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la „Tour fl’Anaba6
Cicliștii români

Cupa Aryamehr“ la lupte

Tăpălagă (categ. 
(57 kg), P. Co- 
Poalelungi (70 
(+ 97 kg), care

Vineri vor pleca în Iran luptă
torii români Gh.
52 kg), Gh. Stan 
man (63 kg), P. 
kg) și Șt. Stîngu

17 și 18 martie vor 
turneul internațional 

„Cupa Aryamehr". 
fi însoțită la între-

lună. Foștii 
cei care do- 
sînt invitați 
la sediul 

str. Biserica

de calificare pentru arbitri de atle
tism, cu durata de o 
atleți, precum șl toți 
resc să devină arbitri 
astăzi, la ora 16, 
C.M.E.F.S. București, 
Amzei nr. 6.

Întîlnire de sabie
România Bulgaria

I APARATURA I

Ieri dimineață a plecat la Alger 
echipa de ciclism a României. Ru
tierii noștri vor participa — peptru 
prima dată — la „Tour d’Anaba**, 
competiție pe etape care înlocuiește 
„Turul Algeriei**. Echipa României 
este alcătuită din: Gabriel Moicea- 
nu, Walter Ziegler, Ion Ardeleana, 
Ion Stoica, Gh. Moldoveanu, Ni- 
colae Ciumeti. Antrenor : Ernest 
Golgoți. Conducător : Ilie Istrate.

După „Tour d’Anaba**, cicliștii 
români se vor prezenta la startul 
„Turului Marocului** t competiție pe 
etape ce se desfășoară între 1 și 
14 aprilie.

La propunerea Federației bulgare 
de scrimă, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni va avea loc la Sofia, o în
tîlnire amicală de sabie între re
prezentativele României și Bulgariei. 
Sîmbătă, în prima zi, este progra
mat meciul pe echipe, iar dumi
nică se va desfășura un turneu in
dividual.

In vederea acestei întîlniri vor 
face deplasarea sabrerii O. Vintilă, 
D. Irimiciuc, D. Popescu, I. Buda- 
hazlu, H. Bădescu și Al. Nilcă. 
Lotul va fi însoțit de prof. L.. 
Rohoni, din colectivul de antrenori 
al

| AAETODICĂ |

federației noastre.

AZI, LA TELEVIZIUNE:

PENTRU ARBITRI DE ATLETISM

Tragerea la sorți a optimilor de finală

ale „Cupei României1 la fotbal
Ferencvaros- Atletico Bilbao

Comisia de atletism a municipiu
lui București organizează un curs

în zilele de 
lua parte la 
de „libere* 
Delegația va
cerile de la Teheran de către an
trenorul Ion Crîsnic.

In rolul... zeiței Fortuna a apărut, de astă dată, cu
noscutul comic Puiu Călinescu.

(Citiți amănunte în pagina a 3-a)

PARTIDA DINTRE FERENC
VAROS ȘI ATLETICO BIL
BAO VA FI TRANSMISĂ DE 
TELEVIZIUNE AZI, CU ÎNCE
PERE DE LA ORA 19,10.

„INTERESELE ECHIPEI NAȚIONALE
NE ANGAJEAZĂ PE TOȚI!

afirmă, In prima sa declarație, coordonatorul comisiei de selecție,

u

F.R.F. a decis recent forma
rea unui directorat complex al 
echipelor naționale de toate 
gradele. Funcția (destul de 
vagă la această oră) de coor
donator al comisiei de selecție 
(nu se știe dacă titulatura in
clude și atribuțiile de șef) a 
fost propusă antrenorului eme
rit Emmerich Vogi. Celebrul 
mijlocaș de altădată al „Chi
nezului" și-a asumat riscurile 
dificilei sarcini — după propria 
mărturisire — „pentru că re
prezentativa națională nu este 
o chestiune de ordin personal, 
ci privește și angajează toată 
suflarea fotbalistică a țării".

In urma acestei onorabile ho- 
tărîri, care impune consilierului 
tehnic al echipei „Rapid" să re
nunțe temporar la apartenența 
sa de club, am considerat inte
resantă o convorbire cu Emme
rich Vogi, pentru a afla, nu 
atît intențiile sale (care se vor 
contura cu timpul), cit concep
țiile sale fundamentale, care-i 
vor orienta neîndoios activita
tea in viitor.

— Credeți că o comisie de 
selecție este soluția cea mai 
bună, cu suficientă garan
ție ?

— Mi-am spus cuvîntul în 
fața colegiului de antrenori. Nu 
sînt pentru diluarea responsa
bilităților. Biroul federal a de
cis altfel. Nu ne rămîne, celor 
desemnați, decît să lucrăm in 
așa fel incit să deschidem, să 
pregătim calea celui ce va de
veni poate cîndva selecționer 
unic.

— Ce mijloace veți folosi 
în exercitarea atribuțiilor 
dv. ?

— Vom recurge la metodele 
clasice : urmărirea directă a ju
cătorilor in partidele de cam
pionat, consultarea colegiului de 
antrenori, analiza relatărilor 
(nădăjdtiim obiective și compe

tente) ale observatorilor fede
rali, contactul cu antrenorii clu
burilor care pot oferi selecțio- 
nabili potențiali. După cum ve
deți, nu sînt partizanul progra
melor spectaculoase, lipsite ade
sea de miez. Nu cred în mi
nuni, nici în magi, cred doar în 
munca cinstită.

— Excludeți din planul dv. 
sondarea opiniei publice ?

— Nu vom refuza nici o su
gestie, dar, la drept vorbind și 
la urma urmei, tot doar o sin
gură soluție poate fi adoptată. 
Deci, ca în fabula lui La Fon
taine, nu poți mulțumi pe toată 
lumea și pe deasupra și pe ta
tăl tău.

— In momentul decisiv al 
formării echipelor naționale, 
veți îngădui ingerințe, indi
ferent de unde ar proveni 
ere ?

Emmerich Vogi
— Categoric, nu. 

Ni s-a cerut să su
punem biroului fe
deral planurile și 
rezultatele activi
tății noastre, ceea 
ce vom face pen
tru că, în defini
tiv, noi sîntem e- 
manația acestui or
ganism. In ceea ce 
privește însă imix
tiunea, impunerea 
unor păreri străi
ne, trebuie să rea
mintesc că tot ce 
cerem cluburilor, 
ca celule de bază 
ale fotbalului, ră
mîne valabil și la 
alte nivele. Adică, 
mai explicit: dacă 
pretindem ca an
trenorul de club 
să fie suveran în 
pregătirea și for
marea echipei, seu-, 
tindu-l de presiu
nile exterioare, nu 
știu de ce nu s-ar 
petrece lucrurile

la fel și tn domeniul echipei 
naționale ?

— Cum concepeți raportu
rile dv. cu cluburile ?

— Fără aportul lor și al an
trenorilor lor, nu putem realiza 
practic nimic. Noi trebuie să 
ținem seama de viața cluburi
lor, să concordăm interesele lor 
cu ale echipei naționale. Pentru 
că, oricum, există o diferență 
intre cerințele de joc impuse 
fotbalistului la club și cele pre
tinse la echipa reprezentativă.

— Veți avea un cuvînt și 
în stabilirea programului 
calendarului internațional ?

— Fără îndoială. In scurtul 
răstimp de cînd ne-am început 
activitatea, am și studiat acest 
calendar. Vom căuta să res
pectăm cursivitatea campionatu
lui, să nu-l dezorganizăm. Pen
tru' verificarea întregului poten-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ELEVII
SCHIORI 

IN
CONCURS

Sâptămîna viitoare se vor 
desfășura, la Poiana Brașovului, 
finalele campionatelor școlilor 
tehnice, profesionale, ale școli
lor generale și ale liceelor, 
înaintea acestor întreceri, elevii 
și-au disputat întîietatea în ca
drul campionatelor județene, 
cei mai buni cucerind dreptul 
de a participa la finale.

ȘEMENIC. Desfășurarea con
cursului elevilor din Reșița, 
Caransebeș și Oțelul Roșu a 
fost deosebit de interesantă, pe 
alocuri chiar palpitantă. De re
marcat că probele au fost do
minate de schiorii reșițeni pre
gătiți de. prof, ^orița Su.ciu la 
cursele alpine și de prof. Da
niel Mayer la cele de fond. Câș
tigătorii — BĂIEȚI: slalom
special și slalom uriaș : O. Lun- 
gu, fond 10 km: St. Molea, 5 
km: D. Mihai, 3x5 km: Liceul 
nr. 2 Reșița; FETE: 5 km: 
Mona Popescu, 3 km : Viorica 
Achim, 3x5 km: Liceul nr. 2 
Reșița. (DINU GLĂVAN 
coresp.).

RARĂU. Elevii din județul 
Suceava, mai precis din Vatra 
Dornei, Cîmpulung, Gura Hu
morului, Suceava, Iacobeni și 
Vișeul de Sud, s-au întrecut pe 
pîrtiile din jurul cabanei Rarâu. 
Cîștigătorii: BĂIEȚI I — sla
lom special: C. Gorea (V. Dor
nei), slalom uriaș: C. Gorea, 
fond 10 km: P. Chiriluș (V. Dor
nei); BĂIEȚI II: slalom spe
cial : T. Nuțu (V. Dornei), sla
lom uriaș: Fi. Scorțaru (Gura 
Humorului), 5 km: I. Pața (V. 
Dornei); FETE 1 — slalom spe
cial: Doina Moroșan (V. Dornei), 
slalom uriaș: Doina Moroșan 
(V. Dornei), 5 km: Paraschlva 
Cojocaru (Cîmpulung); FETE 
II: slalom special și slalom u- 
riaș: Elena Boiarinov (V. Dor
nei), 5 km : Dorina Corduneanu 
(Cîmpulung). (C. ALEXA — 
coresp. principal).

In acest sezon, Vasile Bîrsan (Tractorul) s-a 
impus ca cel mai bun săritor dintre juniori, cu

cerind titlul de campion național

Foto: A. NEAGU

Mîine începe îinala
La numai patru zile de la „Cupa României", amatoiii 

de hochei vor avea din nou un program încărcat: în- 
cepînd de mîine și pînă duminică, patinoarul „23 Au
gust" din Capitală va găzdui întrecerile celor mai bune 
formații de juniori din țara noastră.

Iată programul: joi, ora 17: Steaua — Metalul Ră-

hocheiștilor juniori
dăuți, ora 19 : Dinamo — Șurianul Sebeș Alba ; vineri, 
ora 17 : Dinamo — Flacăra Brașov, ora 19 : Steaua — 
Avîntul Miercurea Ciuc; sîmbătă, ora 17: Șurianul 
Sebeș Alba — Flacăra Brașov, ora 19 : Metalul Rădăuți 
— Avîntul Miercurea Ciuc. Duminică vor avea loc 
jocurile pentru stabilirea clasamentului final.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI

DERBIUL GIPSLIS-GHEORGHIU, 
14 MUTĂRI!

Sorții au programat chiar în pri
ma rundă unul din marile derbiuri 
ale turneului.: partida Gipslis — 
Gheorghiu. Conștienți de importanța 
întîlnirii, al cărei rezultat putea 

fi hotărîtor pentru victoria finală în 
concurs, cei doi mari maeștri au

TRAGEREA LA SORȚI

1. Th. Ghițescu, 2. H. Liebert, 
3. V. Ciocîltea, 4. Gh. Tringov, 5. B. 
Parma, 6. V. Jansa, 7. A. Gipslis, 
8. Fl. Gheorghiu, 9. R. Wade, 10. 
C. Radovici, 11. D. Drimer, 12. I. 
Bilek, 13. O. Troianescu.

RUNDA I

Liebert — Troianescu într., Cio
cîltea — Bilek într., Tringov — 
Drimer într., Parma — Radovici 
Va—-Vs, Jansa — Wade 1—0, Gips
lis — Gheorghiu Va—'/i (Ghițescu 
a fost liber).

-—Prima cupă!------
Cucerirea laurilor sportivi se rînduiește printre marile 

bucurii ale vieții. Pentru orice sportiv mirajul trofeului 
constituie unul din magneții irezistibili ai întrecerii cu 
adversarii și, în ultimă instanță, cu el însuși. Precocitatea 
acestei atracții ne-o transmite — parcă — șl performerul 
„în fașă", ale cărui priviri se îndreaptă cu respect, cu 
fascinație chiar, spre cupa strinsă de el la piept.

abordat jocul cu prudență. Gheor
ghiu s-a baricadat în spatele unui 
zid de pioni, aranjat în cea mai 
perfectă configurație a „dragonului", 
așteptînd atacul cavaleriei ușoare a 
albului. Dar șarja n-a avut loc și 
cei doi favoriți au socotit că este 
absolut convenabil să obțină, unul 
de la celălalt, cite o jumătate de 
punct. Deci, remiiă la mutarea a 
14-a.

