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Înapoierea delegației
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ȘI ACUM, CAMPIONATUL'

DE LA CONSFĂTUIREA
COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV 

AL ȚĂRILOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Vineri dimineața s-a înapoiat de la Sofia delegația Repu
blicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, care a parti
cipat Ia Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al țărilor 
participante la Tratatul de la Varșovia.

Din delegație au făcut 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 
Republicii Socialiste România Ia Sofia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întâm
pinată de tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, 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., al Consiliului de Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale și organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori.

Erau de față Hristo Gălăbov, însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Ambasadei R. P. Bulgaria 
ambasadei.

Pe aeroport, un mare număr 
întîmpinat cu căldură pe membrii 
de pionieri le-a oferit flori.

la București, și membri ai

de cetățeni ai Capitalei au 
delegației române. Un grup 

(Agerpres)
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TRADIȚII VECHI,
TRADIȚII NOI

I
I

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, un autobuz gonește de 
la poalele Tîmpei spre țărmul 
mării... în avionul de Arad se 
alia echipa bucureșteană Pro
gresul... Dinatno Bacău și Pe
trolul sînt așteptate în Capi
tală... A început maratonul !

GÎNDURI
Oamenii cu cele mai multe 

griji la această oră sint an
trenorii. Au și motive. Parcă-1 
vedem pe Silviu Ploieșteanu

„CENTURA SPORTUL"
DUPĂ PRIMA REUNIUNE

8 (prin telefon, de la 
nostru). — Primii pre
ia cucerirea „Centurii 
(trofeu pus în joc de 
noastră) au, urcat cu

CLUJ, 
trimisul 
tendenți 
Sportul" 
redacția 
emoție, joi seara, scările rin
gului instalat in Sala sporturi
lor din localitate. în ansamblu, 
întîlnirile au fost pasionante, 
majoritatea competitorilor au 
luptat cu o rară dirzenie, im- 
primînd deseori partidelor un 
caracter dramatic.

La chemarea arbitrului Chen- 
ctreanu, primii care au încru
cișat mănușile au fost „șemi- 
muștele” V. Drăgan (Steauă) 
și I. Nica (Crișul Oradea). Dis
puta a fost foarte echilibrată 
și antrenantă. Drăgan, care a 
primit decizia, a dominat une
ori insistent, dar îi reproșăm 
că ..tirul" său n-a funcționat 
cu precizie, decît în repriza se
cundă, cînd și-a surprins ad
versarul cu cîteva directe la 
plex. Nica a dovedit o bună 
mobilitate și a trimis cu sufi
cientă precizie lovituri de ln- 
tîmpinare. Tînărul FI, Lucaci 
(A.S.A. Tg. Mureș) a avut — 
așa cum era de așteptat — trac 
în fața lui C. Ciucă (Steaua). 
El a refuzat deseori lupta, mo
tiv care l-a determinat pe ar
bitrul de ring să-i ceară aban
donul în repriza a doua.

C. Gruiescu (Steaua) a în- 
tîlnit un adversar foarte com
bativ, dar cu cunoștințe tehni
ce modeste: St. Sz5cs (C.S.M.

a folosit 
scurte la

pregătire a lui 
au fost hotărîtoare. 
P. Vane a a marcat 
superioritate, mai cu 
punct de vedere fi- 

lui Ov. Gorea

Cluj). Bucureșteanul 
cu succes loviturile 
plex, dominîndu-1 pe Szâcs prin 
tehnică. Elevul lui Mihalic a 
Încercat să păstreze cit de cit 
echilibrul, contrînd foarte pu
ternic, dar superioritatea teh
nică și buna 
Gruiescu 
Clujeanul 
o notă de 
seamă din
zic, asupra
(Steaua). Vanea a plasat serii 
puternice, în timp ce adversa
rul său (timorat) a răspuns cu 
timiditate. Meciul a fost plă
cut, întrucît Vanea' a luptat cu 
multă ambiția pentru a intra 
din nou în vederile selecțione
rilor. Disputa „greilor" : St. 
Szentanai (C.S.M. Cluj) și M. 
Niculescu (Voința Buc.) a lăsat 
de dorit. Niculescu a 
fără convingere, fără 1

Așteptat cu mare 
meciul dintre N. Gîju 
și I. Lungu (Progresul 
a fost presărat cu multe mo
mente dinamice. Disputele an
terioare dintre acești pugiliști 
au fost echilibrate, dar, de dala

aceasta campionul european a 
cîștigat net. Totuși, în repriza 
a doua, atit Gîju cit și Lungu 
au stat la un moment dat pe... 
„tocuri". Avertizat pentru ți
neri C. Stanciu (Constructorul 
Buc.) a reușit totuși să învingă 
prin K.O. pe clujeanul A. Murg. 
La începutul reprizei, Murg a 
avut un mic avantaj, dar în 
min. 3 s-a angajat într-un 
schimb prelungit, recepționînd 
un croșeu laWap, care l-a tri
mis la podea.

Dramatic, meciul dintre 
Pițu (Farul Constanța) și 
Enciu (Progresul București)
care -s-au schimbat lovituri vio
lente chiar de la primul sunet 
de gong. Enciu a început decis, 
trimițînd o avalanșă de lovituri 
Ia cap, lovituri care l-au ex
pediat pe Pițu la podea. Aces
ta, însă, nu s-a descurajat și a 
refăcut pas cu pas terenul pier
dut. In min. 3 a fost rîndul 
Iui Enciu să facă cunoștință cu 
podeaua, datorită unei contre 
puternice primită în bărbie. In

R. CĂLARAȘANU
(Continuare în pag. a 2-a)

I. 
N. 
în

cu ochii în gol peste cîmpia 
Bărăganului... Care-i vor fi 
gindurile ?

„In acest prim drum ducem 
cu noi lanterna roșie. Dar 
la întoarcere ? Ce-ar fi ca la 
Arad... Iar noi la Constanța... 
Un punct, mai știi..." •

Ceea ce este sigur și nu stă 
sub nici un semn de Întrebare 
e că Silviu Ploieșteanu are, 
din păcate, și motive „la zi” să 
privească partida cu Farul ca 
pe un examen extrem de greu. 
Cei trei jucători operați în 
toamnă de menise, Gane, Go
ran și Iordache își fac cu greu 
„rodajul" pentru reintrare ; 
Ivăncescu, om de bază al echi
pei, care a făcut recenta de
plasare cu lotul național în 
Brazilia, se prezintă, după spu
sele președintelui secției de 
fotbal, iov. Indrei, foarte obo
sit. Și ce te faci că la Con
stanța te așteaptă „tăvălugul" 
Iancu—Manolacheî Există to
tuși o speranță. Mingea e ro
tundă...

CU SAU FĂRĂ POJONI?
La Arad, antrenorii de 

U.T.A. stau de veghe lingă... 
telefon. Așteaptă de la F.R.F. 
confirmarea dreptului de joc al 
lui Pojoni, care a primit, în 
sfîrșit, dezlegarea de la clubul 
Crișul Oradea, (tn... schimbul 
unui meci amical Crișul— 
U.T.A., la Oradea, în ziua de 
13 martie. Tran^cția celor

două cluburi, deși tardivă, ni 
se pare echitabilă).
O CASĂ DE OASPEȚI PEN
TRU ECHIPELE VIZITATOARE 

LA PETROȘENI #
Din Valea Jiului, încă două 

vești. S-a construit o elegantă 
casă de oaspeți pentru cazarea

Jucătorul și... 
mingea.

Rapidiștii e- 
xersează con
trolul balonu
lui. în prim 
plan — Năstu- 
rescu, Neagu, 
Dumitriu 
Greavu.
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(Continuare în pag. a 3-a)

Salt peste generații pe... patinoarul artificial 
„23 August". La primii pași pe gheață, nepoțica 
se simte ca acasă, sprijinită de bunicuț, care 

la rîndul lui, mai uită, astfel, de bătrînețe I

Hocheiul pe gheată
ia plină actualitate

se apropie de 
competițională

Deși sezonul 
sfîrșit, agenda 
a hocheiului pe gheață con
tinuă să fie foarte încărcată.

AZI, ETAPĂ ÎN „CUPA 
ROMÂNIEI”

Începută joi, prima ediție a 
„Cupei României”, care reu
nește cele mai bune patru 
echipe din campionatul de se
niori, programează azi pe pa
tinoarul „23 August” din Ca
pitală o nouă etapă, care se 
va desfășura după următorul

(Continuare in pag. a 2-a)

Tr. IOANIȚESCU

i români învingători

acționat 
nerv.
interes, 

(Steaua) 
Buc.)

Concursul de patinaj de la Sofia I
I
I

Mihai Stoenescu s-a clasat pe locul 3
SOFIA 8 (prin telefon de la coresponden

tul nostru). — în prima probă a concursu
lui internațional de patinaj artistic, care se 
desfășoară în capitala Bulgariei, s-au im
pus cu autoritate cei doi concurenți ceho
slovaci. Peter Starec și Jiri Zidek au ocupat 
primele două locuri după figurile impuse, 
menținîndu-se în frunte și după exerciții
le libere, care au atras un număr mare de 
spectatori în tribunele patinoarului artifi
cial „Drujba*. La o bună valoare a evoluat 
și patinatorul român Mihai Stoenescu, în al 
cărui program de figuri libere au figurat 
dificilele sărituri duble, Salchow, Rittber
ger și Lutz. Primul reprezentant al Roma-

niei termină pe locul trei în clasamentul 
general.

Iată clasamentul la individual masculin : 
1. P. Starec (Cehoslovacia) 509,2 p ; 2. J. 
Zidek (Cehoslovacia) 504,5 p ; 3. M. Stoe
nescu (România) 438,9 p ; 4. Chr. Greiner 
(R.D.G.) 426,8 p ; 5. D. Sandu (România) 
408,3 p ; 6. R. Block (R.D.G.) 388,2 p : 7.
A. Pencev (Bulgaria) 365,6 p ; 8. N. Janev 
(Bulg.) 342.0 p ; 9. V. Canev (Bulg.) 319,0 P.

Programul celei de a doua zile cuprinde 
proba individuală feminină, tn care Româ
nia este reprezentată de tinerele Cristina 
Formagiu și Constanța lonescu.

Toma HRISTOV
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Apropieri între suflul întrece
rilor sportive șl acei elan com
petitiv care-i animă pe concu- 
renții Festivalului internațional 
de muzică ușoară de la Bra
șov ? Nu zîmbiți, fiindcă sînt des
tule. Veți putea vedea, din rîn- 
durile de mai jos, cum pîrtiile 
albe de zăpadă și gheață, ca și 
gazonul verde al stadioanelor, cu 
toată poezia lor, se integrează 
tezaurului sufletesc al multora 
dintre cei care apar, în aceste 
zile, pe scena brașoveană.

★

Să începem cu cel mai spor
tiv dintre oaspeții Festivalu
lui. Pe HUGUES AUFRAY 
l-am sustras cîtorva minute 
de repetiție, pentru a-1 întreba 
cum a compus cîntecul „C’est 
tout bon", dedicat lui Killy, 
și care avea să culeagă aplau
ze uriașe în recitalul de 
miercuri seara: „Ideea, ca și

în primul meci cu Elveția
8 (prin telefon, de la 
nostru special) — Se-

Interludii brașovene
textul, îmi aparțin — preci
zează noul „trouvere”. Muzi
ca o împart însă cu prietenul 
meu Jean Pierre Sabard. Este 
un omagiu pe care am vrut 
să-1 aduc marelui campion. Și 
mă bucur acum că intențiile 
mele au căpătat o investitură 
oficială, prin cele trei medalii 
olimpice de aur care aureo
lează pe eroul cîntecului meu".

Hugues Aufray este origi
nar chiar din Villard-de-Lans, 
același care a găzduit între
cerile olimpice de săniuțe și 
unde au crescut 
pioni ai schiului 
a ales însă altă 
deșcinde dintr-o 
sportivi, 
campion 
plat cu 
Hugues, 
ocupare 
bere, atît de puține... ,,/mi 
fac timp totuși, în fiecare iar
nă, pentru o bună stagiune de 
schi — ne mărturisește cîn-

atîția cam- 
francez. El 
cale. Deși 

familie
Un Aufray 

al Franței Ia 
ani în urmă, 
sportul rămîne 
doar pentru orele li- 

atît de puține...

de 
a fost 
800 m 
Pentru 
o pre-

Selecționata i

Mi-
Cupa Voința"

divizionară de popice
a cîștigat

l
l
I

CLUJ, 
trimisul 
lecționata masculină de hand
bal a României a evoluat pen
tru ultima oară în acest sezon 
în fața publicului clujean, în- 
tîlnind reprezentativa Elveției, 
Jocul a pasionat doar în pri
mele 15 minute, cînd scorul s-a 
menținut apropiat, apoi oas
peții au cedat, dind posibilita
tea formației noastre să recol
teze o victorie facilă : 28—13
(13-5).

Tinerii handbaliști români, 
evident încă nerodați în actuala 
formulă de echipă, au încercat 
să imprime jocului un ritm sus
ținut, mizînd pe o circulație 
largă în afac și pe angajarea 
frecventă a pivoților (de ce nu 
și a extremelor?). Ideea le-a 
reușit în bună parte, mai ales 
în repriza secundă, cînd po
tențialul- fizic al oaspeți’or a 
fost mai scăzut. Dacă la aceas
ta adăugăm și faptul că Nica,

speculat.
Jako Touminen 
condus atent for-

Guneș și Speck au șutat necru
țător de la distanță, vom avea 
explicația acestei victorii cate
gorice. Nu putem trece cu ve
derea însă desele ezitări în a- 
părare, pe care handbaliștii el
vețieni le-au

Arbitrul
(Finlanda) a 
mafiile :

ROMANIA : Negovan (Bogo- 
lea) — Speck (3), Samungi (2), 
I.icu (3), Nica (6), Costache II
(2) , Coasă, Moldovan (1), Gu
neș (7), Stentzel, Paraschiv (4).

ELVEȚIA : Funk (Eisel) — 
Seiler (1), Glaus, Aeschbach 
(1), Winistorfer (2). Tschachtli
(3) , Hohl (2). RudoCf, 
wald, KnSri (2), Kron

Duminică, în sala 
din Capitală. începînd 
13, cele două echipe
tative se întîlnesc din nou.

