
Azi, tragerea ia sorți
a „8"-imilor

Cupei României
Ia fotbal

Azi după-amiază, la ora 
18, la sediul Federației ro
mâne de fotbal va avea loc 
tragerea la sorți a „8“-imi- 
lor Cupei României.

Sînt invitați a lua pajte 
delegații echipelor calificate.

Un mare concurs
de atletism

prin corespondentă
Camitetul executiv al 

U.A.S.R. organizează, intre 
1 aprilie și 1 mai, competi
ția de atletism prin cores
pondență „CUPA PRIMĂ
VERII", cu participarea tu
turor institutelor de învăță- 
mînt superior din țară. Pro
bele de concurs — atit la 
fete, cit și Ia băieți — sînt: 
100 m,. săritura în lungime 
și aruncarea greutății. Echi
pele vor fi formate din cite 
100 de studenți și 60 de stu
dente. Performanțele primi
lor 50 de studenți și 30 de 
studente contează în clasa
mentul pe echipe. Echipele 
ciș.tigătoare vor primi „Cupa 
U.A.S.R.1', iar componenții 
lor vor beneficia de o 
excursie de 8 zile in Delta 
Dunării, in perioada vacan
ței de vară.

Turneul internațional de șah
Astăzi, la ora 16,30, prima rundă

se pună la curent cu ultimele 
noutăți teoretice prin consulta
rea literaturii de specialitate, 
par să se afle intr-o bună dis
poziție de joc. Miza concursu
lui este mare — titlurile inter
naționale care trebuie confir
mate sau obținute constituie as
tăzi un vade-mecum, fără care 
porțile concursurilor importante 
rămîn închise.

Turneul este puternic — in
comparabil mai puternic decît 
edițiile precedente, perspective
le pe care le oferă sînt mult 
mai mari, dar și eforturile ne
cesare cresc în mod corespun
zător. Să sperăm că ele vor fi 
depuse cu toată ambiția și vo
ința de luptă cerute de marile 
performante.

S. SAMARIAN

!!CENTURA SPORTUL"
LA BOX

«Joi seara, reuniunea finală
Amănunte de la intilnirile

de simbătă seara

de 
Gh. 
Po- 
ob-

O telegrarpă anunțînd în ul
timul moment neparticiparea 
maestrului internațional Eldis 
Cobo (Cuba) a redus numărul 
participanților turneului inter
național de șah care se începe 
mîine în Capitală, la 13.

Se pare că această reducere, 
în necazul superstițioșilor, a- 
vantajează pe reprezentanții țării 
noastre care în acest turneu vi
zează obținerea sau confirmarea 
normei de maestru internațio
nal. Intr-adevăr, recalcularea 
normelor necesare, făcută 
către arbitrii turneului, 
■Moldoveanu și Constantin 
pescu, a arătat că pentru
ținerea sau confirmarea normei 
de maestru internațional acum 
sînt necesare numai 6 puncte 
din 12 partide, adică 50%. Nor
ma de mare maestru a scăzut 
și ea de la 9% la 8% puncte.

Cei 13 participant ai turneu
lui, marii maeștri Istvan Bilek 
(Ungaria), Florin Gheorghiu, 
Alvar Ghipslis (U.R.S.S.), Bru
no Parma (Iugoslavia), Gheor- 
ghi Tringov (Bulgaria), maeștrii 
internaționali Victor Ciociltea, 
Dolfi Drimer, Theodor Ghițes- 
cu, Vlastimil Jansa (Cehoslova
cia), Heinz Liebert (R.D. Ger
mană), Corvin Radovici, Octal- 
Troianescu și Robert Wade 
(Anglia), se vor așeza în fața 
tablelor de șah astăzi, începind 
de la ora 16,30, pentru a dis
puta prima rundă a concursului 
in aula Institutului de petrol și 
gaze. Ne pare rău că nu-i pu
tem informa pe cititorii noștri 
ce partide se vor disputa in a- 
ceastă primă rundă, dar ședin
ța tehnică în cadrul căreia se 
va efectua tragerea la sorți are 
loc abia în dimineața zilei de 
astăzi.

Jucătorii noștri, care în a- 
ceste zile au frecventat asiduu 
biblioteca CNEFS, căutînd să

Trăgători români evo luează in Liban
Astăzi, urmează să plece la 

Beirut șase trăgători români 
care vor lua iparte la o serie 
de concursuri de verificare. 
Vor face deplasarea skeetiștii 
Gheorghe Sencovici, Bogdan

Marinescu,- Ion Albescu, Du
mitru Danciu și taleriștii 
Gheorghe Florescu și Ion 
Dumitrescu. Sportivii noștri 
sînt însoțiți de antrenorul 
Marcel Vasiliu.

Floretiștii de la Steaua părăsesc 
miercuri Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Paris, locul de des
fășurare a întrecerilor pentru

C.C.E. Vor 
Drîmbă, M. 
Ardeleanu, 
Mureșanu.

face deplasarea: I. 
Țiu, I. Falb, St. 
Șt. Haukler și T.

Pasionant duel pentru minge 
între Constantin și Panait a 
cărui sarcină tactică a fost 
să-l păzească pe „profesor", 
în dreapta, mai aproape de 
fază, se află Nedelcu, un foar
te bun coordonator de joc

Foto: N. AUREL

A început concursul

International

ni speranțelor —

„Cupa București"

Examen la școala
preciziei

De ieri, speranțele patinaju
lui artistic din Cehoslovacia, 
Polonia, Iugoslavia, R.S.F.S.R-, 
Ungaria, R.D. Germană și Ro
mânia au pus stăpînire pe pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală, care găzduiește concursul 
internațional dotat cu trofeul 
„Cupa București".

întrecerile au început cu exer
cițiile impuse. Lucian Cozia a 
desenat pe gheață prima figură 
— serpentina înapoi. In conti
nuare, tinerii „artiști ai gheții" 
au executat celelalte exerciții de 
coeficient 3. Juriul de arbitri, 
în care fiecare țară are cite un 
reprezentant, a urmărit sime
tria figurii, acuratețea execu
ției, viteza de alunecare și alte 
elemente ale înaltei școli a pre
ciziei, care se cere la exerci
țiile obligatorii.

Urmărind evoluția concuren- 
ților, am Încercat un sentiment 
de satisfacție în momentele 
cind crainicul anunța notele a- 
cordate de arbitri: spre deose
bire de ediția precedentă, micii 
noștri reprezentanți se luptau, 
de data aceasta, de la egal la 
egal cu o serie dintre valoroșii 
lor adversari. Pînă acum ceho
slovacii Bl-ahka Kurzbuchlerova 
și Martin Sorilor sînt deținătorii 
primelor poziții în clasamentul 
după trei figuri de școală, care 
are următoarea înfățișare:

FETE: 1. Blanka Kurzbuchle
rova (Cehoslovacia) 141,0 p, 2. 
Margita Weigert (R.D.G.) 141,0 
p, 3. Katalin Bank! (Ungaria) 
125,1 p, 4. Andrea Liptay (Un
garia) 126,9 p (locuri mai slabe 
la arbitri), 5. Anca Tănase (Ro
mânia) 122,1 p, 6. Heli Gazvoda

Blanka Kurzbilchlerova (Cehoslovacia), ciștigătoarea primei edi
ții a competiției, conduce în clasament

(Iugoslavia) 115,2 p, 7. Eva Pru- 
tek (Polonia) 112,8 p, 8. Doina 
Mitricică (România) 110,7 p, 9. 
Lena Saronina (R.S.F.S.R.) 
109,2 p, 10. Gabriela Voica (Ro
mânia) 105,0 p, 11. Elena Stan- 
ciu (România) 100,8 p, 12. Cor
nelia Picu (România) 87,3 p.

BĂIEȚI: 1. Martin Sochor 
(Cehoslovacia) 131,7 p, 2. Betnd 
Wunderlich (R.D.G.) 122,4 p, 3. 
Viktor Țebulaev (R.S.F.S.R.) 
122,4 p, 4. Ion Mircea (România) 
117,6 p; 5. Octaviăn Goga (Ro
mânia) 115,5 p, 6. Lucian Cozia 
(România) 111,3 p.

întrecerile continuă azi de la 
ora 8 cu ultimele exerciții im
puse (două sărituri și o pirue
tă), iar după-amiază, de la ora 
16, au 
băieți, 
liberă.

loc „liberele" — fete și 
Intrarea la patinoar este

Traiein IOANIȚE5CU
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în pag. a ll-a

Amănunte despre „Cupa de cristal",

oferită de ziarul sportul

Post-scriptum la prima
etapă a returului

F. C. Argeș și Steaua anunță un duel pasionant

tactice conturate • Cavalerii fluierului - la înălțime

Mai iutii, o mică sin
teză prilejuită de rezul
tatele acestei prime e- 
tape (a XlV-a) cu care 
s-a reluat întrecerea di
vizionarelor A. Deși 
au schimbat locurile, 
F. C. Argeș și Steaua 
s-au relansat din start 
în pasionanta dispută 
pentru supremație. în 
dreptul lor, cifrele cla
samentului ne vorbesc, 
deocamdată, despre o 
egalitate perfectă pe 
toată linia, cu excepția 
„rubricii" înscrisă doar 
in litera regulamentu
lui: victoria directă,
care, după cum se știe, 
a aparținut în sezonul 
de toamnă formației pi- 
teștene. Rămîne de vă
zut dacă ea va reuși să 
repete performanța și 
Pe teren propriu, în 
etapa a X-a a returu-

lui, cind . partida celor 
două pretendente la ti
tlu s-ar putea să aibă 
caracter decisiv.

Ce se întîmplă mai 
jos ? Dintre urmăritoa
re, numai Farul a ținut 
pasul. Universitatea 
Craiova a cedat fără 
drept de apel ambele 
puncte puse în joc la 
Petroșeni, iar colega 
din Cluj a pierdut te
ren prețios pe propriul... 
teren.

La mijloc, un pluton 
cenușiu și compact de 
aproximativ cinci echi
pe, dintre care doar 
A.S.A. Tg. Mureș și Pe
trolul au „smuls" puncte 
de preț.

în zona barajului, 
deocamdată patru for
mații, între care trei 
sînt bucureștene: Ra
pid, Dinamo, Progre
sul ! Numai că in timp

ce ultima citată a 
chis la Arad un 
spre lumină, Rapid 
Dinamo cad sau rămin 
undeva în subsol. Și 
cind ne gîndim ca în 
trecuta ediție a campio
natului Rapid și Dina
mo duelau pentru titlu!

Dar, desigur, est* 
Prea devreme să ne 
pronunțăm cind în fața 
noastră se așterne drum 
lung, de 12 etape

des- 
ochi

Ș»

După cum este 
matur să tragem 
cluzii referitoare la for
ma sportivă, la înche
garea „11“-lor de bază 
sau a ideii de. joc. Echi
pele au drept la rodaj 
și noi l-am respectat cu 
strictețe, conștiențî că 
terenurile desfundat» 
pînă mai ieri le-au îm
piedicat să se pună la 
punct din plecare. în
deosebi 
tehnică.

Totuși, 
ținind de 
ticii par

pre- 
con-

Za capitolul

unele lucruri 
domeniul tac- 
să se contu-

G. NICOLAESCU

(Continuare în 
pag. a 3-a)

PE SCHIURI, IN PLINA

H Au fost stabilite datele campionatelor naționale 
de juniori • „Cupa A.S.A." 
sărituri ® Concursurile din

și „Cupa Federajiei" la 
Bucegi și Paring

titlurile de campioni 
la sfîrșitul acestei 
la Predeal, după ur- 
program : simbătă,

9 Biatloniștii juniori își vor 
disputa 
naționali 

săptămîni, 
mătorul
proba individuală 10 km (2 tra
geri); duminică, ștafeta 3x5 km.

i9 Campionatele naționale Ia 
probe alpine și de fond pen
tru juniori și junioare vor avea 
loc la Poiana 
20—22 martie.

® Finalele 
școlilor tehnice 
se vor disputa tot la Poiana 
Brașov, în zilele de 23 și 
24 martie (probe, alpine și fond).

9 Elevii școlilor generale și 
ai liceelor își desfășoară fina
lele pe pîrtiile Poienii Brașov, 
între 29—31 martie.

9 Trambulina mijlocie din 
Poiana Brașov a găzduit sîmbă- 
tă două concursuri rezervate 
săritorilor seniori și juniori. 
S-au obținut în aceste întreceri 
cele mai lungi sărituri ale se
zonului, multe dintre ele pri
mind și note mari la stil. Pre
gătirea corespunzătoare a mul
tora dintre schiorii săritori, a

Brașov, între

campionatelor 
și profesionale 

la 
de 23

L. Mureșan

prilejuit desfășurarea uncr în
treceri spectaculoase, soldate 
— așa cum aminteam — cu re
zultate bune. Iată rezultatele 
tehnice: „CUPA A.S.A." se
niori: 1. ANGHEL BIRIȘ 
(A.S.A.) 221 p (55 Hl-ț- 55 m), 
2. St. Burețea (Tractorul) 213,1 
p (53 m 50,5 m), 3. I. Eroș 
(Dinamo) 206,3 p (50,5 m -j- 54 
m), 4. Nic. Bodeanu (Din.) 202,9 
p (50 m f 51 m), 5. V. Măr- 
gineanu (A.S.A.) 192,1 p (47 m 
+ 47,5 m), 6.