Ceilalți trei mari maeștri au pri
mit replica jucătorilor noștri. Li
niștită a fost doar partida Parma— 
Radovici, în care ultimul a mane
vrat calm, cunoscînd — de altfel 
— că fostul campion mondial de ju
niori nu prea iubește atacurile ve
hemente. Egalitate în 25 de mutări, 
în schimb, întîlnirile Ciocîltea—Bilek 
și Tringov—Drimer au fost agitate, 
desfășurîndu-și finișul sub furtuna 
unei grele crize de timp. Ambele 
s-au întrerupt. Ciocîltea deține o 
calitate în plus, dar poziția sa a- 
menință să se prăbușească; Drimer 
are chiar un turn mai mult, dar ad
versarul poate da un șah etern. 
Va decide analiza de acasă, ca de 
altfel și în întrerupta Liebert—Tro
ianescu, în care reprezentantul nos
tru, după un joc de marș finețe, 
pare să-și fi creat, în sfîrșit, un fi
nal avantajos. Prima partidă decisă 
a turneului a fost consemnată în 
întîlnirea Jansa—Wade. Maestrul 
cehoslovac a cîștigat prinți un atac- 
școală pe coloana „f".

Dar, amănuntele despre aceasta 
rundă interesantă în ziarul nostru 
de mîine.

Valeria CHIOSE

Astăzi, runda a 2-a, de la ora 
16,30,
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N
u se poate concepe astăzi ex
periment și cercetare metodica 
fără aparatură, de la cronome
tru și dinamometru la apara
tele pentru măsurarea vitezei 
de reacție sau a forței de de

tentă.
Fără acești indici obiectivi ai calită

ților fizice, ai elementelor tehnice și 
tactice, ba chiar și ai factorilor psiho
logici - metodica este orice, numai 
metodică nu.

Depistarea elementelor în selecție, cu
noașterea laturilor deficitare, creșterea 
calităților prin antrenament continuu; 
nimic nu se poate aprecia fără valo
rile matematice ale aparaturii metodice.

E adevărat, sînt și indici obiectivi care 
n-au nevoie decît de exerciții simple 
pentru a fi stabiliți. De pildă, elevii de 
15 ani trebuie să realizeze următorii in
dici, pentru o notare bună : flotări — 
18 (la băieți) și 8 (la fete), tracțiuni 6 
(la băieți) și 2 (la fete), pendulări 15 
(la băieți) și 12 (la fete), sărituri înalte 
din genuflexiuni 40 (băieți) și 25 (fete).

Dar metodica modernă a antrenorului 
sportiv a evoluat atît de mult în lume, 
îneît simpla observație sau simpla cro
nometram și măsurare a devenit astăzi 
empirism.

Să nu facem însă teorie. Să exempli
ficăm. Viteza de alergare în metri pe 
secundă este astăzi etalon tehnic uni
versal. Dar el nu poate fi apreciat fără 
spidograf sau un aparat asemănător.

Viteza de reacție este hotărîtoare fn 
toate sporturile, daf cum o apreciem 
fără un aparat cu valori în sutimi sau 
miimi de secundă ?

In prezent, sovieticii cercetează forța 
halterofililor și grupele musculare care 
o dezvoltă, urmărind în mod special 
numai mușchii care participă la mișcare. 
Maghiarii fac experimente electrocardio- 
grafice cu sportivi care înoată în bazine, 
italienii utilizează în cercetarea lor tele- 
metria și ecranele de televiziune, iar 
francezii, geloși pe șahiștii cibernetici 
ai sovieticilor și americanilor, au reali
zat un invincibil boxer-robot. Austriecii 
au găsit soluția electronică de a da 
note care să nu mai fie contestate de 
participant! și de spectatorii săriturilor 
la trambulina de schi, iar la noi, în 
gimnastică, se propune un aparat, bio- 
dinamoaraf, care poate permite chiar 
determinarea mișcării corpului în întrea
ga traiectorie a mișcării.

Noi, prin aparatură metodică înțele
gem și aparatele ajutătoare procesului 
de antrenament. Ele înmulțesc ușor nu
mărul repetărilor, ajută la corectarea 
greșelilor, permit antrenorului o partici
pare mai gîndită la individualizare.

Din păcate, nu în toate sporturile și 
nu toți antrenorii cred în valoarea și 
aportul aparatelor ajutătoare, iar în 
unele sportări ele sînt aproape inexis
tente. Pînă și în unele orașe mari, plasa 
elastică obligatorie, utilă în educarea 
coordonării gimnastului, înotătorului, 
schiorului și - în general - tuturor 
sportivilor, lipsește.

S-au făcut multe propuneri de Inova
ții tehnice, de aparate ajutătoare, dar 
pînă ce nu ajungem la prototipuri, iar 
acestea nu sînt date cluburilor și șco
lilor în țară, înseamnă că n-am depășit 
hotarul ideilor.

Dacă din planurile de pregătire ale 
sportivilor și din fișele lor individuale 
lipsesc uneori indicii obiectivi oi calită
ților și ai creșterilor tehnice în ani, 
aceasta este numai pentru că în munca 
noastră nu sîntem înarmați cu o simplă 
și economică aparatură metodică.

In prezent, cabinetele și comisiile me
todice din cluburi și școli sînt dotate cu 
materiale documentare, cu aparate de 
filmat, cu scheme de lucru pentru me
todele moderne. Dar fără aparatură 
metodică întreaga noastră muncă va 
rămîne în stadiul a ceea ce am iăcut 
pînă acum numai pe baza aprecierilor 
aproximative.

Nu dorim aparate cibernetice și elec
tronice, dar aparate simple sînt moi 
mult decît necesare. Fără ele, metodica 
este în primejdie de a-și rata chiar 
însemnătatea și valoarea.
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Partida derbi a primei runde : Gipslis — Gheorghiu, sub 
privirile lui Ciocîltea
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SPtRANTHI PATINAJULUI ARTISTIC
ȘI AU ÎNCHEIAT întrecerea

Tinerii patinatori, reprezentând 7 
de concurs

numai grație și armonie în miș
cări, ar fi putut avea o pregnan
tă probă contrarie urmărind a 
doua manșă a figurilor obligato
rii din cadrul „Cupei București”. 
Aci a primat forța, detenta, ela
nul, ca șă iw mai vorbim de teh
nica individuală, necesare lntre- 
pidelor sărituri și piruete. A fost 
un adevărat concurs de... atle
tism pe gheață, în care juriul de 
arbitri a avut de apreciat lun
gime» și înălțimea salturilor, ca 
șl perfecțiunea stilului de execu
ție, pentru desemnarea celor mai 
buni.

Concurențil ap avut de trecut 
examenul a două sărituri șim- 
ple, dintre cele mai spectaculoa
se : Axei și Lutz. Apoi, el au a- 
Părut în fața arbitrilor pentru al 
treilea test, cel al „piruetei-joasc 
cu săritură" (sitz). Ca și la de
senele pe gheață, executate în 
prim» zi a concursului, cei doi 
reprezentanți al Cehoslovaciei 
s-gu impus cu destulă autorita
te, continuînd să șe distanțeze. 
Foarte aproape de Blanks Kurz- 
btichlerova și Martin Sochor 
ș-gu menținut inșă talentații pa
tinatori din K. D. Germană, Mar- 
gita Weigert și Bernd Wilnder- 
lich, ca și sovieticul Viktor Țîbu- 
leaev, clasat al doilea după Im
puse.

„Cupa ds crist(d“

Selecția junioarelor pentru echipa națională
S Competiție de minibaschet organizată de Clubul sportiv școlar 

București U Programul etapelor campionatelor naționale

Blanka 
Kurzbiichlerova 

își păstrează titlul

Astă-seară, patinatorii și pa
tinatoarele, cei mai buni din 
țara noastră, își pun costumele 
de gală pentru a intra pe oglin
da lucie de gheață, în lumina 
scînteletoare a reflectoarelor. 
Este mult așteptata „Sărbătoare 
a ■patinelor", spectacolul festiv 
care marchează încheierea celei 
de a Ii-a ediții a concursului 
internațional de patinaj artis
tic de la București. Numeroase 
premii și trofee așteaptă să fie 
împărțite laureaților în probele 
„Cupei București", ca și în în
trecerile demonstrative de azi. 
Printre ele, luminează cu rer 
flexe sclipitoare frumoasa „Cu„ 
pă de cristal", oferită de ziarul 
nostru pentru cea mai bună 
performanță românească din 
concurs. Ea aparține tînărului

țări, la startul ultimei zile 
Foto : B. FREDERIC

elev bucureștean Mircea Ion 
(Școala sportivă nr, 2) căruia 
îi revine primul loc în clasa
mentul „de calitate" alcătuit de 
Ziapul „Sportul".

înainte însă de a comenta 
rezultatele finale, să facem un 
popas în tribunele stadionului 
de gheață din parcul „23 Aii* 
gust", acolo unde de ieri dimi
neață și pînă în orele serii, 
cei 19 competitori ai concursu
lui internațional dădeau asaltul 
decisiv locurilor fruntașe.

Ca să cîștigi 
la patinaj titlul, 
trebuie să fi atlet
Cine consideră patinajul artis

tic ca o disciplină ce pretinde

Aseară, după încheierea e- 
xercițiilor libere, posesorii pri
melor locuri rămîneau neschim
bați. Altfel, po blonda Blanka 
Kurzbudil. rova, patinatoarea 
de 12 ani din Flradec Kralove, 
repetă performanța sa de a- 
nul trecut. în schimb, pe ce
lelalte locuri ale clasamente
lor s-a;: produs permutări im
portanțe, dintre cure reținem 
ascensiunea fetelor npgstre 
Anpa Tănase.. Doina Mitricică 
și Gabriela Voica, toate cu 
bune evoluții la libere,

Clasamentele finale : BĂ
IEȚI 1. M. Sochor (Cehpsl.) 
409,3 p ; 2. B. Wunderlich
(R.D.G.) 393,4 p ; 3. V. Țîbu- 
leaev (R.S.F.S.R.) 384,7 p; 4. 
M, Ion (România) 366,7 p; 5. 
O. Goga (România) 353,8 p ; 6. 
L- Cozia (România) 343,7 p;

Tumihicîle unui nespor

MAIDANUL
i
A fpsț de-ajuns o zi cu soarej ca maidanul 

să învie din somnu-i de peste iarnă. — "" 
aluat care prinde să dospească. 
duhțui țimppzit printre spheiefele 
nu șe mai ”s'-s -—
și noroiul 
sferturi de 
zyînte.

Atit Ie-a 
năvălit, cu 
cepuț să mingea o minge fabricată
dip mai multe fîșparg de șțambă» legate cp 
sfoară, dar sprintenă aidoma unei vrăbii, 
îmbujorați ca niște gogoșari la borcan, cp 
nările învinețite pe margini, băieții alergau 
după ghemui magic, îgj dădeau brînpi, rî- 
deau șau sp opreăp, cînd și cînd, ca să se 
înfrunte cu dîrzenia cocgșeîîbt? din rasa 
Qpringțon, vprbindu-și înțr-p limbă din care 
nu înțelegeam mare lpcrii : aut, .careu, faul, 
henț, și altele.

Nil trebuia să pricep însă prea mult din 
toate acestea, deoarece agitația și strigătele 
sportivilor de-o șchioapă, carp făceau să 
hăulașpă împrejurimile și să țiuie geamu
rile caselor apropiațe, îmi comunicau senti
mentul iminenței treziri a primă verii. Min
gea aceea de cîrpă, carp se turtise și fă
cuse codiță într o parte, prevestea gama în
treagă a jocurilor anotimpului așteptat de 
toți...

II
Căutam o cunoștință in cartier și, dînd 

pește intrarea care ducea la ea, am mai 
întors o dată privirile să-i văd pe mărun
țeii fotbaliști frămîntînd, rumeni și isteți, 
pămîntul ; părea că nțaidanuț se și împo
dobise cu spuma albăstrie a liliacului, deși 
abia se ivise Mărțișor din Stihii. Vuietul 
jucătorilor m-a petrecut pe gangul întune
cat, ca să-I înghită curînd pereții casei.

Problema? ppptru a cărei limpezire mă 
aflam acolo, a fost repede dezlegată ; cu 
tpatp acestea am rămas pe mai departe 
fiindcă ne-a prins focul unei discuții, în 
contradictoriu, despre farfuriile zburătoare. 
N-am observat, $sțfpl, cînd a înpepuț £ea- 
mul să se albăstrească. Am plecat îndată, 
c^ci după^amiaza era înaintată și soarele 
cobpra, ca pe-o tavă incandescentă, către 
creștetul blocurilor din zare. Cred că z^- 
bovcăm cîțya timp, gustînd satisfacția 
aproape estețică a tabloului din natură, da-

ca uiî
Din văz- 

plopilor 
abatea nici im fulg de zăpadă 
înțepenit se dezmorți în cîteva 
ceas, ca, în tot atîțea, să se și

trebuit băieților cartierului : au 
urale, din toată strada și au în-

cft nu m-ar fi întimplnat rumoarea pri
chindeilor de pe maidan, si mai indirjiți 
de cum ii lăsasem, cu gliemotocnl de cîrpă 
dpziinat. Er.au ații dc extenuați de zigzagu
rile pe care le tot făcuseră mai multe ore 
m șir, incit respirația ior accelerată și so
noră viscolea aerul împrejur. Nu se lăsau, 
cu toate acestea, fiindcă mai rămăsese din 
,.minșo“ o încurcături de sfori și bucățele 
de Stambă : trebuia uiăcinață si ea necon
diționat. pină ia ultima scamă !

Ar fi izbntiț, probabil, flâcă într-ui» zid s.ar fj dgșchtș, ‘ pti zgomot, o 
și un glas iscoditor n-ar fi cile’ 

ești, Nțcitșpppr •? .

