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„CENTURA SPORTUL'
DINU L-A ÎNVINS ASEARĂ PE DUMITRESCU
CLUJ, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — După o 
partidă care a produs specta
torilor o profundă nemulțu
mire (este vorba de meciul 
dintre Stanef și Ciudu, meci 
în care cei doi dinamoviști 
s-au menajat exasperant), ama
torii boxului prezenți aseară 
în sala Sporturilor din loca
litate. au fost martorii unei 
întilniri de excelentă factură. 
Vechi rivali, Ion Dinu (Farul 
Constanța) și 
cu (Dinamo), 
vituri extrem 
spectaculoase, 
punctată deseori cu aplauze. 
A cîștieat Dinu (la puncte), la 
care remarcăm o îmbucură
toare revenire în formă. Prin
tre boxerii cărora li se cuvin

Mihai Durnitres- 
au schimbat lo

de rapide și 
disputa lor fiind

evidențieri, notăm, de aseme
nea, pe Nica, Bădoi, Majai și 
Cîmpeanu.

Rezultate tehnice : I. Nica 
(Crișul Oradea) b.p. D. Davi- 
descu (Dinamo); I. Otvos (I.S. 
Cîmpia Turzii) b.p. $t. Ispas 
(Rapid) ; C. Stanef (Dinamo) 
b. ab. 3 C. Ciudu (Dinamo) ; 
Gh. Bădoi (Dinamo) b. ab. 3 
C. Negoescu (Olimpia); Al. 
Murg (C.S.M. Cluj) b.p. N. 
Deicu (Dinamo) ■ A. Majai 
(C.S.M. Cluj) b.p. C. Ghiță (Di
namo) I. Olteanu (Dinamo) 
b. dese. 2 St. Miloneanu 
(C.S.M. Cluj); Gh. Chivăr b.p. 
H. Stumph (Metalul Buc.) ; 
Petre Cîmpeanu (Metalul Buc.) 
b.p. M. Constantinescu (Di
namo).

R. CĂLARAȘANU

„Cupa Români ei11 la hochei
Steaua și Dinamo se tntilnesc 

în meciul decisiv
După o zi de întrerupere, a- 

seară s-au reluat — pe patinoa
rul „23 August" din Capitală — 
jocurile din cadrul „Cupei Ro
mâniei".

în deschidere s-au întîlniț 
Steaua și Avîntul M. Ciuc, în- 
tr-un meci în care — deși nu a 
forțat — prima echipă a dove
dit o evidentă superioritate. 
Avîntul a prezentat, din nou, o 
formație cu mulți tineri, din rîn
dul cărora s-a evidențiat porta
rul Lazăr.

Rezultatul de 5—0 (2—0, 0—0, 
3—0) pentru militari a fost rea
lizat de Fodorea (2), Varga, 
Constantinescu și Petrescu.

Confruntarea dintre Dinamo și 
Agronomia Cluj s-a desfășurat 
Intr-un ritm mult mai alert și a

plăcut și prin evoluția scorului. 
Astfel, după ce in min. 1 dina- 
movistul Ciobotaru a deschis 
scorul, Godri a egalat în min. 
14. Egalitatea s-a menținut pînă 
în min. 34, cînd Huțanu (Dina
mo) a ridicat scorul. După acest 
gol, dinamoviștii s-au detașat, 
înscriind prin Moiș, Bașa și 
Florescu. Rezultat : 5—1 (1—1, 
1-0. 3—0).

Clasamentul înaintea ultimei 
etape : 1. Steaua 4 p (2 jocuri, 
golaveraj 14—1), 2. Dinamo 4 p 
(13-1), 3. 
vîntul 0 
ora 16 : 
NOMIA, 
STEAUA.

Agronomia 0 p, 4. A- 
p. Programul de azi : 
AVlNTUL — AGRO- 
ora 18 : DINAMO —

Tr. IOANIȚESCU

Ieri, în campionatul de baschet
Progresul București — Con

structorul București (f.A) 56—43 
(34—12). Replică surprinzător de 
slabă a baschetbalistelor de la 
Constructorul, în prima repriză 
Au ratat inadmisibil de mult, 
facilitînd distanțarea echipei 
Progresul care, după comporta
rea de ieri, se prezintă cu șanse 
apreciabile de a scăpa de retro
gradare.

I.C.F. — Voința București 
(f.A) 58—47 (30—11). Remarcabil 
presingul făcut de studente, da
torită căruia au obținut în pri
ma repriză un avantaj consis
tent, care nu a mal putut fi re
cuperat. Fără Hanelore Spiridon, 
Voința a fost în primele 20 de 
minute o formație fără busolă

și, mai ales, fără realizatoare. 
In partea a doua a partidei, a 
fost introdusă Spiridon care a 
și înscris, a și creat faze favo
rabile coechipierelor. O singură 
întrebare, însă : de ce a fost u- 
tilizată, totuși, Hanelore Spi
ridon, căreia medicul reprezen
tativei țării, Teodor Minescu, 
nu-i permisese accesul în teren, 
deoarece era gripată și cu o 
temperatură de 38 de grade ?

Dinamo București — Crișul 
Oradea (m.A) 73—38 (32—22). 
După o repriză calmă și oare
cum echilibrată, dinamoviștii 
s-au detașat categoric, cîștigînd 
la un scor concludent. (A. PĂ
PĂDIE — coresp.).

In timpul unei partide Steaua — Progresul; o fază dinamică, de poartă (care oprește respirația „tribunelor''1) 
așa cum am dori să vedem cit mai multe în acest retur al campionatului

OFENSIVĂ PE FRONTUL FOTBALULUI
Tov. Adrian DIMITRIU

președintele F.R. Fotbal 
răspunde întrebărilor noastre

șantier, e. 
unii, prin 
activitate, 
utile, au
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I
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I
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Concursul international de schi al României
Augert primul

la slalomul in nocturnă
de la Predeal

PREDEAL, 9 (prin telefon, de 
la trimișii noștri). Pentru două 
ore, „Cupa Poiana" și-a mutat 
arena la Predeal, onorînd splen- • 
dida realizare a piftiei ilumi
nate de pe Olăbucetul Tauru
lui.

Pentru două ore, peste 1 000 
de oameni, aflați in week-end 
la munte, și-au transferat in
teresul de la „Cerbul de Aur" 
la Concursul internațional de 
schi, intr-un moment în care, 
poate. Margareta Pîslaru își 
încerca șansele pe scena 
Teatrului Dramatic din Bra
șov. Duelul Augert—Brechu 
putea fi la fel de pasionant!

Ceea ce ni s-a oferit sim- 
bătă seară, la piciorul teleferi- ' 
cului din Predeal, a fost o de
monstrație inedită, atrăgătoare 
și, nădăjduim, contagioasă.

„Visul unei nopți de iarnă", 
în regia destul de anemică a 
federației noastre de schi, s-a 
transformat, mai aurind dato
rită efectelor butaforice, într-un 
spectacol agreabil. Șiragul du
blu de reflectoare cu lumină 
gălbuie, temperată, a creat am
bianța de feerie. De-a lungul 
direi de lumină, au fost trasate ; 
două pîrtii paralele (virtual 
identice), care urmau să pună 
față 
cite 
tr-o 
cest 
cialiștilor, un asemenea concurs 
în nocturnă este aproape o pre
mieră în Europa.

Deși 
cursul 
firmei 
trimis 
să monteze 
fotoelectrice, 
pentru 
ților ce 
nele de

Și-au 
schiori români și 14 străini (din 
șase țări), pe un tablou care 
treptat, s-a redus de la 22 la 
ultimii 2. Printre ultimii 8. 
mai figurau 4 concurenți ro
mâni. apoi n-a mai rămas de- 
cît Kurt Gohn, în semifinale. 
Francezii și-au dovedit, însă, 
superioritatea, ajungînd să-și 
dispute finala: Augert—Brechu, 
^șUgată d« primul.

în față, fără cronometre, 
doi schiori cu rîndul, în- 
intrecere neobișnuită în a- 
sport. După aprecierea spe-

fără cronografe, con- 
s-a bucurat de aportul 
elvețiene Omega, care a 
o echipă de specialiști 

aparatura celulei 
atît de necesară 

departajarea concuren- 
treceau printre fanioa- 
sosire în același timp, 
disputat întîietatea 18

„Paiul“
din ochii
altora

I
i

una din- 
duminici 
este in- 
fotbal cu

performanțele\ Va reuși Gh. Palan (în foto) să reediteze 
anii trecuți?

Foto: A. NEAGU

Astăzi, la Poiana Brașov, are loc 
proba de slalom special

mă- 
as- 

la 
! ti- 

din 
R.F.G., 
precum 

și pe reprezentanții României, 
toți reuniți cu prilejul 1 
cursului internațional.

Favoritul cursei este, 
gur, Jean-Pierre Augert, 
ponent al echipei Franței 
proba de slalom special 
cadrul J.O.
Perillat și Penz). Sâ nu uităm, 
însă, că alături de el participă 
compatriotul său Brechu, aus
triacul Bocek, vest-germanul

Slalomul special, proba 
iestriei tehnice, întrunește 
tăzi dimineață (ora 
Poiana 
neri și 
Franța, 
R.D.G.,

10,30,
Brașov), o serie de 
talentați schiori 

Austria, Italia, 
Cehoslovacia,

Mayer și românii Tăbăraș. Cris- 
tea (locul 25 la J.O.), Gh. Bă
lan (autorul a trei victorii in
ternaționale), Munteanu, toți 
dornici să-și înscrie în palma
res un succes asupra lui Au
gert. Vor reuși ?

Con-

desi- 
com- 

ia 
din 

(alături de Killy,

Duminică 10 martie nu 
reprezintă doar 
tre cele 52 de 
ale anului, ci 
vestită de către
o mică semnificație su
plimentară. De aici, în
cepe activitatea competi- 
țională oficială. De azi, 
fotbalul iese din 
bra iernii și urcă 
pe boita atenției 
începutul campionatului, 
și el in fond 
al primăverii, 
ză în lumea 
nostru emoții 
deosebit. Pe lîngă moti
vele de clasică curiozita
te, așteptăm, vrem să 
intilnim semnele, măcar 
premonitorii, ale unui 
început de regenerare, 
de renaștere, cîteva punc
te trainice pe care să se 
poată odihni în lungu-i 
zbor de așteptare pasă
rea speranței noastre. 
Legile ferme, specifice 
fotbalului, logica sa inte
rioară, deseori ignorate 
sau neînțelese, ne tran
smit o invitație la rea
lism, interzicînd fabrica
rea și răspîndirea iluzi
ilor. Prezentul fotbalului 
nostru trebuie înțeles și

penum- 
din nou 
publice.

i, 
un vestitor 
declanșca- 
fotbalului 

de un fel

apreciat ca un ; 
tapă pe care 
lipsa lor de 
sau de acțiuni 
discreditat-o.

Cil această 
ne-am adresat tovarășului 
ADRIAN 
președintele 
române de 
rugămintea de a ne acor
da un interviu pe teme 
de o actualitate nealtera
tă, la care am adăugat, 
desigur, și întrebări refe
ritoare la returul campio
natului, al cărui 
inaugural răsună astăzi.

— In decursul 
federația de 
tate a fost deseori cri
ticată pentru 
în care a organizat și 
condus activitatea fot
balistică, pentru 
unor idei, țeluri 
drumuri precise, 
tru stilul ei de muncă. 
Sînteți, de curînd, pre
ședintele acestui for. 
Cum îi apreciați orga
nizarea și activitatea 
internă ?

— Federația noastră 
nu putea fi o bună orga
nizatoare, fiindcă ea în
săși a avut (și mai are 
încă) deficiențe organiza
torice. O dovedesc fap
tele. N-a existat un sta
tut (abia de curînd are), 
un regulament de activi
tate internă, precum n-a 
existat nici un regula
ment de organizare și 
desfășurare a activității 
fotbalistice. De asemenea, 
n-au fost create condiții 
favorabile manifestării cO-

optică,

DIMITRIU,
Federației 

fotbal, cu

gong

1 anilor, 
speciali-

maniera

lipsa
Și 

pen-

legiilor și comisiilor din 
cadrul federației, aportul 
acestor organisme la îm
bunătățirea calității fot
balului fiind, de regulă, 
inconsistent. Să conduci 
o ramură sportivă, vastă 
și complicată, precum e 
fotbalul, fără norme o- 
rientative, cu temei legal, 
înseamnă de fapt impro
vizație, diletantism, sau 
ceva și mai rău.

De aceea, în decursul 
timpului, activitatea fe
derației a avut serioase 
lacune, multe dintre ac
țiunile ei fiind formale 
și birocratice. A controlat 
și îndrumat pe bîjbîite, 
într-un 
ritate.
anului 
să fie
vechi automatisme.

— Cum apreciați ma
niera de lucru a diver
selor comisii federale 
și a Colegiului central 
de antrenori ?

— Sînt organisme îm
pietrite de rutină, vege- 
tante, lipsite de autorita
tea cuvenită, fără 
în viața fotbalistică, 
simplu de enunțat 
buțiile fiecăruia.
practic, colegiul de antre
nori nu a devenit un for 
metodologic, comisia de 
competiții a oscilat, fiind 
nevoită să schimbe de 
nenumărate ori, în de- 

Interviu consemnat de 
Romulus BALABAN

(Continuare in pag. a 3-a)

climat de necla- 
Abia din toamna 
trecut au început 
combătute aceste

mul dispus să găsească 
repede cusururi la alții, 

H p escamotînd grijuliu pro-
B fî pria-i persoană din orice
& ; discuție cu temă critică are
K i. multe înfățișări. Pe acest
|L om îl aflăm pretutindeni,
’ks' dar mai ales în sport. Mai

arogant sau mai modest, 
întotdeauna, însă, strălucind în elo- 
cință și „documentare", antrenorul,
conducătorul sau chiar sportivul obiș
nuit să vadă mai mult defectele altora 
decît p? ale lui a fost și, din păcate, 
mai este încă des întîlnit în lumea 
sportului.

