cioplea); b) cabană 
ascensiune : există (cabanele Su
sai și Gîrbova). s ar mai putea 
prevede o cabană în locul stînei 
din dosul Pietrei Mari (Pietri
cica), pentru a face legătură cu 
Piatra Mare și cabana Rențea. 
Bază bună șl pentru schi, c) ca
bană de creastă : în jurul vîrfu- 
lui Paltinul 1903 m, fiind accesi
bilă de la cabanele Rențea, Pie
tricica, Retevoiu. Excelent teren 
de schi.

și ca- 
creas-

PRE- 
există 

de

Animație pe pirtia de schi din preajma cabanei Gîrbova, situată la 
1350 m, în șaua dintre cele două vîrfuri ale muntelui Clăbucetul Taurului 

Foto : O. CAHANE

Direcții noi pentru dezvoltarea

amenajărilor turistice
Tov. ing. ALEXANDRU 

BORZA, membru în biroul Fe
derației Române de Turism- 
Alpinism, își începe răspunsul 
la ancheta ziarului nostru 
pledînd pentru publicarea pre
alabilă a unui material care să 
sintetizeze studiile elaborate de 
i.S.C.A.S. șl D.S.A.P.C.-Ploiești 
privind sistematizarea zonei tu
ristice Valea Prahovei. „Con
sider că prin publicarea aces
tei sinteze — scrie d-sa — se 
va păși pe calea unei metode 
de lucru științifice și democra
tice, pentru dezvoltarea zone
lor turistice ale țării-r •iar-prin- 
discularea ei publică se vor 
obține contribuții prețioase din 
partea masei de turiști".

în continuare, tov. ing. Bor
za ia în discuție telefericul 
Sinaia — vîriui Furnica și dru
mul Sinaia — Dichiu — Va
lea lalomiței „două investiții 
fundamentale care stabilesc 
direcții noi pentru dezvoltarea 
amenajărilor turistice din Bu
cegi".

TELEFERICUL SINAIA —
COTA 1400 M — FURNICA

„Sinaia este o stațiune cli
materică cu veche tradiție, a- 
vînd o dotare cu spații de ca
zare și unități comerciale des
tul de bogată și variată. în 
afară de aceasta, existența ca
zinoului, al cărui profil se 
cere îmbunătățit, a interesan
telor obiective turistice cate 
sînt mănăstirea Sinaia și cas
telul Peleș, precum și faptul 
că din Sinaia pleacă principa
lele accese în Bucegi, atît ru
tiere cit și pentru drumeți, 
tac din Sinaia principala sta
țiune de bază a turismului în 
masivul Bucegi. în aceste con
diții, existența unui teleferic 
care să lege stațiunea cu pla
toul Bucegilor este o necesi
tate imperioasă, care condițio
nează atît eficienta economică 
a investițiilor făcute pînă a- 
cum pentru turism în Sinaia, 
cît și dezvoltarea viitoare a 
stațiunii. Realizarea telefericu
lui impune insă o schimbare 
a opticii actuale privind ame
najările de pe platoul Bucegi- 
ior ; accentul nu mai trebuie 
pus pe unități de cazare ci 
pe unități de alimentație pu
blică, pe instalații mecanice de 
urcat ușoare (teleschiuri) și pe 
îmbunătățirea rețelei de po
teci pentru drumeții din sezo
nul de 
de mai 
să se 
pentru 
ce vor 
in anul 1968 în această zonă, 
atît influenta lor asupra efi
cientei economice a unităților 
de cazare etc, din localitățile 
pe care le deservesc, cît și 
necesitatea existentei unei sta
țiuni de bază bine dotate, pen
tru a se asigura eficienta eco
nomică a acestor teleferice.

Voi prezenta, de asemenea, 
cîteva posibilități de îmbună
tățire a programelor pentru tu
riștii cazați

sensul celor 
că este util 
mai detaliat

5 teleferice

vară. în 
sus cred 

analizeze 
toate cele 
fi construite de O.N.T.

în Sinaia sau la

în Bucegi
hotelul 
unei 
cascada 
nătățirea și marcarea pote
cii la Colții lui Barbeș și la 
Lăculețe, amenajarea unei po
teci noi spre cabana Piscul 
Cîinelui din Poiana Carp, re- 
amenajarea punctelor de pri
veliște de la Poiana Stînii. De 
asemenea, sînt necesare o se
rie de rectificări la drumul 
spre Poiana Stînii și Cota 
1400; consider însă că circu
lația legată de activitatea ho
telului Alpin, cu o capacitate 
de 160 locuri, nu justifică si 
nu poate amortiza costul con
strucției unui drum nou, pro
pus pe un traseu care nici mă
car nu deservește amplasa
mentul de mult mai mare vi
itor din frumoasa Poiană a 
Stînii.

A două investiție fundamen
tală din zonă,
DRUMUL SINAIA — DICHIU 

— VALEA IALOMIȚEI 
construit de Ministerul E- 
conomiei Forestiere, poate con
stitui calea rapidă de acces 
spre o 7
munte, amplasată în sectorul 
Padina 
lomiței. în acest scop

Alpin: amenajarea
poteci marcate la 

Vînturișului, îmbu-

viitoare stațiune de

Peștera al văii Ia- 
este, 

însă, necesar să i se aducă 
unele îmbunătățiri de traseu 
și să i se aplice o „îmbrăcă
minte" definitivă. Consider că 
acest drum, de a cărui soartă 
depinde concepția de amena
jare turistică a sectorului Pa
dina — Peștera, dar de care 
nu se ocupă astăzi nimeni, 
trebuie să devină obiectul u- 
nei preocupări active a Con
siliului popular județean Pra
hova. Aceasta întrucît Minis
terul Economiei Forestiere nu 
mai are de transportat decît 
cantități reduse de materiale 
și, ca atare, acestui drum tre
buie să i se aplice prevede
rile M.C.M. nr. 697/1963, care 
la art. 3 arată: „Drumurile 
care au folosit exploatărilor fo
restiere... și care nu mai sînt 
utilizate de aceste exploatări, 
dar satisfac necesități ale tu
rismului... vor fi trecute în ad
ministrarea comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare 
(N.R. acum a Consiliilor popu
lare județene) care le vor în
treține și repara".

Popularizarea atracțiilor tu
ristice ale zonelor Valea Pra
hovei — Bucegi și Poiana Bra
șov cit și dezvoltarea rețelei 
de cabane, poteci și marcaje 
din aceste zone se datorează 
în mare măsură activității ini
moase din trecut a unor tu
riști pasionați, organizați în a- 
sociații turistice. Cred că, în 
prezent, există condiții pentru 
înființarea unor asociații ale 
iubitorilor munților Bucegi, ai 
masivului Postăvaru, ai masi
vului Piatra Mare etc, care să 
preia asupra lor o parte din

UN TARIF ANTI-TURISTIC
Brașovului sîntLocuitorii

avantajați, din punct de ve
dere turistic, de poziția ora
șului lor. I.a fiecare sfîrșit de 
săptămînă, brașoveanul poale 
pleca în excursii în Postăvar, 
în Piatra Mare, ta Predeal, la 
Cheile Rîșnoavei sau chiar 
Ia Satulung.

Tov. 1. PLOPEANU din Bra 
șov, ne semnalează o anoma 
lie în tarifele practicate de 
întreprinderea de transportuii 
Brașov, anomalie care „îm
piedică punerea in 
a pitorescului Văii 
și al Predealului".

Despre ce este 
„l.T.B. taxează cu 8

valoare
Timișului

vorba ? 
lei o câ-

lătorie Brașov—Predeal (deci, 
16 lei dus-întors), în timp ce 
o cursă ~
(pînă la capăt) se taxează 
cu 1 leu (deci, 2 lei dus-în
tors), deși distantele respecti
ve sînt cam egale”. Ar li, 
intr-adevăr, interesant de știut 
ce criterii au stat la baza 
stabilirii acestor tarife!

Cititorul nostru din Brașov, 
își încheie scrisoarea propu- 
nînd mutarea Preventoriului 
F.B.C. din Timișul de Sus în- 
tr-o zonă mai liniștită, avînd 
in vedere că traficul turistic 
pe șoseaua București Brașov 
a crescut considerabil.

Brașov—Satulung

sarcinile legate de dezvoltarea 
lor turistică, printre care și 
organizarea unui corp de ghizi 
pentru alpinism, organizarea 
salvării accidentaților, protec
ția zonelor ocrotite și a rezer
vațiilor științifice, protecția 
peisajului și altele. Și, mai cu 
seamă, ar putea dezvolta în 
sufletele membrilor ei, tineri 
și bătrîni, dragostea pentru 
frumoșii noștri munți, creînd 
astfel baza formării viitoarelor 
noastre cadre de specialitate 
în turism"..

cu siguranță, 
acestui sport, 
la o ediție la 
măr tot mai 
echipe.

Ce așteptăm 
cerile care încep astăzi pe 
patinoarul „23 August" din 
Capitală ? în primul rînd, 
ca cele patru competitoare 
să șteargă impresia penibi
lă lăsată de penultimul tur 
de campionat, cînd rareori 
ne-a fost dat să asistăm 
la jocuri curate, spectacu
loase, fiind adesea martorii 
unor meciuri în. care au 
abundat brutalitățile și in
juriile. Să sperăm că ho- 
cheiștii au tras învățămin
tele respective din eve
nimentele reprobabile pe
trecute duminică seara pe 
patinoarul „23 August" și, 
în consecință, se vor stră
dui să facă uz de tot arse
nalul cunoștințelor lor, pen
tru a furniza partide de 
bună calitate. Credem, de 
asemenea, că antrenorii — 
care pînă acum se.<văitau 
că elevii lor duc o acută 
lipsă de jocuri tari — nu 
vor considera „Cupa Româ
niei" ca pe un concurs ex
perimental și vor folosi, 
pe cît este posibil, garni
turile de elită. In sfîrșit, 
facem apel și la arbitri. în 
întîlnirile de săptămînă tre
cută s-a întîmplat ca unul 
dintre conducătorii jocului 
să dicteze eliminări, în 
timp ce altul să fie un 
simplu spectator, iar uneori 
deciziile au fost chiar con
tradictorii, dîndu-se, în a- 
cest fel, apă la moară spor
tivilor certați cu disciplina. 
Așadar, se cere — pentru 
că sîntem informați că vor 
fi utilizați și arbitri tineri 
— un pluș de intransigen
ță față de abateri și, bine
înțeles, cît mai multă com
petentă.