Vecip nu 
fereastră, 
mat .-

-n upde
— La fotbal — a răsunat răspunsul, înalt 

ca un clopoței de argint, de pe maidan.
— Tnții cartea, apoi mingea! -- a că

zut repljca din înălțimea ferestrei de la 
etaj.

De ncațaeal prin simplitatea șl evidența 
ei, sentința aceasta a pus brusc capăt jo
cului. Nicușor și-a șters frunțpa și nașul 
cu mingea, în timp ce comenta, amărit. re
plica maternă unuia dintre epechinieri :

— De ce atîta carte, cîpțl eu tot faibalist 
am șă mă fac ?

7. A. Kempinski (Pol.) 235,6 p- 
FEȚE 1. Șlanha Kurzbiichlero- 
va (Cehosl.) 428,1 p ; 2. Mar- 
gita Weigert (R.D.G.) 412,0 p ;
3. Katalin Banki (Ung.) 377,2 p ;
4. Anca Tănase (România) 366,0 
p ; 5. Heli Gazvoda (Iugosl.) 
367,6 p (Ipc la arbitri inferior) ;
6. Lena Spronina (R.S.F.S.R.) 
362,2 p ; 7. Eva Prutek (Pol.) 
360,9 p ; 8. Doina Mitricică (Ro
mânia) 353,9 p ; 9. Gabriela
Vplca (România) 349,3 P ; 10. 
Andrea Liptay (Ung.) 349,0 p ; 
11. Elena ștanciu (România) 
320,5 p ; 12. Cornelia Pleu (Ro
mânia) 294,3 p.

in clasamentul „mixt" alcă
tuit de ziarul nostru pentru de
semnarea ciștigătorului „Cupei 
de cristal", primul loc revine 
lui Tdirpea Jon, pare întrece cu 
numai 0,7 p pe Ancq Tănase. 
Un rezultat asupra căruia me
rită să revenim cu comentarii 
mai ample.

Azi după-amiază 
„Sărbătoarea 

patinelor44
Un program deosebit de a- 

traețiv încheie azi după amiază, 
întrecerile patinatorilor. Ince- 
pînd de la ora 16, la patinoarul 
„23 August", au loc probele 
demonstrative de patinaj viteză. 
Cursa de 500 m, rezervată ju
niorilor și seniorilor, este dota
tă cu „Cupa Dinamo". De ase
menea ziarul „Sportul" oferă o 
frumoasă cupă pentru cel mai 
bun rezultat (masculin sau fe
minin) pe scara internațională.

De la ora 17,30 începe de
monstrația de patinaj artistic, 
în cadrul căreia vor evolua 
primii clasați în concursul in
ternațional, ca și patinatorii 
noștri fruntași. Nu vor lipsi 
campionii țării, Elena Moiș și 
Mareei Comanici, ca și micuța 
noastră reprezentantă la ultima 
Olimpiadă albă, Beatrice Huștiu. 
Programul se încheie cu un 
Carnaval pe gheață, cu accesul 
publicului amator de patinai, 
artistic sau de viteză, după 
preferințe...

Rcdu VOIA

,.® După trialul juniorilor, 
iată că vine rîndul junioarelor 
șă-și încerce măiestria în sco
pul de a fi selecționate în re
prezentativa țării. Trialul lor 
va avea loc vineri și sîmbătă, 
îțț sala Flpreașca, Și va consta 
din probe fizice (2 sprinturi a 
cite 30 m, detentă de pe loc) și 
tehnice (slalom cu mingea, a- 
rțmcări libere și aruncări din 
acțiune). La această selecție, 
au fost invitate următoarele 
baschetbaliste : Elena Mareș. 
Maria Nedelea (Politehnica Bra
șov), Mariana MolȚovan, Cor
nelia P.itric, Lujninița Pop 
(Școala sportivă Brașov), Vio
rica Balai (Școala sportivă Satu 
Mare), Gabriela Fordea, Maria 
Sain (Școala sportivă Bacău), 
Rodica Marinescu, Florica Ma
rinescu (Școala sportivă Craio
va), Ana Deak (Șc. sp. Arad), 
Doina Iftimie (Viitorul Dorohoi), 
Doina Rusu (A.S.A. Cluj), Eu
genia Salcu (Școala sportivă Si
biu), Ana Popov (Școala spor
tivă Ploiești), Marta Barabas, 
Ecaterina Muller (Liceul nr. 2 
Tg. Mureș), Rodica Săveanu 
(Școala sportivă Satu Mare), 
Ana Grosskoph (Școala sporti
vă Țimișogra), Angela Țita 
(Progresul), Ecaterina Muraru, 
Adina Rădița, Maria Anmacof, 
Liliana Popescu (Clubul sportiv 
școlar București), Tatiana Ra
dulescu, Florica Bujduveanu, 
Sabina Spînu, Doina Buga, Ma
riana Roșianu, Constanța An- 
dreescu (Școala sportivă nr. 1 
București), Ștefania Basarabia 
(Rapid București), Evdochia 
Cemescu, Corina Georgescu, 
Angela Călian (Școala sportivă 
nr. 2 București). Jucătoarele au 
fqșt împărțite in 4 echipe și 
vor susține meciuri, de aseme
nea cu scop de selecție.

i® Cu ocazia aniversării a 10 
ani de activitate, Clubul spor
tiv școlar București va organi
za o competiție de minibaschet,

HI
Activitatea atletică bucureș- 

teană a foșt deosebit de bo
gată duminica trecută. In a- 
fura concursului republican u- 
niversitar (sala Steaua) s-au 
mai desfășurat două cpmpetiții 
pe teren acoperit (la Floreas
ca II și Viitorul) și două în 
aer liber : una de cros și una 
de marș.

in
Sinț sigup cft Nicușor și-a uitat amărăciu

nea de cum a trecut pragul casei. Ep o 
mai port însă în mine, ca pe-un spin, ,a 
gîndul că unii tiperi ar putea să-și închi
puie că, spre a înfrunta vigta, ajunge să 
dpbîndești un șut puternic și o telmlcft a 
mobilității, diihă cară —■ adio carte ! adio 
școală i adio învățătură ! — cj doar fotba
liștii „au tot ce le trebuie", „î; 
șî-i admiră toată lumea", „se ț” 
de-a lungul și de-a latul pămîntulu. , 
tr-un continuu vîrțej de mingi și urale 
mulțimilor surescitate,

Dacă sentință mamei lui Nicușor de 
maidanul bucurestean ar fi afișăță pe 
reții tuturpr cluburilor șpprtiye, ppățp 
fotbaliștii noștri, care toți au început, cind- 
v«, pe-up loc virpn abia dezmorțit din hi
be;nafe, ar fi din cp in cp mal disciplinați, 
mai iscusiți, mai ambițioși, mai — ferească 
sfintui să mă prindă vreunul pe-o stradă 
înnoptată ! — conștient! de ceea ce șint și 
de ceea ce reprezintă.

George ȘBĂRCEA

9îi cunoaște 
pot plimba 
atuiui*, în-

pe 
P>

Și-au făcut debutul competițional și mărșăluitorii...

în zilele de 25, 26 și 27 martie, 
întrecerile se vor desfășura pe 
următoarele categorii de vîrșță: 
categoria I (năseuți în 1957— 
1958), categoria a Il-a (1955— 
1956). La competiție sînt invi
tate toate echipele din Bucu
rești, care Își pot anunța parti
ciparea la sediul Clubului spor
tiv școlar.

® La sfîrșitul săptămînii, 
campionatele naționale de se
niori programează npi etape : 
a XIH-a la băieți, a XU-a Ia

fete. Iată meciurile: masculini 
I.C.F. — Comerțul Tg. Mureș, 
Dinamo București — Universi
tatea Cluj, Rapid — Crișul O- 
radea, Politehnica Galați — 
Steaua, Farul Constanța - Po
litehnica București, Politehnica 
Iași — Universitatea Timișoara; 
feminin: I.C.F. - Progresul 
București, Politehnica Bucu
rești — Universitatea Cluj, 
Constructorul București •» Mu* 
reșul Tg. Mureș, Rapid Cri* 
șui Oradea, Voința Brașov 
Voința București.

Dispută intre pivqții echipelor Dinamo București și Crișul 
Oradea (Cernea și Mazilu, ultimul in alb) care au susținut la 
sfîrșitul, săptămînii trecute o dublă întâlnire (jopurile din tur 

și retur)
Foto: FR. BRANDRUP

în săli și pe stadioane
® In parcul „23 August", pes

te 150 de atleți bucureșteni au 
participat la cea de a XV-a 
ediție a „Cupei kjețalul" la 
erps, Rezultate s 500 m juni
oare II : 1. V. Re< u (C.Ș.Ș.), 
2 .A. lozu (Cpnștr.), 3, FI. Ră- 
văloiu (6c. sp. 2); 800 m ju
nioare 1: 1. M. Linca (Met.), 
2. R. Georgescu (Din.), 3. T. 
Molnar (Șc. sp. 2); 1500 m 
senioare: 1. E. Bucur (Constr.), 
2. N. Onicâ (Constr.), 3. c. 
Berna (Met.),- 1500 m juniori 
II: 1. T. Moldovan (C.Ș.Ș.), 2. 
V- VJad (Constr.), 3. E, Bu
suioc (C.S-Ș.); 24Q0 m juni
ori I: 1. I. Orășteanu (Met.),
2. N. Dumitru (Met.), 3. FI. 
Vana (Met.); 7000 m seniori: 
1. 1. Iordache (Din.), 2. C. An- 
drejea (Met.), 3. M. Brezuică 
(Met.). Pe echipe: 1. Metalul 
448 p ; 2. Constructorul 237 p ț
3. C.S.Ș. 106 p. (C. Nourescu, 
antrenor).

• în parcul de lingă pati
noarul Floreasca s-a disputat 
prima etapă a „Cupei Primă
verii" la marș. La începători 
(2 km) a cîștigat Gheorghe 
Habără de la P.T.T., Ia juniori 
mici (2 km) —- Marin Trifu 
de la Rapid, iar la juniori mari

(3 km) — Constantin Staicu 
de la P.T.T. în cursa seniori
lor, pe distanța de 5 km, s„au 
clasat în ordine : 1. N. Maxim 
(Dinamo), 2. V. Such (Dina
mo), 3. I. Bogdan (Metalul). 
Favoriții principali ai întrece
rii, dinamoviștii L. Caraioșifo- 
glu și V. Ilie au abandonat. 
(D. Paraschivescu, antrenor).

® Catedra de atletism a 
Școlii sportive nr. 1 a orga
nizat, Ia sala Floreasca II, o 
verificare a atleților școlii. 
Cîteva rezultate : 50 m juni
oare II: Maria Ghilea 7,2. E- 
caterina Bidllică 7,2; lungime 
junioare II: Tatiana Albin 
5,08; 50 m copii (b): Sorin 
Stoicescu 6,6; greutate copii 
(b) : Gabriel Călin 13,19. (F. 
Ionescu, coresp.).

9 în sala Viitorul, cele mai 
bune rezultate: 7,1 la 50 mg 
juniori mari (M. Ling — Viito
rul), 7,6 la 50 mg și 5,29 la 
lungime junioare mari (Dumi
tra Radu — Steaua), 7,0 la 
50 m junioare mici (Elvira 
Cretu — Șc. sp. 2 și Carmen 
Dumitrescu — Constr.), 6,1 la 
50 m juniori mici (Gh. Chitea 
,— Lie. 35), 4,86 la lungime ju
nioare mici (Elena Toma — 
Viitorul). (Z. Ignișca, antre
nor).

După primele trei capitole, care au prezentat 
„perioada timișoreană", au urmat filele nenu
măratelor recorduri ale lolandei, cu „punctul 
de control" al recordului mondial de la li iulie 
195G (1,75). Capitolul VI a fost consacrat în ex
clusivitate „dramei de la Melbourne". în sfir- 
șit, în numărul de ieri, am urcat, alături de 
„loli“ drumul Golgotei, care cuprinde iarna 
1956—57, am admirat-o în botărîrea de a face 
orice sacrificiu pentru victorie și am asistat 
la suita el de înfrihgerl cifrice și morale 1957, 
culminînd cu recordul mondial (1,77) al atletei 
chineze Cen Fen-lun...

V///
ZĂPEZILE ALBASTRE...

Astăzi, după atâția ani, aș vrea să mulțumesc 
necunoscutului care mi-a rupt fotografia la Mel
bourne. Și celui care a strigat din tribuna sta
dionului Republicii: „Ți-e frică, Ioțl!“ Și rrțai 
ales atletei chineze Cen Fen-iun, care mi-a răpit, 
in dimineața aceea de noiembrie, singura bucu
rie a anului 1957, Fără ei nu cred că a? fi izbutit 
să rezist campaniei din ianuarie și februarie 
1958.

Ce mult aș vrea să ofer una din medaliile mele 
olimpice Predealului! De ce?

Poate pentru că-i iubesc mai mult pe cei care 
m-au chinuit mai mult.

Poate pentru că păstrez in ochi zăpada lui al
bastră în după-amiezele cînd alergam îngrozită 
la gîndul că undeva, în sudul Chinei, Cen
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Fen-iun ar mai putea adăuga un centimetru re
cordului său mondial,

Poațe pentru că aș putea să sculptez macheta 
Predealului ghidîndu-mă după bătăile inimii 
mele pe pantele lui înzăpezite.