Brenn-
(2).
Floreasca 
de la ora 
reprezen-

Adrian VASILIU

tarețul. Stațiunile mele prefe
rate sini Chamonix și Megăve. 
Dar caut locurile cele mai re
trase, pirtiile unde tovarăși 
îmi slnt doar soarele sclipi
tor și zăpada. In liniștea mun
ților, găsesc minutele de re
culegere atît de necesare in
spirațiilor viitoare".

Pasiunea sporturilor de iar
nă o are și apreciata cîntă- 
reață sovietică EDITA P1EHA. 
încă de cînd debuta în ansam
blul studențesc „Drujba", care 
a impus-o atenției lumii mu
zicale prin acel premiu întîi 
la Festivalul tineretului din 
1957, la Moscova, viitoarea 
vedetă își împărtășea prefe
rințele între scenă și pîrtiile 
înzăpezite.

„Sint fericită că acest fru
mos Festival are loc într-un 
centru ai sporturilor zăpezii" 
— ne-a declarat Edita Pieha.

Și ca dovadă, a primit cu 
entuziasm ideea regizorală de 
a turna cîteva secvențe de 
film făcînd săniuș la 
în decorul feeric al 
albiți de nea. Fondul 
îl va forma cunoscuta 
folclorică „Meteli" (Vifornița).

Nu numai sporturile zăpezii 
găsesc amatori printre oaspeții 
noștri muzicali, ci și cej^ ale 
qheții. O adevărată revelație 
ne-a produs-o concurenta aus
triacă MARIKA LICHTER, pe

Poiana, 
brazilor 
muzical 
melodie

Pentru iubitorii de muzică 
și fotbal din România. cu 
cele mai bune urări — RODDY 
MG NE1&,

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)

Prietenilor 
sportivi ai cân
tecelor mele, cu 
prietenie,

HVGVES 
AUFRAY

Vineri seara s-a încheiat pri
ma probă — pe echipe — a tur
neului internațional de popice 
„Cupa Voința*. învingătoare : Se
lecționata divizionară, atît la 
bărbați cît și la femei. De re
marcat forma bună a lui C. Vînă- 
toru, care a obținut un rezultat 
de valoare ridicată, 979 p.d. E- 
chipa feminină a stabilit în acest 
concurs un nou și valoros re
cord al țării — 2 560 p.d. (v.r. 
2 552 p.d.). Din formația oaspe 
s-a detașat G. Rostolski, cu 930 
p.d., singurul popicar de la Ak- 
tivist Espenheim care a trecut de 
limita celor 900 p.

Rezultate (b): 1. Sel. divizionară 
5 507 p.d., 2. Voința II 5 164 p.d. ; 
3. Voința I 5 140 p.d. ; 4. Aktivist 
Espenheim (R.D.G.) 5 104 p.d, ;
fete : 1. Sel. divizionară 2560 p.d. ; 
— nou record al României ; 2.
Voința I 2 386 p.d. ; 3. Voința II 
2 380 p.d. ; 4. Aktivist Espenheim 
2128.

T. R.

I
I
I
I
I
I
l

olosim deseori în limbajul nos- 
sportiv noțiunea de tradi- 

. Și o facem pentru a sub- 
ia astfel durabilitatea 

preocupării pentru sport, trans
misă adesea din generație în 
generație, cu rezultate din

tre cele mai bune ; o facem spre a re
marca pasiunea — individuală sau co
lectivă — manifestată constant ani și 
ani în șir pentru depistarea și crește
rea unor veritabili campioni sau pen
tru alcătuirea și sudarea unor echipe 
ce pornesc (nu întotdeauna bucurînau- 
se de cele mai bune condiții) pe dru
mul atît de sinuos al marii performan
țe ; o facerg, în ultimă instanță, pentru 
a aduce un meritat elogiu perseveren
ței și ambiției, care duc, în mod fi
resc, la izbîndă.

Pentru a ne limita ia sfera gimnas
ticii, nu se poate să nu ne amintim 
că centre ca Reșița, Arad, Cluj, Brașov 
sau Timișoara au constituit adevărate 
pepiniere de sportivi valoroși, de gim- 
naști care, timp de mulți ani, s-au aflat 
în fruntea elitei românești, au fost 
campioni ai țării sau membri ai echi
pelor naționale în jurul unor antre
nori sau remarcabili gimnaști s-au for
mat adevărate școli care au dat țării 
sportivi de talia lui Andrei Kerekeș 
(Reșița), Mihai Botez, Gheorghe Dema, 
Stela Perim, Tiberiu Drumuș, Cezar Cer- 
nușca (Arad), Albin Morariu, Ion Al
bert, Vasile Moldovan, Andrei Batiz, 
Berta Corobeanu, Sonia lovan, Geta 

Hurmuzache, Ileana Săcălici-Petroșanu 
(Cluj). Și această înșiruire ar putea 
continua’ cu nume la frai de prestigioa
se din Brașov, Oradea, Timișoara.

Transcriem numele afîtor oameni 
demni de cel mai profund respect pen
tru anii îndelungați dedicați sportului 
și pentru performanțele strălucite ob
ținute ca sportivi sau antrenori și fa
cem, instantaneu, legătura cu situația 
de azi a gimnasticii noastre. Dacă de 
mai mulți ani tot discutăm și dezbatem 
problema loturilor reprezentative, adu
cem mereu sub reflector serioasa penu
rie de cadre talentate, de gimnaști care 
să poarte mai departe ștafeta unor fru
moase succese, o facem și pentru fap
tul câ liantul, care timp de mulți ani a 
unit cîteva generații * ---------
pare continuă și pi 
sport, s-a frînt pe alo 
plicăm oare situația că Brașovul, care 
a dat țării gimnaști străluciți (să 
amintim doar pe Elena Leușteanu, 
Gheorghe Tohăneanu și Uta Schland, 
dintre mulți alții) aproape că a dispă
ru* dintrp centrele în care exista fru
moasa tradiție a preocupării pentru 
gimnastică ? Să se fi stins, aici, cu to
tul flacăra pasiunii ?

Pînă acum cîțiva ani păstram încă 
speranța că Andrei Kerekeș va preda 
ștafeta succeselor sale obținute ca spor
tiv unor tinere fete, de care se ocupa, 
pare-se, îndeaproape. Dar iată că as
tăzi, cînd ar fi trebuit să consemnăm 
ascensiunea gimnastelor reșițene spre 
vîrfui piramidei, remarcăm, dimpotrivă, 
dispariția lor. Veștile ce ne-au parve
nit în ultimul timp din această parte 
a țârii semnalau mai degrabă intrigi 
și neînțelegeri țesute în jurul unor ches- 
tiuni mărunte, meschine și mai puțin 
fiorul muncii entuziaste și pasionate 
pentru continuarea unei frumoase tra
diții. Situația, din păcate, este aidoma 
și în căzui Clujului și Aradului, chiar 
aacă din aceste orașe s-au ridicat în 
ultimii ani cîțiva gimnaști valoroși. Dar, 
nivelul valoric al acestora n-a reușit 
să atingă pe cel al predecesorilor lor, 
deși condițiile de pregătire existente 
astăzi sînt incomparabil superioare ce
lor din trecut

Așadar, vechea tradiție a gimnasticii 
noastre pălește. Este reconfortant, în 
acest context, să consemnăm tradiția 
nouă a muncii și neobositei preocu
pări pentru dezvoltarea gimnasticii în 
alte centre, dintre care pe primele 
locuri se situează, fără îndoială, mu
nicipiile Gh. Gheorghiu-Dej, Bacău, 
Baia Mare. Poate că cefia ce aștep
tam, cu îndreptățite speranțe, de la 
Cluj Arad, Reșița, Timișoara sau Bra
șov, vom primi de la mai noile cita
dele ale gimnasticii noastre de perfor
mantă. N-ar fi râu.

Dar cît ar fi fost de util, cît de mult 
ar.fi folosit gimnasticii noastre ca tra
diția veche și cea nouă să se împle
tească, să se confrunte I De altfel, nu 
e prea tîrziu nici acum.

Ce ziceți, tovarăși antrenori ?

într-o preocu- 
pasionantă pentru 
locuri. Cum să ex-

Constantin MACOVEI
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Concursul internațional de schi al României
Austriacul Rudolf Bocek a cîștigat slalomul uriaș 

AUGERT, ÎNREGISTRAT CU 
ASTA-SEARA, LA PREDEAL,

POIANA BRAȘOV, 8 (prin 
telefon, de Ia trimisul nostru). 
Vineri dimineață a început în 
Poiană o ninsoare ca în decem
brie. Motiv de îngrijorare, atît 
pentru organizatori, cit și pen
tru concurenți. La ora 11, sta
țiunea arăta ca Chamrousse în 
ziua finalei la slalom special. 
Antrenorii și sportivii au înce
put o nouă muncă, pretențioasă 
și migăloasă, de ceruire in 
conformitate cu noile condiții 
de alunecare.

Cînd totul se părea că va 
reintra în norma] au început 
greutățile cu... telefericul. Mai 
marii peste acest mijloc de 
transport, ajuns un adevărat 
măr al discordiei, au refuzat 
pornirea lui din cauza ninsorii. 
Stupefacție în rîndul organiza-

CEL MAI BUN TIMP, A PIERDUT... PENULTIMA POARTA 
SLALOMUL SPECIAL ÎN NOCTURNĂ
torilor și al concurenților. Pus 
în fața acestei situații, juriul 
a anunțat amînarea probei pen
tru ora 15 (inițial, primul start 
trebuia să aibă loc la ora 12). 
Dar, după ce ne-am 
la hotel, telefericul a 
deși încă mai ningea... 
nu a înțeles de ce nu 
trecut acest lucru cînd 
solut necesar schiorilor.

Orele de așteptare au trecut 
și a sosit și ora concursului, 
la care Sulinarul era învăluit 
în nori de ceață, făcînd ca por
țiuni întregi ale traseului să 
fie parcurse pe ghicite. Totuși, 
ora de începere nu 
amînată și primul 
a pornit în cursa 
uriaș pe un traseu
1 800 m, cu o diferență de nivel 
de 580 m și cu 71 de porți 
(plecarea de la Cabana Cristia- 
nu Mare, sosirea sub teleferic, 
deasupra zidului mic).

La primele locuri se anunța
seră cu șanse mai mari france
zul Augert, austriacul Bocek, 
vest-genhanul Mayer și repre-

reîntors 
pornit, 

Nimeni 
s-a pe- 
era ab-

a mai fost 
concurent 

de slalom 
lung de

Redacția ziarului nostru roagă pe corespondenții săi, 
care au de transmis relatări de la meciurile de totbal din 
diviziile B și C, să ne telefoneze duminică, intre orele 13—15, 
la numerele cunoscute.

zentanții noștri Tăbăraș, Bălan, 
Cristea, Munteanu. Jean-Pierre 
Augert a „mers" foarte tare, a 
înregistrat timp mai bun cu 5 
secunde decît următorii schiori, 
dar a scăpat... penultima poar
tă și a fost descalificat. In 
urma acestui fapt, locul întîi a 
revenit lui Rudolf Bocek, care 
a devenit cîștigătorul primei 
probe a ediției 1968 a Con
cursului internațional al Româ
niei. L-au urmat francezul 
Brechu, vest-germanul Mayer 
și un grup de cinci concurenți 
români. Dintre aceștia, Cristea 
și Munteanu au avut pînă la 
..zidul mare" timpii 2 și 3, după 
Augert. Pe „zid", ei au derapat 
însă mult și au pierdut secun
de prețioase. Tăbăraș a „mers‘! 
constant bine, dar, de la Dru
mul lui Lehmann pînă la so
sire, nu i-au mai „fugit" schiu- 
rile.

Clasament final : 1. RUDOLF 
BOCEK (Austria) 2:20,52 ; 2.

P. iOVAN
(Continuare în pag, a 3-a)
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Start în campionatele
Etapa inaugurală

naționale pe echipe
are loc la Cluj

Clujul găzduiește, timp de 
două zile (sîmbătă și dumi
nică), campionatele naționale 
de scrimă pe echipe. Parti
cipă ; primele 5 clasate în 
competiția de anul trecut și 
alături de ele echipele proas
păt promovate. — Petrolul 
Ploiești (floretă băieți), Medi
cina Tg. Mureș (floretă fete), 
I.C.F. (spadă) și C.S.M. Cluj 
(sabie).

Cu toate că este vorba de 
etapa inaugurală, totuși re
zultatele unor meciuri pot fi 
hotărîtoare pentru o serie de 
echipe. Ve pildă: Medicina 
Tg. Mureș (floretă băieți), 
Școala sportivă Satu Mare 
(floretă fete), Unio Satu Mare

(spadă). Agronomia Iași și 
Unio Satu Mare (sabie). O în- 
frîngere — sau mai multe — 
ar putea fixa pentru tot cam
pionatul aceste echipe, unde
va, la periferia clasamentu
lui. Este, de ’aceea, lesne, de 
înțeles, cît de disputate vor 
fi asalturile, chiar

In altă ordine 
așteptăm 
scrimerî 
își pun mari nădejdi (Eva 
Lenghel, " ~
Paul Filip, Traian Constanti- 
nescu etc.) să folosească din 
plin acest prilej pentru * con
firma.

In fine, nădăjduim că 
membrii comisiei de scrimă 
din Cluj vor fi și de data 
aceasta la înălțime, justifi
cind integral încrederea acor
dată pentru organizarea aces
tei etape, care trebuie să în
semne — sub toate aspectele 
— un succes.

din start, 
de idei •' 

de la o serie de 
în care specialiștii

Sutana Saplontai,

Competiția feminină de tenis 
„Cupa 8 Martie" a programat 
— ieri — ultimul său act: fi
nala de simplu. S-au întîlnit 
Iudith Dibar și Mariana Cio- 
golea, ambele de la clubul Di
namo. în primul set, Dibar a 
avut mereu avantaj : 2—1, 3—1, 
3—2 ți a ieșit învingătoare cu 
6—4. In setul secund, Dibar 
este cea care deține inițiativa 
de la început. Ea atacă puter
nic și conduce cu 4—0. Cînd 
nimeni nu ge mai aștepta, Cio- 
golea reușește să recupereze și 
egalează: 4—4. în cele din 
urmă însă, victoria revine lui 
Dibar tot cu 6—4. In finala pro
bei de dublu femei M. Ciogoiea, 
I, Dibar — J. Boboc, A, Kun, 
primul cuplu a ciștigat fără 
joc, prin neprezentare, din cau
za indisponibilității jucătoarei 
Julieta Boboc.