(A.S.A.) 179,8 p (46 m + 47 
m); juniori: 1. V. Bîrsan (Trac
torul) 208,7 p (49,5 m + 49,5 m), 
2. M. Suroiu (A.S.A.) 207,9 p 
(51,5 m -j- 51,5 m), 3. I. Proca 
(Din.) 186,3 p (47,5 m -j- 44 m), 
4. S. Buda (A.S.A.) 184,9 p, 5. 
E. Bărdaș (Tractorul) 176,4 p, 6. 
Gh. Gîrneț (A.S.A.) 170,2 p;
„CUPA FEDERAȚIEI", seniori: 
1. Ștefan Buretea (Tractorul) 
216,7 p (53 m + 54,5 m), 2. I.
Eroș (Dinamo) 213,2 p (52,5 m 
54,5 m), 3. Nic. Dorobanțu (Di
namo) 205,6 p (50 m Ț- 50,5 m),

(Continuare în pag. a
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| ȘAHULUI

eși cu o istorie cqre se pierde 
în colbul mileniilor, jocul pe 
mozaicul alb și negru și-a des
coperit foarte tîrziu muza. 
Mai degrabă a adoptat-o. Și 
astfel (poate) Caissa a deve
nit zeița șahului, într-o vreme 
cînd mitologia ajunsese nu nu
mai un obiect de școală dar și 

o sursă de inspirație pentru spectaco
lele teatrelor de păpuși. Oricum, însă, 
admisă în conclavul celor șapte, care 
protejează arta și 
rochie vaporoasă simbolizează înscrie
rea trainică a acestui joc în rîndul în
deletnicirilor intelectului omenesc. Șa
hului i s-a zis „sport al minții’ nu nu
mai din dorința de a se da la iveală o 
metaforă...

lată contextul înlăuntrul căruia dez
voltarea vertiginoasă în România a 
acestui joc nu mai poate slîrni nedume
rire. Recunoașterea lui ca un fenomen 
social al secolului a însemnat nu numai 
un act de justețe ci și unul de cultură. 
Astăzi, ni se pare 
într-un sat (chiar și 
părtate) să existe, 
sau de o echipă de 
una de șah. Parcă 
altfel I

Radioul, în admirabilele sale con
cursuri de perspicacitate dintre școli, 
a inclus problemele de șah între testul 
recunoașterii unui text clasic și rezolva
rea unei formule chimice, făcînd o tră
sură de unire între aceste exerciții, 
toate ale cugetului. Multă vreme ru
brica de șah la Televiziune a fost ex
pusă în pauza unor piese de teatru și 
asta nu dintr-o coincidență și nici din- 
tr-o necesitate de programare.

Printre marii oameni de gîndire, care 
și-au găsit în șah momente reale de re
creație, s-au numărat Lînin, Turgheniev, 
Franklin, Napoleon Bonaparte. Ultimul, ' 
rămas mult mai celebru pentru scrierile • 
sale juridice decît pentru bătăliile pe 

în cafeneaua 
masă de joc 
rnuzeu.
amintim că 
drept, Capa-

ivul celor sap
,i literale, fecioara cu

absolut obișnuit ca 
dintre cele mai de- 
alâturi de un cor 
dansuri populare, și 
nici n-ar putea fi

I
I
I

I

care le-a purtat, a avut 
„Regence", din Paris, o 
proprie, astăzi piesă de

Intorcînd medalia, să 
Alehin a fost doctor în 
blanca — diplomat de carieră, iar Bot
vinnik este un eminent inginer. Aceasta, 
pentru a nu-i cita decît pe trei dintre 
campionii campionilor !

...De astăzi, Bucureștiul sportiv tră
iește 15 zile sub zodia șahului. Al 9-lea 
turneu internațional al României este 
gata sâ-și pună în mișcare ceasurile 
de control. Evenimentul leagă încă un 
nod pe firul tradiției începută cu aproa
pe 20 de ani în urmă. La opt ediții an
terioare ale întrecerii s-au perindat în 
capitala noastră nume de mare rezo

nanță ah acestui joc. Tigran Petrosian 
a evoluat la București într-o vreme cînd 
titlul suprem — deținut aslăzi — se afla 
doar în visurile sale ; în România și-a 
început gloriosul său drum internațio
nal acel mare ambițios care este Boris 
Spasski ; tot aici au jucat Smîslov, 
Benko, Korcinoi, Stahlberg, Stoltz, Stein 
și multi alții. Ani la rînd reprezentanții 
noștri s-au mulțumit doar cu rolurile 
secundare în turneele pe care le or
ganiza România. Astăzi lucrurile stau 
altfel, și iată că Florin Gheorghiu se 
găsește în postura frumoasă, dar grea, 
de a-și apăra victoria cucerita anul tre
cut. Alți cîțiva reprezentanți ai țării 
noastre aspiră la titlul de mari maeștri.

Este, desigur, urmarea firească a fap
tului că în momentul de fată cel mai 
mare .procent al |ucătoriior de șah, ac
tivi și în devenire, îl dau elevii, care 
nu mai trebuie să-și ascundă sub pupi
tre tratatele de teorie cumpărate cu 
greu de la anticariat. Este, în ultima 
instanță, efectul logic (și legic) al con
cepției noastre despre iocul, denumit 
— cu totul impropriu — ai regilor Iar 
rîndurile pe care le reproducem în în
cheiere sînt, de bună seamă, un elogiu 
adus modestului nostru efort făcut pen
tru propășirea ‘emeinică a acestui exer
cițiu, inclus în domeniul cel mai unitar 
al gîndirii omenești.

„Admir marea contribuția pe care o 
aduce federația dv. la propagarea șa
hului și la cooperarea internațională pe 
acest lărîm".

Scrisoarea, adresată F.R.Ș., este sem
nată de a'1. Folks Regard,' președintele 
Federației Internaționale de Șah.

Valeriu CHIOSE

SEZON

I

Maria Pali, deuna. din reprezentantele Clujului la naționalele junioare
Foto: A. NEAGy.
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„Cupa de cristal", oferită de ziarul SPORTUL,
o competiție inedită în patinajul artistic

Există o interesantă dispută 
în patinajul artistic: cine sînt 
mai dotați, fetele sau băieții ? 
Se pune adică întrebarea, cui îi 
sînt mai apropiate acele cali
tăți necesare pentru precizia în 
desenarea pe gheață a figurilor 
obligatorii, ca și pentru a acu
mula tehnica, dublată de elan, 
care asigură o bună execuție 
a îndrăznețelor sărituri și pi
ruete. De obicei, se dă răspun
sul că patinatoarele sint mai 
bune la figuri obligatorii, în 
schimb ele cedează pasul in fața 
patinatorilor, . la capitolul figu
rilor libere.

E drept, pină acum discuția 
a fost numai teoretică, deoarece 
în patinajul artistic — deși figu
rile sînt aceleași pentru fete 
și băieți — nu se organizează

competiții „mixte". Nu de 
mult, am publicat în coloanele 
noastre o întrecere, purtată în 
domeniul statisticii, opunind pe 
campionii mondiali Peggy Fle
ming și Emmerich Danzer. Re
ieșea, într-adevăr, superiorita
tea lui Peggy la figuri obliga
torii, in schimb un ușor avans 
al lui Danzer la cele libere. In 
suma mediilor de note, Peggy 
Fleming cîștiga de puțin.

Iată, pentru a stimula 
potrivă pe patinatorii și 
natoarele care reprezintă
noastră in concursul internațio
nal de la București, ziarul 
Sportul a luat inițiativa de a 
organiza o competiție paralelă, 
dotată cu o frumoasă „Cupă de 
cristal". Vom premia pe pose
sorul celui mai înalt punctaj

deo- 
pati- 
țara

general, în cele două competiții 
individuale, masculină și femi
nină. Deci, atenție ! Miercuri 
seara, la festivitatea de premie
re, un patinator sau o patina
toare va primi „Cupa de cris
tal" pentru cea mai bună per
formanță românească la acest 
concurs.

După prima zi, rezervată de
senelor pe gheață, cel mai ridi
cat punctaj aparține Aneăi Tă- 
nase (122,1 p), dar foarte aproa
pe de ea, pe locul doi, se află 
concurentul Mircea Ion (117,6 
p), Octavian Goga, Lucian Co- 
zia și Doina Mitricică sînt și ei 
bine plasați.

Cine 
cristal" 
tul?

va cîștiga „Cupa de 
oferită de ziarul Spor-

Rd. V. •

PENTRU ÎNCEPUT FOARTE BINE!
nouă 

națio-
S-a dat startul într-o 

ediție a campionatelor 
pale de scrimă pe echipe. Un 
start cu asalturi de o remarca
bilă ținută, și totodată cu sur
prize, ceea ce a sporit nota de 
interes a întrecerilor.

Surprize au fost înregistrate, 
. încă din prima zi, la floretă 

fete. Foarte tinăra echipă a 
Școlii sportive din Satu Mare 
a dispus cu 10—6, deci catego
ric, de Unio Satu Mare. Intr-un 
fel, maestrele au fost întrecute 
de eleve. Eva Lenghel a demon
strat că merită să se afle în a- 
tenția specialiștilor noștri pen
tru marile competiții ale spe
ranțelor, la fel ca și Maria Pop. 
Unio a contat doar pe Iudit 
Hqucler și, oarecum, pe Lutchi.

Surprize au fost consemnate 
și la floretă băieți, unde Pe-

(10—5). O mențiune : cele mal 
multe victorii ale oltenilor le-a 
realizat foarte tînărul scrimer 
Romulus Negrea (4), apoi Duțu 
și Popescu (cite 3). Și, dacă ne 
gîndim că Paul Ghinju mai are 
in rezervă alți doi,.. Negrea — 
pe Isăilă și Podeanu — putem 
deduce ușor ce rol va avea în 
acest campionat echipa craip- 
veană.

In fine, sabia a fost dominată 
tot de o echipă tinără, dar, in
contestabil, una din formațiile 
de mare viitor de la noi — 
Politehnica Iași. Sabrerii mol
doveni au reușit două prețioa
se victorii Ia echipe recunoscu
te prin valoarea lor tehnică, 
C.S.M. Cluj și Unio Satu Mare. 
Antrenorul Nicolae Pufnei a 
reușit să aducă la Cluj un „4“ 
nu numai de o excepțională for
ță, cu o pregătire fizică neobiș
nuită, ci și o echipă bine pusă 
la punct sub aspect tehnic, Este 
evident că și la sabie „bătălia" 
pentru șefia în clasament va fi 
foarte interesantă, redutabila e- 
chipă a Stelei avînd acum un 
adversar de temut.

Sub așteptări, scrlmerii echi
pei gazdă, cej de la C.S.M. 
Cluj. Un singur meci cîștigat, 
la sabie, în fața Jui Unio, re
prezintă mult prea puțin pentru 
o secție de scrimă care este în
cadrată cu doi antrenori (și 
nu doi începători, ci doi 
tehnicieni cu o bogată experien
ță, Ad. Pelegrinni și Ad. Gu- 
rath) ambii avînd cite o normă 
întreagă. O amplă analiză a 
secției de scrimă de la C.S.M. 
Cluj, la care am luat parte, a 
lămurit multe din „tainele" a- 
eegtei activități necorespunză
toare. Asupra acestei probleme 
vom reveni.

. ★In ansamblu, prima etapă a 
campionatelor naționale de scri
mă pe echipe a coincis cu me
ciuri de certă calitate, motiv

pentru care putem acorda com
petiției calificativul foarte bine. 
Marea majoritate a sportivilor 
au dovedit că s-au pregătit cu
seriozitate. Nădăjduim ca aceste 
cîteva observații să fie menți
nute și după etapele următoa
re. Proxima relntîlnire pe plan
șă a echipelor competitoare va 
avea loc la finele lunii, în zi
lele de 30 șl 31 martie, la Satu 
Mare.

Tiberiu STAMA

Scăpat de adversari, Savu (Steaua) va înscrie un nou coș. 
(Steaua — Rapid 72-^65)

Foto: A. NEAGU

„CENTURA SPORTUL
Joi seara, reuniunea Sinaia

Ultimii finaliști, care-și vor disputa joi seara „Centura Sportul", sînt în prezent cunoscut!. 
Sîmbătă, ei au susținut meciuri decisive pe ringul instalat în Sala sporturilor din Cluj.

Jn primul meci al reuniunii, 
s-au întîlnit Davidescu (Dinamo) 
și Nica (Crișul Oradea), victoria 
fiind acordată, cu 2—1, lui Nica. 
Dinamoplstul a atacat ceva mai 
mult, însă arădeanul a răspuns 
prompt cu contre de dreapta, 
acțiunile sale fiind mai clara. 
Otvoș (I.S. Cîmpia Turzii) l-a în
vins net la puncte pe rapldistul 
fșpaș, care (cu excepția reprizei 
secunde, cînd a avut avantaj) 
îneereînd să se angajeze în lupta 
de aproape, a recepționat „un 
doi“-uri clare, astfel că judecăto
rii, în unanimitate, au acordat 
decizia boxerului din Cîmpia 
Turzii.

Eram aproape convins că Sta- 
nef și Crudu, colegi de club la 
Dinamo, nu vor lupta cu ambi
ție. Așa s-a și înțîmplat. Chiar 
pentru un necunpșeățor era lim
pede că priciul fusese... aranjat. 
Timp de două reprize, cei doi

Vom aștepta din nou finalul?
Nu vrem să părem pesimiști, 

dar etapa de duminică a cam
pionatelor naționale de bas
chet, pe lingă faptul că ne-a 
dezamăgit, nu ne-a dat nici 
măcar speranța că într-un vii
tor prea apropiat vom asista 
la meciuri asemănătoare celor 
care au încheiat turul întrece
rii. Să explicăm, însă, făcînd 
o sinteză a celor văzute de 
noi sau transmise de corespon
denții noștri după etapa trecu
tă : partide de slabă valoare 
tehnică (multe greșeli, multe 
ratări), diferențe de scor cate
gorice (cea mai mică, 7 punc
te, a fost înregistrată în parti
da Steaua — Rapid, dar după 
ce campionii conduseseră cu 
20 de puncte), atitudini de vic
time sigure din partea forma
țiilor aflate în deplasare. Să 
fie aceasta reala diferență de 
valoare dintre echipele care 
s-au confruntat, sau este vorba 
pur și simplu de DIFERENȚA 
DE PREGĂTIRE ? Amintirea 
pasionantelor dispute din toam
nă, cînd majoritatea meciurilor 
se încheiau la scoruri strîn- 
se, după jocuri de mare spec
tacol, ne îndreptățește să afir
măm că și de astă-dată majo
ritatea echipelor s-au prezen
tat la start cu antrenamente su
mare și că de-abia de acum, 
mai bine zis paralel cu- între
cerile campionatului, își desă
vârșesc pregătirea.