Poate pentru că simt și acum, în nări, fumul 
de locomotivă viscolit tocmai pe Cioplea, acolo 
unde eu continuam să alerg la lumina becurilor 
slabe care nu descoperiseră neonul...

MICA HALTA

Am regăsit groapa cu nisip fulguit în primele 
zile de martie. Simțeam că șint în criză de 
timp... Că undeva, la Canton... Sau în altă parte... 
Cen Fen-iun... De Mildred nu se mai auzea ni
mic.... Ea își văzuse visul cu ochii...

La 20 aprilie am sărit 1,74, pe „Republicii". Îmi 
aduc aminte că plouase. Și vîntul încrețea apa în 
cercul de ciment al discului... Am încercat ime
diat 1,78, dar m-am grăbit prea mult. Lui Hansi 
i-a plăcut tocmai faptul că mă grăbisem... Peste 
trei săptămâni, pe „Dinamo", am sărit încă o dată 
1,74, Și iar gm pus la 1,78, Cu aceeași grabă. O 
grabă pe care nu mi-o puteam înfrîna. „Bă- 
trînul" meu profesor fuma foarte calm.., M-a 
cam enervat ptițin calmul lui; „Spune și tu ceva, 
Hansi!" Mi-a răspuns fără nici o modulație în 
glas: „îmi pare bine că ești grăbită",..

La 7 iunie 1958 am sărit, în sfîrșit, 1,78. Eram 
din nou recordmană mondială. Ce-aș putea să vă 
spun? Că a fost ușor? Că a fost greu? Cred că 
ar fi mat bine să vă amintesc că am sărit 1.78 
după 103 antrenamente. Hansi a fost mai volu
bil ca orieînd. El, care e campionul cifrelor și al 
fișelor, mi-a spus atunci că am sărit, de fapt, cel 
puțin 1,83 și că de-acolo, de jos unde sta chircit 
împreună cu tovarășul său nedespărțit, apara
tul de filmat, a avut impresia că „am fulgerat 
ca un accelerat prin fața unei halte mici". Mica 
haltă era, deci, ștacheta noului record mondial.

La început am crezut că Hansi a fost doar 
galant. Dar, peste numai două săptămîni la Cluj 
(n.r. 22 iunie 1958), am sărit 1,80, iar peste încă 
o lună, în Poiană (n.r. 31 iulie), am mai adăugat 
un centimetru. La acest ultim record am fost, 
pentru prima și ultima oară în viața mea, ne
atentă. Am venit pe stadiun în bluza de tre
ning, fără să-mi dau seama că uitasem în vali
ză tricoul. Așa se face că recordul lui 1.81 a fost 
doborît în bluza cu fermoar. După record, Hansi 
mi-a spus doar cîteva cuvinte: „Ți-aduci aminte, 
Ioli? La 1.78, cînd cu mica haltă, eu am „văzut" 
1.83. Îmi mai datorezi doi centimetri"...
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DUPĂ ZECE ANI...
Curînd aveam să plec la Stockholm, pentru 

„europene". Mă simțeam foarte bine. îmi adu
ceam aminte cu plăcere de Oslo, de pluta „Kon- 
Tiki", de ,,Fram“. Eram din nou fericită- Feri
cirea unei săritoare la înălțime. O fericire care 
depinde de un singur centimetru...

Cînd am intrat pe stadion, dîrdîiam de frig. 
Cu o zi înainte plouase. Organizatorii au fost 
nevoiți să toarne benzină pe covorul pistei, dîn- 
du-i foc. Concursul a trebuit să fie amînat cu o 
oră.

Am început la 1,61. Am trecut ușor 1,64. La 
1,67 am zîmbit pentru Berna 1954, la 1,70 m-am 
încruntat pentru ștacheta cea rea de la Mel
bourne, iar la 1,72... eram cîștigătoare. Taisia 
Cencik și Dorothy Shirley gu doborît. Gîndul că

1959... Din nou fericită... Dar, o fericire care 
depinde de un singur centimetru...
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sînt singură mi-a dat aripi, ca și Mildredei 
McDaniel. Am sărit 1,77 tot din prima... După 
zece ani, cuceream prima mea medalie de aur... 
Soeter a adăugat iarăși doar cîteva vorbe, „Mi, 
abia acum știm că am lucrat bine".

MAȘINA DE SCRIS...

La 4 octombrie, la București, am sărit 1,82, 
nou record mondial, iar peste două săptămîni 
am^ adăugat încă un centimetru. Adică 1,83, cit 
„văzuse" Hansi în acea după-amiază de 7 iunie. 
La acest ultim record, Soeter a fost mai vorbă
reț ca orieînd. Și mi-a explicat de ce; „Ioli, 1,83 
înseamnă six feet în englezește, adică șase pi
cioare. Cu această înălțime ai traversat Atlan
ticul, în patria săriturii în înălțime. John Tho
mas nu știe ce înseamnă 1,83, dar știe ce re
prezintă cele șase picioare. Sper, însă, că n-ai să 
rămîi prea mult în sistemul yarzilor și al pi
cioarelor anglo-saxone".

A venit, însă, iarna, și am fost nevoită să ră- 
min la six feet. Mi-am regăsit mașina de scris. 
Arq o mașină veche, „Corona". Cu data de fa
bricație Smartiej/904... Țin foarte mult la ea. 
Pe această mașină în trei etaje am scris totul. 
In fiecare seară. Mașina asta m-a ajutat mult. 
Aș spune chiar că m-a stimulat. După fiecare 
antrenament, mă gîndeam cu plăcere la literele 
fine ale bătrînei mele mașini, la panglicuța ei 
roșie și la colile pe care aveam să le umplu. Ma
șina de scris m-a îndemnat deseori să lucrez mai 
mult. Ca să-i pot vorbi mai mult. Ca să mă pot 
destăinui mai mult. Dragii mei prieteni atleți! 
Dacă aveți ocazia, cumpărați-vă mașini de scris. 
O să vă ajute mult. Vă dau acest sfat chiar dacă 
o să mă credeți nebună...

Și-acum, văd că m-am luat din nou eu vorba. 
Și iarna a trecut. Nu mai am cînd să vă po
vestesc despre cele patru victorii în meciurile 
cu Cen Fen-iun, la ea acasă. Și nici despre să
riturile de mai târziu. Despre 1,84 (n.r. 22 sep
tembrie 1959), despre acel 1,85 din ziua meciu
lui de rugby cu Franța, din 6 -iunie 1960, și nici 
despre 1,86, înainte de plecarea la Roma' (n.r. 10 
iulie I960). Știu, o să-mi reproșați că nu știu să 
dozez. Că vorbesc în două rînduri despre trei 
recorduri mondiale Și că în schimb, pierd tim
pul cu mașina mea de scris. Poate că aveți 
dreptate. Un singur lucru aș vrea să rețineți: 
mașina mea de scris nu este un obiect neînsu
flețit.

(Va urma)
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• Revedere plăcută, 
duminică, pe stadionul 
din Pitești. Printre spec
tatori, și probabil printre 
cei mai emoționați, l-am 
înțîlnit pe loachim Po- 
peșețt, cel care nu de 
mult a suferit un accident 
de automobil. Intrebîn- 
du-l cum se simte, fun
dașul pțteștean ne-a făcut 
9 mare și foarte plăcută 
șțirpriză ț „Am reluat gn- 
țrenainențele I".

Ii urăm luf „led" o cit 
mai rapidă reapariție în 
meciurile oficiale I

$ Duminică a reintrat 
Manela, absent cîteva 
luni din echipă datorită 
unei fracturi a gambei 
Total refăcut, Manciu a 
foșt introdus de către

Pe stadioanele Capitalei 
piua la sfârșitul returului

„Propunem ca fiecare jucă
tor să albă un carnet în care 
să noteze, în spirit critic și 
autocritic, observațiile perso
nale cu privire la evoluția sa 
în diferite meciuri, sub aspect 
tehnic, tactic și fizic, al în
cadrării în jocul colectiv și 
comportării pe teren. Acest 
carnet cu observațiile făcute 
să fie prezentat obligatoriu 
antrenorului (a doua zi după 
fiecare meci), care-1 va folosi 
cu prilejul ședinței de analiză 
S partidei respective". (Prof. 
TIBERJU GH. DARLEA, co
muna Galșa, județul Arad).

„Numărul cluburilor și aso
ciațiilor sportive la care poa
te fi legitimat un fotbalist în 
decursul carierii sale să fie 
limitat Ia 5“. (GERARG PICK, 
str, A. Vlaicu 32 — cîmpia 
Turzii).

antrenorul Comăniță in 
poarta echipei de tineret 
(ultimele 25 de minute). 
Publicul l-a aplaudat pe 
Manciu, în semn de sin
ceră afecțiune. Ii urăm 
o rapidă ascensiune pînă 
în poarta echipei pe care 
a apărat-o cu mult devo
tament.

• Dgbrin a avut du
minică un suflu inepui
zabil. înainte de joc, in
ternaționalul nostru ne-a 
...avizat. „Azi am să pot 
fugi 00 de minute
- ?!?
— Să nu vă mire. In 

iarna aceasta, medicul 
piteștean Șțirbu m-a ope
rat de o foarte supără
toare deviație de sept, 
înainte, după un efort 
mai mare, mă sufocam, 
Acum, termin antrena
mentele ăe intensitate 
mare, fără să mă simt 
obosit.

• Manplache a comis 
în meciul cu Steagul roșu 
o sumedenie de faulturi. 
E drept, ci ele n-au a- 
tlns gradul brutalității. 
Dar, faultul face parte 
din maniera de joc a lui 
Manolache, precum, fenta 
din jocul lui Dobrin. 
„Cici“ dă din coate, pune 
piedici, imbrincește, iar 
spectatorii se amuză de 
raidurile sale, in urma 
cărora adversarii se în- 
covoaie de dureri.

Consiliul municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport împreună cu reprezen
tanții cluburilor bucureștene 
Sțeaua, Rapid, Dinamo și Pro
gresul au întocmit programul 
jocurilor din București pe în
treaga desfășurare a returului 
Cliyiziei A, Aoeasța vine în aju- 
tariil publicului spectator carie 
va putea să-și procure din timp 
abonamente pentru întreg re
turul sau bilete de intrare la 
meciurile pe cgre doresc să le 
vizioneze.

Iată programul •
ETAPA A XV-a : Sîmbătă 

16.UI, stadionul Republicii ora 
14: Rapid — U.T.A. (tineret); 
ora 15,30: Rapid — U.T.A. (di
vizia A).

Duminică 17.III. stadionul 
Republicii ora 13,45: Progresul
— Jiul (tineret); ora -15,30 : 
Progresul ««« Jiul (div. A).

ETAPA A XVI-A : Duminică
24.111, stadionul „23 August" 
ora 14: Dinamo — Progresul 
(div. A); ora 15,30: Rapid ■- 
gțegua (div. A).

Stadionul Dinamo ora 10,30: 
Dinamo — Progresul (tineret).

Stadionul Ciulești ora 10,30: 
Rapid Sțeaiia (tineret).

ETAPA A XVII-A : Sîmbătă
30.111. stadionul „23 August" ora 
14,10: Steaua — Farul Constan
ța (tineret); ora 16,15: Steaua
— Farul Constanta (div. A).

Duminică 31.III. stadionul Di
namo ora 14,10: Dinamo — F.C. 
Argeș (tineret); ora 16,10: Di
namo — F.C. Argeș (div. A).

ETAPA A XVIII-A : Sîmbă
tă 6.1V, stadionul Republicii 
ora 14,15: Progresul — Univer
sitatea Craiova (tineret); ora 
16,15: Progresul — Universita
tea Craiova (div. A).

Duminică 7.IV. Stadionul Re
publicii ora 14,15: Rapid — U- 
niversitatea Cluj (tineret); ora 
16,15: Rapid — Universitatea 
Cluj (div. A)

Duminică 12.V. stadionul Di
namo ora 15,00: Dinamo — Fa
rul Constanța (tineret); ora 
17,00 : Dinamo — Farul Con
stanta (div. A).

ETAPA A XXIII-A : Sîmbă
tă 18.V. stadionul Giulești ora 
15,15: Rapid — Petrolul (tine
ret); ora 17,15: Rapid — Petro
lul (div. A).

Duminică lfi.V. stadionul Re
publicii ora 15.15: Progresul — 
St. roșu (tineret); ora 17,15: 
Progresul — St. roșu (div. A).

ETAPA A XXIV-A: Duminică 
26.V, -stadionul ..23 August" (cu
plaj inter-bueureștean) ora 15,30: 
Progresul — Steaua (div. A); 
ora J7,30: Rapid — Dinamo (div. 
A), stadionul Giulești ora 10.30: 
Rapid — Dinamo (tineret): sta
dionul Progresul ora 10,30:

Progresul — Steaua (tineret).
ETAPA A XXV-A: sîmbătă 

l.VI. stadionul Dinamo ora 
15,30: Dinamo — A.S.A. Tg. Mu
reș (tineret); ora 17,30: Dinamo 
— A.S.A. Tg. Mureș (div. A).