In cadrul finalei turneului

de simplu bărbați s-au întîlnit 
Petre Mărmureanu și Constan
tin Năstase. Primul a cîștigat 
cu 6—1, 4—6, 6—0. In primul 
set Mărmureanu a condus de
tașat în timp ce Năstase n-a 
reușit să-și adjudece decît un 
ghem. Mal atent, în setul doi, 
Năstase a fructificat unele gre
șeli ale lui Mărmureanu și’a 
învins, în setul decisiv Mărmu» 
reanu a atacat foarte decis șl 
s-a impus categoric: 6—6,

C. PUFU — coresp.

„CENTURA SPORTUL11

BRAȘOVENE

Pasionaților muzicii și sportului, de la URSZULA SIPINSKA 
(Urmare din pag, 1)

DUPĂ PRIMA REUNIUNE

bO
(Urmare din pag. 1)

ÎMPOTRIVA tuturor

vorbă 
tema

Celtic

aveți? am in

cunosc, Peggy 
zece mii — a

care am surprins-o în holul 
hotelului „Carpați”, cufundată 
în lectura unui articol din zi
arul vienez „Express” cu ti
tlul senzațional: „Peggy Fie- 
ming cere 1Q000 dolari pe 
lună /’

— Ce părere 
trsbat.

— Pe cit o 
va obține cei 
fost răspunsul.

— O cunoașteți personal pe 
campioana mondială de pati
naj artistic ? !

— Desigur. Anul trecut, la 
mondialele de la Viena, ea 
lini făcea confidențe, spunînd 
că mai mult decît un tit’u 
olimpic nu-și mai dorește. De 
pe atunci, își pregătea desigur 
cariera profesionistă — ne a- 
sigură solista televiziunii aus
triece.

Urmează o discuție de „spe
cialitate” cu cea mai tînără 
participantă (17 ani) din care 
reiese că ea este foarte fami
liarizată cu tehnica 8-urilor și 
cu cea a sallurilor-duble pe 
gheață. Marika Lichter a fost 
pînă de curînd patinatoare de 
performanță, membră a clubu
lui „Wienner Eislaufverein", 
urmînd cu asiduitate cursul 
renumitei antrenoare Herla 
Wăchtler, aceeași care i-a 
pregătit pe celebrii Danzer și 
Schwartz. Ce să mai zicem ?

Sportul-rege nu putea să 
lipsească dintre preocupările 
extramuzicale ale invitaților 
Festivalului. Suficient să amin
tim că teribila RITA PAVONE 
are în repertoriu cunoscuta 
melodie ,,La partita di pallone" 
(Meciul de fotbal). Dar în cu- 
lisele Festivalului aveam să 
întîlnesc chiar un fotbalist au
tentic. V-ați gîndit, desigur, la 
DAN SPĂTARU. Nu, mai este 
și un 
RODDY 
sadorul

al doilea. 
MC NEIL, 

pitorescului

Anume, 
amba- 

folclor

cu 
b«-

sau

scoțian, intrăm în 
el, abordînd direct 
Ionului rotund:

— Cu cine ții, cu 
cu Rangers?

— Nici cu una, nici cu cea
laltă — este răspunsul cate
goric. Țin numai cu echipa 
mea, F.C. Mosside, din liga 
amatoare a Scoției...

Și aflăm cu plăcere că unul 
dintre candidați! la premiile 
Festivalului e capabil nu nu
mai să reabiliteze tangoul, ci 
și să dribleze o apărare în
treagă. Joacă extrem dreapta 
în echipa citată și este, păs- 
trînd proporțiile, un ai doi
lea Johnstone.

— Un singur regret am — 
adaugă, simpaticul. JJoddy. Cu 
cit iini cresc acțiunile'in fata 
microfonului, scad prezentele 
mele ifi ■ echipă. Parcă văd 
câ-ml.țrieird.Jac,ii].;„ . ....

In fine, o plăcută surpriză 
ne-a rezervat și blonda 
URSZULA SIPINSKA, solistă 
a televiziunii poloneze. Ea ne 
pune în fată fth vraf întreg 
de fotografii în care o vedem 
cățărîndu-se pe stînci cu ruc
sacul în spinare, pregătind 
cortul la marginea apei, fă- 
cînd foc dg tabără. Studentă 
în arhitectură, Sipinska este 
și o mare amatoare de turism.

— Colegii de excursie nu 
mă lasă totdeauna să admir 
în liniște frumusețile peisaju
lui — glumește Urszula. 
îmi apreciază talentele 
nare...

Prea 
culi-

★
N-am vrea sa lungim 

mult seria interludiilor 
tre sportive pe tema Festiva
lului de la Brașov. Muzica 
ușoară este campioana genu
lui scurt. Și apoi, ar fi sufi
cient să notăm că tinerețea 
parlicipanților la întrecerea 
cîntului ritmat reprezintă o 
garanție pentru afinitățile lor 
cu sportul. Medie de vîrstă 
— cu puțin peste 20 de ani I

prea 
noas-

repriza următoare, Pițu și-a în
teții atacurile, trimițîndu-1 din 
nou pe boxerul 
podea. Partida

£la intervenția 
ring, care l-a 
Enciu.

Intr-o bună 
luptă ni s-a pf 
(Dinamo Buc.), Adversarul său, 
Gh. Preda (Farul Constanța), a 
fost trimis la podea în primul- 
rund. In ultima partidă a galei 
N. Moldovan (Voința Reghin) a 
obținut o surprinzătoare, dar 
meritată victorie, asupra lui C 
Buzuiiuc (Steaua).

Aștă-seară, a doua sală. Pro
gramul este următorul: Davi- 
deșcu (Dinamo) — Nica (Crișul 
Oradea); Otvo» (I.S. Cîmpi*

bucureștean la 
a luat 
arbitrului 
abandonat

sfirșit 
de 
pe

dispoziție de 
■ut I. Monea

Turzii) — Ispas (Rapid); Stanei 
(Dinamo) — Iliescu (Farul Con
stanța); Bădoi (Dinamo) — Cos- 
tin (U.M. Timișoara); Al. Murg 
(C.S.M. Cluj) — Deicu (Dina
mo); Dinu (Farul Constanța) — 
Dumitrescu (Dinamo); Maiai 
(C.S.M. Cluj) - Ghiță (Dinamo); 
Vlad (Dinamo) — Niculeseu 
(I.C.F.); Chivăr (Steaua) — 
Stumpf (Metalul); Olteanu (Di
namo) — Miloneanu (C.S.M. 
Cluj); Constantineșcu (Dinamo) 
— Cîmpeanu (Metalul); Alexe 
(Dinamo) — Szentanai (C.S.M. 
Cluj).

. - ' b i

Așadar, Nino Benvenutl redobîndește suprema
ția mondială a „mijlociilor”, întrecîndu-1 cate
goric pe teribilul Griffith și realizând, precum 
s-a subliniat, o performanță fără precedent în 
analele boxului prolesi-onișt european. Acum 
două' decenii, francezul Marcel Cerdan era pe 
punctul de a încerca recucerirea centurii pe 
care o cîștigase de la Tony Zale și o pierduse 
apoi, în condiții dubioase, in fața lui Jack La 
Motta. Avionul cvadrimotor care-1 purta spre 
New York 6-a prăbușit în valurile Atlanticu
lui ; dispariția marelui campion a îndoliat 1U- , 
mea sportivă, dar a permis trăgătorilor de 
sfori din sfera pugiliamului pa bani să răsu
fle ușurați: scăpaseră 
intr-adevăr primejdios, 
coace! Pentru că — se 
me la ca,tegoriile-oheie 
riu, în Statele Unit*; --
dispută, inevitabil, Ia Medison, iar candidatul 
european, chiar dacă-și adjudecă prima man
șă, este silit prin contract să accepte revanșa 
pe terenul învinsului...

Ceea ce n-au reușit nici Camera, nici 
Schmelling, nici Mitri, nici Cerdan, Vijlemain, 
Turpin sau Johannson — a izbutit însă ve
chea noastră cunoștință Nino Benvenuti, ex- 
eampion olimpic la categoria lui Nicolae Linca 
și Șerbu Neacșu. Succesul său neașteptat 
(Griffith pornea favorit net, la bursa pădu
rilor ca și în pronosticurile specialiștilor) mi 
se pare cu atît mai vrednic de atenție, cu cît 
a fost obținut în condiții speciale, asupra că
rora merită sâ zăbovim citeva clipe.

Intr-adevăr, rareori s-a pomenit ca un șa- 
langer autorizat să aibă de înfruntat, îp preaj
ma unui meci hotăritor, opoziția acerbă, in
sidioasă, răuvoitoare a presei sportive din pro- 
p’ria-i țară. E vorba, desigur, de o anumită 
parte a presei italiene de specialitate — des
tul de importantă, totuși — în frunte cu „Cor- 
riere dello sport" și anexa sa duminicală, 
„Corriere sportivo". Cu cîteva săptămîni 
înaintea revanșei, trimișii speciali ai acestor 
ziare au început să-și bombardeze cititorii cu 
articole alarmante, în care Benvenuti era pre
zentat în cele mai sumbre culori Atmosfera 
de la Grossinger .— o mică localitate din 
preajma New Yorkulul, unde se pregătește d»

de singurul european 
de la Schmelliiig in- 
ștlt — titlurile supne- 
domicillază, obligato- 
întUnirjl* decisive se

obicei boxerul italian — părea, conform aces
tor relatări, de-a dreptul copleșitoare. „Nine 
nu mal este decît umbra Iul! O criză moral» 
ireversibilă! Griffith va înfrunta un om ter
minat !“ — iată cîteva din sloganurile pre
ferate ale onorabililor compatrioți ai lui Ben- 
venuti. Srar putea crede că e vorba de o di
versiune, menită să-1 inducă în eroare pe ad
versar, dacă la titlurile de mai sus nu s-ar 
fi adăugat amănunte piperate vizînd viața 
particulară a triestinului; depresiunea sa psi
hică („Nino eete Incapabil să doarmă, să mi" 
nînce, fiM se uatreneze: oriee sparriag-parte- 
ner 11 lovește ori de oițe ori vrea... Nino re
fuză să se preziute la conferința de preaă, e 
nervoa și grosolan ou toți cei din preajmă... 
Antrenorii și prietenii săi sînt in pragul dis
perării...* etc., etc.) — era pusă pe seama umsi 
istorii sentimentale cu implicații grav*. Se 
cita, aproape textual, o convorbire teleMnlcă 
între Ben.venu.ti și soția sa, Giuliana, in care 
aceasta l-ar fl. informat că un Încântător «ma
nechin din Bologna a divulgat în public na
tura relațiilor dintre ea și celebrul boxer... 
Nici o Muzie murdară, nici un context stră
veziu n-au fost lăsate la o parte de către ani
matorii acestei campanii defetiste, unică, pro
babil, în istoria presei sportive. Adăugați pro
nosticurile experților, declarația amenință
toare a lui Griffith (»îl voi face knock-out p« 
italian în repriza a 10-a'.“) și veți avea, în 
mare, imaginea stării de spirit in care a a- 
bordat Nino meciul vieții sale...

De aceea, victoria de marți dimineață, cea 
de-a doua victorie în trei meciuri susținute 
în decuns de un an pe terenul aceluiași ad
versar, Emile Griffith, supranumit ,,moartea 
cu mănuși", — depășește semnificațiile suc
cesului pugilistic. Ea mi se pare a fi, în plus, 
triumful unui- dplrit superior asupra menta
lității insalubrei, meschine, degradant* — asu
pra liotei de rechini, meduze, lipitori li «lte 
lighioane oribile, care mișună în preajma ,,ea- 
neului magic", pândind momentul 
pentru * sa năpusti asupra idolului 
Mai ales — evident — cînd operația

favorabil 
prăbușit... 
rentează !

Dan DEȘLIU

Campionatele au și alte 
nu numai cucerirea titlurilor

” .......
în divizia A, fetele la etapa a ll-a, băieții inaugurează returul

Duminica trecută,. echipele fe- 
minine participante la divizia 
A au început returul, iar mîi- 
ne va fi rîndul celor masculine 
să inaugureze întrecerea

urma căreia vor fi cunoscute 
campioana țării, participantele 
la turneul final și formațiile 
care vor retrograda. Desigur, 
atît clasarea pe locurile frun-

în plină actualitate

FINALA JUNIORILOR

Șc. sp.

(Urmare din pas. I)

procram: ora H: Steaua— 
Avîntul Mircurea Ciuc; ora 
18 : Dinamo—Agronomia Cluj, 

kj"i S? ■?'- ,f -*<- * ii
' NICI O CONCESII

INDISCIPLINEI

Citat în rătroâpectlVâ penul
timului tur de campionat ca 
un jucător indiscipllnat, ho- 
cheistul Sarkani (Avîntul M- 
Ciuc) a comis joi noi acte de 
nesportivitate. Ba, mai mult, 
în afara abaterilor de pe teren 
(pentru care a primit o sancți
une de 10 minute de „odihnă 
penală"), el a avut o atitudine 
ireverențioasă și pe banca de 
pedeapsă, fiind eliminat defi
nitiv din joc. Lucrurile n-ai 
trebui să se oprească aici. Fe
derația trebuie să-și spună și 
ea cuvîntul.

Tinerii hocheiști vor pune 
(între 14—18 martie) stăpî- 
nlre pe gheața patinoarului 
„23 August". Ei își vor disputa 
întîietatea în finala pe țară a 
campionatului republican, pen
tru care s-au calificat urmă
toarele echipe: Steaua, Dinamo 
și Constructorul din București, 
Avîntul M. Ciuc, 
Gheorghieni, Flacăra Brașov, 
Metalul Rădăuți și Surianul 
Sebeș Alba.