Referitor la desfășurarea 
propriu-zisă a etapei, ea nu a 
produs nici o surpriză și nici 
nu a adus ceva deosebit. Vom 
sublinia, însă, cu regret, pozi-

EM
țiile codașe în alasamente ale 
unor echipe cu tradiție în bas
chetul românesc : Rapid Bucu
rești (băieți), Crișul Oradea 
(băieți și fete), Voința Bucu
rești (fete) ș.a. Vom asista la 
dispariția lor din divizia A, 
sau vom avea bucuria de g le 
vedea venind în plutonul frun
taș ? (d. st.)

CLASAMENTE LA ZI 
MASCULIN

1. Din. Buc. (2) 12 12 0 989—746 24
2. Steaua (1) 12 11 1 954-r-806 23
3. Polit. Buc. (5) 12 7 5 869—772 19
4. Polit. Gl. (3) 12 7 5 866—875 19
5. Univ. Cluj (6) 12 6 6 846—789 18
6. I.C.F. (4) 12 6 6 773—770 18
7. Univ. Tim. (8) 12 5 7 862—889 17
8. Polit. Iași (7) 12 5 7 777—960 17
9. Comerțul Tg.

Mureș (11) 12 4 8 799—873 16
10. Farul

Constanța (10) 12 3 9 721—807 15
11. Crișul O. (12) 12 3 9 696—835 15
12. Rapid Buc. (9) 12 3 9 820—850 15

FEMININ
1. Polit. Buc. (1) 10 10 0 581—423 20
2. Rapid (2) 11 9 2 649—507 20
3. Voința Br. (3) 11 6 5 524—516 17
4. I.C.F. (4) 11 6 5 549—57? 17
5. Univ. Cluj (5) 11 5 6 528—536 16
6. Mureșul Tg.

Mureș (6) 11 5 6 544—629 16
’ 7. Constructorul

București (7) 11 4 7 481—550 15
8. Crișul

Oradea (9) 10 4 6 501—521 14
3. Voința

Buc. (8) 11 3 8 500—568 14
10. Progresul

București (10) 11 2 9 514—549 13

100 de mini-baschetbaliști
Sălile de sport ale Palatului Pionierilor din Capitală au 

răsunat, din nou, de îndemnurile calde și entuziaste ale micilor 
spectatori care își încurajau colegii, angrenați într-o pasionantă 
competiție de mini-baschet. Se desfășura cea de a II-a etapa a 
Cupei primăverii, organizată de cercul de baschet de la Palatul 
Pionierilor pentru băieții și fetele născuți în 1955—1956 și mai 
mici. întrecerea care a angrenat peste 100 de practicant ai 
acestui joc sportiv, s-a bucurat de un real succes.

în urma desfășurării turneului fulger, au fost stabilite urmă
toarele clasamente: BĂIEȚI : 1. Palatul Pionierilor (prof. Euge
nia Asmarandei), 2. Steaua (maestrul emerit al sportului Andrei 
Folbertl 3. Clubul sportiv școlar (nrof Ioan Stoișor)} FETE: 
1. Școala sportivă nr. 1 (prof. Gh. Vîrtejan), 2. Școala sportivă 
nr. 2 (prof. Cornelia Mir ci oi u), 3. Clubul sportiv școlar (prof. 
Ioan Stoișor).

în cursul întrecerilor s-au evidențiat M. Letea (Steaua). P. 
Floarea (Palatul Pionierilor) la băieți, E. Puică (Școala sportivă 
nr. 1) și E. Roata (Școala sportivă nr. 2) la fete.

Prot EUGENIA ASMARANDEI

Anton Pongraț, unul dintre 
spadasinii care s-au impus In 

prima etapă.

trolul, cu Cristof și Filip în zi 
mare, a întrecut cu ușurință 
Medicina Tg. Mureș (10—6). E- 
chipa prof. Gh. Matei s-a evi
dențiat în mod deosebit în me
ciul cu C.S.M. Cluj, detașîn- 
du-se destul de net (9—7).

Dar, cele mai mari surprize 
le-au realizat spadasinii de la 
Electroputere Craiova, elevii 
prof. Paul Ghinju. Mai întîi, în 
fața redutabilei echipei a I.C.F. 
(9—7) și apoi, la un scor și mai 
drastic, în confruntarea sporti
vă cu una dintre favoritele 
probei, Medicina Tg. Mureș

Jankovicî, Sandici el co.

la turneul de la Cluj
Federația de specialitate din 

Iugoslavia a anunțat partici
parea selecționatei orașului 
Belgrad la turneul internațio
nal de polo, care va avea loc 
la sfirșitul acestei luni, la 
Cluj. Vom avea deci prilejul 
să-i revedem pe Sandicj, Jan- 
kovici, Perisici și toți ceilalți 
virtuoși jucători ai lui Parti
zan.

Na
Ea turneul amintit, va mai 

fi prezentă, în afara echipei 
naționale a R. D. Germane, 
și o selecționată de tineret a 
Ungariei, pe care specialiștii 
din țara vecină o pregătesc 
pentru J.O. din 1972.

boxeri s-au menajat, pentru ca 
in ultima, antrenorul lui Crudu 
să se hotărască să arunce pro
sopul.

Duelul dintre Bădoi (Dinamo) 
și Negoeseu (Olimpia Buc.) a 
plăcut, datorită boxului tehnic 
eficace al dinamovistului. Bădoi 
a arătat că ștăpînește o gamă 
variată de lovituri șl că, atunci 
cînd momentul o im,pune, știe să 
puncteze decisiv. Meciul său cu 
Negoeseu nu a fost ușor, cunos
cute fiind rezistența deosebită, 
dîrzenia acestuia din urmă. To
tuși, Bădoi a reușit să-și trimită 
adversarul la podea în ultimul 
rund, punîndu-l în situație de 
k.o. Arbitrul clujean Baciu a 
dictat însă greșit continuarea 
luptei, atunci cînd Negoeseu era 
la capătul puterilor, și numai la 
intervenția delegatului general, 
Epureanu, el a pus capăt luptei.

Un meci care... n-a spus nimic, 
la categoria șemiușoară. Al. Murg 
(C.S.M. Cluj) l-a învins pe Deicu 
(Dinamo) la puncte, decizia fiin- 
du-i acordată cu 2—1. Frunțile 
spectatorilor s-au descrețit însă, 
vizionînd partida dintre Dinu (Fa
rul Constanța) și Dumitrescu 
(Dinamo). Ambii tfugiliști au ofe
rit un adevărat recital, Dinu reu
șind însă să arate ceva în plus 
față de adversarul său, și anu
me : stăpînirea luptei de aproa-^ 
pe, scăderi de nivel urmate da 
serii fulgerătoare la corp și la 
cap.

A nemulțumit, în schimb euo* 
luția campionului C. Ghiță (Di
namo), care a fost întrecut de 
clujeanul Majai. Confuz și ob-

strucționist, Ghiță n-a putut 
face față tenacelui său adver
sar, care a cîștigat datorită com
bativității. Meci „improvizat" la 
categoria mijlocie. Clujeanul Mi
loneanu a fost ales în ultim mo* 
meni, ca adversar al lui Olteana 
(Dinamo). Boxerul dinamovist a 
dominat autoritar în primul rund, 
însă cînd gongul a anunțat în
cheierea reprizei și arbitrul a 
dictat „stop's, Miloneanu a plasat 
un puternic croșeu de dreapta în 
bărbia adversarului, trimițîndu-l 
pe acesta la podea. Era gata-gata 
ca arbitrul să-l declare ...învin
gător prin k.o. pe boxerul de la 
C.S.M., însă în cele din urmă a 
fost dat verdictul corespunzător : 
descalificarea lui Miloneanu.

Chivăr (Steaua) și Stupipf (Me
talul Buc.) au înșelat așteptă
rile. S-au schimbai multe „pal- 
me“, acțiunile ambilor sportivi 
fiind deseori lipsite de claritate, 
învingător — la puncte — Chivăr. 
In sfîrșit, Cimpeanu (Metalul 
Buc.), a confirmat saltul pe care 
l-a făcut în ultimul timp. Repriza 
secundă i-a aparținut net, însă 
în ultima a cedat întrueîtva pa
sul, dinamovistului Constanti- 
neșcu. In încheiere, subliniem ca
litatea arbitrajelor prestate de 
Robert, Dulău, Ferber, Orban, 
Chendreahu și Mihelfi.

R. CALĂRAȘANU

Concursul universitar este
sau nu al studenților ?

precum și faptul eă primilor 
elasați nu li s-a făeut o festi
vitate de premiere.

Ad. IONESCU

PE SCHIURI
(Urmare din pag. 1)

4. V. Mărgineanu (A.S.A.) 194,5 
p (49,5 m 4- 47 m), 5. Anghel 
Bîriș (A.S.A.) 188 p — 54,5 m 
-)- 55,5 m — căzute, 4- 56 m> 
6. L. Mureșan (A.S.A.) 176,9 
(49,5 m 4- 47,5 m); juniori : 1. 
Gh. Girncț (A.S.A.) 206,4 p (48,5 
m 4- 51,5 m), 2. M. Suroiu
(A.S.A.) 204,3 p (50,5 m -f- 53 
m), 3. V. Bîrsan (Tractorul) 190,5 
p (47 m 4- 46 m -)- 51 m — 
ultimele două sărituri căzute),
4. I. Proca (Dinamo) 189,6 p, 5.
5. Buda (A.S.A.) 186,1 p, 6. V. 
Moruzan (Tractorul) 172,9 p. 
(C. GRUIA — coresp. principal)

9 Tradiționalul concurs al 
schiorilor bucureșteni, „Cupa 
drumarilor", ajuns la a XVI-a 
ediție, s-a desfășurat în Bu- 
cegi, pe pirtia de la Cota 1 400 
cu participarea a 175 de avan
sați, începători și copii. Cîști- 
gătorii probelor : avansați, sla
lom special fete : Irina Proda- 
nov (Proiectantul), băieți: Mar
cel Comănescu (Proiectantul) ; 
slalom uriaș fete : Irjna Proda- 
nov, băieți: Dan Cojocaru; 
combinată fete: Irina Proda- 
nov, băieți : Marcel Comănescu; 
începători, slalom băieți: Cr. 
Jileghie (I.P.B.), fete: E. Hor- 
mung (I.P.B.); copii, slalom : 
D. Hilcken.

Trofeul a fost cucerit de echi
pa asociației organizatoare, Pro
iectantul, cu 625,5 p, urmată de 
I.P.B. 929,5 p, I.P.G.G. 1092 p 
etc. (L. CUTCUDACHE — co
resp.).
- Q Finalele școlilor profesio
nale ale Ministerului Mine
lor, desfășurate pe pirtijle 
Paringului cu participarea ele
vilor din Miercurea Ciuc, 
Pelroșeni, Lupeni și Baia Mare, 
au desemnat următorii cîștigă- 
tori : fond 10 km juniori mari : 
B. Târâte (Lupeni), 5 km juniori 
mici : D Popovici (Lupeni), 3x5 
km juniori: Grupul școlar mi
nier Lupeni I, slalom special 
juniori mari ; V. Crpmpanschi 
(Baia Mare), șlafom special ju
niori mici : Ion Mariaș (Baia 
Mare), slalom uriaș juniori 
mari : V. Crompanschi, slalom 
uriaș juniori mici: Ion Mariaș, 
(1'iTU CORNEA s coresp.).

Atac al bucur e șt en- 
celor in meciul 
C.P.B. — Farul, 
desfășurat duminică 
la Giulești, și în
cheiat cu victoria 

gazdelor (3—1))
Foto :

FR. BRANDRUP

La zi, in diviziile A și B
• Deoarece pînă la închi

derea ediției de ieri nu ne-a 
parvenit rezultatul partidei In
dustria sîrmei — C.S.U. Ora
dea (m, B), disputat la Cîmpia 
Turzii, venim acum cu amă
nuntele furnizate de corespon
dentul nostru P. Țonea. For
mația orădeană, deși a sosit 
la C. Turzii sîmbătă seara, s-a 
prezentat în sală la 17 minute 
după ce arbitrul întîlnirii con
semnase pe foaie scorul de 
3—0 în favoarea localnicilor 
(neprezentarea adversarului). 
La protestul oaspeților, oaie 
pretindeau că nu li s-a comu
nicat ora de începere a me
ciului, jocul a avut totuși loc 
și ș-a încheiat cu scorul de 
3—2 pentru Industria sîrmei, 
urmînd ca F’.R.V. să rezolve 
litigiul. In aceste condiții, cla
samentul seriei respective, pu-

blicat mai jos. 
apare fără rezul
tatul întîlnirii de 
la C. Turzii.

• La meciul 
Sănătatea Tîrgo- 

viște — Politeh
nica Brașov, jucat 
duminică la Gă- 
erști, sportiva Mar
cela Pripiș, de ■ la 
Politehnica s-a... 
supărat pe an
trenorul ei cînd 
acesta îi dădea 
unele indicații și 
i-a răspuns pe un 
ton ireverențios: 
„Lasă-mă, domnu
le, în pace!", 
în lipsa unej jucătoare de re
zervă la valoarea titularelor, 
antrenorul a păstrat-o în te
ren pe Pripiș, Crede ea că 
lipsa unor rezerve valoroase 
îi dă dreptul la asemenea 
„răsfățuri" ?

