
„Centura SPORTUL" a stimulat
înfringerea campionilor de box

Cinci centuri au luat drumul provinciei
^\\\\\\\\\\\\\\\w^^

CROSUL
TINERETULUI

0 acțiune 

de mari proporții 

inițiată de U. T. C.

crosurilor de 
reînviată, în a-

Tradiția 
masă va fi 
ceasta primăvară, printr-o 
acțiune de mari proporții, 
inițiată de Uniunea Tinere
tului Comunist. Este vorba 
despre „Crosul Tineretului" 
care se va organiza în 
școli, în Institute de învă- 
țămînt superior, în între
prinderi și în instituții, în 
orașe și la sate, fiind des
chis tuturor tinerilor și ti
nerelor începînd de la vîrs- 
ta de 15 ani, exceptîndu-i 
pe cei ce au o clasificare 
sportivă în probele de se
mifond, fond și marș.

Prima etapă, cea care va 
avea un larg caracter de 
masă, se va desfășura pînă 
la 21 aprilie, urmînd ca ul
terior să se organizeze faze 
intermediare în vederea se
lecționării elementelor care 
își vor disputa finala în- 
tr-un cadru festiv, la Bucu
rești, în ziua de 19 mai.

Clișeul alăturat înfățișea
ză afișul care va populariza 
„Crosul Tineretului".

SPORT LA
TELEVIZIUNE

ORA 18 — Emisiunea
Stadion. Din cuprins: in
terviu cu șahistul englez 
Robert Wade, participant 
ai turneului internațional 
de la București; secvențe 
filmate de la meciul Atle
tico Bilbao-Real Madrid, 
din campionatul spaniol.

Sala Floreasca, a găzduit, a- 
seară, cu casele închise, splen
didele finale ale originalei 
competiții de box „Centura 
Sportul". Majoritatea întîlni- 
rilor a concurat în valoare 
orice finală de campionat na
țional.

CAT. SEMIMUSCĂ. Zidarul 
orădean Ion Nica (Crișul) și-a 
luat o strălucită revanșă (după 
ce pierduse la Cluj), învin- 
gînd la ipuncte pe Vasile Dră
gan (Steaua) prin insistente 
pistoane, trimise cu adresă.

CAT. MUSCĂ, 
meci entuziasmant 
boxeri de valoare, 
Gruiescu (Steaua) 
(la puncte) prima 
(dintr-o serie de șase meciuri 
comune) asupra colegului său 
de club Constantin Ciucă, pe 
care nu l-a menajat de Ioc.

CAT. COCOȘ. Mult mai re
pede decît s-ar fi așteptat ori
cine, s-a încheiat (la începu
tul primei reprize) partida Ni- 
colae Gîju (Steaua) — Ion 
Otvos (Ind. sîrmei C. Turzii), 
în care boxerul provincial, a- 
cuzînd o lovitură în ochiul 
sting, a abandonat. Publicul 
nu a fost prea convins de 
sinceritatea pretextului. •

CAT. PANA. Numărat în 
prima repriză, în urma unui 
croșeu violent, (pantofarul Ni- 
colae Moldovan (Voința Re
ghin) și-a revenit miraculos, 
a început să contreze eficace 
pe dezordonatul Constantin 
Stanei (Dinamo Buc.), învin- 
gîndu-1 la puncte (pentru a 
doua oară în carieră) la ca
pătul unui meci in care s-a 
căutat prea mult, de ambele 
părți, lovitura decisivă.

CAT. SEMIUȘOARĂ. Cul
mea unui meci anost nu pu
tea fi decît o decizie contes
tată. Alexandru Murg (C.S.M. 
Cluj) a terminat partida mult 
mai proaspăt, dar judecătorii 
l-au preferat pe Gheorghe 
Bădoi (Dinamo Buc.). Decizie 
fluierată de public.

CAT. UȘOARA. Numărat 
încă din repriza secundă și 
cu tot curajul său, Constantin 
Stanciu (Constructorul Buc.), 
a trebuit să cedeze (la puncte) 
în fata experienței constănțea- 
nului Ion Dinu (Farul) care a 
lansat frumoase serii la corp.