De pildă, era cu ani în urmă o 
modă (cît rău a putut face mișcării 
noastre sportive este greu de apre
ciat) ca indiferent de situația din teren, 
dincolo de unele adevăruri evidente 
pentru toată lumea, să se explice o 
comportare mai slabă sau o înfrîngere 
— chiar dacă era vorba de echipa 
reprezentativă — în funcție de maniera 
sau de comportarea arbitrului. Lucru
rile se repetau cu o monotonie care 
nu mai era nici măcar supărătoare. 
Devenise obișnuință. „Arbitru! ne-a fu
rat... Arbitrul a ținut cu (întotdeauna 
cu ceilalți !)... Maniera de arbitraj ne-a 
dezavantajat...''. Si astfel, în jurul aces
tui personagiu (nefast, zic unii, pentru- 
că-i echipat in negru...) se țeseau cele 
mai savante explicații ale înfrîngerilor, 
se realizau recorduri de elocință și sub
tilitate, se clădeau edificii impunătoare 
și, parcă, inexpugnabile de justificări. 
Sportivii sau antrenorul ? Da, bineîn
țeles, aveau si ei partea lor de vină. 
Pe ici, pe colo li se imputau cîte o 
ratare, cîte un fault mai grosolan. Dar 
nu ei purtau răspunderea înfrîngerii, 
nici lacunele din pregătire, nici selec
ția, nici măcar cea mai simplă dintre 
realități : adversarul fusese mai bun.

Aoesta era obiceiul. Prostul obicei 
de a fugi de răspundere, de a ocoli 
diplomatic adevărul, dirijînd alenția 
opiniei publice spre „paiul" din ochii 
arbitrilor, pentru a ascunde, cu grijă, 
„bîrna" ce ne stătea în față, lestul 
propriilor noastre greșeli. Uneori se 
mai vorbea de gazon, gheață, podium 
sau zgură, alteori de soare, vînt sau 
ploaie. Dar principalul argument, cel 
care dădea greutate scuzelor, rămînea 
tot arbitrul.

Din fericire, de la un timp lucrurile 
s-au mai schimbat. Antrenorii sau spor
tivii (chiar și cronicarii căzuseră în 
acest păcat) au prins a înțelege că re
zolvarea unei situații delicate, cum este 
aceea de a explica public o înfrîn- 
gere, nu poate veni pe căi ocolite. 
Găsirea adevăratelor cauze ale unor 
insuccese și, implicit, eliminarea lor — 
reprezintă un drum drept, pe care au 
încihput să meargă din ce în ce mai 
multi antrenori și sportivi. Din ce în 
ce mai multi, dar — regretabil — nu 
toți.

Recent încheiatul
„Cupei F.R H." de la Cluj a probat 
acest lucru. O serie de jucători și unii 
antrenori, în loc să analizeze evolu
ția lor sau a echipelor pe care le 
pregătesc, au deschis savante discuții 
despre arbitraje, încercînd să justifice 
rezultatele prin greșelile comise de ca
valerii fluierului Despre propriile erori 
nici un cuvînt. Spre exemplu, în meciul 
Universitatea Cluj — Dinamo Bacău, 
clujenii au beneficiat de 5 aruncări 
de la 7 m, din care au transformat 
numai 2, iar dinamoviștii de 4, irosind 
tot 2. Ambele formații au avut cîte 4 
minute de superioritate numerică, timp 
în care au înscris cîte două goluri. 
Atunci cu cine a ținut arbitrul ? lată 
și un alt exemplu. Steaua a avut în 
tot turneu! 18 minut,? de superioritate 
numerică și a înscris doar 5 goluri, iar 
Politehnica Timișoara 20 de minute de 
superioritate numerică și nu a realizat 
nici un punct I Să mai notăm și șuturile 
în bară, alături de poartă 
caj ? Nu mai este nevoie.

Atunci, cum rămîne ? Tot 
de vină ? Să fim serioși ! 
ochii altora devine tot mai
tru ca celor ce le este frică de răs
pundere să se rfiai agate de el.

turneu final al

lN AL 90-lea MECI

ecou 
Este 
atri-
Dar

INTERNAȚIONAL I
A.

HANDBALIȘTII NOȘTRI INTILNESC 
DIN NOU FORMAȚIA ELVEȚIEI3

La un interval 
selecționatele de 
N1EI și ELVEȚIEI vor sta din nou 
față în față, așteptînd fluierul finlan
dezului Jaako Tuominen. De data a- 
ceasla însă, sub cupola sălii Floreasca, 
unde „7"-le țării noastre își va încheia 
activitatea din acest sezon, jucînd cea 
de-a 90-a partidă internațională.

In întîlnirea 
dominat net 
ales în partea a 
semne vădite 
aceasta, este 
oaspeților să

Iată și cele două loturi care 
evolua astă-seară. de la ©Ta 19, 
Floreasca : ROMÂNIA i Negovan,

de numai 48 
handbal ale

de ore, 
ROMÂ-

Ni ca,golea — Speck, Samungi, Licu, 
Costache II, Coasă, Moldovan, Guneș, 
Stentzel, Paraschiv (Papp, Chicid, Ho- 
robăț); ELVEȚIA: Funk, Eisen — Sei
ler, Glaus, Aeschbach, Winistărfer, 
Tschachtli, Hohl, Rudolf, Brenwald, 
Knori, Kron.

sau în blo- 
credem. 
arbitrii sînt 
„Paiul" din 
fragil pen-

Călin ANTONESCU

I

anterioară, românii au 
un adversar care, mai 
doua a meciului, a dat 
de oboseală. De data 

de așteptat ca replica 
fie mai viguroasă.

vor 
la

Bo-

C. E. de atletism in sală

Virginia Bonei — msdaliî de argint,
Viorica Viscopoleanu — medalia de bronz

(pag. a 4-a) este unul dintre tinerii componențiRoland, Guneș (pe care-l vedeți șutind la poartă) <
<n reprezentativei noastre care ș-au impus în ultima vreme
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PRIMĂVARA I
C-a venii iar primăvara, 
Că răsar în toată țara 
Minunății ghiocei, 
Ei și ce-i ?

Că revine tot la viață, 
Că se-mbracă în verdeață 
Cîmp, pădure și zăvoi, 
Ce cîștig e pentru noi ? 
Fiindcă pentru microbiști, 

Gare-au stat o iarnă triști, 
Importanța primăverii 
Na stă-n faptul re-nvierii 
Eumii înconjurătoare, 
Gi în,., mingea salvatoare.

Florin lORDACHlSCU

iiilliiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

cowom/
CUDOMNUL GORE

Primul record automobilistic

BUCUREȘTI-BRAȘOV: 1 h 48 min. 1/10

BB. ' Bl St «BW ■
Zău așa ! Cred că se face prea 

mult zgomot în jurul fotbalului. 
Prea multă lume dă idei, critică, 
speră sau face o dramă din fot
bal. Chiar și printre cei mai re- 
putați condeieri ai noștri, fotba
lul a făcut și continuă să facă ra
vagii. și nu-nțeleg de ce ? în de
finitiv, fotbalul nu e și el un 
sport ca toate celelalte ? De ce 
n-am vorbi, de pildă, despre șah? 
Un sport liniștit, comod, inteli
gent, puțin costisitor și care ne-a 
adus destule satisfacții. Ce poate 
fi mai frumos ? Doi oameni, 
față-n față, care se fentează cu 
inteligența și fac mutări specta
culoase, neprevăzute, nu ca Du- 
mitriu II, care făcînd ani de zile 
același lucru e anulat comod de 
orice apărător. Că are talent și 
că promite, mă rog, de acord. 
Dar de ce nu se ține de cuvînt ? 
ș-apoi nu credeți că promite cam 
de mult ? Dar... să lăsăm fotba
lul... Că nu e cazul să mai discu
tăm... Sînt doar atîtea sporturi 
minunate. Ce frumos e la volei ! 
Echipele, deși joacă cu maximum 
de concentrare, n-au cum să se 
faulteze. Sînt obligate de regula
ment să paseze și să joace colec
tiv, nu ca la fotbal unde ia cîte 
unul mingea, o trece pe numele 
lui și, impasibil la suferințele 
celor demarcați, o plimbă pînă 
ce devine fiică adoptivă a adver
sarului. Dar... să lăsăm fotbalul 
în pace, să vorbim mai bine 
despre box. Ăsta zic și eu sport. 
Bărbătesc, eroic, spectaculos. La 
box dacă primești o lovitură, cel 
puțin te aștepți la ea. t Dacă știi 
s-o parezi, bine, dacă nu, te pri
vește. De ce nu te-ai antrenat 
cum trebuie ? La fotbal însă, ori- 
cît te-ai pregăti nu-ți folosește cu 
nimic atunci cînd unii apărători 
vor să-și demonstreze „măiestria” 
în demolarea fluierelor de la pi
cioarele înaintașilor. De asta sus
țin că n-are rost să vorbim des
pre fotbal. Nu-i mai bine la schi? 
Ce splendoare trebuie să fie să 
zbori cu 100 de km pe oră !? Ai 
senzația precisă, directă, că stă* 
pînești materia !... Luneci ca în 
vis pe zăpadă. Nu în noroi, ca

la fotbal unde la un meci pe 
ploaie după cîteVa minute nu mai 
știi cu cine să ții. Toți sînt „o 
apă și-un pămînt“.

La Grenoble, echipajul nostru 
de bob a luat medalia de bronz. 
Fără îndoială că ne-am bucurat 
cu toții de acest succes ; dar o 
să vă dați seama ce dreptate am 
în legătură cu exagerările care 
se fac în fotbal, chiar la viitorul 
campionat mondial din Mexic. 
Despre bob au scris ziarele o zi, 
două, au dat cîteVa fotografii și 
gata ; dar cînd o să ia echipa 
noastră de fotbal tot locul III, să 
vedeți ce tărăboi o să facă ziarele 
și radioul și televiziunea și tea
trele de estradă.

Și...

Ciupi RADULESCU-RAPID

CALUȘARVL: — Hai Ra- 
'd! Desen de AL CLENCIU

APROPO DE RETUR

CE VISEAZĂ EI
Un profesor: Să avem un 

„semestru" fără... corigențe. Și 
cu note cît mai mari...

Un ceasornicar: Ce mai, să 
fie într-un... ceas bun...

Un actor: Fiecare fotbalist 
să dea tot ce poale. Succint: 
pe teren să nu existe... figu- 
ranți!

Un frizer: Sper să nu mai 
fie nevoie de... perdafuri.

Un oculist: Urez jucătorilor 
noștri „să vadă" cît mai mult 
fotbal. Și noi la fel.

Un suporter al echipei „Stea-

gul roșu" : Bine ar fi, pentru 
otice eventualitate, dacă ar 
exista și un retur al... retu
rului !

CONTROVERSĂ
UN ANTRENOR:

— Pe marii jucători îi fac 
marii antrenori...
UN JUCĂTOR:

— Pe marii antrenori îi fac 
marii jucători...
UN SPECTATOR:

— Pînă una alta, eu ce mă 
fac ?

PRIMEJDIE..
Victoria, floretistelor de la 

Steaua, care după cum se 
știe au cucerit în Italia Cupa 
campionilor europeni, l-a 
mîngîiat pe dl. Gore din mai 
multe puncte de vedete. în 
primul rînd pentru că plă
cerile-! fac plăcere. în al 
doilea rînd pentru că...

— ...Isprava fetelor nu face 
decît să confirme, încă o 
dată, teza mea de mai de
mult, și pe care am enun- 
țat-o (fără ecou însă) ori de 
cîte ori canotorii, handbaTiștii 
(în penultima vreme) sau bo- 
berii obțineau medalii ne
așteptate : cu cît se pricep 
mai puțini într-o anume ra
mură de sport, cu atît ne 
pricepem mai bine... Oh. 
suspină dl. G, dacă fotbalul 
românesc ar fi fost ignorat, 
eram de mult campioni mon
diali. Insuccesul acestei în
deletniciri se datorează suc
cesului ei anormal la public.

Soneria...
— Aștepți pe cineva ?
Gazda tresare, ieșind din 

fotbal și melancolie.
— Trebuie să fie N., 'an

trenorul de la scrimă, făcu 
dl. G. repezindu-se la ușă. 
L-am poftit la o cafea.

— Foarte bine, făcui eu, 
surîzînd, n-am mai avut de 
multă vreme prilej să stau 
de vorbă cu un învingător.

Dar surîsul meu pieri pe 
dată. Musafirul era tras la 
față, avea ochii-nroșiți de 
nesomn și privirea terori-

— Domnule Gore, sînt la 
pămînt...

— Tocmai acum cînd te 
ridicaseși ?... Să nu spui că 
te-au primit urît cînd le-ați 
adus. Cupa.

— Dimpotrivă. Au început 
să se-ocupe de noi. Pînă 
acum cîteva săptămîni, noi 
scrimerii eram destul de ne
glijați, încît o duceam bini
șor. ' Toată lumea se ocupa 
cu fotbalul, cîteodată cu bo
xul, pe noi ne lăsa în pace. 
De cînd, însă, cu victoria de 
la Torinoș lucrurile au în
ceput să se schimbe.

Mîinile lui N. tremurau vi
zibil.— Liniștește-te.

— Niciodată, strigă antre
norul. Eu sînt un om respon
sabil si fac tot ce-mi stă în 
putință pentru a-mi păstra 
neliniștea. Să vedeți. Acum 
cîteva zile ne trezim cu 
cîțiva vizitatori în sala de 
antrenament. La început îmi 
închipuisem că-i un gest de 
politețe și că, văzînd atmo
sfera, foarte plictisitoare de 
altfel cînd exersăm, vor 
pleca după zece minute. _ Dar 
au rămas. Mai mult încă^ la 
sfîrșit, unul dintre ei a spus : 
Știi că-ncepe să-mi placă scri
ma asta a voastră ?

— Ești sigur că n-ai înțeles 
greșit, se-ncruntă dl. Gore.

— Intreabă-i și pe băieții 
de la spadă. Erau de față. 
Unuia, nu interesează cine, 
i s-a făcut rău. Fetele, sen
sibile, au din ziua aceea 
migrene și insomnii...

— Cînd s-a întâmplat neno
rocirea ?

— Vineri primesc un tele
fon de la președintele asocia
ției : ,,N-ai vrea să te repezi 
pînă aici ? N-aș fi vrut, bi
neînțeles, dar m-am repezit, 
bineînțeles... ,,Uite ce, mi-a 
Zis președintele privindu-mă 
cu bunăvoință, am hotărît să 
luăm în mînă problema scri
mei. “

— Și ce-ai răspuns ? mur
mură dl. G.