Duminică 2.VI. stadionul „23 
August" ora 15,30: Steaua — 
Universitatea Cluj (tineret); ora 
17,30: Steaua — Universitatea 
Cluj (div. A),

ETAPA A XXVI-A : Sîmbătă 
8,VI, stadionul Republicii ora 
15,30: Progresul — F.C. Argeș 
(tineret); ora 17,30: Progresul — 
F.C. Argeș (div. A),

Duminică 9.VI. stadionul Ciu
lești ora 15,30: Rapid — Uni
versitatea Craiova (tineret): ora 
17,30: Rapid — Universitatea 
Craiova (div. A).

★
„Măsura luata de a se 

mări’ din toamnă numărul se
riilor șl al echipelor din divi
zia C nu va avea, probabil, e- 
ficiență dorită. Mai utilă pen
tru dezvoltarea fotbalului nos
tru mi se pare a fi îmbună
tățirea sistemului competițio- 
nal al juniorilor, lărgirea a- 
riei sale prin înființarea cît 
m$i multor echipe de juniori.

, ★
„In echipa Munca Ovidiu ac

tivează un tînăr cu foarte 
frumoase perspective, Ion 
Guzu. Propun antrenorilor de 
la Farul Constanța șă-l aibă 
în vederile lor pentru echipa 
de rezerve-tineret a clubului, 
în care Guzu ar putea activă 
cu destul șueces". (EMIL TEO- 
DORU, tehnician din Ovidiu).

★
„Cred că aducerea unui an

trenor străin ar putea lămuri 
mai ușor dilema dacă pentru 
rezultatele slabe ale echipei 
naționale de fotbal sînt mal 
vinovațl tehnicienii care au 
pregătit-o pînă acum sau ju-

„Experiența tristă a turnee
lor efectuate de hochelștl tn 
Canada și de fotbaliști în Con
go și Brazilia trebuie avută 
ca învățătură. In viitor, să se 
analizeze cu mai mult dis- 
cernămînt utilitatea unor ast
fel de turnee". (SILVIU BAR
BU — Mediaș).

„Deși în orașul Dej exista 
mal multe asociații sportive, 
nimeni nu încurajează dez
voltarea tenisului de masă. 
Tinerii care vor să practice 
acest sport n-au unde jupș 
șl nici antrenori care să-i în
drume". (NICOLAE POPESCU, 
str. Mircea cel Bătrîn 14 — 
Dej).

TRIBUNA
CITITORILOR

ăTerenul sportiv timișorean 
din Parcul Rozelor, lăsat de-a 
lungul anilor în paragină, să 
fie amenajat șl pus la dispo

ziția unui cen
tru de copil", 
(MIHAI GEOR
GE — (Timișoa
ra).

Fază din jocul de „B“ Metalul București — Victoria Roman. 
Oaspeții în apărare Foto: N. TOKACEK, cocesp.

Pepinierele fotbalului nostru 
de performanță le constituie 
tocmai aceste echipe de ju
niori și nu formațiile din di
vizia C, unde își găsesc refu
giu toți cei ce rju mai cores
pund la „A” sau „B", elemen
tele plafonate sau mediocre 
ca valoare”. (Ing. marin 
ȘERB AN, c.p. 24 — Brăila).

cătorii înșiși". (IOAN MA
GHIAR, str. Cuza Vodă 12 —
Oradea ; la această propunere 
se raliază ‘ ' 
FRAȚILA 
Noiembrie

și tov. 
din Rupea, 
13),

IERONIM 
str. 7

★
„Conșider prjn jp|rirea 

atît de substanțială a numă
rului de echipe, divizia C va 
deveni o competiție foarte 
diluată ca nivel valoric, ca
litativ. Era mai bine să se 
fi menținut formula actuală. 
In altă ordine de idei, apre
ciez că ar fi util ca în fie
care oraș să ia ființă centre 
de pregătire a copiilor și ju
niorilor, eu baze sportive pro
prii, cu antrenori calificați... 
Ca un semn al distincției, ju
cătorii echipei campioane ar 
trebui să poarte pe tricouri 
ecusoane tricolore oferitje de 
F.R.F. Aceste ecusoane să fie 
marcate cu stele, potrivit nu
mărului de campionate cîș- 
tigate... Echipele să evolueze 
merep în tricouri de același 
fel, care să reflecte culorile 
cluburilor respective*. (ing. 
VICTOR NICONOF, str. Mol
do vanu 8 — Sibiu).

★
„Măsura de reînființare a 

echipelor de rezerve-tineret o 
consider ca pripită. Pentru 
a nu constitui o nereușită, 
competiția trebuie intens spri
jinită, punîndu-se îndeosebi 
accentul pe încadrarea cu cei 
mai talentațl juniori". (ION 
GHEORGHE, comuna Cătunu, 
județul Dîmbovița).

■„Federația <le fotbal 
burlle respective ar 
șȘ-i sancționeze pe 
norii și jucătorii care . . 
rezultate foarte slabe în tur
neele pe care le întreprind 
în străinătate. în primul rînd, 
acestora trebuie să iț se re
tragă dreptul de a mai efec
tua astfel de turnee pe un 
timp limitat”. (M. CARAISAN, 
str. E. Cuza Vodă, bloc A 5, 
ap. 22 — Turnu Măgurele).

șl clu- 
trebul 
antre- 
obțin

sfa
de 

fot- 
se

,,Ar fi potrivit ca și pe 
rlioanele noastre, fnaițite 
începerea meciurilor de 
bal, diferite fanfare să 

ppblicului
buftea, 

Crișcior,

,-,Se vorbește în 
ultima vreme din 
ce în ce mai ‘ 
mult de necesi
tatea propagă
rii fotbalului în 
rîndurlle elevi
lor. par puțini i 
din cel ce im. 

pgrtășesc această părere se 
gîndesc dacă elevii au sau 
nu timpul necesar să joace 
fotbal și, în general să facă 
sport. Actuala programă ana
litică este, după opinia mea. 
prea încăroată șl, pentru a-i 
face față, mulți elevi re
nunță la alte preocupări ex- 
trașcolare. Dacă vom face un 
calcul al orelor pe care ele
vul le petrece Ia școală șl 
apoi acasă, pentru pregătirea 
lecțiilor, vom vedea că el nu 
mal are timpul necesar să 
meargă și la sport, cu atît 
mai mult cu cît bazele spor
tive sînt situate cel mal ade
sea departe de casă, la mar
ginea orașului, in această si
tuație, mulți părinți îșl opresc 
copiii de a face sport pen
tru a nu le compromite si
tuația școlară. De aceea con
sider că ar fi binevenită o 
dezbatere publică asupra a- 
cestei chestiuni". (Dr. VICTOR 
ILTE, str. Dr. Vleol 2, et. 1, 
ap. 4 — Iași).

producă în fața 
spectator". (AUREI, 
Atelierele centrale 
județul Hunedoara).

■„Apreciez ca foarte potrivită 
propunerea făcută de alți ci
titori ca meciurile de fotbal 
(cel puțin acelea din divizia 
A) să se joace în zilele de 
sîmbătă, în nocturnă. Aceas
tă soluție ar fi și pe placul 
soțiilor noastre, care ne-ar a- 
vea (în sfîrșit !) duminica lin
gă ele». (DUMITRU JUCAN, 
str. Tîrnavelor 21 — Cluj).

* o
„Este bine ea echipele din 

divizia A să fie mereu îm
prospătate cu elemente tinere, 
dar uneori promovarea lor 
este prea grăbită, Ar fi bine 
ca toți cei care bai la porțile 
primei divizii să fie supuși 
unui exigent examen la țoale 
capitolele. In felul acesta vom 
bara promovarea unor ele
mente mediocre care, după 
2—3 meciuri mal bune, cad 
apoi în anonimat". (CON
STANTIN OLARU, str. Tțtu- 
lescu 62 en Lugoj),

ETAPA A XIX-A: Sîmbătă 
13.IV. stadionul Dinamo ora 
14,30: Dinamo Buc. — St. roșu 
(tineret); ora 16,30; Dinamo Buc.

St. roșu (div. A).
Duminică 14.IV. stadionul 

Republicii ora 14,30: Steaua — 
U.T.A. (tinert); ora 16.30: Steaua 
— U.T.A. (div. A).

ETAPA A XX-A : Sîmbătă 
20.IV. stadionul Steaua (Ghen- 
cea) ora 16,30: Steaua — Dina
mo (tineret).

Duminică 21.IV. stadionul „23 
August" (cuplaj inter-bucureș- 
tean) ora 14,30: Progresul — 
Rapitl (div, A); ora 16,30: Stea
ua — Dinamo (div, A); stadio
nul Progresul ora 10,30: Pro
gresul — Rapid (tineret).

ETAPA A XXI-A: Sîmbătă 
4.V. stadionul Republicii ora 
15,00: Progresul — Dinamo Ba
cău (tineret); ora 17,00; Progre
sul — Dinamo Bacău (div. A).

Duminică 5.V. stadionul Ciu
lești ora 8,45: Rapid — A.S.A. 
Tg. Mureș (tineret), ora 10.30 
Rapid - A.S.A. Tg. Mureș 
(div. A).

ETAPA A XXII-A : Sîmbătă 
ll.V. stadionul Republicii ora 
15,00: Steaua — Jiul (tineret); 
ora 17,00: Steaua — Jiul (div.

„INTERESflE ECHIPEI MflW NE ANGAJEAZĂ PE TOII!“ Buletinul transferărilor

(Urmare din pag. 1) 

țial al echipei naționale sintem 
dispuși să invităm formații 
străine de club (deși riscul me
ciurilor turistice, de complezen
ță, nu este astfel exclus), pre
cum vom organiza intîlniri cu 
echipe românești atunci eînd va 
fi vorba doar de omogenizare 
sau de un galop de sănătate.

— In perioada de pregăti
re a echipelor, optați pentru 
cantonamente sau pentrp 
simple intîlniri de acomo
dare ?

— Dacă punem temei pe pre
gătirea de bază de le cluburi 
(fără de care selecția este ine
ficientă), antrenamentele de ci
zelare și jocurile de verificare 
vor fi suficiente, noi limitîn- 
du-le la minimum necesar de 
1--2 zile- De partea noastră, ne 
vom strădui să nu perturbăm

ciclurile de antrenamente de la 
cluburi, în schimb cerem antre
norilor de club să răspundă de 
stadiul de pregătire individua
lă a jucătorilor vizați. Noi le 
sugerăm să nu creeze acestor 
jucători o situație privilegiată, 
dar să ne ajute introducînd în 
procesul de Instruire elemente 
noi, adaptate cerințelor noastre 
față de un viitor jucător inter
național.

— Ce criterju va prima 
în momentul selecției defi
nitive: valoarea sau forma?

potrivă, cu ideea unui cerc 
restrîns de virtuali interna
ționali?

TRAGEREA LA SORȚI A OPTIMILOR 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

— Nu vom fi nici înțr-un caz 
sclavii prejudecăților. Jocurile 
de verificare vor reprezenta 
controlul primelor noastre im
presii. Vom începe, firește, cu 
valoarea, dar ea nu va putea 
decide singură opțiunile noas
tre. Importantă este și capaci
tatea de randament în momen
tul cerut. In cazul în care un 
jucător valoros nu se arată 
la înălțimea cerințelor, vom 
solicita sprijinul medicului pen
tru a stabili dacă această situa
ție este consecința unei stări 
fiziologice, pe seară 
dență, sau este vorba 
un caz accidental.

— Ne începem activitatea, 
inevitabil, luțnd în considerare 
un lot cunoscut în linii mari, 
dar căruia vrem să-i adăugăm 
pe toți jucătorii remarcați și 
urmăriți ulterior de noi. In 
acest scop, după etapa a treia 
a campionatului, intenționăm să 
stăm de vorbă cu toți antre
norii din dipizig A, rugîndu-i 
să ne facă propuneri, cu moti
varea lor. ti vom ruga să se 
justifice, făcînd profilul com
plex al jucătorului avut în ve
dere. După aceea vom putea 
da publicității primul lot na
țional mai larg, Dună meciurile 
cu Iugoslavia și Olanda, înspre 
toamnă, vom putea chiar deli
mita un nucleu de bază al echi
pei reprezentative.

efort a jucătorilor, pe măsura 
nivelului european. Cred că ar 
fi bine să ne îmbogățim filmo
teca și documentația privitoare 
mai ales la fotbalul din țările 
cu care ne vom întîlni în cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial.

— Vă urăm din inimă 
succes în dificila misiune 
pe care v-ați asumat-o. Dar 
dacă — se poate întîmpla 
- echipa reprezentativă va 
suferi un eșec prematur, ce 
veți face ?

In prima zi, după publicarea 
comunicatului F.R. Fotbal, pare 
anunța admiterea unei perioade 

■ excepționale de transferări, la 
serviciul de legitimări au fost 
depuse doar cîteva cereri. Prin
tre acestea: U.T.A. a comple
tat „dosarul" Pojoni, cu dezle-, 
garea obținută de la Crișul O- 
radea, iar Steagul roșu a în
deplinit toate formalitățile re
gulamentare pentru transfera
rea lui Gh. Nicolae (extrema 
naționalei de juniori din anul 
trecut), de la Chimia Făgăraș;

descen- 
doar de

are pen-

— Preferați o formație 
bazată pe scheletul unei e- 
chipe de club, sau vă este 
indiferentă proveniența ju
cătorilor ?

eșec contribuția 
a fost hotări- 

iarăși se poate 
trage conseein- 
Dar dacă nu va

— Dacă la 
mea personală 
toare (ceea ce 
întîmpla), voi 

~țele, renunțind.
fi vina mea, voi arăta cu tot 
curajul care sînt cauzele ade
vărate și voi cere evitarea lor.