CAT. SEMIMIJLOCIE. în- 
tr-un meci destul de confuz, 
cel numărat în repriza a doua, 
clujeanul Arpad Majai (C.S.M). 
a reușit totuși, într-o reve
nire spectaculoasă, nu numai 
să-l învingă la puncte, ci 
chiar să-1 aducă aproape de 
k.o. pe dinamovistul bucu- 
reștean Gheorghe Vlad.

CAT. MIJLOCIE-UȘOARA. 
La capătul unei partide ex
traordinare, care a entuzias
mat publicul, constănțeanul 
Ion Pițu (Farul) a obținut vic
toria la puncte datorită nu
meroaselor un-doi-uri și uper
cuturi la plex pe care le-a 
plasat cu succes. învinsul : 
Ion Covaci (Dinamo Buc.).

Rep.

(Continuare în pag. a 4-a)

După un 
între doi 

Constantin 
a obținut 

sa victorie

Echipa de polo

Jadran Herțeg Novi susține

Nica (stingă) punctează din nou cu un croșeu de stingă, pe care
Drăgan îl acuză

emeritimaeștri
ai sportului
De la stingă la dreapta, rîndu.1 de sus: A, Galenic, S. Gova- 
liov, P. Maxim, A. Simionov, V. Calabiciov, D. Ivanovț 

rîndul de jos : M. Țiu și I, Falb

Campionatul republican de 
hochei rezervat juniorilor a a- 
juns în ultima fază. Patru din 
cele șase echipe care au ră
mas în concurs s-au întîlnit a- 
seară pe patinoarul „23 Au
gust" în prima etapă a finalei

Echipa de polo Jadrau din 
Herțeg Novi, clasată pe lo
cul IV în campionatul Iugo
slaviei, va sus(ine, sîmbătă 
(ora 17) și duminică (ora 
11,30), două întîlniri cu for
mația Rapid București. Me
ciurile vor avea loc în sai'a 
Floreasca.

pe țară. In meciul inaugural, 
Steaua, în formația căreia au 
evoluat și o serie de hocheiștl 
folosiți în echipa de seniori, 
a avut în Metalul Rădăuți un 
adversar mai puternic decît 
arată scorul: 6—0 (3—0, 1—0, 
2—0). In partida următoare, 
Dinamo—Șurianul Sebeș Alba, 
bucureștenii, net superiori, au 
jucat numai la poarta adver
să. Rezultat: 27—0 (7—0, 13—0, 
7—0).

PROGRAMUL DE AZI: ora 
17— Dinamo—Flacăra Brașov; 
ora 19 — Steaua—Avîntul M. 
Ciuc.

0 RUNDĂ DE LUPTĂ
Dacă partida Parma — Bilek 

nu s-ar fi încheiat cu o 
(evident diplomatică) în numai 
11 mutări, spectatorii ar fi fost 
integral mulțumiți aseară. Din 
păcate, în întîlnirile dintre ei, 
marii maeștri evită complica
țiile, consemnează egalități te
legrafice și răpesc astfel pri
vitorilor posibilitatea de a ur
mări o întrecere adevărată în
tre acești mareșali ai șahului. 
Poate în reuniunile viitoare...

La celelalte cinci table în
trecerea a fost, în schimb, a- 
prigă. Jansa și Drimer s-au 
angajat în sacrificii și contra- 
sacrificii; punctul fiind împăr
țit după multă trudă de am
bele părți.

Deși n-au reeditat partidele 
lor combinative de altă dată, 
Ciocîltea și Ghițescu și-au în
cercat pînă la capăt șansele.

Radovici l-a atacat 
(și poate cam riscant) 
lis, a cedat doi pioni 
siva decisivă a dat-o
care a cîștigat cu o precizie 
demnă de un mare maestru.

Wade a opus o dîrză rezis
tență lui Florin Gheorghiu, a 
încercat prin manevre inge
nioase să contracareze superio
ritatea perechii de nebuni, a 
pierdut — e drept — un pion,

remiză

prematur 
pe Gips- 
dar ofen- 
tot albul,

dar campionul nostru, deși în 
avantaj evident, va mai avea 
de muncit pînă la victorie.

Prin momente dificile a tre
cut și dr. Troianescu, „exami
nat" de marele maestru Trin
gov. Ei s-a apărat cu mult sin
ge rece și la 
gov păstrează 
țional minim.

Așadar, în
poate primi un calificativ bun.