Reî-rlcepe divizia A la băieți și, o dată cu ea, vom revedea 
spectaculozitatea baschetului, ilustrată d? fotografia de mai sus 

Foto; A. NEAGU

va disputa campionatul euro- I 
pean la fete, divizia A constl- I 
tute un excelent mijloc de se
lecție pentru reprezentativa 
tării. In cursul etapelor, va tre- | 
bui să vedem dacă ne vom baza 
tot pe jucătoarele experimenta
te, sau dacă ambifia celor tine
re le va aduce pe acestea la 
o valoare care să le asigure un 1 
loc in națională. La băieți, nu 
■sînt probleme de vîrstă. Lotul 
este alcătuit pe scheletul echi
pei care a ocupat locul V la 
europenele de la Helsinki, iar 
partidele din campionat vor da 
posibilitate altor elemente ti
nere să te afirme, să-și cuce
rească eventual dreptul de a 
face parte din selecționata Ro
mâniei. Profit de ocazie pentru 
a face unele recomandări. In 
primul rînd echipelor care tre
buit si aplice, cu multă insîs- . 
tență formele agresive ale apă
rării, zonașL. celelalte. sisteme, , 
trectnd pa plan secundar. De 
asemenea, este indicată îmbu
nătățirea procentajelor la arun
cările la coș, asupra cărora s-a 
tras concluzia că am rămas in 
urmă pe plan european. Aș mai 
dori să nu se mai petreacă acte 
de indisciplină ca la Iași și O- 
radea, unde, in turul campiona
tului, unii suporteri prea înflă
cărați au încercat să influențeze 
rezultatele meciurilor. Despre 
arbitraj, m-ar bucura să revăd 
jocuri conduse cu obiectivitate 
și curaj, așa cum au făcut V. 
Kadar, I. Dutka, G. Chiraleu, 
P. Marin, M. Aldea t-a."

Sperăm ca cele exprimate 
mai sus să fie însușite și puse 
în practică.

Referitor Ia etapa I a retu
rului campionatului masculin, 
vom preciza că cele mai inte-

resante meciuri se anunță Uni
versitatea Cluj — I.C.F. și Po
litehnica București — Politehni
ca Galați. Celelalte întîlniri ale 
etapei sînt : Steaua — Rapid, 
Crișul Oradea — Dinamo Bucu
rești ■ Șa București), Comerțul 
Tg. Mureș — Politehnica Iași 
și Universitatea Timișoara — 
Farul Constanța.

înaintea acestor jocuri, cla
samentul se prezintă astfel:

1. Steaua 11 10 1 882—741 21
2. Dinamo Buc. 10 10 0 841—659 20
3. Politeh. Gl. 11 7 4 802—784 18
4. I.C.F, 11 6 5 715—702 17
5. Politeh. Buc. 11 8 5 778—708 17
6. Univ. Cluj 11 5 6 778—731 10
7. Politeh. Iași 11 5 6 724—878 16
8. Univ. Tim. 11 4 7 799—833 15
9. Rapid Buc. 11 3 8 755—778 14

lOf Farul C-ța 11 3 8 665—744 14
11. Comerțul

Tg. Mureș 11 3 8 717—820 14
12. Crișul Oradea 10 3 7 609—687 13

★
Din etapa a Il-a a returului

camplonatuluî național feminin, 
doar jocul Politehnica București 
— Voința Brașov are un favorit 
cert (este greu de presupus o 
înfrîngere a deținătoarelor tit
lului), celelalte meciuri, adică 
Progresul București 
struetorul București, 
București — I.C.F.,
Tg. Mureș — Rapid și Crișul 
Oradea — Universitatea Cluj, 
fiind deschise oricărui rezultat.

Con-
Voința 

Mureșul

★
Astăzi și mîine au loc și par

tidele primei etape a returului 
diviziei B la băieți, seriile I și 
a Il-a.

Concursul internațional al României8

CÂRPE DIEM ?
— Bună seara, Ionele. Ală 

bucur că te văd sănătos aiei, 
la „Parcul Privighetorilor".

— Săru' mina. Dați-m) voie 
sâ fac prezentările : Domni
șoara Fiii... Doamna Moscu. 
Dacă vă face plăcere, luați 
loc la masa noastră.

— Vâ mulțumesc. N-am să 
vă deranjez mult. Sînt și eu 
așteptată. Dar profit de în- 
tilnlrea noastră, de altfel 
surprinzătoare pentru mine 
pentru că te știam bolnav, 
ca să te întreb ceva.

— Cine v-a spus că sînt 
bolnav 7 N-am nimic, slavă 
Domnului. Nu vedeți că sînt 
sănătos tun ?

— Antrenorul tău. Am în
trebat de tine șl spunea că 
lipsești de cîțeva zile de la 
antrenament. Era foarte în
grijorat câ ai să ieși din 
formă. N-au știut nici el, nici 
doctorul să-mi spună exact 
de ce suferi, ziceau că tra
tamentul de pînă acum n-a 
dat rezultate.

— Daaa, sigur, sigur. Uita
sem să vă spun. Am cîte- 
odată niște amețeli și îmi 
pierd echilibrul. De exemplu, 
nu pot să merg drept pe o 
linie. Mă clatin cînd în 
dreapta, cînd în stingă. Nu 
știu ce dracu’ o fi asta 7

— Trebuie sâ fie foarte ne
plăcut șl te compătimesc sin
cer. Deși doctorul spunea că 
n-a găsit nimic obiectiv, să 
admitem că neurologia n-a 
descoperit încă toate tainele 
sistemului nervos. Dar să 
lăsăm problemele medicale, 
eu voiam să te întreb alt
ceva : Ce se întîmplă cu tine, 
Ionele ? De ce nu te ții de 
treabă 7

— Cum nu mă țin de trea
bă 7 Fac și eu ce pot, încerc 
să fac chiar mai mult decît 
pot, să împac și capra și 
varza, o întreagă echilibris
tică între diferitele obligații 
șl ocupații.

— Poate tocmai aici e buba. 
Antrenorul tău se plînge că 
te-al lăsat pe tînjeală cu an
trenamentele, le faci în silă, 
cauți să te eschivezi cînd 
poți, spui eă ai nu știu ce 
alte treburi... Iar noaptea stai 
la restaurante sau bați 
„birlicul" pînă tîrziu.

— Ca vrea, n-am rezultate 
destul de bune 7 Tot eu sînt 
cel mal bun din echipă I

— E adevărat. Deocamdată, 
ești cel mal bun. Dar pînă 
cînd 7 Dacă mergi tot așa. 
mai bine zis dacă bați pasul 
pe loc șl mai departe, ai să 
ii! depășit repede de alții. 
Nu te gindești că poți fi în
locuit la un moment dat 7

— Eu 7 Doar am un nume, 
un palmares. Publicul mă cu
noaște, mă Iubește, vine la 
stadion să mă vadă.

— Da, pînă cînd al să-l 
dezamăgești o dată, de două 
ori, de trei ori... Atunci o 
să te uite.

— Nu-i nimic, nu voi muri 
de foame. Mă descurc tot
deauna. De altfel, m-am în
scris la cursurile fără frec
vență de la Academia de 
științe Economice.

— știu că te-ai înscris, știu 
c-ai luat șl cîteva examene 
cu calificative bune, dar mai 
știu șl faptul- eă de un an 
de zile ai abandonat totul, 
nici nu te-aj prezentat la 
ultima sesiune de examene.

— Iar • m-ați prins cu rnîța-n 
sac. Să vă spun adevărul : 
am abandonat pentru că 
nu-mi rămînea suficient timp 
pentru antrenamente. Vroiam 
să-mi concentrez toate efor
turile pentru...

— ...Iar de antrenamente nu 
te ții pentru că al amețeli. 
Ascultă, băiete, cu mine să 
nu faci pe Billy Mincinosul 
că nu merge. Și nici măcar 
nu-ți stă bine ca lui Billy, 
nu mai ești un adolescent. 
Nu crezi că e timpul să știi 
ce vrei 7 Hai să încercăm să 
vorbim sincer, știi că eu 
nu umblu cu vorbe, poți 
să-mi spui adevărul gol-goluț.

— Sint convins că nu mă 
spuneți la nimeni, cel mult 
scrieți la ziar.

— Da. clar scriu fără adre
să precisă, doar „cu adresa" : 
cine are urechi să audă.

-- Bine. N-am încotro : să 
vorbim sincer, mai ales că 
nu vă știu moralizatoare. 
Este foarte simplu : mi-ani 
dat seama că timpul trece, 
viața e scurtă șj 
profit cit pot de 
tot,

— Al să te miri 
sînt de acord cu ____  __
care nici măcar nu e a ta 
și nici, nu e nouă, cl încă de 
la Horațiu-citire. Șl eu sînt 
de părere că avem o sin-

vreau să
ea. Asta-i

poate, dar - 
teoria ta,

gură viață și trebuie să ne-o 
facem cît mal plăcută cu 
putință, să ne procurăm eît 
mal multe bucurii, de toate 
felurile. Numai că aș adăuga 
un amendament : prefer
bucuriile mari celor mărunte 
șl cele durabile celor trecă
toare.

— Asta ar veni cam așa : 
decît bătrîn și bolnav, mai 
bine tînăr și sănătos.

— Nu chiar așa. Pentru că 
bucuriile mici ne stau la în- 
demînă, sînt la tot pasul și 
așteaptă doar să întindem 
mina după ele. Și pentru 
că sînt aproape, le vedem 
mai bine, le simțim ca și 
cum ar fi ale noastre. Aceste 
bucurii facile se isprăvesc 
însă tot atît de rapid pe 
cît au fost obținute. De multe 
ori chiar noi ne plictisim de 
ele.

— Atunci ne căutăm alte 
plăceri, diferite de primele, 
dar tot atît de ușor abor
dabile.

— Se poate. Dar pînă cînd ? 
Intr-o zi aceste bucurii nu 
te vpr mai satisface. Nu-ți 
vor mai spune nimic. Șl 
te vei uita cu jind la cei 
care au bucurii 
mai solide, mai 
Atunci va fi însă 
pentru că aceste 
obțin mult mai 
încet, adeseori 
sudoare și
Pentru ele trebuie să treci 
pe lingă bucuriile mici care 
te tentează, ca și cum nu 
le-ai vedea. Iar dacă-ți taie 
calea, să le faci cu tifla. 
Nu-i o treabă ușoară să re
nunți la ele. Este o chestiune 
de decizie și de planificare 
interioară și mai ales de 
respectare a cerințelor și ri
gorilor propriului plan. E 
vorba să-ți asiguri bucurii 
nu numai pentru azi, ci și 
pentru mîine și chiar pentru 
răspoimîine. Eu cred că este 
o bucurie să cîștlgi o com
petiție oarecare. Pentru asta 
nici nu depui eforturi ... .. 
mari. Te ajută talentul. Par 
ca să cîștigi o medalie olim
pică, trebuie să muncești în
zecit sau însutit și să renunți 
la multe cupe și cupșoare, 
lăsîndu-Ie celor mal tineri. O 
medalie olimpică o dată cu
cerită îți rămîne în schimb 
pe toată viața.

mai mari, 
durabile.

prea tîrziu 
bucurii se 
greu, mai 

cu multă 
perseverență.

prea

— NU Știu dacă merită. Pre
fer să eîștlg cupșoare și să 
trăiesc cum îmi place, fără 
restricții și renunțări.

— Bine, să admitem Că- 
acum gîndeștl așa. Dar oare 
șl peste 5—10 ani te va mul
țumi să cîștlgi un concurs 
lipsit de semnificație 7 Sau 
vâzîndu-țl colegii, poate mai • 
puțin talentațl ca tine, care 
te-au lăsat mult în urmă, n-o 
să te simți un ratat 7

— Ce pot să fac 7 Mă plic
tisește monotonia antrena
mentelor. Nu mai am răb
dare.

— Crezi că pe Jean Claude 
Killy nu l-a plictisit să urce 
și să coboare de mii de ori 
pe aceeași pistă și să treacă 

, prin aceleași porji 7 Crezi că 
n-ar fi preferat să stea la 
călpurică, lîngă prietena lui, 
eu un pahar de Dubonnet, 
ascultîndu-1 pe Aznavour sau 
pe Rita Pavone 7

— Ăștia mari trebuie să fie 
fâcuți' dintr-un alt aluat, Au 
altă structură. Eu nu pot 
face ce fac ei.

— La asta ar fi trebuit sâ 
te gindești mai de mult. 
Cam acum trei ani cînd ai 
schimbat cursurile regulate 
ale șeolii medii cu cele serale 
ca să te dedici sportului de 
performanță. Păcat de 

timpul și de munca pe care 
Je-ai irosit, după cum e pă
cat de energia și de banii 
care s-au investit în tine. 
Dar cu riscul să se supere 
antrenorul tău pe mine, eu 
spun că nici acuma nu e 
prea tîrziu. Dacă n-ai energie 
și perseverență suficientă pen
tru performanțe deosebite, 
apucă-te de altceva. De ce 
să ocupi mai departe un loc 
care poate fi luat de un 
sportiv capabil să lupte pen
tru bucuriile mari 7 Fă orice 
altceva, dar nu te risipi. 
Ceea ce ai să alegi du pînă 
la capăt, deplin, nu-1 lăs 
la jumătate. Tn interesul 
bucuriilor tale durabile.

— Era vorba să nu mora
lizați.
— lartă-mâ dacă am lăsat o 
asemenea impresie. N-a fost 
de loc în intenția mea. Un 
singur lucru aș vrea să mai

■ spun și cu asta îți promit 
să nu te mai plictisesc. Dacă 
n-aș fi convinsă de realele 
tale posibilități, de talentul 
tău, de fondul tău bun, nu 
mi-aș fi bătut gura cu tine, 
lartă-mă și dumneata dom
nișoară Fiii pentru deranj. 
La revedere.

Judith MOSCU

tașe, cît și evitarea retrogradă
rii, constituie obiective princi
pale pentru cele 10 echipe de 
fete și 12 de băieți, dar, în plus, 

. campionatele au și alte ..țeluri, 
despre care ne-a vorbit prof. 
Octav Dimîtriu, secretarul ge
neral al Federației de baschet.