CLASAMENTE LA ZI
MASCULIN SURIA I

DIVIZIA A DIVIZIA B

masculin SERIA I 1. Polit, Cluj 9 7 2 23:11 16
1. steaua 9 9 0 27: 8 18 2. A.s.A. sibiu 9 6 3 21:16 15
2. Dinamo 9 8 I 25: 8 17 3. Ind. ș. C. Turzii 8 6 2 18:11 14
3. Viit. RaeSu 9 4 5 18*49 13 4. Prog. Suceava 9 â 4 17:15 14
4. Petrolul PI. 9 3 6 12:21 12 5. C.F.R. Cluj 9 4 5 18:17 13
5. I.C.F. Buc. 9 2 7 13:22 11 6. Ped. Tg. Mureș 9 3 6 11;19 12

Alumina oradea 9 1 8 835 10 7. Coop. Ș. gilv. 9 3 6 16:19 12
8. C.S.U. Oradea 8 1 7 7:23 9

SERIA A II-A SERIA A II-A
1. Ha Did 9 9 0 27: Ș 13 1, înainte Tim. 9 8 I 26: 7 17
2. Politehnica Galați 7 6 1 20 : 7 13 2. Electroputere
3. Minerul B. Mare 9 3 6 11:20 12 Craiova 9 7 2 22:17 16
4. Celuloza Brăila 8 3 5 13:16 H 3. Politehnica Tim, 9 6 3 21:13 15
5, Farul 9 2 7 11:25 11 4.\Univ, Tim. 9 5 4 22:12 14
6. Țraețorul Bv, 8 2 6 11:19 10 5. univ, Cv. 9 3 6 14:22 12

5—7, Gloria Arad 9 3 6 13:21 12
FEMININ 6—7. șt. Petroșenl 9 3 6 13:21 12

8. Creația Brașov 9 1 8 8:26 10
1. Rapid 9 9 0 27: 1 18
2. Dinamo 9 9 0 27: 2 18 SERIA A III-A
3. penicilina lași 10 7 3 23:11 17 1. Prog. București 9 9 0 27: 5 18
.4; 10 6 4 23T7 16 2. Polii. Brașov 9 7 2 2441 16
5. C.P, Bpcyrești 10 6 4 19;21 16 3, Sem. București 9 6 3 22:18 15
6. Farul 10 5 5 20:21 15 4. Med. București 9 4 5 18:20 13
7. Univ. Cluj 10 3 7 15:23 13 5. Univ. București 9 4 5 17:21 13
8. Univ- Craiova 10 2 8 7:26 12 6. Conșț. București 9 3 6 13:23 12
9. Drapelul r. sibiu 15 1 9 8:27 11 7. Politehnica Iași 9 2 7 13:23 11

1Q, Meclicina buc, 10 1 9 7:27 11 8. Dacia Brăila 9 1 8 11:24 10

• Flacăra roșie București a 
produs o surpriză, obținînd 
duminică prima victorie în ac
tualul campionat, în dauna 
Voinței M. Ciuc, clasată (îna
inte de meci) pe locul 211

FEMININ, SERIA I
1. Univ. Timișoara
2. Sănătatea Arad
3. Medicina Tg. M.
4. Coryinul Deva
5. Medicina Cluj
6. Lie. N. Băleescu 

Ciuj
7. Școala sp. Oradea
8. C.S.U. Oradea

SERIA A
1. I.C.F. București 
" școala sp. " '

Voința M.
Sănătatea
Tîrgoviște
Tricotajul

6. Știința Găești 
Polit. Brașov 
Flacăra r. Buc.

2.
3.
4.

5.

7,
8.

C-ța. 
c.

Bv.

3
2
1

II-A

0
3
3
3
6

5
4
3
3
1

0
3
4

27: 3 
19:11 
22:13 
20:13 
13:22

18
15
15
15
12

12
11

27: 6
21:17
17:13

18
15
14

4
5
6
6
8

19:17
18:19
14:21
10:22
13:24

14
13
12
12
10

SERIA A
Ceahlăul P. N.
Prog. București
Vijt. București
Uni.v. Iași
Școala sp. Bacău
Univ. București
Polit. Galați
A.S.E. București

A.S.E. București 
meciul cu Progresul București pe 
care l-a pierdut prin neprezen-» 
tare,

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17
16
15
14
13
13
10
9

nepunctat

1
2
3
4
5
5
8
8

26: 5 
25:13 
20:13 
17:15 
17:20 
15:19
7:25
7:24

Revenind asupra concursului 
republican, universitar de sală, 
a cărui cronică a apărut Ieri, 
dorim să facem cîteva aprecieri 
de ordin organizatoric. Vom în
cepe chiar cu titulatura con
cursului. Prin concurs universi
tar, oricine înțelege o întrece
re a studenților. Numai că, în 
regulamentul întocmit 
zat de organizatori, la 
IV „PARTICIPANȚI", 
gru pe alb : au drept 
cipare componenții secțiilor de 
atletism legitimați la cluburile 
sportive universitare. Este știut, 
însă, că în asemenea secții pot 
fi legitimați și atleți care au 
terminat, sau nu și-au început 
încă studiile universitare. Caz 
concret: proba de 50 mg fete 
a fost cîștigată (7,3 ș — la nu
mai o zecime de rezultatul cu 
care Valeria Bufanu ș-a clasat 
a cincea Ia Madrid !) de Vio
rica Enescu ; fiind legitimată, 
regulamentul i-a permis șă par
ticipe, deși a absolvit I.C.F.-ul. 
Atunci cum rămîne cu denu
mirea competiției ?

Inițial se stabilise ca 
concurent să reprezinte 
stitutul la care învață, 
bul universitar la care 
timat. In campionatul republi
can pe echipe, cînd se întâlnesc 
cu formații nestudențești, e 
bine ca studenții șă aibă o uni
că reprezentativă puternică. Dar, 
nu și atunci etnd studenții se 
întrec între ei. Spunem aceasta 
deoarece, pînă în ziua con
cursului, era stabilit ca Al. 
Munteanu, S. Hodoș și A. Vita- 
lioș să apere culorile I.C.F.-ului, 
deși ei învață la alte institute 
(Construcții, Politehnică)! La 
cererea cadrelor didactice, aces
tei prevederi i-au fost aduse 
mendamentele cuvenite,

Mai remarcăm că proba 
triplusalt a început cu 35 
minute mal tîrziu decît trebuia

și difu- 
capitolul 
scrie ne- 
de parti-

fiecare 
nu in
el clu- 
e legi-

a-

de
de

Rezultate tehnice : BĂIEȚI — 
50 m : C. Agapie (A.S.E. Buc.)
5.8, Al. Munteanu (Constr. Buc.)
5.9, C. Rizon (I.C.F.) 6,0. D.
Grama (Univ. Cluj) 6,0. Gh. 
Monea (I.C.F.) 6,0; 50 mg: H. 
Cerneseu (I.C.F.) 7,1 Ad. Schnei
der (Pol. Tim.) 7,2, Șt. Șzat- 
mari (Univ. Cluj); înălțime : A. 
Șepci (Univ. Cluj) 1,96, M. Mi- 
tilecis (I.C.F.) 1,96, C. Cerniră 
(I.C.F.) 1,90, P. Stănășel (Pol. 
Iași) 1,87, D. Damian (Univ. 
Cluj) 1,84; prăjini: N. Ligor 
(I.C.F.) 4.30, S. Marian (Constr. 
Buc.) 4,20, C. Pop (Univ. Cluj)
4.10, Fl. Coman (Univ. Buc.) 4,00, 
Al. Ilisei (Univ. Iași) 3,90, H. C. 
— P. Astafei (Steaua) 4,80; lun
gime : C. Agapie 7,07, E. Pe- 
reteatcu (Ped. Bacău) 6,85, S. 
Lupan (Pol. Buc.) 6,81, M. Du
mitrescu (Pol. Brașov) 6,75; 
triplu: Al. Mihu (I.C.F.) 15,31, 
M. Dumitrescu 14,86. P. Ciuper
că (Ped. Bacău) 14,81, L. Groza 
(A.S.E.
(I.C.F.) 14,16,
Pitești) 14,16; greutate : S. Ho
doș (Pol. Buc.) 14,01, I. Vasiloiu 
(Agron. Buc.) 13,95, Al. Techir- 
dalian (I.C.F.) 13,94, I. Ciocă- 
nescu (I.C.F.) 13,91, C. Mihai 
(Pol. Buc.) 13,01, L. Popescu 
(Pol. Buc.) 13,00; FETE — 50 m: 
G. Rădulescu (Univ. Iași) 6,8, 
M. Păun (Univ. Iași) 7,0. Ec. 
Crețu (Univ. Iași) 7,0, A. Gheor- 
ghe (Ped. Pitești) 7,0, A. Vita- 
lioș (Pol. Buc.) 7,0; 50 mg: V. 
Enescu (I.C.F.) 7,3, A. Vitalioș 
7,4, Șt, Nedelcu (I.C.F.) 7,4, M. 
Simedru (Univ. Buc.) 7,5, E. 
Schal (I.C.F.) 7,6, S. Tănase 
(Univ, Cluj) 7,7; înălțime: M. 
Dobre (I.C.F.) 1,50, M. Simedru 
1,44, I. Tomesik (Ped. Oradea) 
1,44; lungime: G. Rădulescu 
5,78, M. Dobre 5,34, V. Secară 
(I.C.F.) 5,27; greutate: E. Lefter 
(I.C.F.) 12,88, Șt. Pînzaru (I.C.F.) 
12,58. ‘

Buc,) 14,40, E. Barbu 
>, Cr. Corbu (Ped.

regia
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Postscriptum la prima etapă
(Urmare din pag. 1)

reze. Sint vizibile, în primul rind, eforturile 
unora dintre antrenori de a renunța l-a 
scheme rigide in favoarea unei dinamici 
sporite, unui JOC DE MIȘCARE, în ambele 
sensuri, menit să rezolve eficient cele două 
faze, de apărare și de atac. Iată, de pildă, 
participarea fundașului la acțiunile ofensive 
nu este o noutate la noi, dar, se pare că 
în momentul de față tinde să capete carac
ter de generalizare, cîștigînd noi adepți. Și 
pentru a exemplifica. — la început cu ele
mentele pozitive — trebuie reamintit faptul 
că primul gol al Jiului a fost opera funda
șului Talpai, care — scrie trimisul nostru la 
Petroșeni — l-a marcat în „gen Facchetti", 
iar la baza punctului realizat de Pîrcălab a 
stat acțiunea ofensivă a jucătorului cu nr. 4, 
Ștefan, urmată de o pasă trimisă precis și 
la timp. In primul caz, funclașul Jiului a 
apărut spontan la finalizare, surprinzîrid ad
versarul descoperit intr-o anumită zonă, în 
cel de al doilea — jucătorul dinamovist s-a 
oprit la pasa decisivă, pe care, așa cum spu
neam, a efectuat-o corect.

Sînt însă fundași care, asumîndu-și ase
menea sarcini, consumă efort inutil. Printre 
aceștia și Sătmăreanu (criticat și de propriii 
lui antrenori, dar, se pare, fără ecou) ale 
cărui incursiuni, dese și suficient de impe
tuoase, în terenul advers se încheie ori cu 
centrări înalte, trimise Ia întîmplare, ori cu 
șuturi „telefonate" de la distantă, ușor de 
anticipat și deci de contracarat. Și conse
cințele acestui mod defectuos de a înțelege 
sensul tactic al acțiunii pot căpăta accente 
mai grave in cazul în care adversarul se 
servește cu maximum de profit de arma 
contraatacului. Mai ales că (s-a văzut dese
ori) locul celui plecat în atac nu este trecut 
— cum ar fi normal — în supravegherea 
unui alt coechipier vecin de post cu funda
șul lateral-ofensiv.

★

Vorbeam în rîndurile de față — referin- 
du-ne la orientarea echipelor noastre spre 
un joc de mișcare — de încercări de rezol
vare a acestei probleme în ambele sensuri: 
apărătorii ajută pe înaintași, dar și aceștia 
din urma sînt datori să-i sprijine pe cei din 
ultimele linii, așa cum s-au străduit să o 
facă duminică petroliștii și dinamoviștii bă
căuani. Intr-adevăr, Grozea, Moldoveanu, 
Ene Daniel, Comănescu, Dembrovschi au 
încercat să înăbușe din fașă atacurile ad
verse. jenînd pe apărători, venind des îna
poi, închizînd unghiurile Toate acestea, în 
dorința de a respecta indicațiile antrenorilor 
lor, în convingerea că numai printr-o parti
cipare fără menajamente — repetăm, în am
bele situații ale jocului — pot asigura echi
pei lor caracterul, esențial, DE BLOC UNI
TAR.

,4w fost, desigur, și unele fisuri în încer
cările lor, dar, pentru moment, și intențiile 
contează.

★

In încheiere, cîteva cuvinte elogioase adre
sate cavalerilor fluierului, care și-au înde
plinit cu brio importanta lor misiune contri
buind la buna desfășurare a jocurilor. Re
ceptivi, cronicarii noștri nu și-au drămuit 
calificativele, acordîndu-le de la patru stele... 
în sus (cinci pentru Petre Sotir și Aurel 
Bentu, patru pentru Zaharia Drăghici. Iosif 
Ritter, Vasile Dumitrescu, Zaharia Chifor și 
Sever Mureșan).