S-a omologat cu 3-0!

a F. R. 
lnclden- 
de „Cu- 
Seculesc 
la sco-

Marți seara, la sediul Fede
rației Române de Fotbal, a 
avut loc tragerea la sorți, a 
optimilor „Cupei României". 
Iată partidele ce vor avea 
loc; Vagonul Arad — Jiul 
Petrpșeni; Politehnica Timi
șoara — Steaua; Chimia Su
ceava —r Dinamo București ; 
Politehnica Iași — F. C. Ar
geș ; Universitatea Craiova —

Rapid București; Progresul 
București — Universitatea 
Cluj; Petrolul Ploiești — Di
namo Bacău și C.F.R. Timișoa
ra — A.Ș.A. Tg. Mures.

Optimile „Cupei României'1 
șe vor disputa în ziua de 3 
aprilie, iar jocurile vor avea 
loc pe terenuri neutre. în caz 
de egalitate, după 90 de mi
nute, meciul se va prelungi cu

două 
Dacă 
se va califica echipa da cate* 
gorie inferioară, în cazul că 
echipele sînt de aceeași cate
gorie, meciul se va rejuca în 
termen de 8 zile. Dacă egali
tatea se va menține și după 
prelungiri se va califica for
mația cea mai tînără.

reprize a cîte 15 minute, 
egalitatea se va menține

-- Ce semnificație 
tru dv. conduita generală a 
unui candidat la tricoul de 
internațional ? Considerați 
prezența unui jucător în e- 
chipa națională drept o 
onoare ?

— Convocarea în lotul națio
nal este o mare cinste, de care 
jucătorul selecționat trebuie să 
fie demn. Nu vom face conce
sii în acest sens, nici dacă ne
cesități de orice ordin ar în
cerca să ne silească. Vom înlă
tura dintre selecționabili pe cei 
ce nu prezintă trăsăturile mora
le de onorabilitate impuse 
tricolorul de pe tricou.

— Osatura unei echipe de 
club are desigur mari avantaje: 
omogenitate, idee de joc comu
nă, forme de colaborare în te
ren familiare, posibilitate veri
ficată de aplicare a unei anu
mite tactici și așa mai departe. 
Dar, vă previn, numai de dra
gul omogenității nu vom re
nunța la criteriul valorii sau al 
randamentului. De fapt, toate 
aceste elemente trebuie să stea 
în cumpănă. Abia pe urmă, 
cum recomanda filozoful Demo- 
crit, va fi nevoie de „cumpătare 
în alegere".

Mulțumim lui Emmerich Vogi 
pentru răspunsurile sale ones
te, nelnzorzonate și lipsite de 
demagogie — răspunsuri care 
trădează omul de caracter. In
tr-un asemenea selecționer pu
tem avea încredere.

Comisia de competiții 
Fotbal a analizat, aseară, 
tele petrecute Ia meciul 
Pă” Lemnarul Odorhelul 
—Jiul Petroșeni, întrerupt
rul de 2—1 (pentru oaspeți), în 
min. 60.

Partida a fost omologată cu 
scorul de 3—0, în favoarea Jiului; 
echipei Lemnarul Odorlieiul Se
cuiesc 1 se ridică drepțul de or
ganizare, pe teren propriu, două 
etape.

CENTRUL ȘCOLAR METALURGIC"
DE TINERE TALENTETÎRGOVIȘTE - IZVOR

de

— Porniți ia drum 
ideea unui lot larg sau, dim-

— Ce vă Soriți în noua 
muncă ?

— înțelegere și răbdare din 
partea celor care nu. le au- îmi 
doresc să pot convinge pe toți 
cei interesați, cit de important 
este să sporim capacitatea de

în cadrul C.Ș.M. Tîrgoviște 
numărul 
diferite 
cifrează 
oeupînd 
Grija pentru 
pregătirea tinerilor fotbaliști 
este în atenția profesorilor de 
specialitate Lică Gheorghiu și 
Ion Ticușan. în fiecare an, în 
cadrul C.Ș.M. se organizează 
un campionat intern, pe clase, 
pentru stabilirea campioanei pe 
an de studii, după care se pro
cedează la un sistem turneu 
între „capii" de ani. pentru de
semnarea campioanei Centrului.

Reprezentativa școlii, care

tinerilor care practică 
discipline sportive se 
la peste 1 200, fotbalul 
și aici locul de frunte, 

promovarea și 
tinerilor

numără o serie de tineri fotba
liști, cu bune rezultate la învă
țătură ca Ion Dincă (an II F), 
Nicolae Ioniță (a.n II A), Gh. 
Cucu (an II L) a ocupat 
locul I, în cadrul campionatului 
școlar al orașului. în ultimii 
ani, din cadrul acestei școli au 
fost promovate la echipe de 
categorie superioară o serie de 
elemente talentate, între care 
C. Ionescu la Steaua, R. Gran- 
cea la A.S.A. Tg. Mureș, A. 
Becheanu la Metalul Tîrgoviște, 
P. Drugă la Viitorul Fieni și 
alții.

M. AVANU — eoresp. principal

Se joacă „fulger“
Patinoarul artificial Floreașca, 

ora 21.,. Pe dreptunghiul de 
gheată ji-au făcut apariția două 
echipe de patinatori, formate 
din cite șapte tineri. O scurtă în
călzire, și arbitrul cheamă la 
centrul terenului pe căpitanii 
formațiilor. Cei doi jucători iau 
poziție de angajare, arbitrul a- 
runcă în sus un cerc de cauciuc, 
ambii sportivi sar pentru a-1 
prinde, reușește unul și între
cerea începe, Un sprint, o fentă, 
o pasă la coechipier și... gol ! 
Cercul a fost aruncat de la se- 
midistanță, printr-un alt... cerc 
[.flat în mijlocul unui panou de

culoare galbenă, fixat în lacul 
porților de hochei.

Se joacă „fufger" și la pro- 
piu, și la figurat, La propriu — 
pentru că așa se numește între
cerea ,iar la figurat — pentru 
că este dinamic. CÎTeva din re
gulile acestei noi întreceri : jo
cul se desfășoară pe distanța a 
patru reprize de cite 15 minute 
fiecare ; ' echipă este formată 
din 7 sportivi (patru ataeanți. și 
trei apărători, aceștia din urmă 
neavînd voie să pătrundă în 
terenul advers) ; în momentul 
eînd un jucător a scăpat jos 
cercuă, arbitrul fluieră și în po-

sesia cercului intră cealaltă e- 
chipă ; dacă un jucător ține mai 
mult de 3 secunde cercul pri
mește aceeași sancțiune („cerc 
pierdut" în favoarea echipei ad
verse) etc.

Noul joc „fulger" ni s-a părut 
interesant (regulamentul, desi
gur, mai poate fi îmbunătățit), 
El este ușor de învățaț, antre
nant, un șport de agrement, care 
poate fi practicat pe gheață, în 
a.pă și pe orice teren de handbal. 
De către începători (școlari, stu
denții, dar și de către perfor
meri, ca disciplină complimen
tară. Autori : Prqf. EUGEN 
FLQRICA, dr LEOPOLD WUR. 
ZER și prof. AUREL ENCU- 
ȚESCU.
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DUPĂ CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM PE TEREN ACOPERIT

IMPRESII MADRILENE

Italianul Ottoz (al doilea din stingă) a adăugat titlului de cam
pion european la 110 m.g. și pe cel de la 50 m.g. pe . teren 

acoperit
Telefoto: U.P.I.-AGERPRES

Proiecte pentru J. On
„INDIVIDUAL, VIZEZ UN LOC 

ÎNTRE PRIMII SASE,
IAR PE ECHIPE-UN LOC

ÎN FINALĂ"

Avionul 
adus ieri 
Capitală 
delegației 
cipanți la cea de-a lll~a 
ediție a „europenelor" de 
sală de la Madrid. In ae
rogara Băneasa, la cîteva 
minute de la sosirea avio
nului, reporterul a solici
tat cîteva impresii atleți- 
lor și antrenorilor lor:

de la Roma a 
după amiază in 
pe componența
României parti-

obligate să încerce de două 
sau chiar de trei ori.

bătaie a recidi- 
prima săritură în

Interviu cu maestrul emerit al sportului Ionel Drîmbă
Maestrul emerit al sportului la 

scrimă, Ionel Drîmbă, căpitanul 
. echipei naționale, campioană 
mondială ' la’ floretă, a fost oas
petele redacției noastre. Am pro
fitat de acest prilej pentru a 
purta cu el o discuție despre 
proiectele pentru anul 1968.

—■ Proiecte ?... Mari, firește !
Și, în acest scop ?...

— Am început de mult pregă
tirile, iar în prezent volumul lor 
d crescut. Ne 
startul oficial 
ceri.

— La ce te
— La „Cupa

peni", la întrecerea de la . 
Prima și, într-un fel, cea 
grea competiție a anului. De 
succesul realizat în capitala 
Franței depind, psihic, într-o 
bună măsură, cele care vor 
urma. La competiție vor fi pre
zenți aproape toți adversarii mei 
de la „mondiale" și, implicit, cei 
cu care mă voi întîlni, în octom
brie, în Mexic. Dacă voi merge 
bine, dacă voi lua un start așa 
cum îmi doresc, se înțelege că 
altfel voi aborda concursurile 
viitoare.

— Startul în „Cupa campionilor 
europeni'4 va depinde doar de 
flbretistul... Ionel Drîmbă ?

— Nu, desigur, fiind vorba de 
o competiție rezervată echipe
lor. Insă, în continuarea între
cerilor pentru desemnarea cam
pioanei continentului, 
loc, ca ' 
tat cu 
concurs 
participa toți trăgătorii înscriși 
la competiția precedentă.

— Pentru că ai amintit ele 
J.O., să discutăm puțin și des
pre aceste întreceri. Desigur că 
ele reprezintă principalul obiec
tiv din acest an.

— Se înțelege.
— Ce perspective îți întrevezi 

la acest mare examen sportiv ?
— Mi-aș dori, cel puțin, un loc 

în finala de șase. La ultima 
repetiție olimpică l-am avut. Am 
terminat competiția pe locul 5. 
Dar, puteam încheia și mai sus.

apropiem doar de 
al marilor intre-

și

referi ?
campionilor euro- 

Paris. 
mal

, va avea 
de obicei, concursul do- 
„Cupa Adrian Romei", 
individual, unde vor

Dacă forțam ceva mai mult 
treceam de Szabo (n.r. — Drîmbă 
a pierdut cu 5—4). atunci și eu 
șl Mureșanu am fi intrat în ba
raj, alături de polonezul 
Lisewsky.

— Este i
— Nu, ■ 

periență. , ,
tură. Doresc să trag 
mum de atenție la 
nu-mi categorisesc 
Am de gînd să-i privesc pe toți 
cu aceeași grijă.

— Crezi că un asemenea punct 
de vedere îl au și ceilalți colegi 
de echipă ?

— Categoric, da ! Cu toții sînt 
hotărîți să lupte, pentru ca unul 
dintre noi să intre între primii 
șase și ' ‘ 
mai jos 
general 
știe, în 
pate la 
întocmi 
poziție ca (Teeea preconizată mai 
sus, ne-ar asigura posibilitatea 
de a trage în primele ture 
echipe de valoare medie și, 
plicit, ne-ar netezi un loc 
finală.

— în acest fel ați confirma 
zultatul de la Montreal. Ce 
buie făcut pentru ca să ajungeți 
aici ?

— Cea mai bună 
pentru un sportiv în 
unei competiții de 
J.O. rămîne concursul, 
titia. Eu aș asemăna competiția 
cu un fel de fișă medicală. An
trenorul poate să-și controleze 
sportivul prin intermediul între
cerii asupra stadiului său de 
pregătire, după cum medicul ur
mărește, prin rubricile cuprinse 
in fișe, datele clinice in evoluția 
bolnavului. Așadar. concursuri 
și competiții, cit mai multe, ne 
vor oferi nouă, tuturor floretiș- 
tilor o pregătire corespunzătoare, 
în măsură să ne asigure la J.O. 
un loc de frunte, cel puțin una 
din medalii.

Tiberiu STAMA

VIRGINIA BONCI: Sînt 
mai mult decîl mulțumită ae 
evoluția mea la acest impor
tant concurs care a reunit e- 
lita europeană a săritoarelor 
în înălțime Mă bucur, deopo
trivă, pentru locul doi pe care 
l-am ocupat și pentru rezul
tatul de 1,76 m, cu atît mai 
mult cu cit eram cu 
în ghips, cu cîteva 
intea plecării. Am 
prima încercare la 
1,60 m, 1,65 
avut nevoie 
dar la 1,73 
am izbutit
prima săritură. La 1,76 m toate 
celelalte concurente au fost

un picior 
zile îna- 
sărit din

1,55 m,
m; la 1,70 m am 
de două încercări,
ni și la >,76 m 

să trec tot din
.. autocritică tardivă ? 

mic calcul. O ex- 
o învâță- 
cu m(ixi- 
J.O.. să 

adversarii.

o...
un
Dacă vreți,

I

ȘERBAN IOAN : Nu sînt de 
loc mulțumit de ceea ce am 
realizat ; n-am fost într-o zi 
prea bună și nici nu m-am 
acomodat cu duritatea locului 
de bătaie Concursul a fost 
însă o foarte bună lecție ară- 
tîndu-mi că mai am de muncit 
mult pentru a ajunge... sus.