— Nimic, făcu N., dînd 
peste cap un pahar de co
niac. Dacă răspundeam, mă 
trăgea la răspundere... „Pe 
urmă, zice președintele, uite 
ce e, eu nu-s de acord cu 
imixtiunile în munca antre
norilor, dar mă gîndeam 
aseară, am vorbit și cu Tache 
de la planificare, nu găsești 
că Turturel II e cam bătr'în 
pentru Cupa Martini din 
1969 ? Firește, e-o părere per
sonală. Adică nici măcar o 
părere : o impresie de ama
tor. După cum am impresia 
că, la floretă fete, Nicolau 
tușează mai precis decît 
VasiUca.*.**

Cînd am plecat, eram ca lo
vit cu leuca-n cap. Am alergat 
să-i caut pe băieți; intru-n 
sală, nimeni. „Unde-au ple
cat", îl întreb pe îngrijitor. 
,,La ,,Palas“, domnule N., zice 
el, au venit adineauri niște 
suporteri să-i invite la un 
șpriț.

Pe măsură ce vorbea, mîi
nile antrenorului cunoșteau 
un tremur mereu sporit.

...A doua zi, pe cînd tre
ceam pe la Federație, cineva 
m-a luat de o parte și mi-a 
spus că, ținînd cont de ca
racterul complex al scrimei, 
de azi opt metodiști au fost 
transferați de la fotbal la 
noi, ca să cerceteze știin
țific raportul dintre planșe 

■.și mușchii antebrațului. Pri
mele studii vor fi gata săp- 
tămîna viitoare. Ni s-a comu
nicat, de asemenea, că-n 
două-trei zile vom ști cu 
ajutorul mașinilor de calcu
lat cite fandări realizează 
Drîmbă pe minut, partidă și 
semestru. în plus, s-a alcătuit 
o comisie pentru elaborarea 
unui referat despre „Organi
zarea științifică a activității 
în domeniul scrimei!“ 
C.N.E.F.S. a luat contact cu 
radiodifuziunea și băieții au 
căzut de acord să transmită 
în fiecare duminică „spadă 
electrică minut cu minut11. 
Televiziunea, la fel. Actorii 
de la Teatrul din orașul nos
tru au anunțat că vor să se 
întâlnească cu floretistele, iar 
pe la începutul lui decembrie 
se va organiza ancheta „Cel 
mai bun spadasin al anului".

Aici, musafirul domnului 
Gore a început să plîngă... 
Apoi, întrebă printre lacrimi :

■— E-adevărat ce se vorbește 
la „Katanga" ? Cică apare un 
săptămînal în 16 pagini : 
„FLORETA NOUA" ?

(p. conf.)
AL. M1RODAN

împreună cu Jenny Dumi
trescu (consacrat ziarist spor
tiv, fost campion de sărituri la 
natație, motociclist și boxer, 
mai apoi unul dintre cei mai 
competent arbitri de box), au
torul acestor rînduri a inițiat 
stabilirea întîiului record au
tomobilistic pe ruta București 
— Brasov. Urma să desemnăm 
„făptașul" și dintre toți cîți 
erau, atunci, în vederile noas
tre, sortii s-au oprit asupra lo
cotenentului Alexandru Pa
pană.

— începeți cu el, cu Pa- 
pană ; are mașină bună, e cel 
care a adus României primul 
titlu mondial la bob, poartă 
în el virtuțile vitezei si ale 
prudenței — e, doar, aviator — 
și e mai tînăr decît mine — 
ne-a spus alt protagonist al 
volanului, veteranul Jean Cal- 
cianu. După Papană, voi porni 
și eu la drum, să încerc să 
ameliorez timpul, dar lăsați-1 
pe el să fie cel dinții.

Și-acum, cursa. Sîmbătă 2 
mai 1936, la ora 13, s-a dat 
startul din Piața Victoriei din 
București. La bordul unui 
Chrysler-Air Flow, Alex. Pa
pană pilot, avînd ca navigator 
pe Jenny Dumitrescu și cro- 
nometror pe Radu Costescu, a 
țîșmt spre Otopeni. Punctul 
Snagov e depășit după 18 mi
nute, iar ieșirea din Ploiești 
marchează ora 13,32.

Spre Cîmpina, „săgeata de 
argint" realizează 165 km la 
oră și intrarea în oraș indică 
ora 13,42. Drumul în construc
ție impune o buclă de 2 km 
pe o porțiune fără asfalt, Care 
provoacă o calare a motoru
lui. Atunci se constată defec
tarea sistemului de cuplaj, ast
fel că ceilalți doi sportivi, a- 
flători la bord, coboară și 
împing mașina. Cursa conti
nuă, dar la Gura Beliei ba
riera adaugă cursei alte trei 
minute. Radiodifuziunea își în
trerupe emisiunile, la interva
le de cîte zece minute, pen
tru a relata mersul cursei. 
La ora 14,17 minute și 38 
secunde, mașina lui Papană 
trece prin Sinaia, acul vitezo
metrului pendulînd între 110 și 
130 km/oră. Predealul e depă
șit la 14,36, iar șoseaua de la 
Dîrste primește mașina cu 
peste 170 km la oră.

Brașov, hotelul „Coroana" — 
ora 14,43 minute 1/10.

Cronometrorii locali — ing. 
Vincențiu Closs, ing. Jean Cal- 
cianu și prof. Iuliu Moldovan 
— stopează Cronometrele de
clanșate exact la ora 13. Con
fruntate cu cele ale cronome-

trorului de bord, consacră tiițj- 
pul celui dinții record automo
bilistic București — Brașov: 
1 oră 48 minute 1/10 (medie 
orară.: 95 km 486 m. Pe
alocuri, viteza maximă a atins 
173 km).

Să nu uităm că faptele se 
petreceau acum 32 de ani!

V. FiROIU

MARATONIST — LA 11 ANI !

ȘTIAȚI CĂ...
...o echipă profesionistă de 

fotbal (american) din Califor
nia i-a oferit lui Randy Matson 
100 000 de dolari pentru a ac
tiva în rîndurile ei ? Record
manul lumii Ia aruncarea greu
tății a declinat însă această 
ofertă.

Ce este mai greu de crezut? 
Că un puști de 11 ani a luat 
parte la o cursă atletică atît 
de grea, sau că oficialii au fost 
de acord cu acest lucru ? Fi
ind vorba de S.U.A., nu trebuie 
însă să ne mire nici una nici 
alta...

Ca atare, să redăm faptele : 
la Rialto (California), micul

Mark Rugles, în vîrstă de 11 
ani, s-a aliniat la startul unei 
curse de maraton. Și — fapt 
extraordinar — el nu numai că 
n-a abandonat, dar a acoperit 
cei peste 42 de kilometri în
tr-un timp pe care nu l-ar rea
liza mulți oameni maturi: 3
ore, 28 de minute și 45 de se
cunde.

10 MARTIE

— Ce noroc formidabil am avut, Nae; 
auzi, radioul funcționează, așa că o să putem 
asculta transmisia meciurilor ! I1

Desene de S. NOVAC

AGAMIȚA DANDANACHE: — „Păi, se 
putea, neicusomle ? Eu... care familia mea... 
de la pașopt, pe stadion... se putea să lip
sesc .tocmai eu ?“

O.V., BUCUREȘTI. — Niculae 
Neacșu, de la Progresul, a îm
plinit în ianuarie 29 de ani. Să 
vă spun și ziua, poate e-o reți
neți pentru anul viitor : 23 ia
nuarie. El a debutat în divizia A 
Sub culorile Petrolului, în 1958, 
pentru ca în 1959 să treacă la 
Rapid. Următorul popas a fost 
la Farul, de unde s-a transferat 
la Progresul. Sînteți una dintre 
admiratoarele lui 1 Mai greu era 
să găsească un admirator. Mai 
ales printre fotbaliști !

GHEORGHE ALBU, TÎRNĂ- 
VENI. — Artista emerită Carmen 
Stănescu a fost și o sportivă... 
emerită. La tir. Desigur că ea

se mîndrește șl acum cu titlul de 
maestră a sportului, ce i-a fost 
acordat în 1953.

grig ore dan, constanta.
— Fotbalistul Ioachim Popescu a 
suferit un accident de automo
bil. Starea lui nu inspiră îngri
jorări. dar este greu de apreciat
— cel puțin în momentul de 
față — dacă își va putea relua 
activitatea fotbalistică. Ne-ar 
bucura, firește, sâ putem răs
punde pozitiv la această între
bare... Și cît mal repede !

N.M., BUCUREȘTI. — Regula
mentul nu interzice executarea 
în felul acesta a unei lovituri 
de la 11 metri : un jucător trage, 
încet, înainte, și un coechipier, 
țîșnind din afara careului, reia 
și’ înscrie de la cîțiva metri. 
Acum, 7—8 ani, într-un meci cu 
Dinamo Bacău, fotbaliștii de la 
Steaua au făcut o astfel de... 
experiență, dar au dat greș. Cre
deți, de altfel, că jucătorii noș
tri' nu cunosc suficiente metode 
de a... rata o lovitură de la 
11 metri ? De ce să mai exer
seze încă una ?...

ARISTIDE ROTARU, BUHUȘI. 
în preliminariile olimpice din 
1964, după ce ăm întrecut Dane
marca. la Copenhaga, cu 3—2, 
am fost învinși cu același scor 
la... București (danezii conduceau 
în min. 18 cu 3—0). Meciul deci
siv a avut loc la Torino și s-a 
încheiat, în prelungiri, cu victo
ria noastră (2—1), golul calificării 
fiind înscris de Sasu cu 3 mi
nute înainte de fluierul final. 
Am prezentat atunci următoarea 
formație : Mîridru — Popa, Ca- 
ficaș, Greavu — Petru Etnii, 
Koszka — Pîrcălab, SaSU, Voiiiea 
Fl., Constantin, Crăltiiceanu.

constantin bulbasa, bu
zău. — Șl la noi au fost astfel 
de cazuri : sportivi care s-au 
afirmat în două și chiar în mai 
multe discipline. Astfel, pe vre
muri, Fredy Fieraru (Eisenbeiser) 
a făcut parte din echipa națio
nală de fotbal și totodată a fost 
un talentat patinator artistic : lo
cul 13 la Jocurile Olimpice din 
1936. Petschovschl. de asemenea, 
a practicat la nivel de perfor
manță nu numai fotbalul, ci șl 
tenisul de masă. într-un timp, și 
Tiriac se împărțea între tenis și 
hochei pe gheață. în general însă, 
dacă e recomandabil să practici 
măi multe sporturi, în intenția 
de a te recrea și de a-ți întări

sănătatea, nu prea este Indicat 
să ataci performanța în două 
sporturi, credeți că proverbul 
„cine aleargă după doi iepuri.,/' 
nu-ți găsește aplicarea și în 
sport ?

NIȚU ALEXANDRU, BUCU
REȘTI. — Finala Cupei Româ
niei, ediția 1964, a prilejuit un 
meci de mare spectacol. Scorul, 
constat că-1 țineți minte și dv : 
Dinamo“Steaua 5—3 (1—2). Sco
rul l-a deschis Oetâvian Popescu, 
în min. 3. în minutul 12, tabela 
de marcaj arăta 1—1. Două mi
nute mal tîrziu, avăhtajul tre
cea de partea Stelei ! r.a -începu
tul reprizei a tl-a (min. 53), Di
namo Pueurești a egalat, dar în 
min. 60 a preluat conducerea : 
3—2. După 3 minute, Steaua a 
egalat. în final, însâ, ditiamo- 
viștii și-au impus jocul, înscriind 
încă două goluri (ttiin. 83 și 88). 
Un meci dinatnid, de neuitat! Mai 
ales că tiu prea au fost șl alte 
jocuri pe care a trebuit să le 
ținem minte !

Ilustrații: N. CLAUDiU

POVESTE
CU 5 FETE

Echipei feminine de floretă 
a clubului Steaua (Ileana 
Drîmbă, Ecaterina lencic, 
Olga orban-szabo, Ana Ena 
și Sutana Ardeleana) care < 
cucerit recent „Cupa campio* 
nilor europeni*.

Au plecat 
la drum 
cinci fete, 
peste munți și peste văl, 
cinci 
Ilene
Cosînzent — 
iuți 
ca vîntul printre creste, 
agere 
ca cinci văpăi 
și mlădii 
ca cinci... 
Au plecat

Și-au luat 
cu ele, 
fremătînd 
în ochi, 
în gînd, 
șopot dulce de izvoare 
și cîmpii undind în zare, 
codrii mîndri carpatini 
veșnic tineri, 
veșnic verzi 
sub vîntoase și zăpezi, 
Dunărea 
cu ceru-n plete — 
Au plecat la drum cinci fete...

Au plecat 
la xJrum 
cinci fete 
cinci 
Ilene 
Cosînzene 
cu florete năzdrăvane 
și-au venit apoi acasă 
cinci românce 

campioane !

Au plecat Ia drum cinci fete...

Mircea BONDA

Revista „Educație fizică 
și sport“ ia cea de-a 

XK-a aniversare
Au trecut două decenii dej 

cînd a poposit pe o masă a re
dacției noastre revista -„Sport"; 
realizată la Timișoara de un 
mănunchi de specialiști entuzi
aști. Chiar la sfîrșitul primului 
an de apariție, revista avea să 
devină buletin tehnic oficial al 
O.S.P., dobîndind prestigiul unui 
organ de presă central, lărgin- 
du-și tematica și colectivul de 
colaboratori.

De-a lungul celor două dece
nii de apariție, această revistă 
a prezentat specialiștilor o mare 
diversitate de probleme privind 
metodica educației fizice în în
vățământ, metodica antrena
mentului sportiv, probleme de 
medicină, pagini de istorie ș.a.’

In urma Conferinței pe țară 
a mișcării sportive (iulie 1967), 
redacția și-a însușit recoman- r \ darea de a îmbunătăți conți
nutul și prezentarea revistei. 
De cîteva Iutii, „Educație fi
zică și sport" apare într-o ți
nută nouă, plăcută, cu materi
ale care vădesc efortul redac
ției de a contribui intr-o mă
sură și măi măre la îmbogă
țirea cunoștințelor teoretice și 
metodice ale tuturor cadrelor 
de specialitate din mișcarea 
sportivă.