Le-a înlesnit sarcina, recunosc toți, și ati
tudinea corectă a majorității echipelor, a 
celor mai mulți dintre jucători. Cele cîteva 
abateri înregistrate la Petroșeni (Deselnicu, 
Oblemenco, Stocker — ultimul a efectuat un 
placaj ca la rugby) sînt doar cîteva umbre 
pe tabloul, in general, plăcut al acestei pri
me etape a returului, la capitolul disciplină.

ir ir

Din carnetul cronicarului
discehnamint
Am publicat ieri declara

țiile pe care ni le-au făcut, 
imediat după meci, antrenorii 
C. Teașcă și T. Bone, refe
ritor la jocul disputat la Cluj. 
Ceea ce ne-a frapat în mod 
deosebit a fost discernămîntul 
cu care cei doi specialiști au 
analizat evoluția fiecărui fot
balist în parte, la numai cîte
va momente după încetarea 
partidei, Se putea desprinde 
cu ușurință că pentru lipsu
rile manifestate în decursul 
celor 90 de' minute de elevii 
lor, se simt și ei răspunzători, 
că prima partidă oficială, după 
o îndelungată' perioadă pregă
titoare, a scos în relief la
cune individuale și de an
samblu ce vor trebui re

mediate cît mai curînd.
Jocul de la Cluj a fost 

submediocru. Dar și așa stînd 
lucrurile, privind doar 'prin 
prisma rezultatului, Bone ar 
fi trebuit să radieze de bucu
rie pentru punctul cucerit 
în deplasare. Ei bine, nu ra
dia '. Era preocupat și nemul
țumit de jocul necorespunză
tor al lui Dumitriu III și bl 
celor două vîrfuri de atac. 
Teașcă, la rîndul lui, dincolo 
de rezultatul care, orice s-ar 
spune, nu-1 poate satisface, 
deoarece echipa a jucat acasă, 
ne-a vorbit cu calm de _ „ba
loanele" la întîmplare trimise 
de fotbaliștii lui, de irosirea 
forțelor și complicarea jocului 
în faze ce normal trebuiau șă 
aibă mai multă eficacitate. 

Așadar, dincolo de rezultat, 
de la ambii antrenori s-au 
desprins idei vizînd realizarea 
unui fotbal de calitate.

Trecînd peste faptul că am 
așistat la o partidă slabă, am 
plecat de la Cluj cu certitu
dinea că antrenorii respectivi 
vor găsi în scurt timp solu
țiile cele mai eficiente pentru

echipele pe care le conduc. 
Discernămîntul și seriozitatea 
interlocutorilor noștri ne fac 
să credem și să așteptăm re
virimentul echipelor lor. (c.m.)

Cind nu se aplică 

corect jocul 
cu „libero"

La Pitești, în numai 10 minute, 
Rapidul a înregistrat o înfrîngere 
la un scor cu care giuleștenii ne 
cam dezobișnuiseră. Ceea ce n-au 
pățit în meciuri internaționale 
grele susținute în deplasare — cu 
Trakia Plovdiv și Juventus Torino 
în cadrul „C.C.E." , s-a produs pe
stadionul argeșean. Că putea să nu 
se întîmple, eă Rapidul ar fi pu
tut, cu oarecare șansă, să obțină 
un punct sau chiar două, am men
ționat și în cronica noastră de 
ieri, în rîndurile de față ne pro
punem să arătăm fium se expli
că, totuși, DIN PUNCT DE VE
DERE AL RAPIDULUI, înfrînge- 
rea de la Pitești.

Vom eluda — deliberat — din 
argumentația noastră „fatalitatea" 
acelui minut 80, aducător de de
zastru în tabăra rapidistă ; vom 
sări și peste faptul că, în acel 
minut, Motroc era căzut la mar
ginea terenului... în acele mo
mente, rapidiștii se apărau în 
7—8—9 oameni și a pune golurile 
primite în min. 80 pe seama lip
sei momentane din joc a unui 
singur fotbalist ni se pare a fi o 
scuză mult prea minoră.

Ne permitem să spunem că Ra
pidul a pierdut sau, dacă vreți, 
N-A CÎȘTIGAT la Pitești pentru 
că n-a aplicat eficient, corect, jo
cul eu „libero". Dacă în fazele de 
apărare nu s-au făcut multe gre
șeli (de fapt — și fără „libero*4 — 
apărarea Rapidului era recunos
cută printre cele mai bune, dacă 
nu cea mai bună din țară), acțiu
nile ofensive, pe contraatac, au 
fost, de cele mai multe ori, ane
mice. Este știut că apărarea cu 
„libero» este compensată în dina
mica jocului de atribute speciale 
ale oamenilor care fac contraata
cul. Pentru a da totuși goluri, In
ter, de pildă, se bazează pe forța 
percutantă a unui Mazzola, Capel
lini sau Domengb-ini care, oricînd 
se pot DUCE, și se duc realmente 
pînă în poartă. Fiecare clin a- 
cești jucători TREBUIE SĂ RE
ZISTE atacului a 2—3 adversari, 
jucătorii de contraatac fiind mai 
puțini — numeric — decît apă
rătorii adverși și să aibă forța

șă ÎNCHEIE singuri contraatacul.
Cum a jucat Rapidul ? Chiar 

și atunci cînd vreun vîrf (Dumi
triu, Neagu și în mal micM mă
sură lonescu) a avut mingea, el 
și-a căutat în primul rînd — vi
zibil — partenerul de susținere 
(vechiul șî clasicul joc de combi
nații al Rapidului), neîncercînd 
rezolvări decisive pe cont propriu. 
Este adevărat că doi din rapidiș
tii care „se duc la gol” — Năstu- 
rescu și Codreanu — au lipsit, dar, 
în absența lor, maniera greșită 
de joc a celorlalți a fost flagran
tă.

M. POPESCU

Așa nu se poate !
Pentru a menaja terenul 

din Petroșeni, unde urma să 
aibă loc meciul de divizia A 
dintre Jiul și Universitatea 
Craiova, întîlnirea dintre for
mațiile de tineret ale celor 
două cluburi a fost progra
mată la Lonea. Pînă aici, to
tul pare normal. Dar iată-ne 
la Lonea, surprinși de modul 
în care gazdele (Jiul Petro
șeni) s-au ocupat de organi
zarea meciului. Terenul a fost 
nemarcat, vestiarul arbitrului- 
neîncălzit, cabinele jucătorilor 
— invadate de fumul emanat 
de sobele defecte (în pauză 
unii jucători au preferat să 
stea afară) etc etc.

Să notăm, în altă ordine 
de idei, că unul dintre arbitrii 
de linie (Barna), delegat din 
localitate, s-a prezentat la 
meci după ora la care fusese 
programată partida !

De ce nu se acordă impor
tanta cuvenită unei compe
tiții atit de utile cum este 
acest campionat ?

în meciul de la Lonea am 
remarcat cîteva elemente de
osebit de talentate despre care 
se va vorbi în viitorul apro
piat : Bălan, un atacant cu 
un gabarit impresionant și cu 
o viteză remarcabilă (11,8 pe 
100 m), Stanciu, Petrache, de 
la craioveni, Covaci, Goliac 
și Achim de la gazde. (l.O.)

Buletinul 
diviziei C
Seria EST

OȚELUL GALAȚI — UNI
REA FOCȘANI (4—1). Au 
înscris: Bruștiuc (min. 20), 
Oțescu (min. 22 și 28), Ailioaie 
(min. 57), respectiv Artene 
(min. 79). Corect, arbitrajul lui 
C. Gheorghiță — Bacău. (Ș. 
Constantinescu, coresp. prin
cipal).

ANCORA GALAȚI — GLO
RIA BÎRLAD (2—0). Cele două 
goluri ale gălățenilor au fost 
realizate de Dărăbani (min. 37) 
și Tărpan (min. 56). Gh. Re- 
tezan — București a arbitrat 
inegal. (T. Siriopol, coresp.)

PETROLUL MOINEȘTI — 
ȘOIMII BUZĂU (0—0). Oas
peții au avut inițiativa în 
prima repriză. în min. 70, 
Chirilă (Petrolul) a ratat un 
penalti. Bun, arbitrajul lui 

P. Brătănescu — Suceava. (C. 
Fanai te, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — 
MEDICINA IAȘI (0—0). Gaz
dele au dominat mai mult. A 
arbitrat bine A. Macovei. (N. 
Lazăr, coresp.)

METALUL BUZĂU — TEX
TILA BUHUȘI (1—1). Golurile 
au fost înscrise de lonescu 
(min. 14) pentru Metalul, Toma 
(min. 14) pentru Textila. C. 
Iofciulescu — București a 
condus bine. (M. Dumitru, co
resp.)

MINOBRAD VATRA DOR
INEI — S.U.T. GALAȚI (2— 
0). Au marcat: Vișchi (min. 
51) și Belisna (min. 63). A 
arbitrat satisfăcător C. Ale
xandru Iași, (P. Spac, coresp.) 

METALUL RĂDĂUȚI — 
GLORIA C.F.R. GALAȚI 
(0-3).

CLASAMENT

1. Gloria Bîrlad 14 10 1 3 25- 8 21
2. Ancora Galați 14 9 1 4 25-15 19
3. Med. Iași 14 7 3 4 24-16 17
4. Oțelul Gl. 14 7 2 5 19>14 16
5. Gloria C.F.R.

Galați . 14 8 0 6 22-18 16
6. Textila Buhuși 14 6 3 5 18-15 15
7. Minobrad V.D. 14 7 1 6 17-16 15
8. Met. Buzău 14 5 4 5 14-13 14
9. Foresta Fălt. 14 5 4 5 16-17 14

10. Pet. Moinești 14 5 3 6 17-18 13
11. Șoimii Buzău 14 5 3 6 21-23 13
12, Unirea Foc. .14 5 2 7 18-19 12
13. S.U.T. Gl. 14 2 4 8 11-29 8
14. Met. Rădăuți 14 0 3 11 6-32 3

ETAPA VIITOARE (17 martie) : 
Gloria Bîrlad — Minobrad V, Bor
nei, Textila Buhuși — Oțelul Ga
lați, Unirea Focșani — Ancora 
Galați» Gloria. C.F.R. Galați — 
Metalul Buzău, S.U.T. Galați — 
Petrolul Moinești, Șoimii Buzău 
— Foresta Fălticeni, Medicina 
Iași — Metalul Rădăuți .

Seria SUD
RAPID C. F. BUCUREȘTI — 

VIITORUL FIENI (2—1). Joc 
frumos. Oaspeții au deschis 
scorul, prin Podină (min. 14). 
După pauză, bucureștenii au 
dominat mai mult. Pentru Ra
pid C. F. au marcat: Dinu 
(min, 39 din 11 m) și Berec- 
meri (min. 74). Bun, arbitra
jul lui N. Negoiță — Con
stanța, (R. Sulț)

ELECTRICA CONSTANTA — 
FLACĂRA ROȘIE BUCU

REȘTI (1—0). UnicuJ gol a 
fost realizat de D. Olteanu 
(min. 43). C, Dragii — Ploiești 
a condus bine. (C. Popa, co
resp. principal)

PROGRESUL BRĂILA — Ș. 
N. OLTENIȚA (6—2). Au mar
cat : Baltag (min. 43, autogol), 
Iancu (min. 44), Mușat (min. 
59, autogol), Stoian (min. 65 
din 11 m și 76), lonescu (min. 
88), respectiv Nitu (min. 2 <și 
5). A arbitrat bine G. Mano- 
lache — Constanța. (G. Rizu, 
coresp.)

Duminică în Giulești, suporterii feroviari care 
toria Rapidului C.F. (cat. C) în fața Electricei 
poarta oaspeților

OLTUL SF. GHEORGHE — 
RAPID PLOPENI (0—0). Gaz
dele au avut inițiativa în pri
ma repriză. Bun, arbitrajul lui 
N. Ene — București. (Gh. 
Briotă, coresp.)

I.M.U. MEDGIDIA — STU
FUL TULCEA (1—0). A în
scris : Marin (min. 62). în min. 
33 jucătorul Drăghici 

(I.M.U.M.) a ratat un 11 m. 
V. Dumitru a arbitrat bine. 
(R. Avram, coresp.)

DUNĂREA GIURGIU — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 
(1—0). Gazdele au cîștigat 

iprin golul înscris de Iacob 
(min. 23). Arbitrul I. Dancu 
— București a eliminat pe ju
cătorul Haimana (Chimia) 

pentru lovirea intenționată a 
adversarului. (T. Barbălată, 
coresp.)

METALUL TÎRGOVIȘTE — 
T.U.G. BUCUREȘTI (3—1). 
Autorii golurilor: Buzatu
(min, 17), M. Nlțescu (min. 
20), Tiron (min. 85), respectiv 
Chelu (min. 3). Corect, arbi
trajul lui E. Sterescu — Curtea 
de Argeș. (M. Avanu, coresp. 
principal)

CLASAMENT
1. Bun. Giurgiu 14 11 1 2 29-12 23
2. Met, Tîrg. 14 9 2 3 31-13 20
3. Prpg. Brăila 14 7 3 4 24-13 17
4. Rapid Plopeni V 7 3 4 28-19 17
5. FI. r. Buc. 14 7 2 5 20- 9 16
6. Elec. C-ța. 14 7 1 6 17-17 15
7. Chimia Tr.

Măgurele 14 5 5 4 7-14 15
8. I,M.U. Med. 14 4 4 6 11-14 12
9. Stuful Tulcea 14 6 0 8 16-20 12

10. T.U.G. Buc. 14 3 5 6 15-17 11
11. S. N. Oltenița 14 4 3 7 17-26 11
12. Rapid C. F.

București 14 4 3 7 15-30 11
13. Oltul Sf. Gh. 14 3 4 7 15-21 10
14. Viitorul Fieni 14 2 2 10 9-29 6

ETAPA VIITOARE. (17. martie) :
S. N. Oltenița - Rapid. c. F.
București, Flacara roșie Bucu-
rești —- Oltul Sf. Gheorghe, T.U.G.
București — Dunărea Giurgiu,
Rapid Plopeni — Electrica Cons-
tanța, Chimia Tr. Măgurele —
Metalul Tîrgoviște, Stuful Tulcea
— Progresul Brăila, Viitorul Fieni
— I.M.U. Medgidia.

Seria VEST
U. M. TIMIȘOARA — 

TRACTORUL BRAȘOV (1—1). 
Au înscris; Sețu (min. 47) 
pentru U.M.T., Vătafu (min. 
14) pentru Tractorul. (P. Fă- 
niță, coresp.).