Reamintim programul de 
azi: ora 19: Dinamo Buc.— 
Avîntul Miercurea Ciuc; 
ora 17: Steaua — Agrono
mia Cluj.

be retragerea titlului de 
„maestru al sportului", pe care 
îl deține acest jucător,

3. Jucătorul VASILE BOL- 
DES CU (Dinamo) a fost sanc
ționat cu suspendarea pe două 
etape.

4. Jucătorii ȘTEFAN TEXE 
(Dinamo) și ȘTEFAN IONES- 
CU (Steaua) au fost sancțio
nați cu suspendarea din jocu
rile Cupei României.

5. A fost ratificată propune
rea clubului Dinamo de a se 
da antrenorului MIHAI FLA- 
MAROPOL un avertis
ment public. Biroul fede
ral, ținînd seama de slaba 
preocupare a acestui antrenor 
față de munca de educație cu 
jucătorii din secția pe care 
o pregătește, a mai hotărît 
ca antrenorul MIHAI FLAMA- 
ROPOL să fie retrogradat pe 
timp de 3 luni de la catego
ria I la categoria a II-a, cu 
reducerea corespunzătoare a 
salariului.

6. A fost ratificată propune
rea clubului Dinamo de a se 
da un avertisment întregii e- 
chipe de hochei pe gheață Di
namo București pentru com
portarea sa uecorespunzătoare.

Zeno Giurasa este unul dintre cei mai în formă înotători 
reșițeni. Recent, el a parcurs distanța de 100 m delfin (in care 

nu este specialist) in 63,8 sec.
Foto: A. NEAGU

PRIMA TENTATIVA

Tr. IOANIȚESCU

A EȘUAT
înotători fruntași 

la con- 
de la 
această

NH
â.

Cei patru 
care ne-au reprezentat 
cursul internațional 
Bremen au făeut cu-
ocazie și o primă tentativă 
de a îndeplini haremurile (în 
bazin scurt) pentru participa
rea 
100 
67.7 
200 
nu i 
din cei 4 sportivi, performan
ța cea mai apropiată fiind cea 
a lui Șoptereanu (68,9) la 
100 m. bras.

la J.O.: 68,6 și 2:28,8 la 
m și 200 m spate femei, 

'■ și 2:29,5 la 100 m și
m bras. Timpii respectivi 

au fost atinși de nici unul

„Cupa Constructorul"
la patinaj artistic
Ne-am deprins, 

sfîrșit de sezon, 
urmări la lucru 
tinere promoții de 
artistici, în cadrul 
petiții care are

R
A trecut februarie, s-a dus 

balul de la Sinaia (cu o „Miss 
Automobil" mai telegenică decît 
ultimul tip de Maserati), am a- 
juns la ora ghioceilor și a șose
lelor care ne cheamă la drum

f

SPORT SAU TURISM
LA VOLAN?

litatea lor în 
rile dificile.
renții de anul trecut propunea în 
presă
Urdele.

ai

Prima 
rat și

dacă iarna încearcă să ne(chiar 
convingă că nu este dispusă să 
părăsească scena). Semaforul e 
pe galben. In curind el va arăta 
verde — cale liberă. Ce ne-a 
rezervat pentru noul sezon com- 
petițional Automobil Clubul Ro
mân ?

• DINTRE competițiile inter
ne reține atenția în primul rind 
cea de a treia ediție a Raliului 
României, care se va desfășura 
în zilele de 14 și 15 iunie după 
următorul program : la început 
un traseu de concentrare spre 
Brașov (cu plecări din șase ora
șe), și apoi un parcurs comun 
de noapte, cu mai multe probe 
speciale. Noua formulă — o 
pastișă evidentă după Monte 
Carlo — merită totuși a fi a- 
plaudată, pentru faptul că va 
face ca automobiliștii să brăz
deze practic întreaga țară, stîr- 
nind atenția generală. Avem însă 
și unele rezerve. Programarea 
întregului traseu, cu o foarte 
neînsemnată excepție, pe șosele 
asfaltate reprezintă un pas îna
poi față de edițiile precedente și 
o abdicare de la principiul po
trivit căruia raliul este o probă 
de regularitate și rezistență, ce 
se desfășoară pe drumuri de ca
tegorii diferite. In maniera în 
care a fost concepută, actuala 
ediție aduce mai mult a turism 
la volan decît a sport automo
bilistic.

Oarecum nepotrivită ni 
pare și hotărîrea de a face 
punctul forte al competiției 
cadă pe probele de viteză și
pe ceea ce constituie de fapl 
frumusețea unui raliu : rezisten

ța mașinilor și a piloților, abi-

se 
ca 
să 
nu

a străbate drumu- 
Unul din concu-

un traseu peste Pasul 
De la propunerea lui și 
parcursul anunțat de fo

rul nostru automo
bilistic e o cale 
atît de lungă !...

încă de la insti
tuirea lui în 1966, 
am înțeles că Ra
liul României este 
— chiar dacă nu 
s-a declarat acest 
lucru — un fel de 
campionat 
nai, 
care 
prin amploare 
rezultate, 
tea competițională 
a unui sezon. Iată 
de ce ne surprin
de că anul acesta, 
spre deosebire de 
trecut, cel mai ma
re raliu intern a 
fost programat la 
începutul verii și 
nu toamna, adică 
atunci cînd concu- 
renții 
examenele 
întreceri 
nare și 
apogeul

națio- 
o întrecere 
încununează 

Și
activita-

au absolvit 
unor 

prelimi- 
se află la 
formei 
competițio- 
curs ni se

ediție a Raliului României s-a desfășu- 
pe drumuri grele (prin Cheile Bicazului)

• CALENDARUL, 
nai pentru anul în
pare destul de bogat. El cuprin
de, în afară de Raliul Româ
niei, un campionat de coastă cu 
patru etape (7 aprilie Hula — 
Mediaș, 5 mai Pasul Oituz, 19 
mai Pîriul Rece, 6 octombrie 
Feleac), și 16 competiții locale)

organizate de filialele Automobil 
Clubului Român, care constau 
din probe de viteză pe circuit, 
concursuri de îndemînare, ra
liuri. Probele de viteză vor avea 
loc în orașe ca Sibiu, Brașov și 
București, iar cele de îndemî
nare la Galați, Iași și Satu 
Mare. întrecerile de regularitate 
și rezistență sînt programate în 
cele mai pitorești locuri și vor 
purta numele de : Raliul Recol
tei, Raliul Litoralului, Raliul 
Mănăstirilor etc. La toate aces
tea se adaugă încă trei mari 
competiții internaționale: Raliul 
Dunării (17—20 iulie), Raliul 
Balcanic (13—14 septembrie) și 
Turul Europei (14—15 septem
brie). Ultima nu pune probleme 
deosebite, deoarece nu va face 
decît să treacă prin România. 
Primele două însă necesită o a- 
tentă pregătire, clubul nostru 
automobilistic fiind principalul 
lor organizator.

Ce pregătiri s-au făcut pînă 
acum ? Pentru prevenirea unor 
surprize neplăcute, ca acelea din 
toamna trecută, pe timpul iernii 
a funcționat un curs de oficiali 
absolvit de peste 100 de persoa
ne. Pregătirea a fost bună și 
avem garanția că noii cavaleri 
ai fanionului vor 
țațele viitoarelor 
oglindească strict 
o condiție : să li 
cialilor la dispoziție aparatura 
necesară și, în primul rind, cro- 
nometrele. Dar, după cum am 
fost informați, perspectivele nu 
sînt prea roze. Clubului îi lip
sesc, se pare, mijloacele finan
ciare pentru achiziționarea unor 
astfel de instrumente.

D. LAZÂR

face ca rezul- 
competiții să 
realitatea. Cu 
se pună ofi-

la fiecare 
să putem 
cele mai 
patinatori 

unei com- 
ambiția

(și e bine) să se instaleze pe 
pîriia tradiției — „Cupa Con
structorul". Concursul, 
la a Ill-a ediție, s-a adre
sat și de această dată unor 
competitori de vîrstă fragedă 
(pînă Ia 12 ani), care nu au 
mai participat la concursuri*, 
de nivel republican. Unii din- 
trei ei sînt chiar proaspeți* 
absolvenți 
fiere în 
alții fac parte din rezerva., 
de tinere 
noastre de performantă. Inte
resanta confruntare prilejuită 
de „Cupa Constructorul" a în
trunit Ia start aproape 70 de 
fete și băieți, ceea ce se poa
te spune că reprezintă un 
cord în materie, avînd în 
dere posibilitățile actuale 
secțiilor de specialitate.

„Examenul" desfășurat timp 
de două zile (sîmbătă și du
minică) pe patinoarul Floreas- 
ca a scos în evidență un ușor 
progres al competitorilor, care
— în general — și-au mărit
bagajul de cunoștințe tehnice, 
dovedind — totodată — stă- 
pînirea mai sigură a celor 
mai ușoare figuri de școală. 
Iată care sînt și șefii de pro
moție la ora 
goria copii sub 
Rădulescu (Șc. 
goș Săbădeanu 
7—8 ani — Silvana Suciu
(Constr.) și Mihai Deac (Con- 
str.); cat. 9—10 ani — Felicia 
Pelmuș (Constr.) și Vlad Da- 
bija (Dinamo); cat. 11—12 ani
— Anca Arghirescu (Constr.) 
și Gh. Cazacu (I.C.F.). în cla
samentul pe echipe: 1. Con
structorul 39 p, 2. Școala spor
tivă nr. 2 13 p, 3. Dinamo 
12 p, 4. Tînărul constructor 
10 p și 5. I.C.F. 8 p.

aliat

ai ciclurilor de ini-’ 
patinajul artistic f-

cadre ale secțiilor

re-
ve-
ale

actuală: cate- 
7 ani — Dana 
sp. 2) și Dra- 
(Constr.)cat.