Folosim acest prilej pentru a 
ura confraților noștri de la 
„Educație fizică șl sport" suc
ces deplin în reălizâtea impor
tantelor sarcini ce le revin în 
lărgirea și consolidarea bazelor 
științifice ale sportului nostru.

florete.
ia drum cinci fete,.,

la drum

Primele trei capitole au fost consacrate „pe
rioadei timișorene". O dată cu capitolul patru 
Începe ascensiunea europeană a Iolandei, con
cretizată prin medalia de argint de Ia Berna 
(Campionatele europene — 1954). în ultima parte 
lolanda Balaș a povestit clespre excelentul 1,70 
de la Oslo, despre pasionantul duel cu cam
pioana europeană Thelma Hopkins, încheind eu 
primul record mondial (1,75) celebra „cădere a 
Bastillei" (14 Iulie 1956).

VI
THE LONGEST DAY...

La 26 octombrie 1956 am plecat cu avionul spre 
Melbourne-ul olimpic. A fost o călătorie fără 
precedent pentru mine. Totul s-a succedat ame
țitor : munții, oceanele, continentele, anotimpurile. 
Mă aflam într-o stare de excitație permanentă. 
Toate simțurile erau asediate de mii și mii de 
impresii. București... Bombay... Port Darwin...

Dar nimic din toate acestea nu mă apăsa mai 
mult decît recordul mondial pe care îl aduceam 
cu mine...

Am încercat în fel și chip să zîmbesc fotore
porterilor... Să fiu degajată in interviuri... Să 
privesc calmă săriturile de antrenament... Am în
cercat să-mi compun o detașare de recordmană 
mondială... îmi dădeam seama că nu izbutesc..
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Era mult prea recent acel record. Și totuși, el 
n-avea nici o vină. Eu pusesem mina pe bume
rang și-l adusesem, ca un copil, în țara... bume
rangului.

Apoi au început ploile. Obsedante și surprin
zător de reci... (Poate că primăvara australiană a 
înțeles astfel să fie galantă cu friguroasa escadră 
a Septentrionului european...).

Ziua de 1 decembrie se apropia cu viteza zbo
rului nostru la antipozi. Nu mă simțeam în apele 
mele. Poate depărtarea de casă... Poate gîndul că 
aș putea pierde medalia de toți așteptată— Poate 
lipsa profesorului meu — Soeter — care pînă 
atunci îmi condusese toate mișcările și îmi or
donase, dacă vreți, chiar și respirația.

Aveam un sentiment ciudat. Uitasem totul. Cu 
două zile înainte de 1 decembrie mi-am pierdut 
capul. Am uitat, aș zice, pînă și numărul pașilor 
de elan. Ca să nu mai vorbesc de accenți, de 
ritm, de accelerație... Apropierea concursului mă 
speria atît de mult încît ajunsesem să primesc 
orice sfaturi, mergînd pînă la cele mai intime 
detalii tehnice. Minunata mea prietenă Lia Ma- 
noliu a simțit asta, făcînd minuni de tact și de 
gingășie sufletească. Privirile Liei, gesturile Liei, 
tăcerile Liei, glumele Liei sînt una dintre puți
nele amintiri frumoase ale atletei lolanda Balaș 
de la Melbourne... Ți-aduci aminte, Lia ?

In preziua concursului, cineva mi-a spus că 
Mildred McDaniel a sărit 1,76 la antrenament. 
Nu-mi aduc aminte să fi tresărit. Am rămas im
pasibilă. Cred că aș fi reacționat la fel dacă 
mi-ar fi spus cineva că mi se va amputa picio
rul.

...Și a venit ziua de 1 decembrie 1956...
Am început calificările. Am sărit 1,55. Ca și 

toate celelalte: Ballod, Larking, Masson-Brown... 
Nu mi-am dezlipit ochii de la Mildred McDaniel... 
Mi-a făcut o impresie puternică. Avea 6 „ven
trală" pură. Incomparabil mai pură decît cea a 
Thelmei. „Să fie oare adevărat că Mildred a sărit 
1,76 la antrenament? Sau e un simplu zvon, pen
tru înfricoșarea recordmanei mondiale, care nu 
e alta decît umila mea persoană ?“...

Am început „jocul" la 1,60. Am trecut, toate, 
„din prima". Am revenit pe bancă, speriată de 
propri’le mele reacții. Stadionul ml s-a părut 
imens. Nu îndrăzneam să-l privesc. Aveam im
presia că sînt un mecanism. Și mă chinuia un
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singur gînd: să nu irit pe cineva; să nu supăr 
arbitrii, să nu mă așez pe treningul vreunei fete, 
să nu mă concentrez prea mult la start, ca nu 
cumva să abuzez de nerăbdarea publicului— Ce 
copil am fost... Cînd mă gîndese la calmul lui 
John Thomas sau, mai ales, la nepăsarea lui Bru
mei, îmi dau seama că la Melbourne eram. într-o 
stare vecină cu nebunia.

...La 1,64 am sărit iarăși „din prima", laolaltă 
cu toate favoritele... Am avut o Clipă iluzia că 
Mildred, Thelma și celelalte vor fl nevoite să-și 
aducă aminte că numai eu am sărit 1,75 în lume, 
și asta nu de mult, în iulie, de ziua căderii Bas- 
tiliei, dar visul a fost tare scurt. Am doborit din 
prima! Mildred, Thelma, Pisareva și Larking 
n-au scăpat acest prilej unic. Am „trecut" și eu, 
dintr-a doua... La 1,70, la prima încercare, a dobo- 
rît toată Europa... Mildred McDaniel, fiind. Ulti
ma, a început să plutească în ceruri, la vederea 
acestei... hecatombe, și a sărit, fără griji. 1,70. 
Apoi, pentru a-și savura triumful — ce bine o 
înțeleg, in fond ! — a cerut 1,76, și a sărit iarăși, 
adunînd, ca un crupier fericit, dintr-o dată, me
dalia de aur, recordul olimpic și pe cel mondial. 
Mildred McDaniel! O fată care a venit la Mel
bourne cu 1,69, iar după -Melbourne a mai sărit, 
o singură dată, 1,67... Mildred McDaniel!... Atleta 
care s-a născut pentru ziua de 1 decembrie 1956...

...Ne-am retras în tăcere. (Eram pe locul 5. 
Cu 1,67... Thelma, pe 2, sărise tot 1,67...). Am 
văzut-o pe Lia plîngind. Intr-o singură după-a- 
miază pierdusem o medalie, un record mondial 
și, din cite îmi dădeam seama, cîțiva prieteni. 
Tot felul de gînduri se încrucișau în mintea mea: 
„Da. într-adevăr, n-am știut ce înseamnă o Olim
piadă. Această Olimpiadă care nu seamănă cu 
nimic... Așa cum și Niagara, pe care aveam s-o 
văd peste zece ani, nu are nici ea seamăn... Și 
ce frumos începuse toiul... 14 iulie 1956... Cine 
știe dacă voi mai ajunge vreodată Ia Olimpiadă.,.
Cite nu se pot întîmpla în patru ani !“...

Am revenit în Heidelberg, cantonamentul nos
tru olimpic. Primele urmări ale infrlngerii mele 
au început să se arate. Cineva îmi rupsese foto
grafia. Un om mai decepționat decît alții. Și, 
poate, mai impulsiv... Nu mai aveam putere să 
mă supăr...
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Am avut o noapte mai albă decît noaptea scan
dinavi de la. Oslo, cînd am călătorit pe „Kon- 
tiki". A fost 0 prelungire a Zilei de 1 decembrie. 
A fost o zi lungă. Poate cea mai lungă. ,,The 
longest day".

Dimineața a fost la fel de tristă. Partea cea 
mai grea era că toți încercau să mă menajeze. 
Și înfrângerea, astfel, căpătă proporții și mai 
mari.

Melbourne, noiembrie 1956. Mai sînt doar cîteva 
zile pînă la... înfrîngere

In ziua de 3 decembrie am primit o telegramă 
din București. Expeditor: Ioan Soeter. Am rupt-0 
de nerăbdare. Și am citit: „Felicitări loli. Locul 
cinci la Olimpiadă nu e la îndemîna oricui. La 
Helsinki eu am fost abia al șaselea".

Australia nu mai era la capătul lumii.

(Va urma, în nuinărul de marți 12 martie)
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DIN PARTEA CELOR

CE-L IUBESC...

OFENSIVA PE FRONTUL
FOTBALULUI

„RETUR CU MULTE, MULTE 
GOLURI*

ION IONESCU (geolog): 
'„Nu, nu sînt atacantul .rapi- 
dist 1 E o simplă coincidentă 
de nume, care mă îndreptă
țește — zic eu! — să fiu în
flăcărat suporter feroviar. Cit 
despre retur, îl doresc, ca 
toată lumea, dinamic, viguros, 
spectaculos, cu multe, multe 
goluri. $i pentru că sînt geo
log, sper ca nenumăratele 
„pietre prețioase" dintre ju
cătorii tineri să strălucească 
in acest retur
„AȘTEPT O AMELIORARE'

COLOMAN BRAUN-BOG- 
DAN (antrenor emerit): „Mă
surile luate în această iarnă 
în fotbalul nostru, ca ți se
riozitatea muncii din această 
perioadă a jucătorilor ți an
trenorilor, mă fac să sper că 
în primăvară se va produce 
o ameliorare. Fotbalul nostru 
poate —• aceasta este convin
gerea mea — mai mult decît 
a dat pînă acum".

Primele confirmări 
pentru „internaționale"

Au sosit primele confirmări 
de participare la întrecerile 
tradiționalelor Campionate in
ternaționale de înot ale Ro
mâniei, care vor avea loc anul 
acesta, la Cluj, In zilele de 13 
și 14 aprilie. Au fost anunțați 
sportivi din Austria (4), R.F. a 
Germaniei (3), Cehoslovacia (3), 
U.R.S.S. (4) și Iugoslavia (4).

Zeno Giurasa: 63,5 la 100 m
delfin

Tn ultimul concurs desfășu
rat Ia Reșița, Zeno Giurasa a 
înotat distanța de 100 m del
fin în 63,5 sec, a doua perfor
manță a anului în bazin aco
perit. Alte rezultate: D. Wet- 
terneck (12 ani) 5:28,2 la 400 
m liber — nou record de copii 
în bazin acoperit; A. Băin 64,2 
ți E. Aimer 66,6 la 100 m del
fin; M. Horvat 2:48,2, D. Co- 
roiu 2:52,1, D. Mezinca 2:52,6 
și M. Stanciu 2:52,8 la 200 m 
mixt; Dagmar Hluzin (12 ani) 
5:51,2 și Siegrid Slician (13 ani) 
5:53,3 la 400 m liber; V. Ceia 
(11 ani) 1:18,7 la 100 m liber; 
D. Gropșan (10 ani) 40,5 și Ma
riana Giurcă (10 ani) 43,3 la 50 
m spate. (A. Rudeanu — co- 
resp.).

Ieri, la volei
Progresul București — A.S.E. 

București 3-0 (10, 3, 10), după un 
meci anost, in care învingătoa
rele nu au avut probleme decît 
atunci etaj au slăbit alura. 
(A. PĂPĂDIE — coresp.).

ATLETISM — Sala Steaua, de 
la ora 9: Concursul republican 
universitar ; Parcul .,23 August”, 
de la ora 10: Crosul Metalul ; 
Sala Floreasca II, de la ora 9 : 
Concursul Școlii sportive hr. 1 ; 
în împrejurimile patinoarului 
Floreasca, de la ora 10: „Cupa 
primăverii" la marș.

GIMNASTICA — Sala „23 Au
gust", de la ora 8,30: Concursul 
bucureștean pe aparate (sol, 
băieți + fete).

MOTO : Traseul din șos. Pante- 
limon (capătul liniei tramvaiului 
14), de la ora 10: Pritna etapă a 
„Cupei primăverii" (cl. 250, 300 șl 
500 cmc).

VOLEI — Sala Progresul, de Ia 
ora 8,30: Flacăra roșie București
— Voința Miercurea Clue (f.B.), 
Medicina București — Dacia 
Brăila (m.B), Progresul București
— Construcții București (m.B); 
sala Giulești, de la ora 8,30: 
C.P.B. — Farul Constanța (LA), 
Rapid — Universitatea Cluj (f.A), 
Rapid — Tractorul Brașov (m.A), 
Semănătoarea — Politehnica Bra
șov (m.B); sala Dinamo, de la ora 
8: Universitatea București — Po
litehnica Iași (m.B), de la ora 11 : 
Dinamo — I.C.F. (m.A), Universi
tatea București — Ceahlăul Piatra 
Neamț (f.B), Viitorul București — 
Politehnica Galați (f.B).

BASCHET — Sala Floreasca, de 
Ia ora 8.30 : I.C.F. — Universitatea 
lași (m.B), Politehnica București
— Voința Brașov (f.A), Steaua — 
Rapid (m.A). Politehnica Bucu
rești — Politehnica Galați (m.A), 
Progresul — Petrolul Ploiești 
(m.B); sala Dinamo, ora 9,30: Di
namo București — CriȘul Oradea 
(m.A).

handbal — sala Floreasca, 
ora 19: România — Elveția (mas
culin, amical).

POPICE — Atena Voința, de la 
ora 8,30: „Cupa Voința" (concurs 
internațional).

HOCHEI — Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 16: Avîntul 
Miercurea Cluc — Agronomia 
Cluj, steaua — Dinamo, meciuri 
în Cupa României.

■VREAU UN FOTBAL — 
SPECTACOL*

MARIA NEGOIȚA (func
ționară ta F.R.F.): „Am fost 
ți voi r&rrâne o pasionată a 
fotbalului. Poate și pentru că 
sînt femeie, aștept de la a- 
cest joc mai multă eleganță, 
mai mult spectacol, mai mul
tă artă, mai mult... frumos. 
Poate că returul...“
■JUCĂTORII AU CUVÎNTUL"

MIRCEA DAVID (inginer) : 
„O lume întreagă se întrea
bă dacă această primăvară 
îi va aduce, în afara ghiocei
lor și violetelor, ți fotbal. 
Autentic. De valoare. Răspun
sul îl vor da jucătorii. Pe 
teren...“

„NOI SPERĂM...'
GHEORGHE VOICA (șe

ful Stației de lmbu tei i ere a 
apei lichefiate — Craiova): 
„Doresc ca, studenții cra- 
ioveni să practice un joc 
gîndit și corect, pentru a răs
punde, în primul rînd, cadou
lui de invidiat ce li s-a fă
cut : stadionul Central, ți, in 
al doilea rînd, pentru a răs
plăti pe vajnicii spectatori 
care-i înconjoară cu un pro
verbial atașament (ce frumos 
ar fi dacă și oaspeții ar 
simți la Craiova această dra
goste a localnicilor pentru 
fotbal! — n.n.), însoțindu-i 
prin toate orașele țării, meci 
de meci. Cit despre Clasa
mentul final, noi sperăm...“

MAI PUȚIN
„LA ÎNTÎMPLARE"...