A.S.A. SIBIU — CHIMIA 
FĂGĂRAȘ (2—2). Autorii go
lurilor : Panait (min. 38), Popa 
(min. 85) pentru A.S.A., Dră- 
goi (min. 7 și 51) pentru 
Chimia. Bun, arbitrajul lui 
G. Smeureanu — Rm. Vîlcea. 
(I. Boțocan, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA 
— METALUL TR. SEVERIN 
(1—0). Peste 8000 de spectatori 
au asistat Ia derbiul seriei. 
În repriza a doua craiovenii 
au dominat categoric. Unicul 
gol a fost marcat de Popescu 
(min. 89). A arbitrat bine I.

nu luaseră drumul Piteștiului au asistat la vie- 
Fieni. Scor: 3—1. In fotografie: atac la 

Foto: N. TOKAGEK

Chilibar-Pitești (N. Pastrama- 
giu, coresp.).

PROGRESUL STREHAIA — 
MUREȘUL DEVA (1—1). Au 
marcat: Pîrvu (min. 89) pen
tru Progresul, Barbovschi 
(min. 76) 'pentru Mureșul. 
(Gh. Dobreanu, coresp.)

VICTORIA TG. JIU — 
PROGRESUL CORABIA (2— 
0). Autorii golurilor: Pătruț 
(min. 16) și Stănescu (min. 51 
din 11 m). A arbitrat N.
Găman — Simeria. (O. Vîl- 
ceanu, B. Manole, coresp.)

VICTORIA CĂLAN — MI
NERUL ANINA (1—0). Lo
calnicii au cîștigat prin golul 
marcat de Constantin (min. 
15). (A. Gunter, coresp.)

MINERUL LUPENI — C.F.R. 
CARANSEBEȘ. (6—1). Golu
rile au fost înscrise de Co- 
troază (min. 9, 14, 50 din
11 m), Pal (min. 58), Farcaș 
(min. 63), Mirescu (min. 77), 
respectiv Novacovici (min. 11). 
Corect, arbitrajul lui I. Diga 
— Craiova. (I. Ciortea, co
resp.)'

Oprican — Arad, care a c®n- 
dus corect, a eliminat în 
min. 42 pe jucătorii Bocșe 
(Metalul) |și Benczik (Steaua 
roșie) pentru lovire reciprocă. 
(A. Verba, coresp.)

MINERUL BIHOR — RE
COLTA CĂREI (1—2). Autorii 
golurilor: Petz II (min. 5) și 
Polesi (min. 17) ipentru Re
colta, Bule (min. 14) pentru 
Minerul. A condus cu scă
pări E. Palco — Cluj. (M. 
Domițian, coresp.)

CHIMICA TÎRNĂVBNI — 
SODA OCNA MURES (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Fazecaș (min. 78). În min. 80, 
jucătorul Spaniol (portarul 
echipei Soda) a fost eliminat 
pentru injurii și bruscarea ar
bitrului M. Andrei — Sighi
șoara. (I. Ducan, coresp.)

UNIREA DEJ — MINERUL1 
BAIA SPRIE (3—0). Meciul 
nu s-a disputat deoarece echi
pa Minerul a fost suspendată 
de F.R.F. pe o etapă pentru 
neprezentare la o partidă din 
Cupa României.

CLASAMENT
1. Electroputere

Craiova 14 8 2 4 24-11 18
2. Chimia Făgăraș 14 7 4 3 29-20 18
3. Met. Tr. Sev. 14 7 3 4 25-15 17
4. Vict. Călan 14 7 3 4 23-17 17
5. A.S.A. Sibiu 14 5 5 4 24-15 15
6. Minerul Anina 14 6 3 5 17-18 15
7. Mureșul Deva 14 5 4 5 31-19 14
8. Tractorul -Bv. 14 5 4 5 20-21 14
9. Vict. Tg, Jiu 14 6 2 6 21-29 14

10. U.M. Timișoara 14 5 3 6 21-21 13
11. Min. Lupeni 14 5 3 6 23-26 13
12. Prog. Strehaia 14 5 3 6 18-24 13
13. C.F.R. Caran

sebeș 14 3 3 8 20-40 9
14. Prog. Corabia 14 2 2 10 13-33 8

ETAPA VIITOARE (17 martie) :
Progresul Corabia — Electropute-
re Craiova, Mureșul Deva — Vie-
toria Călan, C.F.R. Caransebeș —
U.M, Timișoai'a, Tractorul Bra-
șov — A.S.A. Sibiu, Metalul Tr.
Severin — Progresul Strehaia,
Chimia Făgăraș - Minerul Lu-
peni, Minerul Anina Victoria
Tg. Jiu.

CLASAMENT
1. Chimica Tîrn. 14 9 1 4 22-14 19
2. Medicina Cluj 14 7 3 4 29-10 17
3. Metalul Aiud 14 8 1 5 29-25 17
4. Med. Tg. M. 14 6 4 4 32-23 16
5. Recolta Cărei 14 6 3 5 17-22 15
6. Faianța Sig. 14 6 2 6 23-23 14
7. St. r. Salonta 14 5 3 6 17-15 13
8. Unirea Dej 14 6 1 7 21-20 13
9. Unio Satu M. 14 5 3 6 16-16 13

10. Minerul Bihor 14 5 2 7 21-22 12
11. Metalul S. M. 14 5 2 7 16-17 12
12. Soda O. M. 14 5 2 7 18-23 12
13. Met. Copșa M. 14 4 4 6 17-29 1214. Min. Baia S. 14 5 1 8 16-35 11

ETAPA viitoare (17 martie) : 
Medicina Tg. Mureș — Metalul 
Satu Mare, Minerul Baia Sprie — 
Chimica Tîrnăveni, Recolta Cărei 
— Metalul Aiud, Soda Ocna Mu
reș — unirea Dej, Faianța Sighi
șoara — Minerul Bihor, steaua 
roșie Salonta — Metalul Copșa 
Mică, Unio Satu Mare — Medici
na Cluj.Seria NORD

METALUL AIUD — FAIAN
ȚA SIGHIȘOARA (3—1). Au
torii golurilor : Stoicescu (min. 
3), Ene (min. 20), Radoni (min. 
42), respectiv Sîntion (min. 49 
din 11 m). Arbitrul P. Silaghi
— Oradea a fost depășit de 
joc și nu a colaborat cu ar
bitrii de tușă. (A. Crișan, co
resp.)

METALUL COPSA MICĂ
— UNIO SATU MARE (0—0). 
Joc de slab nivel tehnic. Bun, 
arbitrajul lui I. Baranyai — 
Cluj. (M. Faliciu, coresp.)

MEDICINA CLUJ — ME
DICINA TG. MUREȘ (4—0). 
Au marcat: Nichitin (min. 20, 
81 din 11 m) și Damian (min. 
51 și 79). A arbitrat satisfăcă
tor Ș. Sauer — Cîmpulung 
Moldovenesc. (N. Todoran, 
coresp.)

METALUL SATU MARE — 
STEAUA ROȘIE SALONTA 
(2—1). Au înscris : Both (min. 
23), Elekes (min. 30) pentru 
Metalul, Bogi (min. 37) pentru 
Steaua roșie. Arbitrul Gh.

Pronoexpres — Pronosport

Concursul Pronoexpres nr. 
9 din 28 februarie a.c. a 
atribuit peste 14.300 de pre
mii participanților.

Mîine va avea loc un nou 
concurs Pronoexpres la care 
oricine poate obține un pre
miu pînă la 200.000 lei cu • 
singură variantă.

• Tragerea Pronoexpres de 
mîine miercuri 13 martie 1968 
va avea loc la București în 
strada Doamnei Nr. 2 cu în
cepere de la ora 18.

REZULTATELE TRIERII PRO
VIZORII ALE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 10 DIN 10 

MARTIE 1968

Categoria 1: 1,5 variante cu 
13 rezultate; Categoria a M-a: 
108,5 variante cu 12 rezultate; 
Categoria a IlI-a: 1020 varian
te cu 11 rezultate.
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Primele capitole au fost consacrate perioa
dei timișorene. Anei, o dată cu partea a patra, 
începe ascensiunea europeană a Iolandel, con
cretizată prin medalia de argint de la Berna 
(„europenele" din 1954). După povestea exce
lentului 1,70 de la Oslo, după „reprizele" pa
sionantului duel cu campioana europeană Thel
ma Hopkins și ziua de glorie a recordului mon
dial (1,75), cunoscută în presa vremii drept 
o „cădere a Bastiliel" (14 iulie 1956), capitolul 
VI a urmat filmul „dramei de la Melbourne”, 
care împarte decisiv viața sportivă a lolandei 
Balaș.

V//
REVEDEREA...

La 19 decembrie 1956 ne-am Întors de la 
Melbourne. Primirea Iotului olimpic a fost 
triumfală... Nimic mai firesc : cele cinci medalii 
de aur continuă să fie și astăzi momentul de 
vîrf al sportului nostru. Eu, însă, plîngeam. 
Gîndul că „a mea", a șasea, lipsește, mă îm
piedica să cred că florile și zimbetele îmi sînt 
adresate și mie.

Revederea cu Soeter a fost exact ceea ce 
trebuia să fie. M-a salutat de departe, cu mîi- 
nile sus, ca boxerii — poate pentru a provoca 
astfel, prin ciudățenia gestului, un zimbet —• 
apoi m-a ajutat la valize, cu un plus de agi
tație, ca să ciștige limp, îmi dau seama astăzi 
— și am pornit, în tăcere, spre mașină.

Cit de recunoscătoare i-am lost atunci lui 
Hansi I El a știut întotdeauna să tacă și să 
asculte. Cu șase ani în urmă, pe „Electrica", 
m-a impresionat în primul rînd felul in care a 
ascultat, fără să întrerupă, un copil. Copilul 
eram eu...

Aș avea atitea de spus... Dar nu prea avem 
timp. Și trebuie să mă grăbesc. Important e 
că din ziua aceea de 19 decembrie 1956 și 
pînă la 30 ianuarie 1957 n-am mai vorbit de loc 
despre atletism. Au fost 40 de zile de recu
legere. Hansi n-a încercat niciodată să provoace 
o discuție. Știa cit m-a lovit Melbourne-ul și, 
mai ales, și-a dat seama că o eventuală reve
nire poale pomi numai din mine și în primul 
rînd din amărăciunea îniringerii.

CAPITULARE NECONDIȚIONATA...

La 31 ianuarie 1957 am luat totul de la ca
păt. Și am tăcut-o — vă fur I cu o disperare 
vecină cu nebunia. în noaptea de 30 spre 31 
ianuarie am spus că sînt gata de orice sacri
ficiu. Și am primit, in replică, din partea lui 
Șoeter, un plan infernal, mai împovărător 
decît orice „capitulare necondiționată". Totuși, 
nu-1 pot numi astfel, pentru că eu, cea învinsă, 
am indicat condițiile și am. cerut ca ele să tie 
cît mai grele cu putință.

Așa a început lucru! adevărat. A-de-vă-rat... 
Așa am descoperit halterele. „Pentru îngroșarea 
grisinelor" (citește picioarelor) — ride astăzi 
loan Soeter, Ia gura sobei, amintindu-și că în 
prima zi a erei noastre, atunci, la 31 ianuarie 
1957, am izbutit să ridic doar o halteră de 27 
kilograme.

COCKTAIL A LA SOETER...

Da... Sînt nenumărate amintirile. Soeter, în
grozit și el de proporțiile planurilor noastre, 
se simțea obligat să atenueze totul, glumind: 
„Știi Joii.., Noi am cam uitat că săritura e în 
primul rînd detentă. Și de aceea am să-ți ofer, 
în fiecare zi, un pahar mare de cocktail, în 
care, în Ioc de coniac, ananas și gin, o să pu
nem sprinturi, garduri și „lungimi", iar peste 
toate astea, o să aruncăm cîteva cuburi de... 
forță".

Și zilele au început să curgă, despersonalizin- 
du-se datorită unei munci peste puteri. Astăzi, 
dacă «ș vrea să regăsesc cîteva cu ajutorul

memoriei, nu le-aș recunoaște decît prin ceva 
care s-a legat de această muncă.

6 februarie 1957 7 Ah, da... E ziua cînd la 
Predeal zăpada era de un metru și eu eram 
bucuroasă că nu e mai mică...

18 februarie ?... E ziua aceea cînd Hansi a 
avut o discuție lungă cu X. Acel X care 
susjinea că halterele sînt injecții cu ciment în 
mușchi și tendoane, distrugind toate tibrele...

Un mic secret de,., producție, astăzi la înde- 
mîna oricui...

3 martie ? E seara în care am developat, 
ceasuri in șir, iilmele unei sărituri în sală, ca 
să descoperim cu cîți milimetri trebuie deplasat 
centțul de greutate deasupra ștachetei.

11 martie ? Da... îmi aduc aminte și de 11 
martie... Cițiva prieteni ne-au spus indirect eă 
drumul prin... haltere duce la catastroiă, de
oarece e greu de presupus că un bolovan poate 
sări mai bine decît un fulg...

Apoi au început săriturile. Și primele de
cepții : 1,64, 1,67 1,65. „Te pomenești că au 
dreptate scepticii’... Toată vara a lost plină 
de zile sterpe. Abia In septembrie, la Paris, am
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avut o nucă bucurie — victoria ia „Universitare" 
— dar ciiia era iarăși dezolantă: 1,66. Victorie 
tăia glorie... „Mai rău ca la Melbourne!"... 
Seara, la banchetul de la „Cite Universitaire", 
vestitul antrenor sovietic Diacikov mi-a spus că 
Taisia Cencik sărise, în aceeași zi, la Moscova, 
1,74. „Nu cumva halterele mă trag, într-adevăr, 
în jos?" Eram deprimată. La asta contribuia și 
gripa asiatică pe care o contractasem la... 
Paris.

„Țl-E FRICA, 1OLI !“

Peste o săptămină, la „Internaționalele" noa
stre, am urcat cu greu in tribună. Gripa nu 
ceda, iar febra creștea precum ștacheta mult vi
sată. In acest timp, jos, pe zgură, în fața șta
chetei adevărate, Taisia Cencik se pregătea 
să sară. îmi părea rău că nu sînt și eu acolo. 
Iar pe deasupra, mi-a fost dat să aud și o 
voce anonimă în tribună: „Ți-e frică, loll I"

Cînd s-ci inserat am coborit pe gazon. Am 
felicitat-o pe Taisia. Sărise 1,75, egalindu-mi 
recordul european. Nu mai aveam nimic. Șî 
nimic nu mă mai lega de trecut...