PROF. CONSTANTIN DUMI
TRESCU : Virginia Bonei a în
trecut toate așteptările și com
portarea ei la Madrid mă face 
să cred că nu mai avem prea 
mult de așteptat pînă la 1,80 
m. In ceea ce-1 privește pe 
Șerban, apreciez că el a sărit 
foarte bine și cu rezerve la 
înălțimile mici, dar apoi, pur 
și simplu, s-a pierdut. închi- 
puiți-vă că, la 2,05 m, 17 con
curent! au trecut peste șta
chetă, toți fiind înaintea lui 
pe foaia de concurs. Vom în
cepe o activitate și mai seri
oasă pentru a pune în practi
că învățămintele acumulate în 
această competiție.

ȘERBAN CIOCHINĂ : 
accident mai vechi la călcîiul

piciorului de 
vat chiar la 
care obținusem 16,42 m. Apoi, 
dureri atroce m-au împiedicat 
să mai sar. In acest timp ve
deam cum alți trei concurent! 
reușesc rezultate mai bune de- 
cît al meu și psihic mă sim
țeam capabil să lupt cu ei! 
O voi face, sînt sigur, cu un 
viitor prilej...

VIORICA VISCOPOLEANU : 
Nici nu știu ce 
trecut sîmbătă 
mari emoții de 
atletă...

ION SOTER: 
ceput foarte bine concursul, 
dar primele două sărituri le-a 
depășit. A fost nevoie să se 
concentreze serios și să bată 
departe de prag pentru a evita 
o surpriză (5,93 m). Au urmat 
alte două sărituri bune, depă
șite și ele, ca doar în a șasea 
încercare să realizeze 6,23 m 
— medalie de bronz, ca șl a- 
nul trecut la Praga.

să spun ? Am 
prin cele mai 
cînd mă știu

Viorica a în-

r. vil.

Corespondență din Varșovia

nici unul să nu se afle 
de locul 16 în clasamentul 
individual. După cum se 
funcție de pozițiile ocu- 

„individuale" se vor 
seriile la echipe. Iar o

cu 
tra

in

re- 
tre-

pregătire 
vederea 

anvergura 
compe-

Echipa de volei Steaua
calificată in semifinalele „C. C. E

O telegramă sosită în cursul 
zilei de ieri la F.R.V. din par
tea comisiei de organizare a 
„C.C.E." și alta trimisă de con
ducerea clubului sportiv Vir- 
tus Bologna au anunțat că e- 
chipa masculină campioană a 
Italiei, învinsă precum se știe 
de Steaua București, duminică 
la Bologna cu 3—0 în turul 
sferturilor de finală, nu se va 
putea prezenta, din motive de 
forță majoră, la jocul retur, 
care trebuia să aibă loc sim-

bătă 16 martie în capitala ță
rii noastre. Ca urmare a aces
tui forfait, voleibaliștii din e- 
chipa campioană a României, 
Steaua București, s-au calificat 
pentru semilinalele competiți
ei continentale a formațiilor de 
club, în care o vor întîlni pe 
învingătoarea din meciul tur- 
retur dintre Sparta Brno, cam
pioana Cehoslovaciei, și S.K. 
Leipzig, campioana R. D. Ger
mane.

i Interes enorm pentru meciul Gornik - Manchester UnitedI

încă un gol marcat de Lubanski. Fază din meciul Gornik 
Zabrze — Ruch Chorzow (4—1)

nez de
din cadrul campionatului polo- 
fotbal

Foto: SPORTOWIEC

QUARRY
SAU

ELLIS?

Miss Franța pe anul 1968 a ținut să fie prezentă la St. Etienne 
la sosirea caravanei cicliștilor participanți la „Cursa Paris — 
Nisa". Primilor clasați, belgienii Sweefelt (stingă) și Ferdinand 
Bracks, le-a acordat și tradiționalul sărut, iar fotografii n-au 
scăpat prilejul de a imortaliza pe peliculă călduroasa întilnire 

dintre cele trei vedete
Telefoto : U.P.I. — AGERPRES

în întreaga Polonie un in- 
enorm. Se nutrește spe
ed fotbaliștii polonezi vor 
să răstoarne rezultatul și 
califice în faza superioară

ar 
in

CU

ȘTIRI... ȘTIRI...
• Pe plan intern, principa

lul punct din agenda activită
ții voleibalistice de săptămîna 
aceasta îl constituie desfășura
rea etapei ultime a returului 
In cele două serii masculine 
ale Diviziei A, duminică: I.C.F. 
București — Alumina Oradea, 
Petrolul Ploiești — Viitorul Ba
cău, Politehnica Galați — Ra
pid București, Farul Constanța
— Minerul B. Mare, 
Brașov — Celuloza 
După aceste partide, 
rămîne de jucat 2 
Steaua București — 
București și Politehnica Galați
— Tractorul Brașov.

• Jocul restant din seria a 
II-a masculină a Diviziei A 
Celuloza Brăila — Politehnica 
Galați are loc miine joi 14 mar
tie, iar Politehnica Gatați — 
Tractorul Brașov — duminică 
24 martie.

• Cele două derbiuri ale 
campionatelor naționale au fost 
programate pentru ziua de

Tractorul 
Brăila. 

vor mai 
meciuri : 

Dinamo

ȘTIRI... ȘTIRI... 
marți 26 martie, cînd se vor 
desfășura în cuplaj, în sala Flo- 
reasca din Capitală, cu începere 
de la ora 17, în ordinea urmă
toare : Rapid — Dinamo (femi
nin), Steaua — Dinamo (mas
culin).

• Sînt cunoscute datele la 
care se vor desfășura turneele 
finale ale Diviziei A, rămînînd 
a fi stabilite de către federație 
doar centrele-gazdâ ale întrece
rilor. Acestea vor avea loc de 
la 4—6 aprilie (turneul final 
masculin pentru locurile 1—4), 
în zilele de 12 și 13 aprilie 
(jocurile masculine pentru locu
rile 5-12, la capătul cărora ul
timele 3 echipe clasate vor re
trograda) și de la 16—18 mai 
(turneul final feminin pentru 
primele 4 locuri). Precizăm că, 
în turneele finale pentru de
semnarea campioanelor, echipele 
vor începe lupta cu întreaga 
zestre de puncte, setaveraj și 
punctaveraj acumulată de-a 
lungul turului și returului.

VARȘOVIA, 12 (prin telex). 
— In ciuda eșecului de la Man
chester, unde campionii noștri 
au trebuit să cedeze gazdelor 
cu 2—0, meciul Gornik Zabrze 
— Manchester United, progra
mat miercuri 13 martie pe ma
rele stadion din Katowice, stâr
nește 
teres 
ranța 
reuși 
să se
a „Cupei campionilor europeni" 
Se scontează pe un asemenea 
rezultat, mai ales prin prisma 
bunei comportări a campionilor 
noștri in turul precedent', cînd 
au eliminat pe Dinamo Kiev, 
autoarea acelui senzațional k.o 
administrat cîștigătoarei trecutei 
ediții a „C.C.E.", Celtic Glasgow. 
Optimismul gazdelor este ali
mentat și de jocul bun pe care 
Gornik l-a practicat în meciul 
tur, la Manchester. Adoptând 
cea mai adecvată tactică (apă
rare strînsă cu contraatacuri 
periculoase, mai ales pe aripi), 
fotbaliștii polonezi au menținut 
un scor string pînă aproape de 
finalul partidei, golul al doilea 
al englezilor fiind înscris în 
ultimele secunde. Portarul Hu
bert Kostka a făcut adevărate 
minuni pe stadionul Old Traf
ford, fiind unanim apreciat ca 
unul din cei mai buni jucători 
de pe teren. In fine, speranțele 
polonezilor intr-un joc bun al 
echipei lor campioane se leagă 
și de startul bun al lui Gornik 
in campionat. O victorie cu 
6—0 in fața echipei Odra Opole 
nu 1 este la îndemîna prea mul
tor formații ale noastre. In acel 

.meci au jucat foarte bine șt

fotbaliștii care la Manchester 
evoluaseră mai slab (de pildă, 
Wilczek). De altfel, dr. Gheza 
Kalocsai, antrenorul' echipei 
Gornik, este mulțumit de nive
lul la care formația sa se pre
zintă înaintea jocului cu Man
chester. El este de părere că 
englezii au jucat foarte bine 
la ei acasă și nu vede cum 
putea să joace și mai bine 
deplasare.

Sosită luni după-amiază
un avion special, campioana 
Angliei, Manchester United, a 
fost înconjurată imediat de un 
mare număr de ziariști și foto
reporteri, de numeroși iubitori 
ai fotbalului. In centrul aten
ției — cunoscutul Law, unul 
dintre cei mai buni fotbaliști 
din Marea Britanie, considerat 
„atu-ul“ oaspeților pentru me
ciul de miercuri.

Pentru a ilustra marele inte
res stîrnit de această întilnire, 
să amintim că biletele puse in 
vânzare (85 000, plus 15 000 pen
tru oaspeți) s-au epuizat de 
.miercurea trecută, la meci a- 
nunțîndu-și prezenta numeroși 
spectatori din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. a Germa
niei precum și din Anglia. Des
fășurarea partidei va fi trans
misă pe rețeaua Interviziunii și 
Euroviziunii

Iată și un amănunt de ultimă 
oră, pe care ni l-a furnizat an
trenorul campioanei Poloniei — 
componența echipei : GORNIK: 
Kostka - Kuchta, Florenski, 
Oslizlo, Latocha. Wilczek, Deja, 
Olek, Musialek, Lubanski, Cent
ner.

După ce l-a învins pe Thad 
Spencer, comentatorii asportivi 
americani au spus despre Je
rry Quarry că a devenit cu 
adevărat bărbat. Meciul, du
pă cum se știe, s-a disputat 
în orașul Californian Oakland, 
în semifinala turneului elimi
natoriu organizat de World 
Boxing Association pentru de
semnarea succesorului lui 
Cassius Clay. în finală, Qua
rry va încrucișa mănușile cu 
Jimmy Ellis.

Este uimitor faptul că Jerry 
Quarry pornește ca favorit în 
întîlnirea cu Ellis. Uimitor, 
deoarece puțini se așteptau ca 
el să cîștige meciurile ante
rioare, cu Floyd Patterson și 
Spencer. în prima întîlnire, 
Quarry a arătat că are un 
punch suficient de bun pen
tru a-și pune de două ori ad
versarul la podea. Dar a obți
nut greu victoria, la puncte, 
după 12 reprize de luptă difi
cilă, 
știe 
fața 
fost acela care a condus lup
ta. Mai mult, a încheiat-o atît 
de puternic, încît arbitrul a 
oprit meciul cu 3 secunde 
înaintea gongului final.

Quarry este în vîrstă de 23 
de ani. A susținut ca profe
sionist 31 de meciuri, din care 
a cîștigat 26 și a terminat pa
tru la egalitate. A pierdut o 
singură partidă, la Eddie Ma
chen, retras în prezent din ac
tivitatea competiționalâ. Dacă 
îl va învinge pe Ellis, este po
sibil să-l întîlnească pe Joe 
Frazier, care a dispus, prin 
k.o., la 4 aprilie de Buster Ma
this. La orizont se află, de a- 
semenea, un meci cu fostul 
campion mondial, Sonny Lis
ton.

Meciul Jerry Quarry — Ji
mmy Ellis, programat la 27 a- 
prilie la Oakland, este așteptat 
cu mare interes. Va reuși oa
re Quarry să intre în posesia 
centurii ?

în care a dovedit că nu 
să-și dozeze efortul. în 
lui Spencer, însă, el a

In partida cu Patterson, Jerry 
Quarry a fost evident mai bun. 
Trimițindu-și de două ori ad
versarul la podea, Quarry și-a 
croit drum spre finala turneu
lui organizat pentru a desem
na un succesor al lui Cassius 
Clay, tn foto : Patterson expe
diat la podea de directa de 
dreapta a lui Quarry.

Jerzy ZMARZLIK
redactor la „Przeglad Sportowy"

® telex radio telefonf
POTRIVIT unei declarații a 

președintelui C.I.O., A. Brundage, 
la 14 aprilie la Lausanne va avea 
loc reuniunea comitetului execu
tiv al C.I.O. din care fac parte 
reprezentanți a 9 țări (Franța, 
Mexic, U.R.S.S., Pakistan, An
glia, Liban, Italia, Irlanda, 
S.U.A.). Comitetul executiv va 
hotărî cu privire la convocarea 
adunării generale a Comitetului 
internațional ollmplo pentru re
considerarea admiterii Republi
cii sud-Africane la Jocurile Olim
pice din Mexic.

DESFĂȘURATĂ în orașul Dem- 
bice, întîlnirea de lupte greco- 
romane dintre selecționatele Po
loniei și Ungariei s-a încheiat 
cu scorul de 5—3 în favoarea lup
tătorilor maghiari. Din echipa 
oaspeților s-a remarcat Varga, 
care l-a învins la puncte pe Li- 
penia, în limitele categoriei co
coș. La categoria mijlocie, Szilay 
a terminat la egalitate eu Smo
lensk!.