NlCOLAE POPA (lector 
universitar) : „Deși sînt foarte 
ocupat cu lucrarea de docto
rat, promit să fiu nelipsit de 
la meciurile de fotbal. In re
tur, aș avea două dorințe: 
meciurile, toate, să fie mai 
puțin „la întîmplare", mai 
dinamice, mai spectaculoase. 
A doua dorință, ca „progre
sist" : să fie baraj ușor sau, 
ce ziceți băieți ?, să nu fie 
de loc!"

PENTRU STATISTICIENI
CLASAMENTUL

1. Steaua 13 7 3 3 24—14 17
2. F.C. Argeș 13 7 3 3 19—10 17
3. Farul 13 6 3 4 19—12 15
4. „U" cralova 13 7 1 5 19—15 15
5. „U“ Cluj 13 6 3 4 17-16 15
6. Ditiătno Bc. 13 7 0 6 18—25 14
7. U.T.A. 13 6 1 6 12—11 13
8. A.S.A. Tg. M. 13 5 3 5 16—20 13
9. Rapid 13 5 2 6 16—17 12

10. Jiul 13 4 3 6 17—16 11
11. Petrolul 13 S 1 7 13—14 11
12. Diftatno Buc. 13 3 5 5 14—18 11
13. Progresul 13 2 5 6 12—19 9
H. steagul roșu 13 3 3 7 8—17 9

clasamentul golgete-
RILOR

9 GOLURI : Adam („U“ Cluj) — 
4 din 11 m :

6 GOLURI : Tarălungă (Progre
sul), K3I1O (Farul), Soo (Steaua), 
Obîemenco („U“ Craiova):

5 GOLURI : Voinea (Steaua), 
Dembrovschi (Dinamo Bacău), 
Iancu (Farul), Sfîrlogea („U” Cra
iova) 5

4 GOLURI : Fnvlovicl (-A.S.A. 
Tg. Mures) — 3 din 11 tn, Libardi 
(Jiul), Dridea I (Petrolul) — 1 din 
11 m, Krăus (F.C. Argeș), I. lo
nescu (Rapid), Durtiitrache (Dihă- 
fno București) — î din 11 tn, Dinu 
(Dinamo București);

3 GOLURI : Cîrciumărescu (,.U“ 
Craiova), Czako (A.S.A. Tg. Mu
reș), Dumitriu III (A.S.A. Tg. 
Mureș), Dumitriu II (Rapid), 
Nuțu, Dobrin, Jercan (toți F.C. 
Argeș), Pescarii (Steagul roșu) — 
1 din îl m, Chivu (U.T.A.). Con
stantin (Steaua), D. Ene (Dlnamo 
Bacău), Tufan (Farul), Naidin 
(Jiul), Pefonescu (Jiul).

JUCĂTORI, EFECTIVE...
6 în prima parte a diviziei A 

au fdst folosit! 261 de fotbaliști, 
dintre care doar 22 prezent! în 
toate cele 1170 de minute de joc 
ale turului. Printre aceștia: Adain 
(„tJ0 Cluih Mottoc (Rapid), Ada- 
maclie (Steagul toșu), Kiss (Di
namo Bacău), Lereter (U.T.A.), 
Sătftiăi’Caiiu (Steaua), Koszka (Fa
rul), Deliu („U“ Craiova), ioa- 
chim Popescu, Barbu, Ilie Stelian 
(F.C. Argeș), Czako (A.S.A.).

@ Sînt unii fotbaliști care și-au 
făcut simțită prezență în divizia 
Â cu riiiitiâi cîteva minute d6 joc. 
Iată un clasament al acestora : 1. 
Oprea (},U“ Craiova) — 5 minute; 
2. Moț (U.T.A.) — 7 minute; 3. 
Vasilescu GU“ Cfăiovâ) — 9 mi
nute (în două meciuri); 4. Rednic 
(Dinamo Bacău) — 15 minute; 5. 
Crișan („U” Cluj) — 16 minute.

© Cei mai mulți jucători i-a 
folosit steagul roșu (22); urmează 
Progresul și Universitatea Cluj 
(cîte 21), A.S.A. (20), Farul și Di
namo Bacău (cîte 17).

AZI, DIN NOU
FA ȚA IN FA ȚÂ

Azî, reîncepe campionatul!
Azi, se vor aîla din nou față în îață cele 14 protagoniste ale diviziei A într-o „reciprocă" 

a primei etape a campionatului, desiășurată la 20 august 1967.
Reamintind rezultatele din tur, notăm și surprizele etapei de debut a campionatului: 

victoriile echipelor F.C. Argeș în fața Rapidului și, respectiv, a U.T.A.-ei în fața Progresului 
(ambele formații din provincie au cîștigat în Capitală), precum și neașteptatul succes ai 
dinamoviștilor bucttreșteni la Ploiești.

Ce ne va rezerva etapa inaugurală a returului ? Vom avea oare din nou surprize de
genul celor din actul I ?

Răspunsurile le vom primi peste cîteva 
(Iată „actorii" — arbitrii și formațiile

STEAUA — DINAMO BACĂU (în tur 1—2)
Arbitrii: I. Ritter — S. Birăescu, I. Oprita.
STEAUA: Suciu (Haidu) — Sătmăreanu. 

D. Nicolae, Hălmăgeanu. Rotaru, Negrea, 
D. Popescu, Pantea, Constantin, Voinea (Soo), 
S. Avram (Manea).

DINAMO BACĂU: Ghiță — Kis, Vătafii. 
Nunweiller IV, Maghiar, Nedelcu, Panait. 
Ene II, Ene Daniel, Dembrovski, Comănescu 
(Rugiubei).
DINAMO BUCUREȘTI — PETROLUL (1—0)

Arbitrii: Z. Drăghici — I. Constantinescu, 
N. Stavru.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — Popa, Boc, 
Dinu, Ștefan, Ghetgheli, Nunweiller VI, Pir- 
călab, Lucescu, Naghi, I-Iaidu.

PETROLUL: M. lonescu (Sfetcu) — Drag- 
nea, N. lonescu, Pal (Plorea). Mocanu, Dra- 
gomir, luhasz, Oprișan, Grozea, Dincuță (Dri* 
dea), Moldoveana.
JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA (1—2)

Arbitrii: V. Dumitrescu — C. Popa, M. Bică
JIUL: Zamfir — Talpai, Stoker, Georgevici, 

Mihai, Libardi, Sandu (Grizea), Peronescu. lo
nescu, O. Popescu, Naidin.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Vasilescu 
(Piică) — Mihăilescu, Bîtlan, Deselnicu, Deliu. 
M. Popescu, A. Popescu, Niță (Cîfciutnărescu), 
Martinovici, Oblemenco, Sfîrlogea.
FARUL — STEAGUL ROȘU (0—1)

Arbitrii: A. Bentu — Gh. Vasilescu, M 
Cîțu.

FARUL: Uțli (Ștefănescu) — Georgescu, 
Pleșa, Mareș, Dumbravă, Manolache (Anto-

@ Cei mai puțini : Rapid (16), 
urmată de Dinamo București, 
Steaua, Jiul și F.C. Argeș (cîte 
17).

eficacitate

O Cea tnaî bogată etapă în go
luri a fost cea de-a 13-a: 27. tn 
schimb, în etapa a doua a turu
lui s-au marcat numai 11 goluri.

@ Cu toate, că Cele 221 de goluri 
au fost înscrise de 103 fotbaliști 
mai sînt destui acela (unii dintre 
el chiar înaintași șl încă din 
lotul reprezentativ) care n-an 
simțit pînă acum bucuria marcă
rii vreufiUi gol. Să-i reamintim 
pe cîțiva : Nunweiller VI — a ju
cat în 9 meciuri, LUeesen — pre
zent îh li partide, pîrcălah — 8 
meciuri (Dinamo București), Tr. 
PopesCu rtT.T.A.) — 5 meciuri, 
Jac. (U.T.A.) — 4 meciuri, Comă- 
nescu (Dihamo Bacăul — B me
ciuri, Oaidă (Progresul) — 6 me
ciuri, Pantea (steauâi — 2 me
ciuri, Szabo („U" Cluj) — 9 me
ciuri, Manolache (Farul) — 6 me
ciuri, Ad. Ponescu („U“ Craiova)
— 5 mecitiri, C. Radu (F.C. Argeș)
— 7 meciuri. Moidoveanu (Petro
lul) — 4 meciuri. Mieii (A.S.A.) — 
5 meciuri, PlUgaru (A.S.A.) — 4 
tneciurl.

A Un clasament al eficacității 
prin raportarea numărului de go
luri înscrise îa totalul minutelor 
jucate, îl are ca lider pe Oble- 
meneo: 6 goluri marcate în 4
jocuri și 68 de minute !

CELE 21 DE PFNALTIURI
J

& în prima jumătate a campio- 
tiatului diViziiei A, âu feist dictate 
•21 de lovituri de pedeapsă, 16 au 
fost transformate, iar 5 — ratate. 
Din cele 21 de penaltiuri, condu
cătorii jocurilor au dictat 12 în 
favoarea CChibelbr gazdă și 9 în 
favoarea oaspeților. De asemenea, 
s^ar mal putea arăta că 13 lovi
turi de la 11 m au fost acordate 
în urma tbt âtîtdr faulturi, îăf 8 
în urma unor hențuri în careu.

• O singură echipă dih divizia 
A h-ă făCut pînt acum cunoștință 
cu loviturile de pedeapsă. Nici la 
activ, niCi la pâsiv. Este vorba de 
formația arădână U.Ț*A., recu
noscuta ca practicînd un fotbal 
fair. în schimb, promovata A.S.A. 
Tgt Mureș a avut bel mai mult 
de furcă cu Cle. De 9 ori : de 5 
ori le-a executat (toate de către 
Fâvîbvici, Câre a transformat 
doar 3), de 4 ori le-a provocat.

O Jiul a avut de a face cu lo
vituri de la 11 m numai la... pa
siv : 2 faulturi și 1 henț au fost 
sancționate cu lovituri de pe
deapsă, 2 dintre ele fiind trans
formate.

ceasuri !
probabile — meciurilor de azi).

nescu), Koszka, Sasu (Unguroiu), Tufan, Iancu. 
Kallo.

STEAGUL ROȘU : Papuc — îvăncescu, Jenei, 
Alecu, Campo, Pescaru, Ion Vasile, Gane, 
Necula, Ciutac, Gyorfi.
UNIVERSITATEA CLUJ — A.S.A. TG.
MUREȘ (2—3)

Arbitrii: Z. Chifor — G Pop, O. Calughe- 
rovici.

UNIVERSITATEA CLUJ: Moldovan — 
Creții, Pexa, Grăjdeanu, Cîmpeanu, Ange- 
lescu, Mustețea, Florian, I.ică, Adam, Popa

A.S.A. TG. MUREȘ: Solyom (Bai) — Tîrn- 
pănaru, Chiru, Toth, Czako, Dodu, Siko, Pavlo- 
vieî, Dumitriu III, Raksi, Mureșan.
U.T.A. — PROGRESUL (2—0)

Arbitrii: S. Mureșan — V. Topah, N. VI- 
zireanu.

U.T.A.: Gornea (Weichelt) — Birău, Bacoș, 
Mețcas (Pojoni), Bodea (Czako), Petescu, I.e- 
reter, Tr. Popescu, Moț, Axente, Fl. Dumi
trescu.

PROGRESUL: Mîndru (Matache) — V. Po
pescu, Măndoiu, Peteanu, Ad. Constantinescu, 
Al. Constantinescu, Șoangher, Georgescu, 
Oaidă, Mateianu, Matei.
F.C. ARGEȘ — RAPID (2—0)

Arbitrii: P. Sotir — C. Mihăilescu, M. Ispas.
F.C. ARGEȘ: Coman — Păciulete, Barbu, 

I. Stelian, Ivan, Ioniță, Olteanu, Nuțu, Kraus, 
Dobrin, Radu.

RAPID : Andrei — Lupescu, Ștefan, Motroc, 
Dan, Greavu, Pop, Dumitru, Dumitriu II, lo
nescu, Neagu.

Lovitură de colț la poarta dinamoviștilor bucureșteni i 
C. Dan a venit în ajutorul coechipierilor din atac, dar 
va rata intercepția. Fază din meciul Dinamo Bucu
rești — Rapid, disputat în prima parte a Campionatului

Reluare la „B" și „C", 

premieră la tineret
Astăzi, fotbalul se... dczlăh- 

țuie. A-til, B-Ul, C*ul și eșalo
nul renăscut al formațiilor <3e 
tineret sînt gata de start. Nu 
ne așteptăm — chiar din pri
ma etapă a primăverii — să 
se atingă vreun superlativ, dar 
sperăm ca meciurile să se des
fășoare sub semnul eorectitu- 
diliii, al unor promisiuni cit 
mai frumoase.

Divizia secundă va avea un 
retur mai vibrant, datorita fap
tului că și locul al doilea ofe
ră șanse de promovare, șanse 
ce vor fi disputate la „masa" 
barajului. Tn seria a Iî-a^ trei 
echipe par convinse că vor juca 
la toamnă în prima divizie: 
Vagonul Arad, C.F.R. și Poli
tehnica Timișoara. Trei voințe 
ardente se vor înfrunta direct 
și prin intermediul altora, dar 
și Minerul Baia Mare s-ar pu
tea să fie prezent la această 
încleștare. Apatie nu va exis
ta în campionatul seriei secun
de. Este o certitudine mulțumi
toare, nimic nefiind mai steril 
și mai dezolant decît apatia.

în seria întîi, Politehnica 
Iași a dobîndit în toamnă o au
toritate greu de subminat. Per
spectiva celui de-al doilea loc 

trezește emoții în multe orașe; 
dar Galațiul, prin Politehnica, 
și Piatra Neamț, prin Ceahlăul, 
au la bursa pronosticurilor 
cota cea mai ridicată.