Am reluat totul. Din orgoliu. Trebuia să-mi 
demonstrez mie însămi că nu greșisem atunci, 
în ultima zi de ianuarie. Și am avut noroc. Lg 
14 octombrie 1957, acasă, la București, am ega
lat recordul mondial al Mildredei McDaniel: 
1,76. După 300 de zile negre,

...Sezonul părea pe sfîrșite. începuseră ploile. 
Duceam dorul vacanței. Deși anul fusese greu, 
acel 1,76 îmi refăcuse moralul. Halterele nu 
mă trăseseră spre pămînt.

Și a venit luna lui Brumar. Cind atleții în
cheie socotelile. Mai aveam două-trei antrena
mente ușoare, ca maratoniștii care mai aleargă 
2—3 kilometri, după ce au alergat 42. Dar, 
intr-o dimineață — imi aduc aminte foarte 
bine, era în 20 noiembrie — a venit și bomba. 
Atleta chineză Cen Fen-iun sărise cu o zi 
înainte 1,77 — nou record mondial I

Eram din nou pe locul doi, care părea să-mi 
fie predestinat încă de la 1,40... Redevenisem 
ex-recordmană mondială. Afară, cițiva fulgi în
cercau să se bată cu milioanele de picături de 
ploaie...

(Va urma)



In ;,C.C.E.‘“ la handbal...
La Praga s-a desfășurat 

primul meci dintre forma
țiile Dukla Praga și Parti
zan Bjelovar (Iugoslavia), 
contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin. 
Handbaliștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu 
rul de 25—16 (13—9). 
tida a fost urmărită 
2 000 de spectatori.

Returul acestei întilniri se 
va disputa la 17 martie la 
Karlovaț.

sco- 
Par- 

de

...și hochei pe gheață
La Berlin s-a disputat pri

mul meci al semifinalei „Cu
pei campionilor europeni" 
la hochei pe gheață dintre 
formația 
lin și 
Ăessaet 
obținut 
de 5—0

PE PIRTIILE
Campionul olimpic Belousov LA CRACOVIA:

Un accident a îngreuiat misiunea
DE SCHI

Concursul internsțicnal de schi care se 
desfășoară în prezent în munții Libanului a 
continuat cu disputarea probei masculine de 
slalom uriaș. Victoria a revenit cunoscutului 
schior francez Leo Lacroix cu timpul de 
3:01,02. De remarcat că, cu o zi 
Leo Lacroix cîștigase și 
specigL

în
proba de

urmă, 
slalom

S. C. Dynamo Ber- 
echipa finlandeză 
Pori. Gazdele au 
victoria cu scorul 
(0—0, 2—0, 3—0).

★
Schiorul elvețian Ștefan 

proba de slalom uriaș din 
internațional de 
via). El a fost 
2:34,74.

cîștigatKaelin a
cadrul concursului 

la Kranjska Gora (Iugosla- 
cronometrat cu timpul de

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
La Gorki au început campiona
tele unionale individuale și pe 
echipe de sărituri cu schiurile.

Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de veteranul Koba Ța- 
kadze, care a totalizat 206,5 
puncte. Cele mai bune sărituri 
ale lui Țakadze au măsurat 
89,5 și 90,5 m. Campionul olim
pic de la 
Belousov, 
patru cu 
89 m).

voleibalistelor de la Dinamo

★
de slalom special

Grenoble, Vladimir 
s-a clasat pe locul 
192,1 puncte (80 și

CRACOVIA, H (prin telex). 
— Optimismul celor care vedeau 
pe voleibalistele de la 
Cracovia ciștigătoare „la zero' 
în meciul 
București 
întemeiat, 
a evoluat 
și, profitînd 
gazdelor, a cîștigat cu 
Setul al doilea părea să fie 
aidoma primului: româncele

Wisla

cu dinamovistele din 
s-a dovedit a nu fi 
Echipa bucureșteană 
bine în primul set 

de nervozitatea 
15—7.

Concursurile atletice pe teren acoperit încep sâ prindă mereu 
mai mult teren, să se bucure de un interes tot mai mare din 
partea atleților și a spectatorilor. Cea de a lll-a ediție a „euro
penelor" de sală de la Madrid a constituit în această privință 
o reușită deplină. Tn fotografie, un aspect din timpul cursei 

de 400 m

Proba feminină
concursului internațional de schi

„Cupa Femina", desfășurat la 
Abetone (Italia), a fost domi
nată de sportivele franceze. 
Pi imul loc a revenit Florence! 
Steurer.

din cadrul 
dotat c,u Alexandra Nîcolau a remizat cuAlaKușnir

BELGRAD, 11. — După primele 
3 runde, turneul internațional fe
minin de șah de Ia Belgrad are 
în fruntea clasamentului două 
concurente, care au realizat punc
tajul maxim : Markovici și Liliak 
(ambele Iugoslavia) 3 p. Urmează 
campioana mondială Nona Ga- 
prlndașvili (U.R.S.S.) cu 2'h p. A-

lexandra Nicolau (România) și 
Ruj ița Iovanovici (Iugoslavia) au 
2 p, iar Katia Iovanovici și Liu- 
bița Jifkovici — l’A p. în runda 
a 3-a, Nicolau a remizat cu șahis- 
ta sovietică Ala Kușnir. Alte re
zultate : Gaprindașvili — Stadler 
1—0, Liliak — Heemskerk 1—0, 
Markovici — Konarkowska 1—0.

conduc cu 9—4 apoi cu IX—Sj 
dar au neșansa că Doina Ivă- 
nescu, cea mai bună echipieră; 
suferă o contuzie la picior, ie
șind din joc. Oaspetele tși pierd 
parcă busola, nu mai manifestă 
același spirit de echipă și nu 
mai luptă cu aceeași putere ca 
la început; fiind egalate și ne
voite apoi să cedeze trei seturi 
consecutiv gazdelor, fără a o- 
pune o rezistență prea dîrză. 
Iată echipele aliniate la începu
tul jocului : WISLA : Ledwig, 
Kmiec, Wiecha, Porzec, Zajc, 
Maszek; DINAMO: Ivănescu, I- 
liescu, Bogdan, Popescu, Ștefă- 
nescu, Constantinescu. A condus 
bine arbitrul cehoslovac Su
ch anek.

C, ZiMNAL 
redactor la „TEMPO"—Cracovia

Sportivi aviatori distinși cu diploma
internațională „Paul Iissaidfer“

al aviațieiForul suprem 
mondiale (F.A.I.) a acordat pi- 
loților — Mihai Adăscăliței și 
Nicolae Petrașcu — diploma in
ternațională „Paul Tissandier”. 
Cei doi sportivi români au pri
mit această înaltă distincție 
pentru performanțele realizate, 
pentru contribuția deosebită a- 
dusă la dezvoltarea aviației.

MIHAI ADASCALIȚEI. Boga
tul său palmares cuprinde 8 853 
de zboruri, în care a efectuat 
mii și mii de kilometri, parcurși 
pe 53 de tipuri diferite de apa
rate. El este maestru al spor
tului la zbor fără motor, in
structor, pilot recepționer de 
planoare, deținător a mai mul
tor recorduri republicane. In 
cei 27 de ani de rodnică activi
tate sportivă, Mihai Adăscă- 
liței a instruit numeroase serii 
de sportivi aviatori, mulți din
tre ei recordmani și campioni

par- 
mi-

ai țării. Temerarul pilot a 
ticipat cu succes la toate 
tingurile și manifestațiile avia
tice din țara noastră, a orga
nizat diferite competiții interne 
și internaționale.

NICOLAE PETRAȘCU. Cel 
de al doilea sportiv român că
ruia F.A.I. i-a conferit diploma 
internațională „Paul Tissandier”, 
are un palmares la fel de bo
gat : mii de ore de zbor, nu
meroase locuri fruntașe obținu
te în diferite mari întreceri 
sportive aviatice. El este pilot, 
instructor de zbor cu motor și 
— în cei 24 de ani de activita
te pe tărîm aviatic — a mai ob
ținut următoarele calificări 
aeronautice: instructor de
zbor fără motor, instructor de 
zbor fără vizibilitate, instructor 
de zbor de noapte, instructor 
remorcher (planoare).

Acestea au fost, pe scurt, 
performanțele, meritele pentru^

care piloții sportivi Mihai A- 
dăscăfiței și Nicolae Petrașcu 
au primit din partea Federației 
Aeronautice Internaționale, di
plomele „Paul Tissandier".

Ii felicităm călduros și le 
urăm noi izbînzi !

SOARTA UNOR SUPERVEDETE

i
Și Garrincha

- ©

I
a devenit un om
ca toti ceilalți
Rio... „Bucuria mulțimilor", 

filmul dedicat de regizorul Luis 
Baretto lui Garrincha a rămas 
o nostalgică aducere aminte. 
Marii actori, clownii, fotbaliștii 
îmbătrlnesc și ei. Garrincha, 
eroul campionatelor mondiale 
din anii 1958—1962, nu mai este 
astăzi decît șoferul încă celebru 
al Elsei Soares, cîntăreața ca- 
riocas de muzică ritmată. înșe
lat astăzi, uitat de cei care ieri 
îl purtau în triumf, el cunoaște 
un final de carieră neplăcut, ca 
toate supervedetele nepregătite 
pentru clipa aceasta inevitabilă. 
Și fiindcă are încă un nume, 
pentru că isprăvile sale și ale 
echipei Braziliei îi mai păstrea
ză o palidă aureolă, pentru că 
în unele orașe din Brazilia n-a 
fost văzut jucînd decît la cine
matograf, din cind îh cind mai 
primește o invitație, o ofertă. 
Și atunci, cu sacoșa sa învechi
tă, umil și modest ca întotdeau
na, se urcă în tren sau în avion 
pentru a se „produce" undeva, 
la citeva sute de kilometri de

Cardoso arunca
o privire

picioarele
ale micului

câtrc
strîmDc
mulatru

se

Cu balonul rotund în jurul lumii
complonate csmp/onde

BULGARIA

UN NOU LIDER%
A XVIJ-a etapă a campiona

tului bulgar de fotbal a adus 
în fruntea clasamentului un 
nou lider : Levskl Sofia. Fosia 
noastră campioană, deși lip
sită de aportul a doi jucători 
de bază (Asparuhov și Vese- 
linov),. a reușit totuși să ob
țină o victorie dificilă in fața

iar 
per- 
pen-

Spiritul său simplist nu 
complăcea cu înfloriturile. O- 
prea mingea, simula o plecare 
către interior și se ducea spre 
dreapta. Niciodată Garrincha 
nu a făcut altceva, pentru a 
deveni cel mai mare dribler din 
lume. Intr-o zi, un prieten l-a 
dus la stadionul Botafogo. Gen
til Cardoso aruncă o privire 
către picioarele strimbe ale mi
cului mulatru și zise intr-o 
doară: „Ce post joci in echipă?" 
„E! Joc orice, dar mai mult 
îmi place pe extrema dreaptă". 
„Atunci vino". Cu toții erau 
convinși că în ziua de 19 iunie 
1953 vor asista la o condam
nare, că puștiul nu va mai fi 
văzut la Botafogo. Se așteptau 
la aceasta deoarece noul jucă
tor evolua pe partea lui Nilton 
Santos, cel mai formidabil fun
daș din America de Sud.

Nilton Santos se trezi
„așezat" pe larDâ

Elsa Soares, vedeta care se pare 
că a schimbat decisiv soarta 
vieții celebrului fotbalist brazi

lian

Rio. De obicei, „întărește" echi
pa locală cu ocazia unei serbări 
sau aniversări. Sint sigur eă 
mai pot face „chestia", aceea, 
spune cu naivitate Garrincha. 
Și el e convins ăe ceea ce a- 
firmă, chiar dacă spectatorii 
îl fluieră și-l batjocoresc cind 
puști de 17—18 ani îl neutrali
zează. Și totuși... Născut infirm, 
o operație miraculoasă l-a sal
vat, i-a permis să meargă și 
să se joace ca toți copiii. In 
afară de fotbal îi plăcea să țin
tească vrăbiile (los garrinchas) 
cu praștia prin pădurile de 
lingă Petrupolis, la Pan Gran
de. Copiii l-au poreclit Garrin
cha și numele i-a rămas și mai 
tîrziu, cin l a devenit fotbalist.

Din fericire, Garrincha nu 
auzise vorbindu-se de N. San
tos. După 10 minute de joc, ba
lonul ajunse pe aripa dreaptă. 
Garrincha stopa mingea, aștep
tă, fentă spre stingă și țîșni 
spre dreapta. Nilton Santos se 
trezi „așezat" pe iarba pirlită 
de soare a stadionului Botafo
go. Scena se repetă de șase ori. 
Țăranul din Pan Grande își 
cîștiga angajamentul la marele 
club din Rio și, totodată, un 
admirator fidel: Nilton Santos. 
Cinci ani mai tîrziu, la Gote- 
borg, N. Santos își menținea 
părerea : „Cu el vom cîștiga 
Cupa, altfel..." Feola găsea că 
driblează prea mult. In cele din 
urmă, Garrincha a fost selec
ționat. Stadionul UUevy, me
ciul Brazilia — U.R.S.S. Din 
nou un atac brazilian. Didi pa
sează lui Pele, care trimite la 
Vava. Vava lui Didi, acesta pre
lungește la Garrincha, care-l 
lansează pe Pele. „Bomba" a- 
cestui alt debutant genial se 
sfărîmă în bară. Garrincha de
marează din nou, centrare, Va
va tișnește și... gol. „Meciul a 
început cu 160 de secunde mai 
devreme. Au fost cele mai fan
tastice trei minute din istoria 
fotbalului și cea mai uimitoare 
apariție pe aripa dreaptă de 
la Stanley Matthews" — scria 
atunci G. Hanot.