„De la început, do'fesc să fac 
precizarea că există o deose
bire între obiectivele campiona
tului feminin și ale celui mas
culin, Deoarece in acest an se

s
(Urmare din pag. 1)

Henri Brechu (Franța) 2:20,82 ;
3. Klaus Mayer (R.F.G.) 2:21,21 ;
4. Dan Cristea (România) 
2:22,50; 5. Cornel Tăbăraș (Ro
mânia) 2:22,56 ; 6. Dorin Mun-

teanu (România) 2:23,05 ; 7. Be
niamin Haidu (A. S. Armata 
Brașov) 2:24,71; 8. Kurt Gohn 
(România) 2:25,03; 9. Walter
Vidl (Italia) 2:25,98; 10. Reiner 
Ponik (R.D.G.) 2:26,05; 11. Hel
mut Reym 
Gheorghe 
2:28,02.

Sîmbătă, 
ora 19, se 
probă a concursului, slalomul 
special la două manșe paralele, 
eliminatorii, pe pîrtia Clăbuce- 
tului din Predeal.

(R.D.G.) 2:27,08; 12. 
Bălan (România)

în nocturnă de la 
desfășoară a doua

Concursul republican universitar de sală
Șirul competițiilor republi

cane pe teren acoperit, care a 
ținut trează atenția iubitorilor 
atletismului aproape săptămină renți cu rezultate sensibil apro-
de săptămină, se află acum în piate. Aceste b# glnt, B0
preajma încheierii. Ultima în- " .
tîlnire atletică de talie naționa- ’ 8 ' Suciu> H. Cernescu, Ad,
lă — concursul' republican uni
versitar de sală — este progra
mată la sfîrșitul acestei săptă
mâni, La start vor fi prezenți 
studenți din 12 centre univer
sitare : Bacău,- Brașov, Bucu- ■ 
rești, Cluj, Constanța, Craiova. 
Iași, Oradea, Petroșani, Pitești, 
Timișoara, Tg. Mureș.

Concursul republican univer
sitar de sală — aflat la a doua 
ediție — 
laborare, 
mînțului 
tism, cu 
Institutului de Cultură Fizică.

Vor concura aproape 150 de 
atleți, care au un bun prilej de 
verificare a gradului de pregă
tire, înaintea campionatului re
publican universitar (etapa pe 
centru universitar: pînă la 5 
mai, etapa- finală: 18—19 mai, 
la Oradea). In ce privește pro
bele- de concurs, cîteva dintre 
acestea par a avea dinainte un 
cîștigător sigur. Al. Mihu (tri
plu), Al. Techirdalian (greuta
te), Gabriela Radulescu (lungi
me fete), Elena Lefter (greuta
te fete) nu au‘ contracandidat! 
de valoare egali. Ia ațhimb,

este organizat,. în co
de Ministerul Invăță- 
și Federația de atle- 
sprijinul efectiv al

alte citeva probe vor oferi în
treceri foarte echilibrate, Întru
nind la start cite 3—4 concu-

din punctele

1

Schneider), Înălțime (M. Miti- 
lecis, A. Șepci, C. Cemica) și, 
în special, prăjina (S. Marian, 
Si. Boeu, N. Ugor, C. Pop).

Cursa de 50 metri garduri va constitui unul 
de atrccțit ale concursului

Fotei V. BAGEAC
Concursul, care se va desfă

șura în sala Steaua, începe 
sîmbătă de la ora 15,30 și du-? 
«iniei de la ora 9,30.
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din toate

europene, cit 
nivelul calita- 
necorespunză- 
al întrecerilor 

caracter intern 
atras în mo-

in șăptămîna aceasta, 
care precede reluarea 
activității competiționa- 

le pentru toate echipele din 
cele trei divizii — A, B și C 
— fotbalul a pătruns în cea 
mai strictă actualitate. El re
intră pe un plan de frunte 
în preocupările amatorilor de 
sport de la noi care, dumi
nică de duminică (uneori și 
în alte zile)' vor lua din nou 
obișnuitul drum al stadioa
nelor.

De fapt, atît de popularul 
sport cu balonul rotund n-ji 
fost dat complet uitării nici 
pînă acum. Mai pregnant poate, 
decît în oricare altă vacanță 
de iarnă, fotbalul n-a părăsit 
cu totul scena, ci »-» menți
nut, într-o bună măsură, în 
atenția opiniei publice sporti
ve. Deși motivele n-au fost 
dintre cele mai pozitive. Re
petatele Insuccese din sezo
nul precedent ale echipei re- 
prezentative, eliminarea for
mațiilor românești din toate 
competițiile oficia
le 
Și 
tiv 
tor 
cu 
au 
dul cel mal se
rios atepția asu
pra impasului în 
care se găsește 
această ramură 
sportivă și au ge
nerat o largă dezbatere pu
blică, viu reflectată în presa 
de specialitate și în rubricile 
de sport ale celorlalte publi
cații.

Principalele concluzii care 
au rezultat din această amplă 
consultare, asemenea puncte
lor de vedere exprimate cu 
prilejul Conferinței pe țară 
a mișcării sportive, din vara 
anului trecut,. se înscriu pe 
linia unor mai vechi dezide
rate, potrivit cărora pentru 
progresul substanțial al fot
balului nostru sînt necesare, 
în primul rînd, dezvoltarea 
bazei sale de masă (la ora 
actuală activează circa 51000 
de fotbaliști legitimați, din
tre care numai 7 000 sub 18 
ani), crearea unui corp adec
vat de tehnicieni (pe hîrție 
figurează în prezent 1 245 de 
antrenori clasificați, însă nu
mai 300 au contracte vizate 
de federație și dintre ei doar 
80 au normă întreagă) și asi
gurarea unor condiții materia
le (terenuri suficiente și echi
pament de calitate) dintre cele 
mai bune,

Cum însă împlinirea aces
tor cerințe majore nu se va 
putea produce atîț de curînd, 
fiind, deci legată mal mult 
de perspectiva fotbalului ro
mânesc, trebuie țț, pornin- 
du-se de la condițiile exis
tente, să se aibă în vedere 
unele obiective imediate, care 
pol contribui la îmbunătăți
rea situației actuale.

în această ordine de idei, 
ni se par a avea un caracter 
pozitiv urtele 
se în ultima 
federația de 
preconizate 
apropiat. De 
că nu s-a asigurat acestuia 
cea mai bună bază de por
nire (fapt criticat de ziarul 
nostru), campionatul pentru

acțiuni întreprins 
vreme de către 
specialitate sau 
pentru viitorul 
pildă, cu toate

■■■■■■■a

Au fost desemnați de către co
misia de organizare a „Cupei cam
pionilor europeni" arbitrii partlde- 
lor-retur, din cadrul sferturilor 
de finală ale competiției, Steaua 
București—Virtus Bologna (m) Șl 
Dinamo București — Wisla Cra
covia (£), care urmează a se dis
puta în Capitală sîmbătă 16 și, 
respectiv, miercuri 20 martie. 
Astfel, pentru întîlnirea mascu
lină Steaua — Virtus au fost de
legați arbitrii Peter Lange șl 
Hans Albrecht din R.D, Germană, 
iar pentru aceea feminină dintre 
Dinamo și wisla — cuplul Dilaver 
Cara — Biial Fuga (Albania).

formațiile de rezervS-tineret 
{instituit în cadrul noului 
sistem competiționol) poate 
deveni foarte util prin posibi
litățile noi de afirmare pe 
care le deschide tinerelor ta- 
lente. La fel cum acțiunea 
de reorganizare a centrelor 
de pregătire a copiilor și ju
niorilor existente în momen
tul de față și de înființare a 
altora noi va avea, fără în
doială, un efect important în 
privința creșterii unor noi 
generații de • fotbaliști. P» de 
altă parte, numiră» unor me- 
todiștj de fotbal pe lingă 
unele consilii județene pentru 
educație fizică șl sport, ca șl 
hoțărîrile anunțate privind 
deschidere» unei școli centra
le de antrenori și trimiterea 
d» antrenori pentru stagii 
practice 1® străinătate au ca 
scop Îmbunătățirea sectorului 
tehnic al fotbalului nostru, 
Creare» Ia Pitești (cu titlu 
experimental) a primului club 
de fotbal de performanță, pre
cum și unele măsuri luate în

9

de muncă intensă,
• T* w * ■*. 1 •

vederea consolidării situației 
financiare a secțiilor de fot
bal din cluburi și asociații, a 
lărgirii libertății lor de ini
țiativă, sînt, de asemenea, de 
natură să contribuie la întă
rirea cadrului organizatoric al 
fotbalului nostru.

Dar, deși nu pot fi ignorate, 
aceste preocupări nu sînț su
ficiente pentru realizare# unei 
ameliorări mai consistente « 
activității fotbalistice din țar# 
noastră. Federația de specia
litate, • secțiile de fotbal din 
cluburi și asociații, antreno
rii, sportivii, chiar și specta
torii au obligații mult mal 
mari de îndeplinit. Nu ne pro
punem, firește, să facem aici 
o trecere în revistă a tuturor 
acestor obligații neonorate, 
care ar putea cuprinde, prin
tre,, altele, și încetineala ma
nifestată de federația de re
sort în direcția definitivării 
propriului său statut, precum 
și a angajamentului scris, me
nit să reglementeze drepturi
le și îndatoririle fotbaliștilor 
în legătură cu procesul de 
instruire, regimul de viată 
sportivă, sistemul de stimula
re și sancționare etc.

Ceea ce, însă, nemulțumești) 
foarte mult este faptul că în 
mișcare# noastră fotbalistic# 
nu s-a creat încă pe deplin 
acel climat de muncă Intensă, 
de seriozitate, corectitudine și 
disciplină, care ar fi de natură 
să contribuie la un progres 
mai rapid «1 acestei ramuri 
sportive. în multe cluburi si. 
asociații munca nu este ridi
cată la cel mai înalt grad de 
responsabilitate, procesul de 
pregătire nu decurge la urfs-,iiS 
nivel calitativ apropiat de ce
rințele fotbalului modern. Du
rata antrenamentelor este re
dusă, eforturile depuse de ju
cători sînt minime, Automul-

Echipa feminină a Mexicului 
intreprind» un turneu In România 
Completîndu-și pregătirile în 

vederea participării sale Ia 
Jocurile Olimpice din toamnă, 
echipa feminină de volei a 
Mexicului întreprinde în urmă
toarele două luni un turneu de 
verificare în cîtev* țări euro
pene. între acestea — fi țar# 

„CUPA DE IARNĂ" SE
întrecerile formațiilor bucu- 

reștene de la calificare în ca
drul competiției dotate cu „Cu
pa de iarnă" se apropie de 
sfîrșit, în confruntare» echipe
lor feminine, Consiruotorul și 
Confecția se vor întîlnl în 
două partide, pentru desemna
rea câștigătoarei, aceasta după 
ce pentru calificarea uneia din
tre finaliste «-* disputat jocul 
de baraj Constructorul — Au
tomatica, încheiat cu 8—> în

*

turuirea, chiulul sub etice 
fermi, lipsa de răspundere 
față de ridicarea propriei 
măiestrii sportive, pretențiile 
nejustificate, viața nesportivă, 
fuga după căpătuială — iată 
ce îl caracterizează pe mulți 
dintre fotbaliștii noștri. Regre
tabil este, însă, Că antrenorii 
și conducerile secțiilor tole
rează asemenea atitudini, re
curg la concesii. Ctnd, forțați 
de evenimente, se hotărăsc să 
dicteze totuși sancțiuni, au 
grijă si revjni imediat asu
pra lor, Din păcat», chiar șl 
1# nivelul federației se mani
festă încă o «numită toleran
tă față de abaterile de orice 
fel săvîrșîte pe terenul de 
sport ș#u în «far# lui, ca șl 
fată de «cest joc al suspendă
rilor practicat de conducerile 
unor secții de fotbal,

Intrutotul condamnabile sînt 
și «Re practici sau feno
mene care ©ai dăinuie încă 
în fotbalul nostru cum ar fi: 
imixtiunii» conducerilor sec
țiilor .în treburile antrenorilor, 

rău 
dintre 
(care

concurență 
înțeleasa 
antrenori 
uneori creează o 
stare de spirit 
dăunătoare pînă 
șj pregătirii echi
pelor reprezenta
tive), racola jele 
de jucători, duble
le legitimări, lo
cal patriotismul 
exacerbat ețc, Cî- 

teva fapte petrecute în ultima 
vreme în sfera atît de contro
versatelor transferuri de jucă
tori au relevat necinstea 
unor elemente strecurate abil 
în conducerile secțiilor de fot
bal, care se pretează pînă fi 
la falsuri pentru satisfacerea 
anumitor interese.

Serioase motive de reproș 
ne furnizează, din păcate, și 
unii dintre spectatorii care 
vin 1# fotbal și care se com
portă total necivlliz«t. Ei con- 

•sideră că în schimbul sume! 
cu care și-au achitat biletul de 
intrare își pot permite orice; 
Să-i Insulte pe jucători Și ar
bitri, ră arunce cu ce au la 
îndemînă pa teren, să facă 
scandal. Acești huligani înti
nează adesea climatul de 
stadioane, alterează sensul 
trecerii sportive.

Am ținut «5 subliniem 
aceste lucruri mai puțin plă
cute, n,u pentru a crea im
presia Că reluarea campiona
tului are loc sub auspicii 
nefavorabile, ci cu scopul de 
a atrage atenți» tuturor celor 
interesați că, pe lingă măsu
rile organizatorice și d« «Ită 
natură car» au fost întreprin
se sau care sînt încă aștep
tate, se șimte nevoia Și • 
unei schimbări de mentalitate 
în fotbalul nostru.

Fără • se crea un climat 
de muncă Intensă, de discipli
nă fi corectitudine, la cere 
să concura toți factorii Intere
sați — da i» conducerea fe
derației de specialitate pînă 
Ia spectatori — cu greu vom 
puț#.a ridica fotbalul noșfru, 
în noul sezon conpatiționah 
pe • treaptă superioară de 
afirmare.

C FIRANESCU

noastră, fiind perfectat ca vo
leibalistele mexican» să susți
nă o serie de Jocuri în Româ
nia între 25 |I 89 aprilie, în 
pompanl* unor echipe de club 
fount*»», din Bucurefti ăi dia 
provincie.

APROPIE DE SFlRȘlT 
favoarea primei formații. Cîș- 
tigătoarele seriilor masculina, 
Votata, Aurora șl Grivița Ro
și» participă la un turneu final 
(numai tur), în care «-a desfă
șurat pînă în prezent un sin
gur meci: Votata — Grivtta 
Roșie 3—2.