Silvana
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84 ARBITRI,
GATA DE START!
DIVIZIA NAȚIONALA A

® STEAUA — DINAMO BA
CĂU : I. Ritter (Timișoara) la 
centru, S. Birăescu (Timișoara) 
Si I. Oprița (Arad) la tușă.

® DINAMO BUCUREȘTI — 
PETROLUL : Z. Drăghicl la 
centru, I. Constantinescu și 
N. Stavru (toți din Constanța) 
la tușă ;• JIUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA : V. Dumitrescu la 
centru, C. Popa și M. Bica 
(toți din București) la tușa ;

® FARUL — STEAGUL RO
ȘU : A. Bentu la centru, Gh. 
Vasilescu I șl M. cîțu (toți 
din București) la tușă.

A UNIVERSITATEA CLUJ
— A.S.A. TG. MUREȘ : Z.
Chifor la centru, G. Pop și O. 
Câlugherovicl (toți din Brașov) 
la®tlU.T.’A. — PROGRESUL : 
S. Wtureșan (Turda) la centru, 
V. Topan șl N. Vizlreanu (am
bii din Cluj) la tușă ;

a F.C. ARGES — RAPID : 
P. Sotir (Mediaș) la centru, C. 
Mihăilescu (Brașov) șl M. Is- 
nas (Mediaș) la tușă.
CUPA F.R.F. PENTRU ECHI
PELE DE REZERVA-TINERET 

© STEAUA -» DINAMO BA
CĂU : E. PăunescU (Ploiești) 
la centru, S. Calomfir și G. 
Dragomir (ambii din Bucu
rești) la tușă ;

A DINAMO BUCUREȘTI - 
PETROLUL : R. Cocol (Con
stanța) la centru, R. Stmcan șl 
N. Suciu (ambii din București) 
lâ ttișă *

a JIUL — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA : G. Popo viei 
(București) la centru, F. Bar
na (Petroșeni) și A. Tudor (Si
biu) la tușă ; __

B FARUL — STEAGUL RO
ȘU : C. Petrea (București) la 
centru, D. GrOsu și I. Beu- 
dean (ambii din Constanța) la 
tușă *

® UNIVERSITATEA CLUJ
— A.S.A. TG. MUREȘ : P.
Badea (Brașov) la centru, T. 
Gaboraș și I. Joldoș (ambii din 
Cluj) la tușă ;

a U.T.A. - PROGRESUL : 
A. Toth (Oradea) la centru, V. 
Ștefănescu și A. Sbarcea (am
bii din Timișoara) la tușa ;

e F.C. ARGEȘ — RAPID : 
V. Grigorescii (Craiova) la 
centru. G. Popa și V. Radian 
(ambii din Pitești) la tușă ;

DIVIZIA B, SERIA I
.....a.CHIMIA SUCEAVA - E- 
LECTRONICA OBOR : R. Sa- 
bău la- centru, G.-Vereș șl V. 
Mesaroș (toți din Cluj) la 
tușă ; __

a POIANA CIMPINA - PO
LITEHNICA GALAȚI : N. Pe- 
triceanu la centru, D. Chețu 
și C. Manușarlde (toți din 
București) la tușă ;
. A POLITEHNICA IAȘI — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ : M. 
Nlță la centru, F. Coloși și 
A. Paraschiv (toți din Bucu
rești) lâ tușă ;

A METALUL BUCUREȘTI — 
VICTORIA ROMAN : G. Bîr- 
san Ia centru, V. Liga și O. 
Turcitu (toți din Galați) la 
tușă

A CHIMIA RM. VILCEA — 
FLACĂRA MORENI: a. Ene 
(Craiova) la centru, N. Ster 
(Craiova) și V. Buiculescu 
(Caracal) la tușă ;

A C.F.R. PAȘCANI — POR
TUL CONSTANȚA : I. Don- 
cea (București) la centru, I. 
Hrisafi (București) și I. HnS- 
tea (Alexandria) la tușă ;

e METROM BRAȘOV — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI : E. 
Vlaiculescu la centru, V. Gli- 
gorescu și M. Vasiliu (toți din 
Ploiești) la tușă ;
DIVIZIA B, SERIA A II-A
A A. S. CUGIR — C.F.R. TI

MIȘOARA : M. sadoveanu 
(București) la centru, Z. Sze- 
csey șl I. Rus (ambii din Tg. 
Mureș) la tușă ;

. INDUSTRIA SÎRMEI C. 
TURZII — C.F.R.I.R.T. ARAD: 
M. Bădulescu la centru, Z. 
Sllaghi și T. Vecan (toți din 
Oradea) la tușă ;

S GAZ METAN MEDIAȘ — 
OLIMPIA ORADEA : C. Ghe- 
mingean la centru, D. Isăces- 
cu șl A. Munich (toți din 
București) la tușă ;

a MINERUL BAIA MARE — 
C.S.M. REȘIȚA : S. Patkos la 
centru, D. Costa și I. Erdos 
(toți din Oradea) la tușă ;

a POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — C.S.M. SIBIU : M. La- 
zăr (Petroșeni) la centru, M. 
Ostaficiu (Deva) și I. ștefăni- 
ță (Hunedoara) la tușă ;

a VAGONUL ARAD —
C.F.R. CLUJ : S. Drăgulici
(Tr. Severin) la centru, M.
Biolan (Tr. severin) și N.
Cristian (Craiova) la tușă ;

a CRIȘUL ORADEA 
TALUL HUNEDOARA 
Crueeanu (Arad) la 
G. Blau (Timișoara) și 
șan (Arad) la tușă.

— ME- 
i Tr. 
centru, 
A. Cri-

D
eși ineficacitatea ju
cătorilor a fost în se
zonul trecut cel mai 
discutat aspect din 
fotbalul nostru (defi
cientele în această 
direcție privînd soc- 
cerul nostru de 
multe satisfacții) rîn- 
durile de fată se îndreaptă 
asupra unor alle trăsături în 

aparență secundare, dar cu 
efecte dintre cele mai nefaste 
asupra evoluției multor echi
pe din diviziile campionatului 
republican. Trecînd peste a- 
mărăciunile pricinuite de re
zultatele nefavorabile din în- 
tjlnirile de anvergură, de care 
ne-am ocupat la vremea lor, 
menționăm totuși unele pro
grese înregistrate în organiza
rea jocului, în preocupările 
tehnico-tactice înnoitoare, ele 
făcîndu-se remarcate în toamnă 
la F.C. Argeș, Steaua, Farul și 
în prezent la Rapid. Satisfă
cătoare 'par, de asemenea, 
eforturile depuse de jucători 
în ultimul timp pentru acu
mulări fizice. Cu toate aces
tea, o latură, din păcate, me
reu, mereu neglijată, a etapei 
pregătitoare, rămîne aceea a 
îndrumării fotbaliștilor spre 
înțelegerea justă a spiritului 
de sportivitate pe care se clă
dește de faipt calitatea, spec
tacolul, performanta. întreba
rea, cum pregătesc antrenorii 
pe elevii lor în acest sens, 
rămîne de multă vreme fără 
răspuns. în fata unor manifes
tări de loc lăudabile, cunos
cute în general, comentariile 
sînt de prisos. Dar, incertitu
dinea asupra evoluției disci
plinare viitoare a unor ju
cătorii continuă să planeze, 
căci (— după părerea noastră § 

CAMPIONATUL SE APROPIE
(Urmare din pag. 1)

ALO, AICI E TEAȘCA !
între timp, sună telefonul * 

și la celălalt’ capăt al firului 
auzim vocea lui C. Teașcă,” 
antrenorul studenților clu
jeni.

— Mi-am reluat munca în 
urma rezolvării litigiilor, 
ne-a spus el.

—■ Ce faci duminică cu 
A.S.A. ?

— Pe naiba! Am lipsit trei 
săptămâni de la pregătirea e- 
chipei, am jucători accidentați 
după „tăvăleala" de dumini
că de la Tg. Jiu. Ăsta-i ade
vărul. Abia joi voi definitiva 
formația. Vă vizitez vineri la 
redacție, cînd vin la Bucu
rești pentru ședința Biroului 
federal.

îl așteptăm...
MEDITAȚIE

A sosit și trimisul nostru la 
federația de fotbal. Pe la amia
ză, în biroul secretarului gene
ral (tov. I, Șiclovan se află la 
Belgrad, unde a plecat direct 
de la ZUrich pentru fixarea da
tei meciului amical cu repreze- 
tativa Iugoslaviei) lucrau cei trei 
membri ai comisiei de selecție : 
Emerich Vogi, Angelo Niculescu 
și Dincă Schileru. Aplecați asu
pra graficului calendarului com- 
petițîonal, ei au făcut un prim 
schimb de păreri asupra eșalo
nării etapelor de pregătire a na
ționalei în vederea meciurilor 
preliminare din campionatul mon
dial. în ședința Biroului federal 
de mîine ’ seară s-a cerut să fie 
prezentat planul de pregătire, 
dar ,,triumviratul" consideră 
termenul inoperant, deoarece — 
la o atentă analiză — există nu
meroase dificultăți de ordin ca
lendaristic : campionat — com

— nu peste tot, în cluburi și 
asociații, acestei laturi i s-a 
acordat importanța cuvenită. 
Acum, în preajma începerii 
returului campionatului, cu 
prilejul unor partide de an
trenament și ale „Cupei Ro
mâniei", ni se semnalează ten
dințe de joc brutal, eliminări 
de pe teren și chiar atitudini 
ireverențioase față de condu
cătorii partidelor. Iată de ce 
considerăm ca o obligație, de 
prim ordin, pentru conduce
rile secțiilor de fotbal, iniție
rea unor discuții cu jucătorii, 
asupra comportării fată de ad
versar, arbitru, public și 
coechipier. Atragem atenția 
că s-a făcut și se face încă 
foarte puțin în direcția edu
cării jucătorilor în lupta pen
tru obținerea victoriei spor
tive.