Divizia B este o competiție 
de performanță, eu indiei de 
calitate colectivă și individua
lă. iată ee«at trebui să nu uite 
nici o echipă, niei un jucător, 
sau antrenor din cele 28 de ta
bere.

Da vară, C-ul va fi total res
tructurat, dar această perspec
tivă nu răspîndește neliniște, 
retrogradarea neexistîhd ca al
ternativă. Echipele au, deci, 
înaintea lot Un Sezon calm, fa
vorabil acumulărilor. Toate e- 
forturile ar trebui depuse în 
vederea promovării sportivită
ții și a jocului bun.

Salutăm reintrarea în scenă 
a echipelor de tineret. Aștep
tăm mult de la ele, mai pre
cis așteptăm să nu fie trădată 
ideea ce stă la temelia alcă
tuirii lot. Așteptăm să fie des
coperite numeroase talente, să 
nu se refugieze în perimetrul 
acesta „speranțe veștejite", aș
teptăm să vedem în echipele 
de tineret toți „mînjii de rasă" 
ai fotbalului nostru.

(Urmare din pag. 1)
cursul anilor, formula campio
natelor noastre și nu le-a asi
gurat ritmicitate, iar comisia de 
disciplină lucrează în virtutea 
unor tradiții ușor atacabile. 
De curînd, i-am întrebat cum 
procedează atunci cînd judecă 
eliminarea unui jucător de pe 
teren, în baza cărui material 
probator. Mi s-a răspuns că 
foaia de arbitraj reprezintă ar
gumentul de bază. Dar, aceasta 
este foarte sumar întocmită și, 
în plus, datele furnizate pot fi 
subiective, arbitrul fiind dese
ori cel incriminat într-un fel 
sau altul. Comisia de discipli
nă nu poate dobîndi deplină o- 
biectivitate, nu poate efectua o 
dreaptă judecată în Jipsa unor 
„antene" proprii, răspîndite în 
toată țara, a unei autorități pro
fesionale — tehnice și a unei 
rezistențe morale, capabilă să 
reziste oricăror presiuni.

Colegiul de arbitri nu șl-a 
făurit criterii ferme pentru se
lecția, pregătirea, promovarea 
șl controlul activității cavaleri
lor fluierului. In acest sector 
trebuie să decidă, mai mult de
cît în oricare parte, reputația 
morală a omului, dobîndită la 
locui de muhcă și în viața par
ticulară, probitatea sa. Cunoaș
terea perfectă a regulamentului 
de joc reprezintă O altă condi
ție sine qua hon. înmănunchia- 
te, toate elementele amintite 
compun autoritatea arbitrului 
și numai astf&l de arbitri ne 
trebuie.

Federația n-a reușit să lim
pezească nici operațiunea trans
ferărilor, din cauz', unui regu
lament cu prevederi improprii 
specificului acestei ramuri spor
tive. S-au comis, în decursul 
anilor, neregularități ce frizau 
codul penal.

Unele dintre documentele fe
derației au o tehnică de redac
tare foarte defectuoasă, aproa
pe pitiatică, ce a permis inter
pretări de tot felul și unități 
de măsură inechitabile.

împotriva tuturor acestor um
bre s-a pornit din toamna tre
cută o ofensivă riguroasă. Tre
buie întețită și continuată muf- 
tă vreme.

— Vă rugăm să precizați 
spiritul relațiilor pe care Fe
derația de fotbal le va între
ține cu C.N.E.F.S.-UI și cu 
unitățile subordonate (cluburi, 
asociații).

— Federația de fotbal, Biroul 
federal își vor desfășura activi
tatea pe baza indicațiilor date 
de către conducerea de partid 
și de stat cu privire la dezvol
tarea sportului în țara noastră 
și în cadrul normelor generale 
precizate in Legea cu privire 
Ia dezvoltarea activității de e- 
ducație fizică și sport. Federa
ția trebuie investită cu toată 
responsabilitatea conducerii, 
organizării și îndrumării activi
tății fotbalistice. Conducerea 
forului de specialitate poate fi 
solicitată, în schimb, să infor
meze periodic Biroul C.N.E.F.S. 
despre evoluția aplicării planu
lui de măsuri, despre proble
mele majore ce stau în fața 
activității federației. înțelese în 
acest spirit, relațiile C.N.E.F.S. 
— Federație, nu vor cuprihde 
elemente de imixtiune și tu
telare măruntă, ci de control 
general și de sprijin în aplica
rea măsurilor. Avantajele vor 
fi reciproce, deoarece 
C.N.E.F.S.-ul n-ar putea cuprin
de activitatea tuturor federa
țiilor, iar forul conducător al 
fotbalului, federație — Birou! 
federal, va căpăta astfel au
toritatea necesară, revitalizîn- 
du-și, concomitent, Simțul res
ponsabilității, aflat iii suferință 
cam de multă vreme.

Federația, ca organ de spe
cialitate, va controla și îndru
ma concret toate compartimen- 
teiie activității fotbalistice, în- 
cepînd eu organismele din pe
rimetrul său și termihîhd cu 
cele ihai mici verigi din teri
toriu, fără ca această suprave
ghere să coboare la aspecte ce 
jenează personalitatea secțiilor 
de fotbal.

Politica federației față de clu
buri va căpăta un nou conți
nut. Este necesar să instaurăm 
și să menținem un climat favo
rabil fortificării multilaterale a 
cluburilor. Termenii: cluburi pu
ternice — fotbal bun compun 
de multă vreme o ecuație (la 
noi, nerezolvată). Cluburile tre
buie să polarizeze interesul tu
turor celor ce iubesc fotbalul, 
de la copii la membrii susți
nători. Federația va trebui să 
Se preocupe nu numai de spo
rirea veniturilor proprii, ci și 
de creșterea veniturilor cluburi
lor; Începînd din acest sezon, 
secțiile de fotbal vor avea bu
get propriu și cont la bancă, 
iar taxele de organizare a me
ciurilor vor fi mult reduse. 
C.N.E.F.S.-ul și federația nu 
mai percep nici o cotă din în
casări. Au fost înlăturate, con
comitent, formele de tutelate 
măruntă (în chestiuni tehnice 
Și organizatorice), exercitate, 
multă vreme, de către federație, 

în viața internă a cluburi
lor Sînt necesare restructurări 
de fond. Drepturile și respon
sabilitățile sporite ce vor fi n- 
ebrdate cluburilor pretind con
duceri competente, antrenori pri- 
cepuți și autoritari (mai multă 
exigență în selecția conducăto
rilor și antrenorilor). De acum 
înainte, Vor exista condiții de 
lucru Superioare. Ele trebuiesc 
conjugate eu energie și înalt 
profesionalism; CU inițiativă 
creatoare și curaj pentru pro
movarea a tot ce este înaintat 
din punct de vedere tehnic, me
todic și organizatoric. Vom a- 
precia cluburile după calitatea 
educației Și pregătirea tehnică 
manifestată de către jucătorii 
lor, adoptînd măsuri stimulati
ve, cointeresîndu-le să aibă fot
baliști disciplinați, bine pregă
tiți, să organizeze impecabil 
jocurile în calitate de gazde.

— Cum apreciați că trebuie 
Insuflată jucătorilor mentali
tatea fotbalistului de perfor
manță 1

— Este nevoie ile o pirghie 
mai concretă decit simplul apei 

la conștiință. Va fi pus în a- 
plicare un nou sistem de regle
mentare a relațiilor reciproce 
dintre secții, antrenori și ju
cători. Primii doi factori vor 
asigura fotbaliștilor condiții 
optime de pregătire, iar aceștia 
vor fi obligați să respecte în
tocmai conținutul planurilor de 
antrenament, indicațiile antre
norilor, normele de viață spor
tivă, precum și cele de compor
tare iloială față de arbitri și de 
spectatori. In baza acestor re
glementări, secțiile și antrenorii 
sînt autorizați să sancționeze cu 
asprime abaterile de orice nu
anță ale jucătorilor. Credem că 
nu-și vor exercita cu superfi
cialitate acest drept, pe care il 
revendică de multă vreme.

— începerea campionatului 
ne determină să vă întrebăm 
dacă federația intenționează 
să intervină mai energic față 
de actele de indisciplină 1

— Biroul federal vă fi ne
cruțător față de jucătorii bru
tali, care vor încerca să dena
tureze, în orice fel, spiritul în
trecerii sportive. Sîntem hotă- 
rîți să nu mai tolerăm indisci
plina nici la meciuri, nici la 
antrenamente, chiar dacă unele 
cluburi vor continua să acțio
neze față de jucători cu vechea 
și dăunătoarea lor blîndețe. 
Vrem ca jocurile oficiale din 
țara noastră să se desfășoare 
intr-o atmosferă corectă, loială. 
Vom aplica sancțiuni severe 
oricărui jucător sau club (aso
ciație) care vor denatura atmos
fera partidelor oficiale. Vom 
persevera, prin modalități va
riate, pentru ameliorarea edu
cației acelor spectatori care nu 
găsesc, încă, pasiunilor sportive 
forme de manifestare civilizată.

între toate intențiile enume
rate există o legătură. Dorim 
să asanăm lumea fotbalului de 
toate mentalitățile mediocre și 
iimitante, care o stopează de 
multă vreme.

— Cu Ce termeni ați putea 
defini perioada următoare din 
evoluția fotbalului nostru t

— Perioada viitoare va fi 
(sper) o perioadă de acumulări 
și realizări concomitente și 
progresive. Aprecierea lucidă a 
situației ne obligă la această 
caracterizare. Organizarea mai 
bună, sporirea numărului de ju
cători, dezvoltarea treptată a 
bazei materiale (înmulțirea te
renurilor de antrenament), pre
cum și asanarea de care amin
team, vor duce la acumularea 
acelei substanțe din care se 
plămădește performanța. Ince- 
pînd din acest sezon, secțiile din 
divizia națională devin unități 
organice. Echipa întîi, formația 
de tineret-rezerve, două echipe 
de juniori și trei de copii com
pun o piramidă viabilă în 
care se vor petrece toate fazele 
procesului de formare a jucă
torilor : selecție — instruire — 
pregătire — promovare — per
formanță.

— Opinia publică a fost de
seori informată despre întoc
mirea unor planuri de pregă
tire, menite să deschidă o 
perspectivă fotbalului nosttu. 
Rezultatele nefiind cele pro
mise, mulți au adoptat o ati
tudine sceptică față de efor
turile care se fac.

— întocmirea unui plan hu 
cuprinde decît premisa realiză
rilor Kanutile de care vorbiți 
n-au fost îndeplinite de autorii 
lor, n-au fost duse pînă la ca
păt. Nu s-a urmărit dacă șl 
cum au fost aplicate. Sper că 
vom finaliza intențiile actuale 
și solicităm sprijinuil presei; 
pe care o invităm să oglindeas
că activ in paginile sale etapele 
procesului de concretizare. Pen
tru o strînsâ colaborare vom 
păstra un permanent contact 
cu ziariștii.

— Rezultatele mediocre ale 
încercărilor de redrfesare nu 
s-ar putea explica parțial și 
prin profesionalismul uzat al 
unor tehnicieni ?

— Probabil. Trebuie instau
rate drept criterii de promova
re în lumea fotbalului nostru 
valoarea profesională șî calită
țile morale ale individului. 
Vom merge pe linia promovării 
unor tineri tehnicieni, sincer 
pasionați pentru destinul fot
balului și capabili să participe 
cu toată priceperea la ridicarea 
acestei discipline sportive.

— Vă invităm să vă referiți, 
în final, la o chestiune veche, 
dar mereu actuală, controver
sată și criticată. Campionatul 
va avea de astă dată ritmici
tate, continuitate, sau va fl 
întrerupt ori de cîte ori na
ționala va juca o partidă in
ternațională ?

— Metoda întreruperii cam
pionatului pentru pregătirea e- 
chipelor reprezentative trebuie 
definitiv abandonată. Fotbalul 
n-a avut decît de pierdut de pe 
urma ei. Vom respecta progra
mul campionatului, întregul ca
lendar sportiv, indiferent de 
obligațiile internațional asu
mate. Nu mai trebuie alergat 
cu naționala după rezultate hi
merice. Să consolidăm forma- 
țiKe de club, să creștem jucă
tori de valoare, și de pe această 
rampă va fi realmente posibil 
să lansăm mai tîrziu o selec
ționată puternică. De aceea, 
vom intensifica activitatea ih- 
ternațiolialâ a echipelor de 
club. In raport cu evoluția lor 
în campionat și în partidele 
internaționale, vom acorda clu
burilor dreptul să reprezinte 
fotbalul nostru peste hotare. 
Acest drept poate fi cîștigat, Sau 
dimpotrivă pierdut, în funcție 
de randament și rezultate. De 
exemplu, Dinamo București, U- 
niversitâtea Cluj sau Progresul 
ar trebui sancționate pentru re
zultatele Submediocre realiza
te, de curînd, în Iran și Un
garia, eu pierderea dreptului de 
a mai contracta turnee pe o a- 
numită perioadă.

In cuprinsul activității fotba
listice trebuie instaurate ordi
nea, disciplina și o deplină e- 
chitate între toate echipele. So
licităm factorilor angrenați în 
activitatea fotbalistică muncă 
stăruitoare, de calitate, princi
pialitate, seriozitate și onesti
tate, atașament față de intere
sele fotbalului românesc. Con
ducerea federației este hotărîtă 
să facă totul pentru realizarea 
și consolidarea acestor coordo
nate.



DE MARȚI, LA BUCUREȘTI

AL IX-lea TURNEU

INTERNAȚIONAL DE ȘAH

AL ROMÂNIEI
La 13 martia va Începe, In 

aula Institutului de petrol șl 
gaze din București, cel de-al 
IX-lea turneu internațional de 
șah al României.