Meciurile finale al» „Cupei 
de iarnă" au loc astăzi șl «îm
băta viitoare în «ala Construc
torul.

V. SANDUL6SCU 
coresp.

ȘI ACUM, CAMPIONATUL!
(Urmare din pag, 1)

echipelor vizitatoare, Va fi 
dată In folosință peste 15—20 
zile. Este o știșe care ne 
bucură.

Cea de a doua e legată de 
numele lui Octavian Popescu, 
a cărui venire la Jiul a sporit... 
numărul membrilor susținători 
ai echipei din Petroșani, Fostul 
mijlocaș dipamovist are, se 
zice, de pe acum, o adevărată 
galerie „pro Tăvi" în Valea 
Jiului.

REINTRĂ C. RADU, DEBU
TEAZĂ PĂCIULETE

In Uncii, citeva cuvinte des- 
o lăudabilă Inițiativă a

Două noutăți de la Pitești. 
Talentatul atacant argeșan

CE-I UREAZA CONSTANTIN
CONSTANTIN ?

At it de omenescul AȘ VREA 
înseamnă, mai ales pentru un 
lotbalist, foarte multe. In pra
gul returului, ne-am adresat — 
cu întrebarea „Ce ți-ai dori 
ÎU această primăvară î * —
fotbalistului al cărui nume 
este înlocuit adeseori în cro
nicile ziariștilor cu apelativul 
„profesorul", jucătorul care, 

de fapt, este și.„ deca
nul de vîrstă al fotbaliștilor 
noștri activi. Așadar, toată lu
mea a înfeies că este vorba 
de Constantin, cel care mai 
ieri își serba cele 35 de pri
măveri mareîndu-i gol Iui Abe- 
lardo...

— Ce ți-al dori maestre (nu 
e o simplă formulă de 

■curtoazie) în această primă
vară fotbalistică 7

— , Daci-mi permiți o glu
mi, am să-ți răspund ce i-aș 
ura eu lui... Constantin, dacă 
să zicem, aș fi un puști și l-as 
sorcovi... f

— „Sorcova vesela, să tră- 
Iți, să. NU îmbătrîniți..."

Nu. (Jăcl nu se poate 
Altele i le-aș ura...

1, Sd ia anul acesta, eu 
Steaua, titlul;

C. Radu reintră, după un se
zon de toamnă cam decepțio- 
nant, In „li “-le echipei, ailln- 
duse intr-o formă de temut 
pentru rapidiști.

Alt titularizat in formația 
argeșană este Paciulete, un 
apărător atletic care vrea si 
pășească cu.,, dreptul pe noul 
său post de fitndas dreapta, 
Intr-un meci atît de important 
ca cel cu Rapidul. Un greu 
„examen de admitere" în 
echipă.

CONSFĂTUIRE CU CONDU
CĂTORII CLUBURILOR ȘI 

SECȚIILOR DE FOTBAL

„primăvara Im-

fl?

(te 
i-a

2. Si clștige „Cupa Romi- 
niei";

3. I-aș ura ca primăvara a- 
ceasta să fie 
păcării" dintre spectatori 
fotbaliști ;

4. Z-a.ș ura să mai joace 
echipa națională ;

5. ...sd nu aibă parte 
„tălpi" ca aceea pe care 
pus-o in toamnă Tîmpănaru 
(A.S.A. Tg. Mureș), de pe

. urma căreia a avut o lună de 
zile piciorul umflat i

6. ...sd aibă parte de cro
nicari care să înțeleagă și el. 
vorba lui Canto, „că și noi 
sîntem oameni din carne și 
din oase*... fotbalul, ca orice 
activitate, fiind o treabă de 
zile, unele faste, altele ne
gre...

7. l-aș mai ura să fie sănă
tos și LA ANUL ȘI LA MULȚI 
ANI In fotbal...

— Si cîți ani, aproximativ f
— 251
— î
— ...ani ca jucător și,., (res

tul) ca antrenor,
Microinterviu de

M. POPESCU

P. R, Fotbal. Joi după-amiază 
n avut laa o consfătuire or
ganizată de federație cu con
ducătorii cluburilor șl secțiilor 
de fotbal din divizia A. Înain
tea Începerii returului, repre
zentanții echipelor noastre di
vizionare A. au adus la an- 
noftința federației probleme 
Încă nerezolvate și cărora tre
buie să li se găsească cit mai 
aurind soluționarea. La rlndul 
său, F.R.F. a transmis repre-

BILETE PENTRU MECIUL 
F.C, ARGEȘ - RAPID

Cei care doresc să asiste la 
meciul F.C. Argeș — Rapid, 
care va avea loc miine la Pi
tești, și posedă mijloace de 
transport, m»i pot găsi bilete 
la casei» stadionului Giuleștl.

în cursul silei de Ieri, co
respondenții noștri ne-au 
transmis relatări despre ulti
mele pregătiri ale echipelor 
Înaintea «începerii returului:

PETROLUL—POIANA 
CIMPINA 3—2 (1-9)

Meciul a avut l«o ta Cîm- 
pin* i Petroliștii s-au mișcat 
bine. Riposta divizionarilor B 
a fost dîrză. Au marcat: 
Moldoveanu (2) șl Oprîșan, 
respectiv Moraru (2). (C. Vîr- 
Joghie).

U’ CRAIOVA — PARA 
LINIA DE MIJLOC 

STRÎMBEANU—IVAN

Creiovenii au făcut ultimul 
antrenament în familie. Du
minică, la Petroșani, studenții 
nu vor beneficia de aportul 
liniei de mijloc, Strlmbeanu— 
Ivan, ambii fiind indisponibili. 
Robert Cosmos nu s-a fixat 
încă asupra formației, urmînd 
ca ac«asta să fie stabilită îna
intea meciului. (St. Gurgui).

U.T.A.—GLORIA 10—0 (4—0)

Un ultim galop »1 divizio
narilor A — înainte* premie

I. F.C. Argeș—Rapid 
n. Farul—Stșagul roșu 
in. Jlul-Unlv. Cv.
IV. ,U“ C1U1-A.S.A, Tg.
V. U.T,A—Progresul

VI. Atalanta—Mantova 
VII. Fiorentina—Napoll 

VIII. Inter—Brescia
IX. Juventus—Cagliari 
X. Lanerossl—Roma

XI. Sampdorla—Milan
XII. Spăl—Bologna 

XIII, Varese—Torino

PRONOSTICUL NOSTRU
ETAPA din 10 MARTIE 196»
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PRONOSPORT
Nu uitați să vă completați 

buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 10 de miine 
în programul căruia figurează 
meciuri din prima etapă a 
returului campionatului ca
tegoriei A d» fotbal al țării 
noastre.

Pentru a 'vi putea docu
menta din vreme publicăm 
mai jo» programul concursu
lui Pronosport nr. 11 de du
minică 17 martie 1968: 
I, A.S.A. Tg. Mureș — Steaua; 
1J, Steagul roșu — F.C. Ar
geș ; III, Universitatea Craio
va — Dinamo București; IV, 
Petrolul — Farul; V. Dina
mo Bacău — Universitatea 
Cluj i VI, Flacăra Moroni — 
Poiana Cîmpina; VII. C.F.R. 
Timișoara — Vagonul Arad;
VIII, Broscla — Atelanta;
IX, Florentin# — Juventus;

»««- 
raeo- 
tefO-

zentanților cluburilor fi 
fiilor de fotbal ultime 
mandări de „atacare" a 
nulul de primăvară. Printre cu
vintele de ordine au fost: 
INTRANSIGENȚĂ MAXIMĂ 
FAȚĂ DE DISCIPLINA JUCĂ
TORILOR, O ATENTĂ MUNCA 
DE ÎNDRUMARE ȘI CREȘTE? 
RE A ECHIPELOR DE TINE
RET, CARE TREBUIE SĂ DE
VINĂ PRIMELE REZERVOARE 
ALE FORMAȚIILOR DE SE
NIORI ETC.

ȘTIRI...
rei de duminică — s-a soldat 
cu o ploaie de goluri în poarta 
echipei Gloria, din campione*' 
tul județean. Antrenorul N. 
Dumitrescu e optimist: el 
speră ca echipa lui să termine 
victorioasă meciul cu Progre
sul — pe teren propriu —■ 
cu atît mal mult cu cit în tur, 
la București, victoria a aparți
nut tot arădanilor (2—0). (Șt. 
Iacob).

GAZ METAN MEDIAȘ— 
UNIREA ȚÎRNÂVENI 

4—0 (1—0)

Au marcat: Dumbreanu,
Barna (2) și Ștaudt. (Z. Rtșno- 
v&anu).

UNDE MERGEM ?
Sîmbâtâ

BASCHET. Sala Floreasca, fa 
Ia or» 16,30: Universitatea — 
Academia militară (m.B,), Pro
gresul — Constructorul Bucu
rești (f.A.), Voința București — 
I.C.F. (f. A), I.C.H.F. - Voința 
București (m.B); tata Dinamo, 
de la ora 16,30: Dinamo Bucu
rești — Crișul Oradea (m.A), 
meciuri în cadrul diviziilor na
ționale.

VOLEI, Sala Dinam»: era 
18 ; A.S.E. București — Progre
sul București (fem. cat. B); «ala 
Constructorul, de ora 18,30 s 
Constructorul — Confecția (f), 
Voința — Aurora (m), in „Cupa 
de Iarnă".

HOCHEI. Patinoarul ,-,23 Au
gust" de Ia or» 16: Steaua — 
Avîntul Miercurea Ciuo fi Di
namo — Agronomi* Cluj, în ca
drul „Cupei României’',

ATLETISM. Sala Steaua^ O« 
I» ora 15,30: Concursul republi
can universitar,

POPICE. Arena Voința, do 1» 
ora 16: Turneul internațional 
hCupa Voința" (concursul Indi
vidual).

FOTBAL. Stadionul Metalul 
(Panteilmon), ora 1540: Metalul 
Buc. — Victoria Roman (divi
zia B).

X, Napoli — Bologna; XI, 
Roma — Varese; XII. Spăl 
— Interaazionale; XIII. To
rino — Mantova.

TRAGEREA SPECIALA LOTO 
A MĂRȚIȘORULUI DIN 8 

MARTIE 196S

EXTRAGEREA OBIȘNUITA:
39 21 81 70 22 5 60 «7 38 29

20 83
EXTRAGEREA SUPLIMEN,

TARA : 46 43 43 32 37 88 69 83
60 21 11 1

EXTRAGEREA SPECIALA j
83 3 9 25 49 77

Fond de premii provizoriu i 
5.422.530 lei.

Tragerea următoare va ave» 
loc vineri 15 martie 1968, l» 
București.

Primele patru capitole au cuprins Jocurile 
copilăriei atletice, în perioada timișoreană, sub 
Imboldul Luizel Ernst, primele victorii de răsu
net (Modrachova, Gyarmatl) antrenamentele 
prin corespondență pe... texte de Ioan Soeter, 
„saltul- din anul Festivalului (1953)... Capitolul 
IV a povestit despre întîlnirea cu Fanny Blan- 
kers—Koen $1 despre pasionanta ediție de la 
Berna a campionatelor europene de atletism 
(1954), cînd lolanda Balaș — 17 ani șl jumătate 
— a cîștlgat medalia de argint, în urma 
Thelmei Hopkins... In încheierea „filei- numă
rului anterior : victoria de Ia Moscova asupra 
btrio"-ului sovietic Pisareva—Ciudtna—Bailed,

DA, DRAGA OLGA... a

Ce grea e această săritură in' tnălțime. ce 
capricioasă. După ce timp de aproape uzi an am 
„pedalat in gol", ca pe un home-foataer, la 1,65, 
iată-mi nebuni da fericire, la Sofia, grație unui 
singur centimetru: 1,66, tn iulie 1955. Un singur 
centimetru I Un centimetru imperceptibil. Dar 
pentru care trebuie să lupți uneori ani in șir.

Ce chinuitoare e această minunată sărituri in 
înălțime ! Marele nostru dușman e în primul rînd 
cifra exactă din față. Doar prăjina mai are un

11_________JURNALUL lOLAîrDEI BALAȘ _________

asemenea adversar. Dar acolo mai • cel puțin un 
punct ie sprijin...

intr-adevăr, înălțimea • o probă cruntă. Uneori 
durează patru ore șl chiar mai mult. Cum »â 
reziști unei esemene» tensiuni nervoase ? Cum 
«d reziști atitor starturi ? La Tokio am sărit de 
11 ori. Unsprezece momente in care „apa fierbe".

Și dacă ar fi doar atît, șt nu uităm gîndurile... 
„Uiă oă OI<» (a. r. Modrachova) » renunțai la 
1,55... De o» oare? D» ce?! Va trebui să renunț 
și eu... Trebuie «A • sfidez... Șî-apoî, nu pot re- 
■wata la... „săritura ta minus".,. Totuși • bine «A 
aimulea că mă încălzesc. Trebui» «ă • derutez. 
Da, dragă Olg». Nu ie supăra. Săritura în Înăl
țime, • fiii btae, e alcătuită din nenumărate mes
chinării tactice, lăstad impresia că » dincolo 
de ceea ce numim noi fair-play-vl total... Vom 
tepta împreună. Eu am să t» priveau pe furiș. 
Tu vei fac» ta fri- Dar pinda acte o «A ne sle
iască... Și-aăwmi, probabil că va câștig» Thelma... 
Ce f»oe XhaUaaî... Mănincă focotati? S»u vrea 
«ft pară nepăaMoor» ?...

VIS CU «KON—T1KI“

Da... Aceasta o săritura ta înălțime, cea mai 
puri dintre săriturile atletismului... Uneori, după 
un mare concurs, nu poți dormi toată noaptea... 
Așa cum e-« intîmplat la Qslo, fe citeva zile 
după l$i...

tn ciua aceea, la Oslo, în numai două_ ore, 
ștacheta mi-a făcut o neașteptată reverență: la 
1,(7, care a fost cel mal scurt record al meu, pentru 
ci, după numai un sfert de ori, l-am adăugat 
încă trei centimetri, Așa am intrat în clubul 
celor cîtorva săritoare europene de 1,70. Toată 
noaptea m-am plimbat pe balconul camerei de 
hotel. Cram fericită. AcasJ rezultatul se aflase, 
desigur, și-acum puteam visa în voie că plutesc 
undeva departe, pe pluta „Kon-TEri", pe care o 
văzusem, în dimineața aceea, în fiordul Oslo, nu 
departe de bitrînul „Fram" al lui Nansen. Am 
adormit dimineața și am visat că zbor fără 
schiuri pests formidabila trambulină de la Hol- 
menkolen,

Am revenit acasă, dar nu am stat prea mult, 
pentru ci am luat drumul Varșoviei, la Festival. 
Am cîștlgat cu 1,69, înaintea Plsarevei. Apoi am 
sărit doar 1,60, la București, în meciul cu Franța.