La recenta ședință a Comi
tetului F.R. Fotbal, atît din 
raportul prezentat cît și din 
cuvîntul unor vorbitori a re
ieșit că victoria unei echipe 
trebuie obținută printr-o luptă 
sportivă cinstită, satisfacția 
fiind cu atît mai mare cu cît 
adversarul este mai valoros, 
cu cît mijloacele sînt mai co
recte și m,ai ales cînd, cu 
toată încleștarea luptei, jocul 
se ridică la un nivel tehnic 
superior. Nouă nu ne rămîne 
decît să Completăm, la toate 
aceste cerințe ale Comitetului 
F.R. Fotbal, că numai în ase
menea condiții fotbalul își 
poate manifesta, întreaga s-a 
frumusețe — dinamismul, in
ventivitatea, bărbăția — cînd 
alături de armele tehnico-tac
tice, jocul se desfășoară în- 
tr-o înaltă ținută sportivă, pe 
lîngă cea fizică, și cînd se a- 
runcă în luptă și calitățile 
morale ce se cer dezvoltate

petiții intercluburi —pregătirea 
echipei naționale, a căror solu
ție trebuie căutată pe îndelete* 
cu chibzuință, conform zicalei 2 
„măsoară de șapte ori și taie o 
dată“. De exemplu* U.E.F.A. a 
stabilit termene fixe pentru pri
mul și al doilea tur al 3,C.C.E.‘< 
și *,Cupei cupelor" (18 septem
brie — 2 octombrie și* respec
tiv* 13 noiembrie — 27 noiem
brie) date la care* de obicei, 
echipele noastre mai sînt în com
petiții. Dar, la 23 noiembrie 

1968, este programată întâlnirea 
România—Elveția.

Termenele sînt apropiate și se 
stânjenesc reciproc, îneît — deo
camdată — comisia de selecție 
și-a propus să primească suges
tii și să reflecteze. Prof. An
gelo Niculescu e însă de părere 
că la noi există o precipitare în 
privința alcătuirii planului de 
pregătire a naționalei, grabă ca
pabilă să genereze, ca de obicei, 
greșeli. în acest sens, ne-a fost 
oferit ebcemplul echipelor Portu
galiei și Greciei care* în prezent, 
Spre deosebire de noi, nu și-au 
fixat nici măcar antrenorii, ca 
să nu mai vorbim de alte mă
suri pentru selecție și pregătire. 
Același ne mărturisea aprecierile 
comentatorilor televiziunii brazi
liene care, pe timpul turneului 
selecționatei noastre în țara lui 
Peld, făceau o paralelă între sim
țul de prevedere al federației 
noastre (care a și început să 
alcătuiască nucleul viitoarei re
prezentative, cu gîndul la C.M. 
din 1970) și atitudinea federației 
braziliene, care nu acordă sufi
cientă atenție aceleiași probleme 
(!?). Ca să vedeți unde am ajuns 
să-i întrecem pe fotbaliștii bra
zilieni !

Oct. POPESCU — REPORTER
S-au înmulțit la redacție șl 

scrisorile cu subiecte din fotbal. 
Din multitudinea plicurilor l-am 
reținut pe acela in care se exprimă 
părerile antrenorului echipei Jiul 
Petroșeni, ștefan Coidum, referi
toare Ia maniera de joc a for
mației pe care o conduce. Rîn- 

în cluburi și asociații la cel 
mai înalt nivel. în această or
dine de idei am reținut por
tretul ideal zugrăvit de antre
norul emerit C. Braun-Colo- 
man : „Fotbalist, în adevăratul 
înțeles al cuvîntului, este nu
mai acela care luptă cu toată 
ardoarea pentru victorie, dar 
care, în același timp, are și 
forța morală de a suporta în- 
frîngerea”.

Constantin, Nelu Nunweiller, 
Jenei, Popa, Motroc, Lereter 
sînt numai cîteva nume, care 
exprimă — credem noi — fi
del, tabloul de mai sus, căci 
pe lîngă valoarea fotbalistică 
ei au și tăria morală necesară 
bucuriei victoriei ca și pe a- 
ceea a suportării înfrîngerii.

Iată de ce — înaintea înce
perii jocurilor oficiale — mai 
mult decît în anii trecuți — 
jucătorii trebuie convinși prin 
toate mijloacele (conferințe, 
discuții individuale etc.) că 
oricît de mare ar fi dorința 
de victorie, publicul nostru nu 
va accepta la infinit ca ea să 
fie numai un rezultat al luptei 
brute, al jocului în forță, mu- 
tilîndu-se astfel calitatea jo
cului, aceea a spectacolului și, 
în special, SPORTIVITATEA.

Fotbalul se dezvoltă și se 
răspîndește o dată cu dorința 
legitimă de performantă, indi
ferent de categoria în care 
activează o echipă ori alta. 
Dar și sub această firească 
dorință, el trebuie să rămînă 
un joc sportiv pentru cei ce-1 
practică și un spectacol cu 
multiple valențe pentru cei ce 
îl admiră din tribune. Gîndit 
altfel fotbalul poate deveni cu 
totul altceva, îndepărtîndu-se 
de noțiunea de sport.

Cristian MANTU

durile ni s-au părut cu atît mai 
interesante cu cît semnatarul lor 
este noul jucător al Văii Jiului. 
OCTAVIAN POPESCU, care se 
descurcă destul de bine șl în 
calitate de... reporter !

întrebat ce noutăți preconizează 
în jocul echipei din primăvară, 
șt. Coidum l-a răspuns : ‘

— Mat nimic! Să nu te mire. 
Aș putea afirma, din simpla do
rință de a face declarații, că vin 
cu o serie întreagă de noutăți 
dar, repet, nu aduc nimic nou 
sau, mal bine zis, mai nimic ! 
(Ex nihilo nihil ! N.N.) Fotba
lul rămîne un joc simplu, iar NOUL 
în acest sport e legat de DINAMI
CA, la care aș adăuga persona
litatea jucătorului. Dac-ar fi vo
lei, mi s-ar părea mal simplu : 
cum s-ar ivi in cursul jocului 
o situație neprevăzută, nerepe
tată la antrenament, aș cere 
„time-out" șl gata ! Dar așa 1 
Totul rămîne la latitudinea ju
cătorului. Tocmai de aceea, In

PRONOSPORT • LOTO • PRONOEXPRES
PRONOEXPRES Nr. 10 DIN

6 MARTIE 1968 
EXTRAGEREA I

39 44 13 27 18 5 — 4 33
FOND DE PREMII : 488.043 lei. 
EXTRAGEREA A II-A
30 48 11 17 37 3 — 39 27

FOND DE PREMII : 362.536 lei.
Premiu! excepțional de 50.421 lei 

de la extragerea a ll-a, categoria a 
ll-a, concurs Pronoexpres nr. 9 din 
28 februarie a.c. a revenit participan
tei German Maria din Petroșeni to
tal izînd 68.628 lei.
PREMIILE ÎNTREG! Șl SFERTURI LA 
TRAGEREA LOTO DIN 1 MARTIE 1968

Categoria I: 2 variante a 39.885 lei 
și 4 variante a 9.971 lei; categoria a 
ll-a: 4 variante a 24.756 lei și 13 a 
6.189 lei; categoria a lll-a: 105 va
riante a 1.486 lei $î 224 variante a 
371 lei; categoria a IV-a: 339 varian
te a 626 lei și 553 variante a 156 
lei; categoria a V-a: 943 variante a

• PROGRAMĂRI
• Meciurile din divizia națio

nală A programate în zilele de 10, 
17, 24 și 31 martie vor începe la 
ora 15,30. în deschidere, vor avea 
Ioc Jocurile echipelor de rezervă- 
tineret.

• Partidele din diviziile B și C, 
ps toată durata returului, se vor 
disputa duminica, de la ora 11. 
Fac excepție meciurile cuprinse 
în programul Pronosport, care 
vor avea Ioc duminica după- 
amlază.

• 3-0 pentru toți...
• Secția de fotbal Metalul 

Rădăuți și-a încetat activitatea 
la 26 februarie a.c. Din această 
cauză, echipa Metalul Rădăuți, 
din seria Est a diviziei C, nu 
va participa la returul acestui 
campionat și toate meciurile pe 
care trebuia să le susțină vor 
fi omologate cu rezultatul de 
3—0 în favoarea formațiilor ad
verse.

• DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ...
...se vor disputa următoarele 

partide :
• STADIONUL „23 AUGUST", 

ora 13,45: Dinamo București — 
Petrolul; ora 15,30: Steaua — 
Dinamo Bacău (ambele divizia 
națională A) ;

a TERENUL „23 AUGUST" 
IV, ora 10 : Dinamo București — 
Petrolul (rezerve — tineret);

• STADIONUL STEAUA 
(Ghencea), ora 10: Steaua — 
Dinamo Bacău (rezerve — ti
neret);

• STADIONUL CIULEȘTI, 
ora 10,30: Rapid C.F. București
— Viitorul Fieni (divizia C).

SÎMBATA, ORA 15,30:
• STADIONUL METALUL 

(Pantelimon), Metalul București
— Victoria Roman (divizia B).

acest retur, voi pune bază pe 
mișcarea pe zone mai mart, cu 
jucători specializați pe cit mai 
multe posturi, cu o orientară 
mai lucidă în teren. Cît despre 
atît de discutatul sistem de joc, 
preconizez sistemul cu 4 fun
dași, dintre care cel puțin unul 
va ieși in față, la atac. Din res
tul jucătorilor, doi vor avea 
sarcini defensive, stabilite in 
funcție de meci. La nevoie, chiar 
portarul va putea juca rolul 
fundașului „măturător", dar asta 
intr-o Idee tactică pe care abia 
o studiez. Așa că deocamdată..."

In Încheiere, cităm ultimele 
rînduri din Interviul Iul Octa
vian Popescu : ,,La cete de mai 
sus subscriu și eu, in primul 
rlnd, din convingere șl identitate 
de idei și, in al doilea rlnd, ca 
nou component al echipei Jiul".

îi mulțumim Iul O. Popescu 
și așteptăm noi vești din Valea 
Jiului...

280 lei și 1355 variante a '70 lei.
Tragerea specială LOTO A MĂRȚI

ȘORULUI de mîine 8 martie a.c. va 
avea loc la București în strada Doam
nei nr. 2, ora 18.

£ Premiile concursului Pronosport 
nr. 9 din 3 martie 1968 : categoria I 
(12 rezultate) : 18,5 variante a 5.067 
lei; a ll-a (11 rezultate): 347,5 va
riante a 323 lei; a îl l-a (10 rezul
tate): 2.840,5 variante a 59 lei.

> Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 9 din 28 februarie 1968 :

Extragerea I : categoria I : 4 variante 
a 16.982 lei; a ll-a: 20,5 a 3.589 lei; 
a lll-a: 80,5 a 984 lei; a IV-a: 757,5 
a 134 lei ; a V-a : 1.171 a 87 lei ; 
a Vl-a : 8.100,5 a 20 lei.

Extragerea a ll-a: categoria a ll-a 
3 variante a 18.207 lei; a lll-a: 37 
a 1.589 lei; a IV-a: 173,5 a 435 lei; 
a V-a: 709,5 a 196 lei; a Vl-a: 3.239 
a 32 lei.

Biroul federației de tenis 
de masă a aprobat propune
rile comisiei de competiții și 
clasificări pentru definitiva
rea clasamentelor celor mai 
buni jucători români pe 
1968. Iată-16: FEMEI: 1. Ma
ria Alexandru — campioană 
republicană, 2. Eleonora Mi- 
halca, 3. Maria Corodi, 4. Car
men Crișan, 5. Magdalena 
Lesai', 6. Viorica Ivan, 7. Iu- 
dith Crejec, 8. Doina Zahariaț 
BĂRBAȚI: 1. Radu Negulescu 
— campion republican, 2. Do
rin Giurgiucă, 3. Tiberiu Co
vaci, 4. Adalbert Rethi, 5. Vir
gil Sîndeanu, 6. Silviu Dumi- 
triu, 7. Șerban Doboși, 8. Geiu 
Păun, 9. Ștefan Sentivani, 10. 
Adrian Șimandan, 11. Sergiu 
Luchiat), 12. Andrei Tothfaluși, 
13. Iaurențiu Gheorghiu, 14. 
Ion Panait, 15. Petre Simin, 
16. Marius Demian. Criteriul 
care a stat la baza alcătuirii 
acestor clasamente a fost an
samblul de rezultate interne 
înregistrate de fiecare sportiv 
pe anul 1967, cu excepția de
ținătorilor titlurilor de cam
pioni ai țării (Maria Alexan
dru și Radu Negulescu), clasi
ficați direct pe primul loc. 
Poate că pe viitor ar fi bine 
ca tovarășii din comisia res
pectivă să reflecteze dacă 
actuala prevedere regulamen
tară de clasificare privind po
ziția campionilor republicani 
este judicioasă. Facem aceas
tă propunere, întrucît clasa
mentele se întocmesc întotdea
una la sfîrșitul anului, în 
timp ce finalele campionate

Margareta Szemănyi, ciștigătoarea Cupei 8 Martie

începe turneul internațional de popice
din București

Azi după-amiază, pe arena 
Voința, la ora 16, se va lansa 
prima bilă în competiția inter
națională organizată de 
U.C.E.C.O.M. și dotată cu „Cupa 
Voința".

întrecerile se anunță intere
sante dat fiind valoarea ridi
cată a concurenților. Din echi
pa oaspe, Aktivist Espenheim 
— R.D.G., de exemplu, face par
te și H. Uhlmann, multiplu 
campion al lumii. în formați
ile noastre — selecționata di
vizionară și două reprezentati
ve ale clubului Voința — sînt 
prezenți cei mal buni popicari 
români, deținători a trei titluri 

lor țării au loc Ia date dife
rite (de exemplu, în această 
lună pentru 1968). Or, victo
ria într-un campienat natio
nal aduce o supremație de 
moment pe care nu o poate 
statornici pe parcursul unui 
an întreg. Exemplul Uniunii 
europene este edificator în 
acest sens.

• Pentru stabilirea celei 
de-a treia componente a re
prezentativei feminine a Ro
mâniei (pe lîngă Maria 
Alexandru și Eleonora Mihal- 
ca) la campionatele europene 
de la Lyon, săptămîna Viitoa
re va avea loc în sala de la 
stadionul Republicii un turneu 
de selecție între Carmen 
Crișan, Viorica Ivan șl Maria 
Corodi.

• Finalele campionatelor 
republicane individuale vor ff 
găzduite de sala Floreasca, în 
zilele de 29—31 martie. Pînă 
atunci însă vor trebui să se 
dispute etapele județene (ter
men ultim: 17 martie). Apoi, 
pînă Ia 23 martie, federația 
de specialitate va trebui să 
primească înscrierile complete 
(campionii județeni) pentru ca 
să alcătuiască tablourile cu 
tragerile la sorți.

•’ în vederea „Criteriului 
european de juniori" (Lenin
grad, august), F.R.T.M. a for
mat un lot lărgit de sportivi i 
Carmen Crișan, Maria Corodi, 
Roberta Toma, Nicoleta Spi
ridon, Hajnal Corodi, Mariiena 
Tomescu, Monica Hariga, Llvia 
Căruceru, Doboși, A. Șiman
dan, Lazăr, Sîngeorgean, Sta- 
matescu, Preda, Gheorghe Teo
dor, Nicolae Stelian, Dogaru, 
Ovanez, Gavriș, Macovei, Naf
tali, Bobocică, Boldea, Buga, 
Popovici. Se înțelege că ușile 
acestor loturi sînt deschise In 
ambele sensuri. Depinde nu
mai de sportivi.

mondiale, printre care Elena 
Trandafir, Margareta Szemănyi, 
Cornelia Moldoveanu, Crisla 
Szocs, I. Micoroiu, P. Purje și 
C. Vînătoru.

Deci, iubitorii sportului popi
celor din Capitală vor avea o- 
cazia să asiste la un concurs 
de mina intii.

Primele două părți ale ,, Jur naiului" 
au cuprins ,, Jocurile copilărie", întâl
nirea cu Luiza Ernst și ,,descoperirea 
atletismului", alegerea „înălțimii", pri
mul concurs la Arad, în cadrul „Cupei 
Tineretului Muncitor", primele lacrimi 
— în tabăra de la Cluj și în gara Buda
pesta. Capitolul doi se încheie cu „șo
cul" resimțit în fața unor adversare 
puternice (Ganecker + Borodina) și cu 
nașterea obsesiei lui 1,40...

ni
UN OM PICTEAZĂ...

Iarna 1950—51 a însemnat un prim adio copi
lăriei. Am început să fac trei antrenamente pe 
săptămină. „Idolul" meu, Ioan Soeter, deși se 
mutase la București, imi trimitea mereu planuri 
de antrenament. Aceste planuri m-au uimit în
totdeauna în primul rînd prin frumusețea lor gra
fică. Prin mulțimea amănuntelor, prin pedanteria 
observațiilor.

Iar calculele mele de copil au fost simple : 
..Dacă un om are timp să picteze ore în șir cîteva 
coli de hirtie, fără să aibă vreo obligație, și poate 
chiar fără speranța că eu le voi îndeplini măcar 
in parte, atunci sint datoare să nu scap absolut 
nimic". Frumusețea acelor planuri de antrena
ment și regularitatea cu care veneau scrisorile 
au fost pentru mine prima lecție de seriozitate.

Și totuși, n-am forțat. Recomandarea de a nu 
forța se afla în absolut toate scrisorile. îmi aduc
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aminte de o frază : „Dragă Ioli, grăbește-te în
cet... Și mai ales nu căuta să te dai peste cap. 
Marii campioni au păstrat întotdeauna o rezervă... 
Dacă vrei... așa cum marii generali nu-și aruncă 
decit rareori garda personală în luptă..."

La 31 mai, la Timișoara, am sărit 1,49 m... 
Eram recordmană de junioare și de senioare... 
Eram fericită. Gîndul copilăresc că voi rămîne 
veșnic la 1,40 se ascundea, rușinat, in cutia de 
lucru a mamei, în tovărășia centimetrului de 
croitorie.

DINCOLO DE GÎRLA...

Peste cîteva zile a venit și răsplata... Prima 
deplasare în străinătate, cu echipa națională, la 
Sofia, în mod oficial, și nu ca supranumerar, 
atunci, la Budapesta.

Zilele premergătoare plecării au fost o neîn-

La Timișoara, pe „Tineretului”, împreună cu 
minunății mei prieteni, soții Lupșa\
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treruptă obsesie... Sofia devenise în închipuirea 
mea un fel de oraș al Olimpiadei...

(Mă gîndesc că acum cîteva luni, stînd de vorbă 
cu un atlet junior — hai să zicem că i-am uitat 
și Iui numele — ii felicitam pentru prima lui de
plasare în străinătate. întîmplarea făcea ca tot 
Sofia să fie „botezul" tinăruluj meu prieten. Dar. 
in timp ce mie îmi reveneau în minte zilele sau, 
aș spune, orele de febră ale drumului spre So
fia, l-am auzit spunindu-mi : „Ce deplasare mai 
e si asta, tovarășa Iolanda 1 O vîjîială, acolo... 
dincolo de gîrlă..."

Am tăcut. N-am reușit să găsesc cuvintele cele 
mai potrivite. Tînărul meu prieten și-a aruncat 
sacul pe spate și m-a părăsit ou degajarea unui 
cow-boy după îndeplinirea „misiunii".

Revenind la întîmplarea asta, nici nu știu dacă 
am dreptul său fiu surprinsă. Și-apoi, uit o serie 
de lucruri. La 14 ani, ta 15, chiar mult mai tir- 
ziu, noi n-am cerut nimănui nimic. Tricoul ne
gru, cu „E" pe piept, pe care l-am primit de la 
Luiza, a fost „tricoul meu" timp de doi ani. deși 
negrul batea tot mai mult spre cenușiu. Pentru 
noi, un pantof de tenis cu degetul mare zîmbînd 
privitorilor nu era o rușine... Și mai cunosc pe 
cineva care a devenit campion national înainte 
de a fi primit un trening... Să fie oare acesta 
motivul pentru care Sofia mi s-a părut un ade
vărat oraș olimpic? Cine știe...).

La Sofia, în ziua de 9 iunie 1951, am sărit 
1,50 m. Nou record ! în aceeași zi, Hansi a sărit 
1.93 și n-a putut încerca mai sus, pentru că în
cepuse furtuna, măturînd zgura stadionului ca la 
arie. Și era în mare formă. Avea un record bun 
— 1.98 — fiind printre primii săritori europeni, 
la egalitate cu Papa Gallo și cu Patterson. Doar 
Damitio avea doi centimetri mai mult...