Experiența precedentelor edi
ții, și în special a celei de 
anul trecut, a determinat o mai 
mare grijă și insistență pen
tru obținerea unei participări 
cît mai valoroase din 
tate. Deși și de data 
au fost intîmpinate 
dificultăți, totuși —
urmă — s-a reușit să se asi
gure prezența la întrecere a 8 
invitați de certă valoare (față 
de numai 6 anul trecut). Esen
țial este faptul că între ei 
află 4 purtători ai titlului 
mare maestru internațional 
nul anul trecut), la care

reprezentanților
Cupa Voința Mîine, primele desene pe gheață la patinoarul „23 August*

străină- 
aceasta 

serioase 
pînă la

se» 
de 
fu
se

Pentru a încuraja un 
spirit cit mai combativ 
și creator în lupta maeș
trilor șahului, ziarul 
„SPORTUL" va acorda 
un PREMIU SPECIAL 
PENTRU CEA MAI 
FRUMOASA PARTIDA 
A CONCURSULUI.

b popice
Ieri, în cea de a treia zl a com

petiției internaționale de popice 
„Cupa Voința", la care participă 
formația Aktivist Espenhelm, se
lecționata divizionară și două e- 
ehipe ale clubului Voința, a 
început turneul individual la 
clasica probă de 200 lovituri mix
te bărbați și 100 lovituri 
femei. Pînă la jumătatea 
cursului, s-au înregistrat 
cifre modeste, excepție 
Ana Marcu, care și la 
le"
430 p.d.

Rezultate (bărbați) : I. Rabatin

mixte 
con- 

numai 
făcînd

„indlvidua- 
a obținut un rezultat valoros:

(Voința) 920 p.d., Șt. Ordog (Vo
ința) 919 p.d., ~ '
diviz.) 891 p.d., 
diviz.) 886 p.d.; A.
diviz.) 868 p.d. Din 
vist Espenheim : I. 
p.d., B. Herold 861
mann 854 p.d. Fete : Ana Marcu 
(Sel. diviz.) 430 p.d., Minodora 
Chețan (Voința) 426 p.d., Florica 
Neguțoiu (Sel. diviz.) 409 p.d., E- 
lena
Din
rold
p.d.

Gh. silvestru (Sel. 
., D. Kridor (Sel.

Șucatu (Sel. 
echipa Akti- 
Manfred 862 
p.d., H. Uhl-

Cernat (Sel. diviz.) 404 p.d. 
echipa oaspe : Irmgard He- 
363 p.d., Elfrlde Rentzch 345 
șl Elfride Wilke 335 p.d.

Concursul se încheie âzl.

T. R.

al

pe 
în

șahului

care am 
vedere 

dfe

Ziarul

pentru

nostru oîcră
DE

cea
pcrîormănță

CUISTAL"

mai bună
românească

LUNI, de ăa 
obligatorii ;

7,38 — figuri
era 16 —

VIRTUS BOLOGNA

Ajuns la a doua ediție, con
cursul internațional dotat cu 
trofeul „Cupa București" va 
reuni, începînd de mîine, spe
ranțele patinajului artistic din 
7 țări. Federațiile străine au 
anunțat că vor trimite la Bucu
rești pe tinerii patinatori care 
s-au remarcat în actualul se
zon. Prin urmare, vom avea 
prilejul să-i vedem pe repre
zentanții Austriei, Cehoslova-

ciei, R.D. Germane, U.R.S.S. și 
ai altor țări, a căror școală de 
patinaj este recunoscută în are
na mondială.

Iată programul: 
ora 7,30 — figuri 
MARȚI, de la ora 
obligatorii; de la
exerciții libere fete și băieți. In 
cele două zile de concurs, in
trarea la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală este liberă.

Miercuri după-amiază va a- 
vea loc demonstrația medalia- 
ților. Alături de cei mai buni 
concurenți străini vor apare și 
o serie de cunoscuți patinatori 
artistici români, în frunte cu 
Elena Moiș, Beatrice Huștiu și 
M. Comanici, într-un program 
de libere, dansuri și numera

I

Și încă un punct da 
care se anunță deo- 
atractiv : clubul Dina-

adaugă Florin Gheorghiu, ceea 
ce asigură turneului categoria 
de calificare I B, conform nor
melor stabilite de Federația in
ternațională de șah.

Cel patru mari maeștri invi
tați sînt nume cunoscute în 
arena internațională a șahu
lui. Doi dintre ei — Aivar 
Gipslis (U.R.S.S.) și Istvan Bi
lek (Ungaria) au participat la 
sfîrșitul anului trecut la tur
neul interzonal de la Soussa 
(Tunis) ; iugoslavul Bruno Par
ma a fost campion mondial de 
juniori, iar bulgarul GheorgM 
Tringov este o veche cunoștință 
a șahiștilor noștri, cu care 
jucat în numeroase ocazii.

Acestora li se adaugă 
maeștri internaționali,
mil Jansa (Cehoslovacia), 
bert Wade (Anglia), Heinz Lie- 
bert (R.D. Germană) și Eldie 
Cobo (Cuba), toți jucători cu 
experiență și performanțe va
loroase. După cum se vede — 
o participare puternică și omo-

a
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Vlasti-

Ro-

genă, care ne face să prevedAn 
o luptă strînsă.

Misiunea
noștri nu va fi de loc ușoară.
Așa cum am arătat mai înain
te, concursul are categoria 1 B, 
ceea ce înseamnă că pentru do- 
bîndirea unei note de mare 
maestru internațional (obiectiv 
vizat mai ales de către V. Cio- 
ciltea și Th. Ghițescu) sînt ne
cesare 9V2 puncte, din 13 po
sibile, ceea ce reprezintă prac
tic zona primelor 2—3 locuri. 
Ceva mai ușoară este sarcina 
lui D. Drimer, O. Troianescu și 
C. Radovici, care trebuie să 
lupte pentru obținerea a 7 
puncte, echivalentul confirmă
rii sau dobîndirii titlului de 
maestru internațional.

In sfîrșit, lui Florin Gheor
ghiu îi revine atribuția cea 
mai grea, el avînd de apărat 
victoria obținută anul trecut, 
un loc I prețios atît pentru el 
personal, cit și pentru presti
giul internațional 
românesc.

Cu participarea 
arătat-o și avînd
miza importantă (titlurile 
măre maestru și maestru inter
național ce pot fi obținute) 
pentru care vor lupta atît ju
cătorii noștri cît și o bună par
te dintre invitații de peste ho
tare, este de prevăzut că acest 
al IX-lea turneu internațional 
al României se va desfășura 
într-o notă de combativitate, 
de luptă șahistă creatoare, 
care să-l evidențieze pe fondul 
recentelor turnee internaționa
le, dominate — din păcate — 
de plaga remizelor incolore. 
Reprezentanții țării noastre au 
prilejul de a-și consolida po
zițiile cîștigate în arena inter
națională, obiectiv ce poate fi 
realizat doar printr-o tactică ac
tivă. Nu ne îndoim că ei vor 
lupta -cu toată dîrzenia pentru 
un rezultat cît mai bun, im- 
primind prin acesta 
competiții un ritm 
cînd-o interesantă 
punctele de vedere, 
succes !

întregii 
alert, fă- 

din toate 
Le urăm

S. SAMARIAN

Cursa dclistâ
Paris — Nisa

Olandezul HENK DUYN- 
DAM a cîștigat a doua etapă 
a cursei cicliste Paris — Nisa, 
alergată intre Athis Mons și 
Blois (185 km). Iată-l — in 
foto — trecînd linia de sosire, 
după 4 h 10:01 de la stări. 
In același timp au sosit 
Wright (Anglia) și Steevens 
(Olanda). Acesta din urmă 
conduce in clasamentul ge
neral.

ANULAREA
DE ARESTARE A

RIO DE JANEIRO 9 (Ager- 
pres). — După cum transmit a- 
gențiile de presă, ordinul de a- 
restare împotriva cunoscutului 
fotbalist brazilian Garrincha a 
fost anulat. O bancă din statul 
Minas Gerais l-a creditat pe 
Garrincha cu suma de 2600 cru
zeiros pe care acesta o datora 
în contul întreținerii celor opt

Greva evitată...
ROMA 9 (Agerpres). — Ame

nințarea cu greva din partea 
cluburilor italiene de fotbal, 
pentru a protesta împotriva 
respingerii legii care prevedea 
reducerea taxelor asupra bile
telor de intrare în stadioane, a 
fost îndepărtată definitiv. Mi
nisterul de resort i-a asigurat 
pe conducătorii cluburilor pro
fesioniste că în cel mai scurt 
timp doleanțele lor vor fi re
zolvate. In consecință, meciurile 
din campionatul italian din e- 
tapa de duminică 10 martie se 
vor desfășura conform progra
mului inițial.

Eusebio declară...
Cu prilejul unui interviu a- 

cordat la Budapesta (după me
ciul Benfica — Vasas), cunoscu
tul fotbalist portughez Eusebio 
a declarat că „Pele este cel mai 
bun jucător de fotbal din fume 
și va trece multă vreme pînă 
va mai apare unul de valoarea 
sa". întrebat care a fost meciul 
cel mai memorabil în cariera 
lui, Eusebio a spus : „Bineînțe
les, meciui cu echipa R.P.D. Co
reene în campionatul mondial, 
ci nd formația noastră era con
dusă cu 3—0, iar eu am marcat 
4 goluri, obținînd in cele din 
urmă victoria".

Iata-i pe
ai Italiei 
preună cu 
după cîștigarea ediției trecute 

a campionatzilui

campionii de volei 
fotografiați îm- 
antrenorul lor,

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'

CORESPONDENȚE SPECIALE
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Și Nancy Greene este acozafâ
de profesionism I

MONTREAL 9 (Agerpres). — 
Federația internațională de schi 
a cerUt efectuarea unei anche
te asupra acuzației aduse schi- 
oarei Nancy Greene, care ar fi 
încălcat regulile amatorismului, 
privind diverse sume de bani 
și daruri foarte scumpe cu oca
zia Jocurilor Olimpice de la 
Grenoble. Ca răspuns, Asociația 
amatoare de schi din Canada a 
publicat o declarație prin care

se afirmă că nimic nu ar jus
tifica descalificarea campioanei 
olimpice Nancy Greene. Forul 
sportiv canadian arată că Gre
ene nu a ftfst nici o dată în si
tuația de a i se pune la îndoială 
statutul sau de sportivă ama
toare, iar 
Olimpiada 
unor știri 
porterilor.

cauză „aventura" campionilor 
Italiei în prestigiosul turneu eu
ropean a durat numai un tur.

Acum, în 1968, lucrurile au

■mers destul de bine : în primul 
tur al „C.C.E,", Virtus s-a im
pus cu ușurința în fața campi
oanei Portugaliei, Atletica Li
sabona (scor: 3—0, atît la ” 
logna, cît și la Lisabona), 
în cea de a doua „manșă" a 
pășit pe voleibaliștii spanioli ai 
clubului Deportivo Barcellona, 
impuhîndu-se acasă cu 3—0 și 
în deplasare cu 3—1. In turul 
al treilea sarcina crește pentru 
bolognezi. Ea apare cu totul și 
cu totul dificilă, pentru a nu 
spune chiar 
zat. Pentru 
face iluzii 
însumat al 
pe care jucătorii din 
urmează să le susțină 
faimoșilor voleibaliști 
mânia, jucătorii clubului Stea
ua. Considerăm că ar fi un 
succes pentru voleibaliștii ita
lieni dacă vor reuși să nu piar
dă la zero, chiar și această pri
mă întîlnire programată dumi
nică după-amiază la „Palazzo 
dello Sport" din Bologna. 
contestabil, Virtus se află 
fața unui greu examen.

lată, în încheiere, și cîteva 
date despre formația Virtus 
Bologna : Georgio Barbieri
(născut în 1947, de 23 de ori in 
naționala Italiei), Silvato 
Mazzi (1935, 43), Giacomo Ri
naldi (1948, 3), Franco Zanetti 
(1942, 48), Luigi Tedeschi (1936, 
40), Mauro Fangareggi (1943, 41), 
Enrico Cuoghi (1943, —), Paolo 
Zuppiroli (1945, 12), Mauro Mes- 
coli (1940, 49), Sergio Volta 
(1947} —). Antrenor: Odone Fe- 
derzoni.

Bo- 
iar 
de-

imposibil de reali- 
că nimeni nu își 

asupra rezultatului 
celor două meciuri 

Bologna 
în fața 

din Ro-

In- 
în

Cesare TRENTINI

confuzia creată după 
albă se datorește 

necontrolate ale re-

ALEXANDRA NICOLAU a debutat cu o victorie
în turneul de șah de la Belgrad

BELGRAD 9 (Agerpres). — 
Șahista româncă Alexandra Ni- 
colau a debutat cu o victorie 

turneui' internațional feminin 
la Belgrad, cîștigînd în 43 
mutări (apărarea Siciliana) 
maghiara Edith Bilek. Alte

în 
de 
de 
Ia
rezultate : Tereza Stadler (Iu
goslavia) — Fanny Heemskerk 
1—0; Lii'iak (Iugoslavia) — 
Alia Kușnir (URSS) întreruptă; 
Nona Gaprindașvili (URSS) — 
Venka Asenova (Bulgaria) 1—0; 
Ralia Jovanovici (Iugoslavia) — 
Ruzica Jovanovici remiză; Chri
stina Radzikowska (Polonia) —

ORDINULUI
LUI GARRINCHA

săi. Directorul băncii a 
că „aceasta 
din ceea ce

este numai 
toți brazi- 
Garrincha, 
țării noas- 

lui Ia cîști-

copii ai 
declarat
o parte 
lienii datorează lui
pentru gloria adusă 
tre, prin contribuția 
garea de către echipa Braziliei 
a două campionate mondiale

a fost

Markovici (Iugoslavia)
Ele-

Milunka
0—1; Liubica Zivkovici 
na Konarkowska-Sokolov între
ruptă.

DIN RINGURILE
DE BOX

box 
pe 

șa-

• Uniunea europeană de 
profesionist I-a desemnat 
englezul Henry Cooper ca 
langer oficial al campionului
european Ia categoria grea, 
Karl Mildenberger (RFG). Ter
menul de semnare a contractu
lui este 27 aprilie.

@ Nino Benvenuti, campio
nul mondial de box la categoria 
mijlocie, a refuzat să susțină 
un al 4-lea meci cu Emile Grif
fith, pe care l-a învins recent 
la New York. Se pare că vi
itorul adversar al campionului 
va fi americanul Don Fulmer.

® Boxerul italian Sandro Lo- 
popot’o se va întîlni la Tokio 
cu japonezul Fuji, campionul 
mondial al categoriei semimij- 
locii (clasa junior).