TRIPLUL CAMPION OLIMPIC 
DE SCHI, francezul Jean Claude 
Killy, a sosit la New York, în 
vederea unor concursuri progra
mate în stațiunile de sporturi de 
iarnă americane. După concursu
rile din S.U.A., el va participa la 
mai multe competiții programate 
în Canada. Killy a declarat zia
riștilor prezenți la sosire pe ae
roport că după aceste concursuri 
intenționează să se retragă din 
activitatea competiționalâ.

ÎN PREZENT se află în tur
neu în Uruguay o selecționată de 
baschet a u.R.S.S. In primul meci 
desfășurat la Montevideo, bas- 
chetbaliștli sovietici au întrecut 
CU scorul de 86—59 (42—22) o 
lecționată a orașului.

se-

să-
Re-

CAMPIONUL. OLIMPIC de 
rituri cu schiurile Vladimir 
lousov a fost învins în campio
natele unionale individuale des
fășurate pe trambulina de lingă 
orașul Gorki. Belousov, cu 221,1 
puncte (sărituri de 04 m și 95 m) 
a ocupat locul doi, în urma lui 
Alexandr Ivannikov, care a ob
ținut 233,6 puncte, avînd cele mal 
bune sărituri de 98,5 m și 103 m.

M
IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 

de tenis de la Caracas, spaniolul 
Arilla l-a învins cu 2—6, 6—3,
8—6 pe Mc. Manus (S.U.A.). Alte 
rezultate tehnice : Budding (R.F. 
a Germaniei) — Clarac (Venezue
la) 6—3, 6—1 ; Franulovicl (Iugo
slavia) — Koening (Surinam) 6—0, 
7—5 ; Kukal (Cehoslovacia) — 
Markoff (Venezuela) 6—2, 6—1.

I®
FOSTUL campion mondial de 

box la categoria grea, Sonny 
Liston, își va face reintrarea după 
o îndelungată absență. El îl va 
întîlni sîmbătă seara la Reno în 
Nevada pe Bill McMurray. Lis-

cînd a 
repriză.

competiționalâ.

ton n-a mal evoluat pe ringurile 
americane din anul 1965, 
fost făcut k.o. în prima 
de Cassius Clay. El și-a conti
nuat activitatea
susținînd cîteva meciuri amicale 
în Europa.

LA PHILADELPHIA, în cadrul 
unei reuniuni pugillstice profe
sioniste, tînărul greu Roger Ru
ssell, în vîrstă de 21 de ani, a 
obținut o decizie de egalitate in 

■ compania veteranului Zora Po
lley, în vîrstă de 35 de ani, fost 
șalanger la titlul mondial.

ss
ÎN TURNEUL internațional do 

tenis de la Barranquilla, cuplul 
Martin Riessen (S.U.A.) — Tom 
Okker (Olanda) a cîștigat proba 
de dublu, învlngînd cu 5—7, 6—2, 
11—9 perechea engleză Sangster 
— Cox.

ÎN CADRUL sferturilor de fi
nală ale „Cupei campionilor eu
ropeni1' la volei masculin, Ia 
Brr.o, echipa cehoslovacă Sparta 
Brno a învins cu scorul de 3—2 
(—7. —14, 5, 9, 8) echipa S.K. Leip
zig. Returul va avea loc la 
Leipzig. învingătoarea acestei în- 
tîlnirl va juca cu steaua Bucu
rești.

România
R. S. S. Bielorusă
ia lupte

CE TREBUIE SA ȘTIE SPECTATORII GALELOR PUGILISTICE 1I
Ne aflăm înaintea unui sezon competițional intern 

și internațional deosebit de bogat. în dorința de a 
veni în sprijinul spectatorilor care vizionează reu
niunile pugilistice, colegiul central de arbitri își pro
pune să elucideze anumite probleme din regulament, 
convins că prin aceasta va contribui la reușita gale
lor, sub toate aspecte, mai ales că joi seara vor 
avea loc finalele „Centurii Sportul".

• . Durata întîlnirilor de box 
între juniorii pînă la vîrstă de 
17 ani este de trei reprize a cîte 
două minute ; pentru juniorii 
care depășesc această vîrstă, ca 
și pentru seniori, o partidă du
rează nouă minute.

•ț La un meci de box pot oficia 
trei sau cinci judecători, iar deci
ziile pot fi acordate, după cum 
urmează : la puncte, la egalitate, 
prin k.o., abandon și descalifica
re. Victoria Ia puncte va fi atri
buită atunci cînd lupta a fost 
dusă pînă la limita celor trei re
prize. avînd în vedere următoa
rele criterii : atacul efectiv cu 
ambele brațe, apărarea-pararea 
loviturilor și eschivarea atacu
rilor adversarului, numărul lovi
turilor plasate regulamentar, e- 
ficacitatea acestora, stilul de atac 
și de apărare, corectitudinea în 
ring. Ținînd seamă de aceste 
criterii, la sfîrșitul fiecărei re
prize judecătorii vor acorda 20 
puncte celui mai bun boxer, scă- 
zîndu-se, totodată, adversarului 
1—2—3 puncte, în funcție de in-

ferioritate. Dacă o repriză se ter
mină la egalitate, fiecărui boxer 
1 se vor nota pe buletin cîte 20 
puncte. Judecătorii vor acorda 
decizia de învingător pugilistu- 
lui care — la sfîrșitul meciului 
— va totaliza cel mai mare nu
măr de puncte. Dacă un boxer 
va primi avertisment, va fi pe
nalizat, după cum urmează : la 
primul avertisment i se va scă
dea un punct, la al doilea un nou 
punct, iar la al treilea avertis
ment boxerul în cauză va fi des
calificat. In caz că unul dintre 
boxeri va cădea la podea, jude
cătorii nu-i vor scădea nici un 
punct.

Decizia de egalitate se pronun
ță în situația cînd : a) cel 3 sau 
5 judecători consemnează pe bu
letinul lor egalitate de puncte ; 
b) dau decizii diferite ; c) majo
ritatea buletinelor celor 3 sau 
5 judecători indică egalitate.

Victoria prin k.o. se acordă a- 
tunci cînd unul dintre boxeri 
este numărat (la podea sau în 
picioare) în urma recepționărll

unei lovituri regulamentare, după 
consumarea celor zece secunde el 
neluînd poziție normală de luptă.

Victoria prin abandon se pro
nunță : a) cînd unul dintre bo
xeri, fiind în situația de a nu 
mai putea continua lupta, ridică 
mîna ; b) cînd antrenorul, consi
dered că lupta a devenit ine
gală, aruncă prosopul sau bure
tele ; c) în cazul unui accident 
provenit din lovitură regulamen
tară, sau cînd întrecerea a de
venit inegală, arbitrul oprește 
meciul, declarînd învins prin a- 
bandon pe boxerul care nu mai 
poate continua lupta. De notat 
că, în timpul numărătoarei, an
trenorul nu are voie să arunce 
prosopul sau buretele, pentru a 
solicita abandonul elevului său. 
Tn caz contrar, decizia va fi de 
k.o., și nu de abandon.

Victoria prin descalificare 
pronunță în următoarele cazuri . 
a) unul dintre boxeri a primit în 
decursul unei reprize, sau pe 
toată durata meciului, trei aver
tismente ; boxerii pot fi descali
ficați chiar și la prima abatere 
neregulamentară — fără a li se 
da avertisment — în funcție, bi
neînțeles, de gravitatea infrac
țiunii ; b) dubla descalificare se 
pronunță atunci cînd ambii bo
xeri primesc cîte trei avertismen
te ; c) antrenorul se 
în mod nesportiv (trei 
colțul ringului.

se

manifestă 
abateri) la

oficialilorCare sînt îndatoririle _________
principali în timpul unei egale : 
a) Delegatul general are dreptul 
să elimine pe boxerii care nu în
deplinesc condițiile regulamenta-

re ; poate întrerupe reuniunea 
temporar sau definitiv, dacă din- 
tr-o cauză oarecare (defectarea 
instalației electrice, a ringului, 
condiții atmosferice neprielnice 
etc.) se stînjenește buna desfășu
rare a acesteia. De asemenea, 
dacă spectatorii împiedică, prin 
comportarea lor, desfășurarea 
normală a meciurilor, poate în
locui unul sau mai mulți arbitri- 
judecători, dacă aceștia dau do
vadă de neatenție sau părtinire»

Deciziile date de judecători sînt 
inatacabile, deci, nu pot fi schim
bate, 
neral 
chiar 
celor .... ....
însă dreptul să înlocuiască pe ju 
decătorul care a dovedit incom
petență și să propună sancționa
rea acestuia. într-o singură situa
ție delegatul general poate schim
ba decizia : cînd se constată gre
șeli de adunări pe buletinele do 
punctaj, sau inversarea numelui 
unuia dintre boxeri.

b) Arbitrul de ring are dreptul 
să oprească meciul în orice mo
ment, dacă : lupta a devenit ine-

, gală ; unul dintre boxeri a fost 
rănit, șocotindu-1 în imposibili
tate de a continua lupta ; unul 
sau ambii boxeri abuzează de 
obstrucții șl nu respectă comen
zile sale.

c) Judecătorii nu sînt obligați 
să ia în considerație avertismen. 
tele date de arbitrul din ring. El 
pot însă să dea avertisment — 
pe buletin — chiar dacă arbitrul 
din ring n-a dictat o penalizare.

In consecință, delegatul ge
nu poate modifica decizia, 
dacă aceasta nu corespunde 
petrecute în ring. El are

Tiparul: I. P. .Informația*, str. Brezoianu 23—23.
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CU BALONUL
PROGRAMUL

SFERTURILOR DE FINALĂ 
TN „CUPA ORAȘELOR 

TÎRGURI"

Au fost stabilite datele me
ciurilor de fotbal din cadrul 
sferturilor de finală ale com
petiției „Cupa orașelor târ
guri". Iată programul parti
delor, cu datele respective 
(tur și retur):

Ferencvaros Budapesta — 
Atletico Bilbao 13 martie la 
Budapesta și 27 martie la Bil
bao ;

Glasgow Rangers — Leeds 
United 26 martie la Glasgow 
și 9 aprilie la Leeds ;

F. C. Bologna — Vojvodi- 
na Novisad 27 martie la Bo-

Reprezentativa româ
nă de lupte greco-roma- 
ne susține sîmbătă sea
ra, Ia Craiova, prima sa 
întîlnire internațională 
a anului. Adversara ei 
va fi puternica selecțio
nată a R.S.S. Bieloruse, 
formație din care fac 
parte cîțiva componenți 
ai lotului olimpic sovie
tic. Cele două echipe 
și-au măsurat ultima oa
ră forțele anul trecut, 
la Minsk. Primul meci 
a fost cîștigat de luptă
torii sovietici cu scorul 
de 5 1/2—2 1/2, iar cel 
de al idoilea de repre
zentanții noștri cu 4 1/2 
—3 1/2.

Pentru cele două par
tide cu luptătorii din 
R.S.S. Bielorusă cea de 
de a doua reuniune va 
avea loc la București în 
ziua de 18 martie (an
trenorul lotului, Ion 
Corneanu, s-a oprit asu
pra următorilor spot tivi: 
categ. 52 kg — Gh. 
Stoiciu, 57 kg — I. Ba
ciu și I. Alionescu, 63 
kg — S. Popescu și Gh. 
Gheorghe, 70 kg. 
Enache și M. ~ 
78 kg — 
Gabor, 87 
povici și 
kg — N.
97 kg — 
N. Pavel.

Arbitru 
bele meciuri va fi Bela 
Lukăcs (Ungaria).

I. 
Bolocan, 

I. Țăranu și I. 
kg — Gh. Po
hl. Neguț, 97 
Martinescu, -f- 
C. Bușoiu și

neutru, la am-

ROTUND ÎN JURUL LUMII
logna și 9 aprilie la Novisăd.

In ultimul meci al sfertu
rilor de finală se vor întîlni 
învingătoarea din meciul 
Sporting Lisabona — F. C. 
Zurich (în tur 0—3, returul 
— azi la Lisabona) cu F. C. 
Dundee.

TURNEUL PREOLIMPIC 
DIN IZRAEL

Turneul preolimpic de fotbal 
din zona asiatică (grupa a 3-a), 
va avea loc în Izrael, între 17— 
21 martie. în această grupă s-au 
înscris selecționatele Izraelu- 
lui, Iranului, Burmei, R.P.D. 
Coreene și Ceylonului. Echipa 
cîștigătoare se va califica pen
tru turneul final din Mexic.

TURNEU DE JUNIORI 
TN R.F.G.

Peste cîteva zile în mai 
multe localități din R. F. a 
Germaniei se vor desfășura 
jocurile unui mare turneu in
ternațional de fotbal pentru e- 
chipele de juniori. La acest 
turneu vor participa printre al
tele echipele Vasas Budapesta, 
Atletico Madrid, A. C. Bolog
na, Dukla Praga, F. C. Burn
ley, Torpedo Moscova, Werder 
Bremen, Benfica Lisabona, 
Steaua Roșie Belgrad etc. Me
ciurile se vor desfășura în 
localitățile Constanz, Friedrich- 
shafenm Singen și Spaichin
gen.

40365