MODRACHOVA, GYARMATI...

Și a venit din nou iarna. Nu aveam 15 ani, 
dar eram maestră a sportului. Deși recordmană, 
am continuat să nu forțez. Abia peste vreo doi 
ani aveam să aflu ce înseamnă o iarnă atletică... 
Adică zgura umedă a sălii— Semiobscuritatea 
geamurilor înghețate... Treningurile jilave... Se 
spune că devii atletă atunci cînd nu mai simți 
mirosul de transpirație dintr-o sală de antrena
ment. în acest caz eu am devenit atletă doi ani 
mai tîrziu.

în mai am plecat la Leipzig. Mă aștepta un 
concurs tare. Venea și cehoslovaca Modrachova. 
în dreptul căreia scria 1.60, ceea ce pentru mine... 
înainte de concurs mi s-a spus : „Dacă o bați pe 
Modrachova, pleci la Helsinki, la Olimpiadă !“ Și
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am bătut-o ! Eu am sărit 1,50, iar ea — 1,45. Să 
fi știut Modrachova de promisiunea care mi se 
făcuse ? Nu mi-ar place s-o cred. în orice caz, 
pînă la urmă n-am mai plecat Ia Helsinki. Mi-a 
părut rău peste cîteva luni, cind am aflat că 
austriaca Schenk a venit pe locul șase cu 1.55 
și. mai ales, peste patru ani. Ia Melbourne, cînd 
m-a învins, cred, și „călătoria pierdută la Hel
sinki".

(îmi pare bine că Beatrice Huștiu a fost la 
Grenoble. Cineva a spus că omul regretă doar 
ceea ce nu face. Și e foarte bine spus).

In vara Olimpiadei de la Helsinki am sărit 1,52 
la Oradea, apoi am fost din nou în tabără, la 
Cluj, iar în septembrie ne-am prezentat la Bucu
rești, la „internaționale". Am cîștigat proba, adău
gind încă un centimetru (1,53) și am mai pier
dut o mică doză din teama de concurs : pe po
dium, în stingă mea se afla vestita Olga Gyar- 
mati... La coborîre, văzindu-mă poate prea ve
selă, Hansi a ținut să-mi spună : „Ioli, trebuie 
să-ți amintesc că «înălțimea» nu e specialitatea 
Olgăi". „Pictorul" Soeter nu putea să scape nici 
cea mai mică pată de culoare.

...Șl ZBORUL IN LUNĂ

1953 a fost anul Festivalului de la București. 
L-am așteptat mult, dar. din păcate, am revenit 
la 1,50 tocmai în ziua de concurs, așa că am fost 
nevoită să mă mulțumesc cu bucuriile celorlalți. 
Și baremi dacă ar fi fost o eclipsă de formă. Dar 
nu ! Nici pe departe. Anul Festivalului a fast 
printre cei mai buni ai carierei mele sportive, 
în numai o lună și jumătate. între 14 iunie și 27 
iulie, am urcat de la 1,55 la 1,60, în cinci con
cursuri : 1,55, 56, 57, 58 și 60. Cum se explică atunci 
faptul că tocmai în concursul Festivalului am că
zut pe „1,50“ ? Recitind întrebarea, îmi dau seama 
că. de cînd scriu, am și început să uit că sînt. 
atletă, făcînd o spectaculoasă intrare într-o piele 
de ziarist. Deci : „Cum se explică". Și asta la 
16 ani și jumătate. „Cum se explică..." Dragi 
prieteni cronicari ! Nu rugați o fată de 16 ani 
să vă explice de ce a sărit o dată cu cinci cen
timetri mai puțin. Dacă e timidă, va roși. Dacă 
nu. va spune că întrecerea între săritoarele ci
bernetice se va organiza, in orice caz. după zbo
rul omului în lună...

Să amînăm, însă, fronda, eu cronicarii pentru 
primele zile ale primăverii anului 2 000. Atunci, 
în Cișmigiu. vom avea destule să ne spunem. 
Deocamdată trebuie să vă spun că anul 1953 m-a 
„urcat", cu acel 1,60, pe locul 10 in lume, cec» 
ce însemna că am început „să scot capul".

(va urmi)



ill

400 DE SPORTIVI

TRADIȚIONALA CURSA 
CLISTA Sassari 
fost cîștigată în acest 
rutierul italian Franco 
învingătorul a parcurs 
km ai traseului în 5h
realizînd o medie orară 
43,454 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Joseph van 
der Vleuten (Belgia) și Eddy 
Merckx (Belgia).

„MIRAGE" -
180 KM PE ORĂ

telex.
CU PRILEJUL UNUI CON
CURS DE ATLETISM desfășu 
rat la Fort de France, cunoscu
tul sprinter francez Roger Bam- 
buck a terminat învingător in 
două probe. EI a cîștigat cursa 
de 100 m cu timpul de 10,3 și 
s-a clasat pe primul Ioc 
proba de 200 m cu 21,1.

Proba de săritură în înălți
me a revenit lui Robert Sainte 
Rose, care a trecut peste șta
cheta înălțată la 2,09 m.

AL FRANȚEI, disputat la Pen. 
tivy, s-a încheiat cu victoria 
cunoscutului atlet Wadoux, care 
a străbătut cei 11.100 '
traseului in timpul de 
Locurile următoare au 
cupate de Texereau - 
și Marequin — 34:18,0. 
marcat că fostul 
probei, Tijeu, s-a clasat pe lo
cul șapte cu 34:44,0.

km ai 
: 33:45,(1. 

fost o-
■ 33:55.9

De re- 
campion a'

Cagliari a 
an de 
Bitossi. 
cei 225 
11:28,0. 

de

Constructorii de aeromodele 
au la dispoziție mai. bine de un 
an și> jumătate ca să se pregă
tească pentru viitoarele campio
nate mondiale care vor avea loc 
îiți 1969, la. Dortmund. Antrena- ■ 
nțentul și planificarea au înce
put rîn -multe locuri. La nord 
de - Hamburg a avut loc cea 
mai - mare expoziție de aeromo
dele . de pînă acum, la care con- 
structorii și piloții amatori din 
întreaga. Republică Federală a 
Germaniei au demonstrat în 
fața a 6 000 de spectatori capa
citatea micilor lor opere de artă. 
Cel mai rapid a fost un aparat 
de 3,2 kg, de tip „Mirage". (ilus
trația noastră de mai sus) cu 1,2 
HP și un. motor de 10 cmc. El 
a 'zburat cu 1S0 km pe oră 
deasupra spectatorilor. La cam
pionatul mondial al aeromode-

La Ciudad ■ de Mexico s-a a- 
nunțat .că cea mai mare dele
gație sportivă prezentă la între
cerile Olimpiadei de vară- va 
fi aceea a, S.U.A. care va ali
nia 300 de sportivi și 100 spor
tive. In afara acestora delega
ția va fi însoțită de 100 oficiali, 
antrenori, medici etc. Sportivii 
nord-americanl vor participa la 
toate ■ întrecerile olimpice,' cu 
excepția turneelor de fotbal 
și' de hochei pe iarbă. Cit pri
vește interesul față de Jocuri, 
un purtător de cuvînt ' al Co
mitetului olimpic mexican a de
clarat ca pînă în prezent au 
fost rezervate 50 000 de locuri 
de către turiști din diferite 
țări, rămînînd la dispoziție încă 
20 000 de locuri în hoteluri de 
categoria a 
particulare.

LA . BUDAPESTA s-a desfășu
rat returul meciului dintre for
mațiile M.T.K. Budapesta și 
Sparta Praga, coritînd pentru 
sferturile ide finală ale „Cupei 
campionilor europeni'1 Ia bas
chet feminin. Victoria a revenit 
baschetbalistelor cehoslovace cu 
scorul de 57—48 (26—26). In
urma acestei victorii, echipa 
Sparta Praga s-a calificat pen
tru semifinalele competiției.

INTILNIREA INTERNAȚIO
NALA DE HANDBAL disputa
tă la Helsingor între reprezen-

III-a și în locuințe

SĂ VEDEM!

aa»

■
LA BARANQU1LLA au conti
nuat campionatele 
nale de tenis ale 
Guzman (Ecuador) 
cu 6-2, 5—7, 6—4 
(Columbia), iar 
traiia) l-a eliminat cu 6—2,
6—2 pe Betancourt (Columbia). 
Campionul Ungariei, Tstvan 
Gulyas, a cîștigat cu 6—3, 6—1 
in fața Iui Rueda (Columbia).

ințernațio- 
Columbiei. 
t-a învins 

pe Velasco 
Ruffles (Aus- 

cu

taiivele masculine ale Danemar
cei și Suediei s-a încheiat cu 
succesul sportivilor danezi, în
vingători cu scorul de 19—14 
(12—7). Cei mai buni jucători ai 
gazdelor au fost Graversen și 
Kristensen, care au marcat cite 
6 goluri

Anunțam în ziarul de ieri că Jiri Raska, campion olimpic la J.O. de la Grenoble, a fost 
învins într-un concurs de sărituri, desfășurat în Austria. Iată-i pe doi dintre sportivii clasați 
înaintea sa: Bachler (stingă) și Hubac (mijloc). In dreapta, cehoslovacul Kodejska — autorul 
celei mai lungi sărituri din concurs — 135 m. Telefoto : U.P.I.—AGERPRES

CEA DE-A ȘAPTEA EDIȚIE a 
concursului internațional de 
spadă dotat cu trofeul „Gilbert 
Duval", (desfășurată la Paris),, 
a fost, cîștigață de scrimerul 
francez Jean-Claude Magnan. 
In finală, Magnan l-a întrecut, 
pe polonezul Witold .Wojda. In 
semifinale, Magnan eliminase 
pe austriacul. Roland Losert, iar 
Wojda pe francezul Christian 
Noel.

■ -

• Campionul mondial de box 
al categoriei cocoș, australia
nul Lionel Rose, care l-a de
posedat de centură pe Fighting 
Șarada (Japonia), îl va întîlni 
la 5 aprilie într-un. meci. amical 
pe italianul. Salvatore Burruni.

Haudrechy; Alain Victor b.p.' 
Poncelet.