__________ JURNALUL IOLANDEI BALAȘ 1» 

renunțlnd să sar mai sus. Piciorul meu sting era 
însîngerat. Cuiele de la pantoful piciorului de 
avlntare săpaseră citeva brazde în timpul sări
turii. Atunci, mi-am dat seama că tehnica mea 
nu era finisată. O simțeam pe propria-mi piele. 
Dar mai era ceva. Dobîndisem... stigmatul sări
toarei în înălțime, visul tuturor celor care iubesc 
ștacheta.

THELMA..,

A urmat o scurtă perioadă de
Vorba vine... La Praga, în ziua

odihni. Odihnă.., 
de 14 septembrie

România — Franța (august 1955) aau Ziua 
piciorului brăzdat de cuie

1955, s-au intîlnit Thelma Hopkins și Olga Mo
drachova, în cadrul meciului Cehoslovacia — An
glia. Am urmărit acest duel cu inima strangulată 
de emoție. Ce vreți ? 'Așa e în sport. întotdeauna 
te roade ceva pe dinăuntru, Chiar cînd nu ești 
în sectorul de sărituri. Thelma a sărit 1,71, cea 
mai bună performanță a anului, iar Olga a avut 
doar doi centimetri în minus. Știam că peste nici 
trei săptămîni vor fi amtndouă la București, la 
„internaționale"..,

$i au venit. Cu cele două cifre orgolioase, a- 
menințătoare, gata oricînd să mi așeze pe -ulti
mul loc al podiumului.,. La 5 octombrie, la Bucu
rești, a fost o zi cu cer negru. Niciodată picătu
rile de ploaie n-au fost mai reci pe stadionul 
Republicii. Olga Modrachova a rămas la 1,64, eu

»0 JURNALUL IOLANDEI BALAȘ 

am sărit 1,(7, Thelma a doborit de două ori, dar, 
ta ultima încercare, a „prins" o bătaie formida
bilă, â trecut ușor și s-a pornit să ridă în gura 
mare. Se vedea cit de colo că e din țara lui 
Falstaff,,. La 1,70, insă, am amuțit amîndouă, 
implorind ștacheta să cadă. (Pentru că nu puteam 
tuporia). Și așa a fost,

Am cîștigai II! Eram acasă, și trebuia să cîștig. 
Cei 170 de centimetri de la Oslo erau buni doar 
pentru Norvegia. Pentru că ai tăi vor să te vadă 
ciștigind acasă. Și au dreptate! Acasă... Acasă...

Și iar a venit iama. Iarna atletică... Acea iarnă 
lungă, cînd cronicarii adună cifrele și-i așază pe 
atleți in galantare, oferindu-i privirilor indiscrete 
alt cititorilor.., , Am fost din nou în Bucegi... 
Apoi am inceput crosurile, pe malurile îmbibate 
de apă ale Mureșului... A venit și primăvara 1956. 
A fost o primăvară turbulentă. Poate pentru că 
număram 19 ani. Aveam impresia că aș putea 
sări chiar și peste „cozorocul" stadionului Repu
blicii, Aș fi avut o poftă nebună să bat recordul 
mondial al Ciudinei. Jocurile Olimpice de la Mel
bourne erau undeva departe... Nu mă descurajase 
nici faptul că Thelma reușise 1,74, la începutul 
lui mai, la Belfast, anticipîndu-mi visurile.

La 16 iunie, după ce am sărit 1,71 pe „Tine
retului", am urcat ștacheta la 1,75, dar mi-am 
dat seama imediat că era prea mult, „Voi putea 
oare să o ajung din urmă, vreodată, pe Thelma ?“

Din fericire, n-am avut prea mult timp de gin- 
dire. Am plecat in Italia, am văzut Capela Six- 
tină, am redevenit mică, mică de tot, și-așa, eli
berată de fantasme, am sărit 1,70 la Napoli, tn- 
Vingînd-o din nou pe Modrachova. ,

La 30 iunie am regăsit-o pe Thelma la Belgrad. 
Am reînceput pinda. Totul se desfășura sub lo
zinca lui „care pe care". Am sărit amindcuă 1,70. 
Eu aveam o săritură in minus, Mă aflam pe pri
mul loc. Ștacheta urma si fie ridicată. Eu am 
propus 1,75, „pentru recordul mondial". Dar Thel
ma s-a opus. A cerut 1,72. Pentru mine nu' mai 
avea importanță. Thelma Hopkins, recordmană mon
diali și campioană a Europei, se temea da Iolan- 
da Balaș,

La 14 iulie 1956, la București, am doborit re
cordul mondial, cu 1,75... Totul era pregătit pen
tru „tragedia de la Melbourne".

(Va urma)



CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM ÎN SALA

• 23 de probe pe pro
gramul întrecerilor
• Peste 300 de atleți 
și atlete din 21 de țâri

La „Paiacio de los Depor-
tes" din capitala Spa
niei se vor desfășura as
tăzi și mllne întrecerile 

celei de a IlI-a ediții a cam
pionatelor europene de atletism 
pe teren acoperit. Pe progra
mul competiției sînt înscrise 
următoarele probe : 50 m, 400 
m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 
50 mg, 3x1000 m, 4x2 ture, 
1+ 2+3 + 4 ture, înălțime, lun
gime, triplu, prăjină și greu
tate la bărbați 50 m, 400 m, 
800 m, 50 mg, 4x1 tură, 
1+2+3+4 ture, înălțime, lun
gime și greutate la femei.

După cum se vede, este vor
ba de probele așa zise clasice 
care nu lipsesc de pe progra
mul nici unei reuniuni atle
tice și care, în ultimii ani, 
sînt mereu prezente și la ma-

REZULTATELE VITEZIȘT1L0R 
ROMÂNI LA CONCURSUL 

„PATINA DE AUR“
După cum am anunțat, 

cițiva sportivi români au 
participat la concursul inter
național de viteză dotat cu 
„Patina de aur", desfășurat 
la Berlin. In compania vi- 
teziștilor din Olanda, Polonia, 
Cehoslovacia, Austria și R. D. 
Germană, Victor Sotiresou și 
Crista Tracher au obținut 
rezultate mulțumitoare, mai 
ales dacă ținem seama și de 
calitatea necorespunzătoare a 
gheții. în proba de 500 m, 
cîștigată de olandezul Beets 
(cu 44,1), Sotirescu s-a clasat 
pe locul 9 cu 45,2 din 36 de 
participanți. Crista Tracher 
a ocupat locul 14 la 500 m 
cu 52,8 (în care a ieșit în
vingătoare Schleiermacher — 
R.D.G. cu 48,0) și locul 15 la 
1000 m cu 1:45,9.

Clasamentele poliatlonului: 
masculin — 1. Winkel (Olan
da) 185,238 p.„. 28. V. Soti
rescu 204,030 p,.„ 30. I. Roșea 
209,096 p„„ 34. H. Timiș
216,493 p; feminin — I. 
Schleiermacher (R. D. G.) 
202,383 p„. 17 Crista Tracher 
230,834 p.

rile concursuri pe teren aco
perit, dar și de cîteva probe 
pur specifice actualei ediții a 
„europenelor", acele ștafete cu 
schimburile măsurind una sau 
mai multe ture. în cazul în 
speță, in funcție de construc
ția pistei circulare a sălii din 
Madrid, o tură este echivalen
tă cu 182 de metri. Pe această 
pistă (patru culoare) se vor 
desfășura cursele de 400 m 
și de semifond, ca și cele cinci 
probe de ștafetă. In interiorul 
acesteia a fost amenajată o 
altă pistă, în linie dreaptă, cu 
șase culoare, pe care vor avea 
loc cursele de viteză și cele 
peste garduri pe distanța de 
50 m. De asemenea, au mai 
fost amenajate locuri speciale 
pentru sărituri (trei „gropi") și 
pentru aruncarea greutății. De 
fapt nu este vorba de niște 
gropi, în sensul obișnuit al cu- 
vîntului, ci de niște cutii cu 
nisip pentru lungime, triplu 
și greutate, de niște podiumuri 
cu saltele din material plas
tic pentru înălțime și prăjină, 
întreaga suprafață a sălii este 
acoperită cu parchet din lemn 
de pin, fapt care impune uti
lizarea de către atleți a pan
tofilor cu cuie foarte mici.

I’e baza înscrierilor prelimi
nare, la actualele întreceri ale 
campionatelor continentale vor 
lua startul atleți și atlete din 
23 de țări. Numărul competi
torilor trece de 300 ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, re
prezintă un frumos succes dat 
fiind și faptul că înscrierile 
atletilor sînt condiționate prin 
regulament. Fiecare țară are

dreptul să înscrie în mod li
ber cîte un atlet de probă, dar 
pentru a putea înscrie în plus 
un al doilea se cere în mod 
expres ca amîndoi să fi fost 
clasați între primii 20 de per
formeri europeni în bilanțul 
anului 1967.

Dată fiind valoarea celor

mai mulți dintre concurent! 
este lesne de presupus că în
trecerile se vor desfășura la. 
un înalt nivel și că multe din 
actualele recorduri vor cu-î 
noaște serioase modificări.

Iată acum o listă a recor
durilor mondiale, europene și 
românești:

50 m 5,4 5,5 5,7

B. Gaynes (S.U.A.) P. Radford (Ang.), G. Zamfirescu
I.. Frith (Ang.), C. Pi-
quemal (Fra.)

400 m 45,9 47,1 49,2
T. Smith (S.U.A.) M. Kinder (R.F.G.) V. Jurcă

800 m 1:47,4 1:48,6 —
T. Nelson (S.U.A.) J. Balke (R.F.G.)

1500 m 3:40,7 3:40,7 —
M. Jazy (Franța!

3000 m 7:49,0 7:49.0 —

• Cîte re
corduri 
vor fi 
întrecute ?

I-----------
Pista fi celalalt* ampla- 

saaienta alt sălii d« spart 
din Madrid, gazda întrece
rilor celei de * IlI-a ediții a 
campionatelor europene dt 
atletism p« t«r«« acope-

Pe terenurile 

de hochei
Unul din derbiurile cam

pionatului unional de hochei 
pe gheață, meciul dintre echi
pele moscovite Spartak și 
Dinamo, s-a încheiat cu sco
rul de 4—3 în favoarea dina- 
moviștilor. Metallurg Novo
sibirsk a învins tot cu 4—3 
pe Himik Voskresensk. iar 
Ț.S.K.A. Moscova a terminat 
la egalitate (3—3) cu Avto- 
mobiiist Sverdlovsk, în clasa
ment conduc Spartak și 
■Ț.S.K.A. ou cîte 51 puncte, 
urmate de Dinamo Moscova 
cu 45 puncte.★

într-un meci restanță din 
cadrul campionatului ceho
slovac de hochei pe gheață, 
echipa Dukla Jihlava a între
cut cu scorul de 9—3 (2—0, 
3—2, 4—1) formația Sparta 
Fraga.

S. Hermann (R.D.G.)
50 mg 6,4

E
6,4

:. Ottoz (Italia)
6,8

D. Hidioșanu, N. Pel
tea, N. Macovei

înălțime 2,25 2,25 2,09
V Brumei (U.RS.S.) S. loan

prăjină 5,29 5,16 4,84
B. Seagren ■ S.U.A.) E. Mustakkari (Fin.) D. Piștalu

lungime 8,25 8,23 7,46
B. Beamon (S.U.A.) Ovanesian (U.R.S.S.1 V. Sărucan

triplu 16,77 16,77 16,43
M. Sauer (R.F.G.) S. Ciochină

greutate 21,08 19,26 16,57
R. Mattson (S.U.A.) N. Karasev (U.R.S.S.) Ad. Gagea

50 m 6,0
B. Farrell (S.U.A.)

6,1
I. Press (U.R.S.S.)

6,5
C. Maksay, M. 

A. Petrescu, S. 
lescu

Goth,
Ange-

400 m 54,2 55,7 _
C Cook (S.U.A.) U. Hemprich (R.F.G.)

K Wallgten (Sued.l
800 ro 2:06,8 2:06,8 2:15,6

K. Burneleit (R.D.G.) I. Silai
50 mg 6,7 6,7 7,1

K. Balzer (R.D.G.) V. Bufanu
înălțime 1,86 1,86 1,86

(. Balaș (România)
lungime 6,73 6,73 6,40

T. Scelkanova (U.R.S.S.) V. Viscopoleanu
greutate 18,28 18.28 15,81

N. Cijova (U.R.S.S.) A. Sălăgean

„Cupa București" - 
un mic campionat 

european 
al speranțelor 

la patinaj artistic
Un mic campionat european 

al speranțelor tinde să devină 
concursul internațional de pa
tinaj artistic, dotat cu trofeul 
„Cupa București”, care s-a inau
gurat anul trecut cu numai 
trei țări participante, iar acum 
va reuni un număr sporit de 
concurenți. Astfel, la întrece
rile programate în zilele de 11 
și 12 martie pe patinoarul din 
parcul „23 August" și-au anun
țat participarea sportivi din 
R.D. Germană, Austria. Ceho
slovacia, Iugoslavia,' Polonia, 
U.RS.S. și Ungaria, urmînd 
să-și confirme prezența patina
torii din R.F, a Germaniei și 
Bulgaria.

Așadar, actuala ediție a a- 
cestei competiții angrenează ti
neri talentați dintr-o serie de 
țări cu tradiție în patinaj, ceea 
ce ne îndreptățește să credem 
că evoluțiile concurenților vor 
fi deosebit de atractive. Sporti
vii români ș-^u pregătit intens, 
sub supravegherea antrenoru
lui N. Gliga, in vederea con
fruntărilor cu valoroșii lor ad
versari. Menționăm că în cele 
două zile de concurs intrarea 
la patinoar este liberă.