Fraser

li tată!

reabi

Dawn

SYDNEY, 9 (Agerpres). îno- 
tătoarea australiană Dawn Fra
ser, campioană olimpică în 
proba de 100 m liber, la trei e-
diții ale J.O. (1956, 1960 și 1964) 
a fost reabilitată. Ea a cîștigat 
procesul intentat pentru calom
nie președintelui Federație) 
australiene de înot B. Phillips. 
După cum se știe, la 27 februa
rie 1965, in urma declarațiilor 
făcute de B. Phillips, record
mana mondială la 100 m liber 
fusese suspendată pe timp de 
10 ani.

Tiparul; L P. .Inîoimațta', sir. Brexoianu 23—25.

mai 
ro- 

ulti- 
ne-

De doi ani consecutiv, Virtus 
Minganti este echipa care își 
împodobește tricourile cu ecuso
nul tricolor de campioană a I- 
taliei la volei și în acest sezon 
participă pentru a doua oară la 
„Cupa campionilor europeni".

Pentru o informare 
completă a cititorilor 
mâni, menționez că în 
mii doi ani Virtus este
învinsă in campionatul italian, 
în acest sezon ea conducînd în 
clasament, cu un punctaj ma
xim, înaintea tradiționalei sale 
rivale, formația Ruini din Flo
rența. De altfel, in ultimele 24 
de, luni, Virtus a cunoscut în- 
fringerea doar o singură dată. 
Aceasta s-a întîmplat la Tira
na, în cadrul „C.C.E." ediția 
1967, cînd. alb-negrii bolognezi 
au fost întrecuți cu 3—0 de 
jucătorii albanezi de la Dina
mo. Următoarea întîlnire, de la 
Bologna, a dat cîștig de cauză 
voleibaliștilor italieni, dar nu
mai cu scorul de 3—1, din care

Wisla Cracovia decisă
să clștige pe teren propriu

VARȘOVIA, 9 (prin telex).
Intîlnlrea internațională care 
suscită cel mai mare interes în 
acest final de săptămînă este, 
fără îndoială, meciul dintre e- 
chipele feminine de volei Wis
la Cracovia și Dinamo Bucu
rești, campioane ale 
respectiv, României, 
„Cupa campionilor 
Apreciind situația 
portarea avută în
se poate spune că voleibalis
tele poloneze se vor prezenta 
duminică în forma lor maximă, 
ele fiind hotărîte să-și asigure 
pe teren propriu avantajul

Poloniei și, 
angajate în 

europeni", 
după com- 
campionat,

care să le permită calificarea 
în faza următoare a competi
ției. In ultima săptămînă au 
fost efectuate pregătiri specia
le, la care au participat toate 
componentele lotului: Ledwig, 
Wic ha. Porzec, MasZek, Sowa, 
Haji.e, Kachel, Kmiec. De altfel, 
din acest lot va fi formată e- 
chipa ce va fi opusă duminică 
campioanei României. Cele mal 
bune jucătoare poloneze sînt 
Ledwig, Wiecha și Porzec, com
ponente ale echipei noastre re
prezentative. Partida va fi con
dusă de un arbitru cehoslovac.

Jan WOJDYGA

comice, 
program 
sebit de 
mo București organizează în ca. 
laborare cu F.R.H.P. un con
curs inedit de patinaj viteză pe 
pistă de 125 m, care se va des
fășura în deschiderea manifes
tațiilor de miercuri. își vor dis
puta întîietatea valoroșii vite- 
ziști Victor Sotirescu, Maria 
Tașnadi (Dinamo București); 
Andrei Okoș, Crista Tracher 
(Dinamo Brașov) precum și ta- 
lentații juniori Eva Marcoș (A- 
vîntul Miercurea Ciuc), Gh. 
Varga (Agronomia Cluj), Adria
na Pleșan (Mureșul Tg. Mureș) 
ș.a. în afară de proba oficială 
(500 m), vor avea loc curse de 
urmărire și ștafetă. Programul 
se va încheia cu un carnaval 
pe gheață. Așadar, în perspec
tivă o după-amiază plăcută pen
tru iubitorii patinajului.

Ziarul SPORTUL oferă „Cupa 
de cristal' 1 
mân — sau 
care obține 
punctaj în 
internaționale 
tistic. Pentru 
tiție „mixtă", 
ridicată medie de note la fi
guri obligatorii și libere, vom 
alcătui un clasament separat. 
De asemenea, ziarul nostru 
va răsplăti cu o frumoasă 
cupă pe învingătorul cursei 
de 500 m din cadrul concursu
lui demonstrativ de patinaj 
viteză, de miercuri.

concurentului ro- 
concurentei — 
cel mai înalt 
cadrul întrecerii 

: de patinaj ar- 
această compe- 

, vizînd cea mai

întrecerile de patinaj
artistic de ia Sofia

SOFIA, 9 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru). — Ca și 
în întrecerea masculină, repre
zentanții Cehoslovaciei au obți
nut locuri fruntaș© în proba fe
telor. Concurentele românce — 
Cristina Formagiu și campioana 
de junioare Constanța lonescu — 
dețin locurile de la mijlocul cla
samentului, întrecînd pe gazde.

Iată clasamentul probei indivi
duale feminine : 1. Ludmila Be- 
zakova (Cehoslovacia) 524,6 p ; 2. 
Ana Matisova (Cehosl.) 494,9 p ;
3. Barbel , Bayer (R.D.G.) 476,1 p;
4. Maria Gaidosova (Cehosl.) 464,7 
p ; 5. Elsa Messerschmidt (R.D.G.) 
414,9 p ; 6. Cristina Formagiu (Ro
mânia) 415,3 p (suma locurilor la 
arbitri inferioară concurentei ger
mane) ; 7. Constanța lonescu (Ro
mânia) 403,9 p ; 8. E. Kamenova 
(Bulgaria) 381,8 p ; 9. V. Ciolaco- 
va (Bulg.) 347,9 p ; 10. R. lonce- 
va (Bulg.) 308,7 p.

Duminică după amiază (n.r„ 
azi) participanții la concursul in
ternațional de patinaj artistic de 
la sofia își fac o ultimă apariție 
în cadrul demonstrației de închi
dere.

Toma HRISTOV

IN COMPETIȚIILEi

EUROPENE DE BASCHET
în compe- 

de baschet 
următoarele 
campionilor

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
Meciurile disputate 
tițiile continentale 
s-au încheiat cu 
rezultate: Cupa
europeni : RC Malines (Belgia) 
— Real Madrid 76-69 (38-32); 
Zjs Brno — Maccabi Tel Aviv 
105—76 (44—39) ; Cupa cupelor ; 
Ignis Varese” — AEK Atena 
78—60 (30—28); Slavia Praga — 
Vorwaerts Leipzig 58—57
(26—33).
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DISCUȚII

toate
să se

in turneul
joi ?

întreceri 
de mare

cîștigat 
turneul 
se știe,

final al CM. 
sau al treilea 

ordinea zilei
echipă și-a 

a participa in

F.I.F.A. militează pentru răspindirea fotbalului pe 
meridianele și oferă posibilitatea oricărei echipe 
califice
Dublarea golurilor
Cupele europene la

Sînteni în ajunul unor 
internaționale de fotbal 
anvergură. în afară de întîlnirile 
„la zF‘ pentru cupele europene, 
în acest an va fi desemnată cîș- 
tigătoarea celei de a treia ediții 
a campionatului european, va fi 
cunoscută noua campioană olim
pică și, în fine, vor începe parti
dele din preliminariile campiona
tului mondial din 1970.

Acest ultim eveniment consti
tuie subiectul unor vii dis
cuții în cercurile internațio

nale. Ele se referă la alcătuirea 
și calificarea echipelor din unele 
grupe. Ca întotdeauna, în aseme
nea ocazii, opiniile sînt contra
dictorii. Unele voci susțin că pre
zența a două reprezentative din 
America Centrală și de Nord în 
turneul final al C.M. (prima ca
lificată de drept Mexicul și 
alta calificată din grupă) va adu
ce în arenă o echipă mult mai 
puțin valoroasă decît, de pildă, 
una eliminată din America de 
Sud sau Europa. într-adevăr, zo
na Americii Centrale și de Nord 
va califica o echipă cu posibili
tăți modeste. Candidează : Costa 
Rica, Honduras, Jamaica, Guate
mala, Trinidad, Haiti, San Sal
vador, Surinam, Indiile de Vest, 
Bermude, Canada. Este vorba 
însă de 11 țări care vor lupta 
pentru un singur loc.

Prin numărul mare de echipe, 
fotbalul din această parte a lumii 
cunoaște o mare răspîndire și 
popularitate. Iată de ce hotărîrea 
luată de F.I.F.A. o considerăm 
justă

Se pare că F.I.F.A. a tras în
vățăminte din greșeala comisă la 
ultima ediție a C.M. cînd, con
form regulamentului, din două 
continente (Asia și Africa) numai

o singură 
dreptul de 
final. Atunci, după cum , 
în semn de protest, reprezentan
tele Africii s-au retras din com
petiție. A fost, firește, un eșec 
înregistrat de F.I.F.A., eșec care 
a determinat-o să nu mai facă 
aceeași greșeală. însuși sir Stan
ley Rous, președintele forului su
prem, care militează pentru răs- 
pîndirea fotbalului pe toate me
ridianele, a subliniat că ridicarea 
calitativă a acestui sport nu poate 
fi -realizată fără a înlesni unor 
formații mai puțin- cunoscute po
sibilitatea să-și măsoare forțele 
cu cei mai buni în cea mai mare 
întrecere fotbalistică de pe glob, 
într-adevăr, exemplul oferit de 
echipa R.P.D. Coreene la ultima 
ediție a C.M. este edificator.

8n urmă cu doi ani, cînd 
U.E.F.A. a decis ca în com
petițiile europene calificarea 

pentru o etapă următoare să fie 
determinată (la scoruri generale 
egale, după două meciuri) de nu
mărul golurilor marcate în de
plasare, hotărîrea a stîrnit dis
cuții aprinse. Dar, argumentul 
principal al U.E.F.A. a fost con
vingător : stimularea echipelor 
aflate în deplasare spre un joc 
ofensiv. Regulamentul a fost mai 
întîi experimentat în „Cupa cu
pelor", apoi el a fost extins și în 
primele faze ale „Cupei campio
nilor europeni". Acum, după ce 
experiența a fost pusă în practi
că, ne punem în mod firesc în
trebarea : a crescut combativita
tea și eficacitatea formațiilor care 
susțin partide în deplasare ? Să 
vedem în ce măsură a fost atins 
acest obiectiv.

în absolut toate meciurile dis
putate pină acum în competițiile

In fotografie, o fază dintr-un meci desfășurat în „Cupa 
Asiei" între echipele Australiei și Noii Zeelande (5—3). 

Portarul australian, Romanowicz, reține balonul
Foto : „WORLD SOCCER" — Londra

europene, aspectul a fost invaria
bil același : un asalt continuu al 
gazdelor spre poarta adversă ! 
Dar nu numai atît. A apărut și 
un alt aspect negativ. Echipele 
gazdă, în dorința de a-și asigura 
propria poartă, au acordat o deose
bită atenție și jocului defensiv. Pe 
bună dreptate, remarca revista 
„Sport Illustrierte", în timp ce 
gazdele jucau deschis pînă Ia a- 
pariția noului regulament o dată 
eu dublarea golurilor marcate în 
deplasare „lacătul" a fost folosit 
chiar de acele formații care sus
țin meciuri pe teren propriu.

Probabil că U.E.F.A. a prevă-

Campionatele Europene de atletism in sala 

medalie de argint, 
Viorica Viscopoleanu—medalie de bronz
Vîg?giE£E8i Bonei

MADRID, 9 (prin telefon). La cea de a III-a ediție a C.E. 
de atletism pe teren acoperit cele trei reprezentante ale țării 
noastre au avut o evoluție remarcabilă. VIRGINIA BONCI a 
ocupat locul II la înălțime cu 1.76 m (1. Schmidt — R.D.G. 1,84 m. 
3. Okorokova — U.R.S.S., 4. Hrepevnik — Iugoslavia, 5. Blagoeva 
— Bulgaria, toate cu 1,76 m, 6. Pușkareva — U.R.S.S. 1,73 m), 
performanță care constituie un nou record republican de junioare ;

VIORICA VISCOPOLEANU, la egalitate eu Loehnert — R.D.G. 
6,23 m, s-a clasat pe locul 3. Câștigătoarea Berit Berthelsen (Nor
vegia) a obținut 6,43 m ; VALERIA BUFANU a terminat cursa 
de 50 mg pe locul 5 : Balzer — R.D.G. 7,0, Wedlith — R.D.G., 
Ievleva — U.R.S.S., Schel — R.F.G, toate 7,1, Bufanu 7,2, Zaru
bina — U.R.S.S. 7,2 s. La lungime bărbați Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
8.14 m.

zut aceste neajunsuri și a hotărît 
ca în „C.C.E.“ și „Cupa cupelor”, 
începînd cu faza sferturilor de 
finală, să nu se mai recurgă (în 
caz de scoruri generale egale) la 
dublarea golurilor, ci să se apli
ce vechiul regulament, care pre
vedea ca partida decisivă să se 
dispute pe teren neutru.

recînd în revistă candidatele 
g la titlu în competițiile eu

ropene, prin prisma rezulta
telor de pînă acum, putem pre
vede următoarele echipe calificate 
în semifinalele întrecerilor.

în „C.C.E." : Real Madrid (3—0 
cu Sparta Praga), Manchester 
United (2—0 cu Gornik Zabrze), 
Benfica Lisabona ~ — -
Budapesta) și, în 
Braunschweig sau 
rino (3—2 și 0—1 
treilea meci, la 
Berna).

în „Cupa cupelor" : Milan (1—1 
cu Standard la Liâge), Bayern 
Munch en (1—.1 la Valencia), Ham
burger S.V. (2—0 cu Lyon la 
Hamburg) și Cardiff City sau 
Torpedo Moscova (1—0, returul 
la Tașkent).

„Cupa orașelor tîrguri« și-a 
cîștigat un mare prestigiu în fot
balul european. Dovada ne-o ofe
ră meciurile din sferturile de 
finală, în care evoluează cîteva 
echipe de certă valoare : Glasgow 
Rangers—Leeds United ; Ferenc- 
varos—Atletico Bilbao ; Bologna— 
Vojvodina și Dundee United — 
F. C. Zurich (sau Sporting Lisa
bona).

(0—0 cu Vasas 
fine, Eintracht 
Juventus To- 
și urmează al 
20 martie, la

Ion OCHSEMFELD
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