'A La Glasgow s-a desfășurat 
Intîlnirea internațională de box 
dintre selecționatele Scoției și 
U.R.S.S. Pugiliștii sovietici au 
obținut victoria cu 14—4.

i>' Peste 4 000 de spectatori 
au urmărit la Tokio meciul 
profesionist de box dintre Ebi- 
hara (Japonia) și Manuel G; 
Magallanes (Mexic), în limitele 
categ. muscă. Pugilistul japonez 
a obținut victoria prin K.O. 
tehnic în repriza a 4-a.

• In orașul La Paz (Mexic), 
boxerul mexican de categoria 
cocoș Ruben Olivaraes l-a în
vins prin K.O. în repriza a 9-a 
pe tăilandezul Pernchai Pop- 
praigam.

IN CADRUL TURNEULUI pe 
care îl întreprinde în R.D. Ger
mană, echipa feminină de bas
chet Polonia Bytom a jucat la 
Magdeburg cu formația T. H. 
Magdeburg. Oaspetele au ter
minat învingătoare cu scorul de 
64—31 (23—10).

Antrenorul repre
zentativei de fotbal 
a Angliei, sir A!f 
Ramsey, pare decis 
a-și menține opti
mismul său pro
verbial. în toamna 
trecută, el declara 
plin de încredere : 
„Am alcătuit o e- 
chipă care poate 
să-și apere în Me
xic titlul cucerit în 
1966 ; mai mult, ea 
este capabilă să 
practice un fotbal 
cum nu s-a mai 
văzut". Au urmat 
cîteva jocuri care 
nu au justificat a- 
cest optimism, dar 
recenta calificare a 
Angliei in sferturi
le de finală ale 
campionatului eu
ropean (după acel 
1—1 de Ia Glasgow) 
a stimulat opti
mismul antrenoru
lui englez. „Ați vă
zut, declară Ram
sey, mergem din 
succes în succes. 
Viitorul ne va a- 
duce altele și mai 
elocvente". Să ve
dem 1

■
AU LUAT SFÎRȘ1T CAMPIO
NATELE DE SCHI (probe nor
dice) ale R.D. Germane desfă
șurate la Oberhof. In ultima zi 
a întrecerilor s-au disputat 
probele de 50 km fond mascu
lin și 5 km fond feminin. Pro
ba masculină a revenit lui 
Axel Lesser cu timpul de 2h 
41:48,0, urmat de Dieter Speer 
— 2h 43:08,0 și Gert Klause — 
2h 44:12,0. Cursa feminină s-a 
încheiat cu victoria sportivei 
Karin Scheidel, cronometrată 
în 19:18,0.

IN CADRUL CAMPIONATU
LUI UNIONAL DE HOCHEI 
PE GHEAȚA s-au disputat 
două noi întîlniri. Lokomotiv 
Moscova a Întrecut cu scoruî 
de 4—1 (1-0, 1—0, 2—1) pe Me- 
talurg Novokuznețk, iar Dina
mo Kiev a cîștigat cu 2—0 
(1—0, 1-0, 0—0) partida susți
nută cu formația Spartak 
Minsk.

PROBA DE SIMPLU BARBAȚI 
din cadrufî turneului interna
țional de tenis de la Kingston 
(Jamaica) a revenit jucătorului 
olandez Tom Okker, care în fi
nală a dispus cu 6—2, 6—4 de 
spaniolul Manuel Orantes.

- • în orașul < Le Mans s-au 
disputat finalele campionatelor 
de box amator ale Franței. .La 
categoria semiușoară Jean Pier
re’ Younsi a dispus la puncte 
de Dominique Azzâro. Alte re
zultate ' în ordinea categoriilor : 
Kaloufi b.p. Bihin; > Domingo 
b.p. Caudron; De Souza■ b. ab. 
Jean Paul Anton; Bigpt ■ b.p. 
Angele; Mariolle b.p.- Annex; 
Warusfel b.p. Clerget; , Moreau 
b.ab. Dufour; Malherbe. b.p.

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

PE JOS, PESTE POLUL NORD

INTRE ARBITRI

cavaleri 
încăierat 
trebuind

EDIȚIA DIN ACEST AN A 
CAMPIONATULUI DE CROS

urca pe

SPECTATORI
DE CALITATE...

OBIIBIS

Spartachiada de iarnă pentru copii este 
una din cele mai îndrăgite competiții spor
tive din R. D. Germană. An de an ea se 
bucură de o tot mai mare participare, me- 
reu alți și alți copii îndrăgesc patinajul, 
scaiul, hocheiul pe gheață. IatM-i pe cîțiva 
dintre cei mai fericiți participanți la ultima 
ediție a acestei tradiționale întreceri. Au și 
motive foarte serioase: ei se numără prin-

atre cei .ee au obținut dreptul de 
podiumul de onoare...

lelor teleghidate sint așteptați 
parti.cipanți din 20 de țări. Din 
C.LA.M. (organizația de control 
a aeromodelelor internaționale) 
fac parte 53 de națiuni, cu pes
te patru milioane de membri.

ECHIPA AFRICII

urma meciurilor interr.ațio- 
desfășurate în trecutul se- 
revista „Jeune Afriqne" a.

’ ,11“ care Ar al-

In 
nale 
zonț .. ........... 
stabilit următorul ___ ...
cătut „repi ezentativa de fotbal a 
Africii1?; Keita (Coasta de Fildeș) 
-Ș,Y. Diagne. I. M'Baye, M. Dteng 
(toți Senegal), Attoui (Algeria) — 
Bfarăzza (Uganda), Luciano (Etio
pia) — Kofi (Ghana), Laimas (Al
geria)? Pokou (Coasta de Fildeș), 
Mijngamuni (Congo Kinshasa).

COSMONAUȚII 
Șl SPORTUL

Sportul constituie unul din 
elementele de bază in antrena
mentele cosmonauților: lată cî- 
teva cifre care confirmă rolul 
important pe care il îndepli
nește sportul in pregătirea zbo
rurilor cosmice: cosmonautul 
Titov a alergat in cursul unui 
an 200 km, a parcurs pe schi 
300 km, iar pe bicicletă de 
curse 1000 km. In afară de a- 
ceașla. fiecare cosmonaut mai 
practică un sport preferat. Ga
garin volei, Bikovski — fotbal, 
Popovici — haltere, Garov 
alpinism.

Se mal întîmplă, și încă 
destul de des, ca un arbitru 
de fotbal să fie apostrofat 
sau chiar lovit de către un 
jucător sau de către spec
tatori. Se pare' însă că pen
tru prima oară, cel puțin 
la Marsilia, un arbitru este 
bătiit de... ' un 1 alt arbitru. 
Cazul s-a petrecut în cursul 
unui meci disputat între 
două formații amatoare din 
suburbia marsilieză, Bois Le- 
maitre. Arbitrul de centru, 
Jean Kevorkian, a sancțio
nat o infracțiune a unui ju- 

■ câtor,- ceea ce a declanșat 
imediat o furtună de pro
teste în tribune. A interve
nit) și arbitrul de tușă, An
toine Saba to, dar aceasta a 
provocat iritarea colegului 
său de la centru. Pină 
sfîrșit cei doi 
fluierului s-au 
teren, Sabato 
fie internat în spital în 
ma loviturilor primite.

Confirmind selecția sa in echipa reprezentativă a Franței, 
Loubct a fost unul din jucătorii care au contribuit în mod 
substanțial la calificarea „ll“-lui francez in sferturile de finală 

Campionatului european. Se speră ca el să joace bine 
și in meciurile cu Iugoslavia

EXPERIMENT 
LA BARCELONA

Pentru a revaloriza jocul 
ofensiv, antrenorul francez 
Boulogne a propus mărirea 
dimensiunilor porților de fot
bal Propunerea a suscitat nu
meroase critici din partea spe
cialiștilor francezi ai sportului 
Cu balonul rotund, dar ea a fost 
totuși pusă în aplicare de 
două echipe spaniole. Pe un 
teren din Barcelona au fost 
instalate porți cu dimensiunile 
de 10 m x 3 m, partida oferind 
un spectacol neobișnuit, cu 
șuturi trase de la 30. 40 și 
chiar 50 de metri distantă. 
Singura grijă a fotbaliștilor a 
fost bombardarea porții. Ime
diat după trecerea liniei de 
centru Scorul fina) - 9—6, 
dat experimentul, se apre
ciază, s-a soldat cu un eșec 
total.

MASCOTA HOAȚĂ

Echipa australiană de fotbal 
F.C. Knockport are ca mascotă 
un cangur, care îi, însoțește pes
te tot pe fotbaliști. Nu întot
deauna, însă, cangurul își vede 
de treabă. S-a întimplat, astfel, 
ca înaintea unui meci să dis
pară fluierul arbitrului. A fost 
găsit, după îndelungi căutări, 
în marsupiul cangurului. Dar, 
surpriză ! Cu acest prilej au 
fost găsite acolo legitimații a- 
parținînd jucătorilor, o bancno
tă, de zece dolari și o sticlă 
goală de whisky. Respectiv toa
te lucrurile pe care cangurul 
le-a găsit in cabina arbitrilor. 
In consecință, federația austra
liană a hotărît ca mascota e- 
chipei F. C. Knockport să fie 
închisă înaintea fiecărui meci.

Franța s-a calificat în sfertu
rile de finală ale Campionatului 
Europei... Olympique Lyon a 
atins aceeași fază în „Cupa cu
pelor", eliminînd în mod spec
taculos celebra echipă engleză 
Tottenham Hotspur.., St. Etienne 
a disputat două meciuri drama
tice în compania Benficăi și 
soarta calificării în „C.C.E." a 
oscilat mult, pînă cînd francezii 
au fost eliminați cu un singur 
gol diferență.

Trei fapte care par să spună 
că fotbalul francez trece prin
tr-o perioadă de, mari succese. 
Nimic mai neadevărat. Marea 
majoritate a celor douăzeci de 
cluburi din prima divizie se 
zbat . deznădăjduit pentru su
praviețuire. Unica excepție este 
echipa St. Etienne care, în me
ciurile disputate pe teren pro
priu, joacă mai întotdeauna în 
fața unui număr de aproximativ 
10 000 spectatori. Numărul total 
al spectatorilor prezenți la toa
te cele nouă meciuri ale unei 
duminici nu trece de 50 000. 
Este exact cifra medie de spec
tatori la indiferent ce meci al lui 
Manchester United, de exemplu, 
său al echipei vest-germane 
Hamburger S. V.