Miercuri va avea loc demon
strația premiaților. Alături de 
aceștia vor evolua campionii și 
foștii campioni ai țării noastre 
Elena Moiș, Beatrice Huștiu, M. 
Comanici. Dragoș Sandu, Doina 
Ghișerel, M. Stoenescu, pere
chea Daniela Popescu — Marian 
Chiosea, și alții.

FRED ANTON MAIER - nou record

mondial la 3000 m
MUNCHEN 8 (Agerpies). — 

In prima zi a concursului in
ternațional de patinaj viteză 
de la Inzell (R.F. a Germa
niei), campionul olimpic, nor
vegianul Fred Anton Maier, a 
stabilit un nou record mon
dial în proba de 3 000 m cu 
timpul de 4:17,5 (vechiul re-

vedit cel mai rapid patinator 
în proba de 1 000 m, pe care 
a cîștigat-o cu rezultatul de 
1:21,8,

★
La Cortina d’Ampezzo, un 

juriu format din personalități 
ale vieții sportive și culturale 
italiene, a acordat, dublului

Concursul de patinaj viteză de la Inzell (R.F.G.), reunind 
la start concurență din mai multe țări ale Europei, a prilejuit 
norvegianului Maier stabilirea unui nou record mondial, iar 
olandezului Schenk cîștigarea probei de 1000 de metri, cu 

1:21,S. Iată-l pe olandez în cursă

cord era de 4:18,4 și apar
ținea olandezului Schenk). în 
lipsa campionului olimpic Er
hard Keller (R.F. a Germa
niei), proba de 500 m a fost 
cîștigată de norvegianul Daag 
Fornaes în 40,1. Schenk 
(Olanda) s-a clasat pe locul 
doi cu 40,2. Schenk s-a do-

Telefoto: U.P.I.—AGERPRES 
campion olimpic de bob, Eu
genio Monti, „Premiul Oscar 
al perseverentei și modestiei".

KILLY A FOST AUTORIZAT 
SĂ CONCUREZE CA AMATOR!

Această fotografie o cunosc majoritatea iubitorilor de fotbal 
din lume. Imaginea de mai sus a servit drept copertă la 
programul „World Cup-66“. Driblingul valoroasei extreme a 
fost irezistibil... Spunem „a fost" pentru că, după grandoare, 

Garrincha a. urmat drumul decadenței I

PANORAMIC SPORTIV EXTERN

CU BALONUL
GARRINCHA, ARESTAT

Cunoscutul fotbalist brazi
lian Manuel dos Santos-Gar- 
rincha a fost pus sub star? 
de arest, pentru neplata con
tribuției bănești necesare în
treținerii celor 8 copii ai săi 
întreținuți numai de soția pe 
care a părăsit-o. Garrincha, 
acum în vîrstă de 34 de ani 
a participat de trei ori cu re
prezentativa Braziliei la cam
pionatul mondial de fotbal 
Transferat de ia Botafogo la 
Corinthians, Garrincha, acci
dentat, nu a mai putut juca 
din anul 1966.

PENTRU A DOUA OARA, 
MEXIC — U.R.S.S. LA EGALI

TATE (1—1)

Jucînd în orașul Leon (Me
xic) reprezentativa U.R.S.S 
a terminat din nou la ega-

ROTUND IN
litate cu selecționata Mexicu
lui : 1—1. Golurile au fost
marcate de Bîșeveț (min. 3) 
și Hernandez (min. 30). Pri
ma partidă s-a încheiat cu un 
scor alb.

NOUTATI PRIVIND 
CAMPIONATUL EUROPEAN

• Tn cazul cînd scorul ge
neral va fi egal după desfă
șurarea celor două partide 
dintre selecționatele Ungariei 
și U.R.S.S., federațiile de 
specialitate din cele două țări 
au stabilit de comun acord ca 
a treia întllnire să aibă loc 
la 15 mai, la Leipzig.

©> Selecționata Iugoslaviei 
se pregătește intens în vede
rea meciurilor din cadrul sfer
turilor de finală cu echipa 
Franței contînd pentru cam
pionatul european -Miercuri 
la Sofia echipa Iugoslaviei 

încă o săptămînă de sport 
ne apropie inevitabil de zi
lele cînd apele primăverii vor 
porni biruitoare șuvoaiele 
lor din văi, pustiind — 
spre dezolarea amatorilor de 
schi — pîrtiile albe și oprind 
orice încercare a patinoare
lor artificiale de a anula sui
șul mercurului pe scara gra
dată a termometrelor. Pri
măvara se apropie. O simte 
din plin iubitorul de fotbal, 
gata pentru noi isprăvi pe 
gazonul închenărat cu alb. Nu 
numai în țara noastră. între
cerea fotbaliștilor a fost re
luată în majoritatea țărilor în 
care campionatul suferă o în
trerupere între sezoane. După 
Ungaria și Bulgaria, este rîn- 
dul nostru de a fi spectatorii 
confruntării celor mai bune 
echipe în „11“.

Și pe scară "'internațională, 
activitatea fotbalistică se in
tensifică. Programul miercu- 
relor tradiționale se populează 
tot mai mult cu meciuri de 
rezonanță. în „etapa" de săp- 
tămîna viitoare, capetele de 
afiș Ie formează întîlnirile din 
„C.C.E Sparta Praga — 
Real Madrid, Gornik Zabrze —

JURUL LUMII
va susține un med de veri
ficare în compania echipei 
Bulgariei. Pentru acest joc 
selecționerul federal, Rajko 
Mitic, a stabilit următorul 
lot: Pantelici, Ilija, Vukce- 
viei, Fazlagici, Darriianovici, 
Holcer, Cercek, Musemici, La- 
zarevici, Spreeo, Hosici, Rora 
și alții.

TN PRELIMINARIILE OLIMPICE

• Turneul preolimpic de 
fotbal (zona asiatică) va avea 
ioc între 17 martie și 7 apri
lie în Izrael.
• Echipa Argentinei nu va 

participa la turneul preolim- 
pic programat în Columbia. 
Federația argentiniană a pu
blicat un comunicat prin care 
motivează că a luat această 
măsură deoarece echipa nu 
are nici o șansă de califi
care.

Manchester United și Benfi
ca — Vasas (joi). E drept, in
teresul este oarecum diminuat 
de faptul că învingătorii din 
cele două miercuri-retur sînt, 
relativ ușor, previzibili. Por
tughezii pornesc de la 0—0 
meciul pe teren propriu îm
potriva budapestanilor, iar 
Sparta are un handicap prea 
mare de remontat (0—3). De 
notat și o apariție a naționa
lei Franței, dar în meci de 
pregătire, cu echipa italiană 
Torino. Se apropie întîlnirea 
cu Iugoslavia, din cadrul cam
pionatului european.

Atletismul își face una din 
ultimele apariții claustrate, în 
campionatele europene pe te
ren acoperit, care se desfă
șoară la Madrid. Despre acest 
important eveniment, vă in
formează alte coloane ale pa
ginii. Adăugăm că stagiunea 
atletică de sală continuă pes
te Ocean, de unde telegramele 
continuă să ne aducă vești 
despre performanțe înalte, în 
special în probele de sărituri 
și sprint. La antipozi, în Aus
tralia, concursurile continuă, 
dar în aer liber. Acolo, vara 
esțe de mult stâpînă.

Marii ași ai pedalei sînt din 
nou în șa. Se dispută clasica 
întrecere pe etape Paris- 
Nisa. Cîteva amănunte de cu
lise, înainte de a se fi dat 
startul. Jacques Anquetil era 
pe punctul de a nu pleca în 
cursă, în urma unui conflict 
cu directorul său tehnic, bun 
amic de altfel, Raphael Ge- 
miniani. A trebuit interven
ția patronului firmei „Bic", 
sub ale cărei culori aleargă 
marele campion, pentru ca 
participarea sa să fie asigu
rată. Evident, vom avea din 
nou un duel Anquetil-Pouli- 
dor de urmărit, prin interme-

azi Începe:
„TROFEUL MARTINI" LA SPADĂ

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Sîmbătă începe la Londra tra
diționala competiție interna
țională de spadă pentru „Tro
feul Martini". La această com
petiție participă echipele Ita- 

diul cifrelor de cronometru. 
Dar disputa poate nu ne va 
furniza și pe învingătorul 
cursei, fiindcă principalul fa
vorit este Edy Merckx, recen
tul laureat al Turului Sardi
niei.

Teatrul de operațiuni în 
tenisul internațional se ex
tinde acum" și în continentul 
european, după ce a angrenat 
arii îndepărtate de noi, ca 
acel Circuit al Caraibilor, 
sau cel din India. Sînt în 
curs de desfășurare tradițio
nalele campionate internațio
nale ale Republicii Arabe U- 
nite, ia Cairo. Printre prota
goniști, un reprezentant al 
vechii gărzi, a acelui eșalon 
de mari tenismani care au en
tuziasmat pe iubitorii sportu
lui alb, de ani de zile. Este 
vorba de Ken Fletcher, austra
lianul „rebel", mereu în cear
tă cu toate legile prăfuite ale 
tenisului, chiar și acelea pri
vind angajările la profesio
niști...

Acum a venit timpul ca Să 
căutăm loc și sporturilor de 
iarnă, mai spre sfîrșitul pre-

ÎN PRIMA ZI a turneului in
ternațional feminin de tenis 
de masă de la Ruse, echipa 
României a obținut două vic
torii : 3—0 cu selecționata Iugo
slaviei și 3—1 cu cea a Bulga
riei. Echipa română este for
mată din tinerele jucătoare : 
Viorica Ivan, Maria Corodi și 

liei, Franței, Angliei, R.F, a 
Germaniei, U.R.S.S., Ungariei 
etc. Echipa maghiară va avea 
în componență pe Nemere, 
Kulcsar, Fenyvessi, Balcze și 
Terek. 

zentărilor noastre. Este cazul, 
fiindcă azi și mîine se dispu
tă întreceri contînd pentru 
„Cupa Mondială" ia schi, în 
stațiunea Meribel-les-Allues. 
în ultimul moment, se anunță 
că Jean Claud Killy a cîștigat 
o manșă în confruntarea sa 
cu clanul puritan al federa
ției internaționale de schi, ca
re pretinde clivîntul de onoare 
pentru elucidarea unui „caz" 
specific atracțiilor extra- 
sportive din jurul campionilor 
olimpici. Killy ia startul, pen
tru, a-și apăra poziția frunta
șă în clasamentul trofeului 
Evian.

Un nou raliu automobilistic 
reunește participanți din mai 
multe țări, pe traseu] Lyo-n- 
Charbonnietes-Stuttgart, tre- 
cînd din Franța în R.F. a Ger
maniei. O confruntare, a rezis
tenței la vojan și a dibăciei în 
luarea virajelor.

înifine, concursuri și întîlniri 
bilaterale în volei, handbal, 
înot,, motociclism, ca și în alte 
sporturi care nu cunosc sezoa
ne.

Vlad UDRIȘTE

Carmen Crișan. Alte rezultate 
ale turneului : Bulgaria — Aus
tria 3—0; U.R.S.S. — Austria 
3—0; Cehoslovacia — R.D. Ger
mană 3—1,

■
IN CADRUL unei gale de box, 
desfășurate la Copenhaga, pu- 
gilistul danez Tom Bogs (cate
goria mijlocie) l-a învins la 
puncte, in 10 reprize, pe ame
ricanul Dub Huntley.

■
TRADIȚIONALA CURSA auto
mobilistică „Raliul florilor" a 
început la San Remo cu o par
ticipare numeroasă. După pri
mele trei probe, conduce Jean 
Pierre Nicolas (Renault) cu 
1300,5 puncte, urmat de Jean 
Franțois Biot (Alpine Renault) 
și P. Toiveneonen (Porsche).

BERNA 8 (Agerpies). — 
Cazul schiorului francez Jean 
Claude Kiily (triplu campion 
olimpic la Grenoble), acuzat 
de a fi încălcat regulile ama
torismului, a fost pentru mo
ment rezolvat. La sediul Fe-
derației internaționale de schi 
s-a primit o scrisoare a lui 
Jean-Claude Killy în care a- 
cesta declară pe cuvînt de 
onoare că nu a primit sume 
de bani sau cadouri pentru 
exclusivitatea interviurilor 

«ale, acordate revistei Paris- 
Match. în consecință, Killy a 
fost autorizat să ia parte, in 
calitate de amator, ia concursu
rile de la Meribel (Savoia) 
contînd pentru „Gupa mon
dială".

în același timp, președintele 
comisiei de amatori a F.I.S., 
B. Kjellstroem a declarat că 
afacerea nu este definitiv cla
sată, federația rezervîndu-și' 
dreptul de a continua an
cheta asupra comportării lui 
Jean-Claude Killy.

★
Slalomul uriaș de la Meribel, 

contînd pentru „Cupa Mondială” 
la schi, și-a programat vineri 
după amiază prima manșă. A cîș
tigat surprinzător Georges Mau- 
duit, cronometrat cu 1:22.05 țpîr- 
tia a măsurat 1 350 m, cu 430 m 
diferență de nivel, ctiprlnzînd 45 
porți). jean Claude Killy , s-a cla
sat al doilea cu 1:22,56, iar lo
cul trei revine Iul Guy PerlUat 
— 1:23,56.

SFERTURILE de finală con
tînd pentru turneul de șah al 
candidaților la titlul mondial 
vor reuni la Perec in cursul, 
lunii mai pe jucătorii. Larsen 
(Danemarca) și Portisch (Unga
ria). Se vor juca 10 partide.

■
LA BRATISLAVA, în sfertu-i 
rile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la volei (fe
minin) echipa Dinamo Moscova 
a.învins cu 3—1 (13-15, 15—13, 
15—6, 15—4) formația Slavia, 
Bratislava.

SELECȚIONATA DE POLO pe. 
apă a Ungariei va pleca într-un 
turneu de două săptămîni in 
Spania. Poloiștii maghiari vor 
evolua la Barcelona și Madrid. 
După turneul din Spania, echi-' 
pa maghiară va susține mai 
multe jocuri în Franța.

Tiparul: I. P. «Informația", sir. Brezoianu 23—25,