Tiparul: L P. .Informația", str, Brezoianu 23—25.

Garrincha, în perioada sa de glorie, evoluînd pe terenurile 
de fotbal ale Franței...

Dcvcrsul medaliei

formației Botev Vrața, 
punctele cîștigate le-au 
mis sofioților să 
tru prima oară 
campionat, lideri 
tului. Un eșec 
suferit „campioana de toam
nă", Locomotiv Sofia. Ferovia
rii au fost învinși cu 2—1 de 
Sliven. Trakia Plovdiv a în
trecut cu 5—1 pe Minior 
iar Spartak Sofia, a învins 
cu 1—0 pe Cerno More, la 
Varna. Alte rezultate: Lokomo
tiv Plovdiv — Marita 2—0. Do- 
brudja — Botev Burgas 3—1, 
Slavia — Beroe 1—0, Spartak 
Plevna — Ț.S.K.A. Cervene 
Zname 0—0. .

Toma HRISTOV

devină;
în actualul 

ai clasamen- 
neașteptat a

PORTUGALIA

SPORTING ȘI BENFICA 
CONDUC IN CLASAMENT
în campionatul portughez, 

după 19 etape, pe primele 
locuri se află formațiile Spor
ting și Benfica.

în etapa a 19-a, Benfica a 
învins cu scorul de 2—0 pe 
Leixoes. Alte rezultate: Bra
ga — Sporting 3—1 ; Acade
mica — F. C. Porto 1—1 i 
Sanjoanense — Varzim 2—0 ; 
C.U.F. — Guimarares 1—1 ; 
Belenenses — Setubal 2—2 ; 
Tirsense — Barreinrense 3—2.
SPANIA

REAL MADRID
ARE PATRU PUNCTE AVANS

Rezultatele înregistrate în 
etapa a 24-a a campionatului 
spaniol: Malaga — Betis
0—0; Sevila —■ Valencia
2— 0 ; Pontevedra — Cordoba
3— 1 ; Saragossa — Atletico 
Bilbao 1—0 ; Real Sociedad — 
Atletico Madrid 2—0; Real 
Madrid — Sabadell 2—0.

In clasament continuă 
conducă Real Madrid.
IUGOSLAVIA

să

In 1962, în Chile, după acci
dentarea lui Pele, Garrincha 
ținea în mina sa soarta Brazi- 
li&i. ,,V?’ în rentrii." —
i-a spus 
atit mai 
mai clar 
răspunse 
Chile. Aleargă, driblează și tri
mite o primă ghiulea în poarta 
lui Escuti. Apoi înscrie un gol 
cu capul, la o centrare. In sfîr- 
șit, îi venise și lui rîndul. Lui, 
care pină acum, efectuase sute 
de centrări.

Dar orice medalie are și 
versul său. In Chile fusese 
vit serios la genunchi. De 
paus nu putea fi vorba. Bota- 
fogo era solicitată peste tot. 
Starea sănătății lui Garrincha 
se înrăutățea. Ambele meniscuri 
atinse, început de artroză, li
chid în articulații — iată pe 
scurt, tristul cortegiu de neplă
ceri pe care mulți jucători de 
fotbal îl cunosc prea bine. Dar 
afacerile sint afaceri. In tim
pul turneului de la Paris, pa
tru oameni au trebuit să-l imo
bilizeze pe Garrincha pentru a 
i se face o injecție cu novo- 
caină in genunchi. Mai tîrziu 
au urmat neînțelegerile familia
le, apariția în viața 
reței Elsa Soares, 
cei de la Botafogo. 
pea să se năruie. O 
se reface: Campionatul mon
dial din 1966. Greoi, fără viva
citatea de altădată, Garrincha 
mai păstra doar virtuozitatea 
sa tehnică în controlul balonu
lui. Intr-un fel, era dus la 
Londra ca mascotă. Nu jucase 
el oare de 45 de ori în națio
nala Braziliei fără ca aceasta 
să cunoască înfringerea ?

,Vei juca în centru* 
Aimore Moreira. „Cu 
bine. Barele se văd 
decît de pe extremă", 
Garrincha. Meciul cu

re- 
lo- 
re-

sa a cîntă- 
disputa cu 
Totul înce- 
șansă de a

Lovitura de adio
In semn de adio, Garrincha 

execută o lovitură liberă în me
ciul cu Bulgaria. De la 30 de 
metri. Bulgarii fac zid, dar 
mingea șutată puternic cu ex
teriorul piciorului ocolește, prin 
stingă, zidul și, cu un efect

chipa Lyon. Vic
torii puțin sconta
te au obținut și 
echipele de cate
gorie inferioară 
Dunkerque și An- 
gouleme, care au 
întrecut cu 1—0 
și 2—0 pe Nice 
și, respectiv, Rou
en. Alte rezultate : 
St. Etienne — An
gers 2—1, Red 
Star — Strasbourg 
0—0 (după prelun
giri) ; Metz — 
Nancy 2—1; Bor
deaux — Gazelec 
Ajaccio 2—0; So- 
chaux — Nantes 
2—1.

UNGARIA

VASAS ÎNVINSA 
LA SZOM- 
BATHELY

Rezultate înre
gistrate în etapa 
a 2-a a campiona
tului maghiar : Uj- 
pest Dozsa — Sal- 
gotarjan 5—0 ;
Csepel — Szeged 
banya 
Szombathely — Vasas 6—1 ; 
Honved — Dunaujvaros 
M.T.K. — Gyor 3—1.

Iată-l pe portarul echipei Arsenal reți- 
ntnd balonul printr-o săritură spectacu
loasă. Fază din meciul de campionat din

tre Arsenal și Chelsea

0—1; Tata-
— Ferencvaros 2 Â

POLONIA

2—4;

8—0; Telex
LEGIA IN FRUNTE

straniu, se oprește în plasă. 
Această lovitură liberă a fost 
ultima lui ispravă.

Corinthians din Sao Paulo îl 
primește pentru o bucată de 
vreme. Dar gîndul său nu mai 
era la fotbal. Picioarele și mai 
puțin. Putea fi văzut noaptea 
tîrziu pe culoarele televiziunii, 
pe la porțile cabaretelor, aștep- 
tind. Elsa Soares, cîntăreața de 
Samba, își făcea meseria noap
tea. Pentru un fotbalist întoar
cerea acasă la ore mici însem
na renunțarea. Declinul, urmă 
vertiginos. A mai apărut de 
citeva ori la Fluminense, a mai 
făcut citeva curse pe dreapta, 
și cam atit. Clownul negru, odi
nioară înaripat, devenea un ju
cător bătrin, bun pentru meciuri 
de veterani. Copiii rîdeau cind 
nu-i mai reușeau driblingurile, 
pasele magice de altădată deve
neau o amintire. „Vă rog să mă 
credeți, mai pot să fac încă o 
șmecherie cu mingea" — spune 
el. Și pleacă în orașele înde
părtate, unde n-a ajuns încă 
vestea decăderii lui.

PARTIZAN ȘI DINAMO 
ÎNVINGĂTOARE

în etapa de duminică a cam
pionatului iugoslav s-au înie- 
gistrat următoarele rezultate : 
Sarajevo — Velez 2—1 ; Rie
ka — Olimpia 3—1 ; Vardar 
— Maribor 2—1 ; O.F.K. Bel
grad — Proletar 3—1; Dina
mo — Steaua Roșie 2—0 -, Par
tizan — Zagreb 2—0 -, Voivo- 
dina — Haiduk 2—2; Radni- 
ciki — Jelezniciar 2—0.

în clasament, după 16 etape, 
conduce Partizan.
FRANȚA

LYON ÎNTRECUTA ÎN „CUPA” 
DE O ECHIPĂ DE AMATORI

Optimile de finală ale „Cu
pei Franței" la fotbal s-au sol
dat cu citeva rezultate surprin
zătoare. Astfel, formația de 
amatori Guevilly a reușit să 
învingă cu scorul de 1—0 e-

După 14 etape, în campio
natul polonez conduce echipa 
Legia Varșovia.

în etapa a 14-a, Legia a ter
minat la egalitate, 1—1, cu 
Ruh. Alte rezultate: Wisla 
Cracovia — Zaglebie Sosno- 
wiec 2—1 ; Slensk Wroclaw -- 
Pogonj Sczecin 1—0; G.D.S. 
Katowice — Gvardia Varșovia 
2—0 ; Polonia Bytom — 
Szomberki Bytom 1—2.
MEXIC — U.R.S.S. PENTRU A 
TREIA OARA CONSECUTIV 

LA EGALITATE!
Pe stadionul „Aztec' din 

Ciudad de Mexico s-a desfă
șurat cea de-a treia întîlnire 
dintre selecționatele Mexicului 
și U.R.S.S. Și de data aceasta 
cele două echipe au terminat 
din nou la egalitate: 0—0.

PROGRAMUL SAPTÂMÎNII
în „C.C.E.“ : Gornlk Zabrze — 

Manchester United (în tur 0—2).
In „Cupa cupelor": Bayern Mtin- 

chen — Valencia (în tur 1—1), 
Lyon — Hamburger S.V. (în tur 
0—2), Milan — Standard Llege (în 
tur 1—1).

în „Cupa orașelor tîrguri" : Fe
rencvaros — Atletico Bilbao (pri
mul meci din sferturile de fina
lă), Sporting Lisabona — F. C. 
Zurich (în primul meci 0—3, res
tanță din turul III).

CURSA CICLISTA Paris- 
Nisa a continuat cu etapa 
a 4-a desfășurată pe distanța
Nevers — Marcigny (185 km), 
cîștigată de rutierul belgian 
Vaiere van Sweevelt cu tim
pul de 4h 49:37,0. El a în
vins la sprint un grup de 
cicliști din care făceau par
te, printre alții, francezii 
Robini, Leblanc și belgianul 
Maes. In clașamentul gene
ral individual continuă să 
conducă Eddy Merckx cu 
13h 45:05,0, urmat de Gro- 
oskost (Franța) — același 
timp; Anquetil (Franța) — 
la 5 sec., Poulidor (Franța) 
— la 7 sec, și Duyndam (O- 
landa) — la 8 sec.

CU PRILEJUL unul concurs 
de atletism desfășurat la 
Sau Jose (California), sporti
vul ameriaan Peter Boyce a 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu performanța de 
2,17 m.

La Tucson (Arizona), echi
pa de ștafetă a Universității 
din California a realizat în 
proba de «xllO yarzl timpul 
de 40,1.

Radio
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prea nostima
nostimă viața de 
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copii, 
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sută de ani 
Nilton Santoș. 
am cea mai 
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Acum 
Manuel 
toți ceilalți și nu prea bine pre- ! 
gătit pentru viață. Acesta a fost i 
și este Garrincha, jucătorul ne
gru care a adus în fotbalul mo
dern ceva din ritmul de jazz, | 
Garrincha căruia fotbalul 
spune acum adio !

genial, . eu
Garrincha 
important 

brazilian".
Garrincha

dos Santos, un om ca

alimentară 
„Și totuși, 

apar unul la o 
spune cu regret 
Și cu toate că 
mare admirație 
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decît el
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un 
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a redevenit

După un material, din 
„France Footbal", 

semnat de A. Fontan

îi

I

Juniorii se pregătesc pentru turneul U.E.F.A, Duminică, în 
meci amical desfășurat la Offenbach, juniorii Franței au învins 
cu 1—0 reprezentativa similară a R. F. a Germaniei. In foto

grafie, o fază din acest meci
Telefoto : U.P.T.-AGERPRES

AU LUAT SFIRȘIT întrece
rile turneului internațional 
de tenis de la Barranquilla 
(Columbia). Proba de simplu 
masculin a fost cîștigată de 
jucătorul danez Tom Okker, 
care în finală a dispus cu 
6—8, 6—3, 6—3 de america
nul Marty Riessen. La fe
minin, victoria a revenit te- 
nismanei americane Nancy 
Richey, care a învins-o cu 
6—2, 6—0 pe australianca
Lesley Turner.■
TRADIȚIONALA competiție 
automobilistică „Raliul Flo
rilor” a fost cîștigată în a- 
cest an de cunoscutul sportiv 
finlandez Pauli Toivonen cu 
5 983 puncte penalizare. în
vingătorul a pilotat o mași
nă „Porsche". Locul doi a 
fost ocupat de concurenta en
gleză Patricia Moss 
Fulvla) cu 6138 puncte, 
continuare s-au clasat: 
Andersson (Suedia) — 
puncte, Harry Kallstrojn 
dia) — 6 170 puncte și ____
Vinatler (Franța) — 6 183 punc
te.

(Lancla 
In 

Ove 
6 153 

(Sue- 
Jean

Telefon

Două noi recorduri mondiale
de

MUNCHEN 11 (Agerpres). — 
In ultima zi a concursului in
ternațional de patinaj viteză de 
la Inzell au fost stabilite încă 
două noi recorduri mondiale. In 
proba de 10 000 m norvegianul 
Per-Willy Guttormsen a fost 
cronometrat cu timpul de 
15:16,1, rezultat ce reprezintă un 
nou record mondial al probei. 
Vechiul record era de 15:20,3 și

patinaj viteză
aparținea compatriotului său 
Fred Anton Maier. Pe locurile 
următoare s-au clasat Oerjan 
Sandler (Suedia) — 15:20,6 și 
Magne Thomassen (Norvegia) 
- 15:23,3.

O performanță extraordinară 
a obținut cunoscutul patinator 
olandez Kees Verkerk, care la 
totalul celor patru probe a rea
lizat un nou record mondial cu

172,058 puncte. Iată rezultatele 
obținute de Verkerk în cele 
patru probe: 500 m: 40,4; 1500 
m: 2:03,7; 5 000 m: 7:19,9; 10 000 
m : 15:28,7.

Proba de 1 500 m s-a încheiat 
cu victoria lui Erik Stiansen 
(Norvegia) — 2:06,5, urmat de 
Ab Krook (Olanda) — 2:06,8 și 
Ivar Eriksen (Norvegia) — 
2:07,6.
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