Recordul de spectatori in ulti
mele etape l-a ‘realizat Metz, 
cu un număr de 9 388, veniți să 
vadă meciul cu Nantes, care a- 
vea să se termine nedei is, 1—1. 
Media o dețin alte cinci echipe,

un număr cu ceva sub 5 000 
iar la meciul în care Monaco 
a învins pe Strasbourg, cu 2—1, 
n-au asistat decît 1 398 de spec
tatori.

Parisul nu are de loc specta
tori, pentru simplul motiv că nu 
are nici echipe de fotbal. Trist, 
dar adevărat, capitala Franței, 
Orașul-Lumină, nu are nici un 
reprezentant în divizia întîi... și 
asta din lipsă de suporteri. Și 
cînd ne gîndim că înainte de 
război, Racing Club de Paris fă
cea rețete astronomice.

E trist să asiști la această de
gringoladă, căci pînă acum cițiva 
ani fotbalul făcea progrese per
manente în Franța. Partea cu
rioasă e că fenomenul este a- 
proape imposibil de explicat. 
Prețurile biletelor sînt foarte 
moderate, spre deosebire de Ita
lia unde un bilet costă o mica 
avere. Jucătorii străini sînt ad
miși să joace la orice club, spre 
deosebire de Anglia unde acest 
lucru este interzis. De altfel, în 
momentul de față, în Franța e- 
voluează 13 argentinieni, 10 ita
lieni și 7 iugoslavi, foști inter
naționali în țările lor, toți jucind 
în prezent la echipe de divizia 
întîi.

Nu se poate spune nici că 
fotbalul duce lipsă de publici
tate. Dimpotrivă, debitele se în
trec în a expune — și vinde bi
neînțeles — cele mai diferite re
viste de fotbal, toate mullico-

lore și toate mult mai bine sub
venționate decît fotbalul însuși. 
Săptămînalul „France Football" 
își sporește mereu tirajul, care e 
ajuns la începutul acestui an la 
160 000. In țara fotbalului de 
peste Canal. nici o publicație 
fotbalistică nu se poate lăuda cu 
o asemenea performanță.

Cine ar crede că indiferența 
față de fotbalul autohton este 
compensată printr-o largă pre
zență la meciuri internaționale 
se înșeală. La meciul cu Uniunea 
Sovietică, din decembrie trecut, 
au asistat mai puțin de 3 000 
spectatori. Iar la Lyon, unde 
echipa locală a produs senzația 
competiției, eliminînd din cursă 
pe multipla campioană și deți
nătoare a „Cupei Angliei", Tot
tenham, au asistat doar 10 500 
spectatori. Și asta într-un oraș 
cu aproape 600 000 locuitori.

Presa, care a făcut în această 
direcție investigații detaliate, dă 
următoarele explicații : familii 
întregi, ca să nu mai vorbim de 
indivizi, preferă excursii cu ma
șina la sfîrșit de săptămină, al
ții, mai comozi, stau în fața te
levizoarelor, iar cei mai muiți 
preferă să cumpere bunuri de 
consum decît un bilet la meci.

In schimb, toate aceste cate
gorii de persoane cumpără și ci
tesc cu regularitate revistele de 
fotbal !

Tiparul: 1. P .Itifotuidția*, str. Btezoianu 23 25.

WALLY HERBERT ÎN DIFICULTATE
a aproape două săp
tămâni de la pornire, 
cei patru exploratori 
ai- Arcticii 
imobilizați, 
cu săniile și cîiiiii, pe. 
de gheață plutitoare, 
aproximativ 450 de

impracticabilă și întreaga echi
pă s-a reîntors la .punctul de 
plecare. In aceeași după amia- 

se văd ză, Murphy a reușit să ațeri- 
impreună.

o bucată 
lungă de 
metri și lată de numai 100 de 
metri. Un vînt puternic, din di
recția sud-vest, a rupt gheața-, 
oprind momentan expediția la 
o distanță de numai 50 de 
de ghețurile mai sigure 
banchizelor polare.

Prima alarmă a fost 
marțea trecută, etnd vîntul și-a 
schimbat direcția cu 180 de gra
de. Vineri, cele patru sănii 
și-au croit drum cu greu, par- 
curgind doar cinci mile, pentru 
a ajunge in punctul semnalat 
de Bob Murphy, un aviator al 
Laboratorului de Cercetări Arc
tice, care văzuse o posibilita
te de transbordare. Dar Wally 
Herbert a considerat trecerea

mile 
ale

dată

zeze ceva mai la nord de. locul 
în care se aflau săniile, și ■Her
bert' a ajuns Ta - avion pe jos. 
împreună cu Murphy el a făcut 
o mică recunoaștere aeriană, 
găsind o altă posibilitate de tre
cere. - ’ .

' Herbert s-a întors la ai săi, 
dar gheața s-a deschis înainte 
ca săniile să poată porni.

In momentul acela, coman
dorul Freddie Church a ' primit 
următorul^ mesaj: „Gheața se 
sparge rapid, iar sloiurile își 
schimbă mereu direcția"? Noap
tea au fost organizate pentru 
prima oară gărzi care se schim
bau din două în două ore, ve-

rificînd poziția gheții din zece 
in zece minute. Tot in noaptea 
de vineri s-a întrerupt și legă
tura radio. Comandorul Church 
susține că neliniștea ar fi pre? 
matură, căci l-a avertizat pe 
Wally Herbert din timp că in 
această fază a drumului s-ar 
putea ivi dificultăți radiofoni
ce. Nimic sigur nu se va ști 
pînă la reîntoarcerea avionului 
„Cessna-180“ care a pornit 
simbătă in cautarea?- eespe-cltțtei.

Situația este complicată .doar 
din cauza scădgriicont.inue^ a 
rezervelor de alimente, căci să
niile im fost încărcate-cu,.pro
vizii, penfru niimai 14 zile, toc
mai pentru a ușura deplasarea 
pe primele 60 de mile, consi
derate cele mai grele.

în sferturile de finală ale „C. C. E." la fotbal :

BUDAPESTA, 6 (prin radio).- 
Așteptat cu un deosebit inte

res, primul meci dintre Vasas 
Budapesta și Benfica Lisabona, 
din cadrul sferturilor de finală 
ale „C.C.E.", desfășurat miercuri 
scara pc „Nepstadion" s-a înche
iat cu rezultatul de egalitate: 
0-0.

La fluierul arbitrului Tschen- 
scher (R.F.G.) s-au aliniat urmă
toarele formații :

BENFICA : J. Henrique - A- 
dolfo, Jacinto, Humberto, Cruz. 
Raul, Coluna, J. Augusto, Tor
res, Eusebio, Simoes.

VASAS BUDAPESTA : Varga 
- Bakos, Meszoly, Matesz, lhasz, 
Vidacs, Fister, Molnar, Farkas, 
Puskas, Korsos.

în prima repriză Vasas a do
minat mai mult, dar atacanții

-- 1

Memorialul „Ivan
Podubnîi“ la lupte

fie că au fost de numeroase 
surprinși in ofsaid, fie că nu 
ajuns in poziții favorabile

ori 
au 
de

EUSEBIO

șut. Jucătorii portughezi, fără 
să facă un joc de apărare, au 
contraatacat periculos prin Co
luna, Torres și Eusebio. în a- 
ceastă parte a meciului Fister a 
ratat o mare ocazie in min. 20, 
iar Coluna i-a imitat cu 
nule mai tirziu.

După pauză, aspectul 
s-a schimbat. Ambele 
dar în special gazdele, au slăbit 
ritmul, Eusebio s-a evidențiat 
prin două șuturi deosebit de 
puternice : primul apărat de 
Varga iar al doKea ocolind 
ținta. In min. 79, gazdele au 
avut cea mai mare ocazie a me
ciului, pe care a ratat-o Far
kas, deși se afla singur in fața 
porții părăsite de Henrique. 
Astfel, meciul ia sfirșit cu un 
scor alb și prima favorită pen
tru calificarea în semifinalele 
competiției rămîne Benfica.

Returul va avea loc la 14 
martie, la Lisabona.

11 mi-

jocului 
echipe,

(U.R/S.S.) REZULTATELE ÎNTRECERILOR
INTERNAȚIONALE

Kocerghin 
(Bulga- 

Ghegadze 
(R.F.G.): 

(U.R.S.S.),

La Alma Ala 
a avut loc turneul inter
național de lupte greco-ro- 
mane Memorialul „Ivan Po- 
dubnîi", la care s-au între
cut sportivi din 11 țări. Iată 
primii doi clasați, pe cate
gorii : 52 kg — 
(U.R.S.S), Bojkov 
ria); 57 kg — 
(U.R.S.S.), Stange 
63 kg — Zaițev
Iadulahi (Iran); 70 kg — 
Toncev (Bulgaria), Novohat- 
ko (U.R.S.S.); 78 kg - Ivlev 
(U.R.S.S.), Horvat (Iugosla
via); 87 kg — Olenik 
(U.R.S.S.), Simic (Iugosla
via); 97 kg — Merkulov și 
Iurkevici (ambii . U.R.S.S ), 
Svensson (Suedia); -ț- 97 kg 
— Roșcin (U.R.S.S.), Kubat 
(Cehoslovacia).

In semifinalele „C.C.E." la handbal feminin, în meci retur, 
echipa Empor Rostock (R.D.G.) a dispus de Rapid București cu 
scorul de 20—8 (13—3).

învingătoare ți în primul joc (cu 11—10) la București, ju
cătoarele germane s-au calificat în finala competiției.

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE DE FOTBAL

TN C.C.E. : Real Madrid—Sparta Praga: 3—0 (0—0)
Returul, la 13 martie, la Praga
ÎN „CUPA CUPELOR" : Cardiff City—Torpedo Moscova 

1—0 (1—0)
Returul, la 19 martie, Ia Tașkent

MECI AMICAL

La Bruxelles : Belgia—R. F. a Germaniei: 1—3 (0—3) 
(Citiți amănunte fn ziarul nostru de mîine].
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