RUNDA A 3-A
Ciocîltea—Ghițescu Va—Va, Parma—Bilek 

Va—Va, Tringov—Troianescu într., Jansa— 
Drimer Va—Va, Gipslis—Radovici 1—0, 
Gheorghiu—Wade într.

ÎNTRERUPTE
Libert—Troianescu —Va, Tringov—Dri

mer Va—Va (runda I).

întrerupere Trin- 
un avantaj pozi-

totalitate, runda

CLASAMENTUL
Gipslis 2Va p., Bilek 2 p., Jansa V/a p. 

(T), Parma și Drimer V/2 p., Ghițescu și 
Liebert 1 p. (din 2 partide), Tringov 1 p. 
(1), Troianescu Vi p. (2), Gheorghiu 1/s p. 
(1) din 2 partide, Ciocîltea și Radovici 
Va p. (1), Wade 0 p. (1).

Astăzi, de la ora 16,30, runda a 4-a.

ANTRACT

I

ARTA GHE III
ie câ ne ducem seara copilul 
de mînâ spre patrulaterul de 
lumină din cartierul Floreasca, 
fie că oftăm cu gîndul la evo
luțiile zînei Peggy, trebuie să 
recunoaștem, de la o vreme, 
prezența indelebilă a patina- 
imaginea cotidiană a iernilor 
De n-ar fi fost festivalul de

jului în 
noastre, 
la Brașov, cu toată premiera fotbalis
tică, probabil că și astăzi am fi co
mentat încă serile de balet pe gheață 
de la Văsteras, de la Grenoble, de 
la Geneva. Confruntarea artiștilor din 
arena de apă solidificată, pe plan 
european, olimpic seu 
transformat în i, 
care se pot lipsi de fastul lui

RUNDA ADE IERI
COMENTATE DE

I a Cunoscutul vitezist 
■ K Ion Roșea (Dinamo

București) după tur- 
JEEj nuntă, parcurgind ul- 

tima linie dreaptă 
’■Rh pînă la sosire, pe o 
tfe pistă redusă de 125 

metri.

W

AICI NE AFLAM!
In cercul de lumină al reflectorului: VITEZA PE GHEATĂ

Patinajul viteză își desfășoară la noi activitatea în condiții foar
te vitrege. Cauzele legate de lipsa unor dotări corespunzătoare și, 
infinit mal multe, cele privind inițiativa și spiritul organizatoric, 
au făcut ca în competițiile rezervate viteziștilor seniori să-i numă
răm pe degete pe concurenți. Rezultatele obținute, ca și recordu
rile noastre republicane, nu șuieri comparație cu cele înregistrate 
în arena internațională. Deci o concluzie dureroasă : ne aflăm în 
faza de pionierat în această ramură a sporturilor de iarnă, prezentă 
pe primul plan al arenei internaționale și olimpice.

Vor deveni juniorii de
Patinajul de viteză i-a atras în

totdeauna pe tineri, mulți dintre 
ei simțlndu-se legați de acest fru
mos sport. Dar cîți dintre junio
rii talentați au preluat de-a lun
gul anilor ștafeta, devenind 
schimbul de mîine al patinatorilor 
noștri fruntași ? Puțini, foarte pu
țini. Cauza ? El n-au fost supuși 
unei atente pregătiri și, în con
secință, s-au pierdut pe drum sau 
au fost cuceriți de alte disci
pline sportive. Fenomenul s-a 
repetat cu precizie de metronom 
și iată-ne din nou constatînd 
(poate mai mult ca orlcînd după 
acest sezon, în care s-a produs o 
adevărată avalanșă de recorduri 
realizate de juniori) că avem ti
neri capabili să urce treptele per
formanței. Să-i cităm numai pe 
cîțiva : Gheorghe Varga, Lau- 
rențiu Căplescu, Rodie» Nime
reală, Roxana Salade, Mihai Băr- 
bulescu, Adriana Pleșan. Ladislau 
Koroș, Eva Markoși șl Ileana 
Antal.

Sistematizînd necesitățile unei

azi patinatori valoroși ?
producții de viitori performeri 
Ie exprimăm prin patru puncte :

1. amenajarea a cît mai multe 
patinoare naturale unde să se 
poată depista elementele talenta
te ;

2. asigurarea ___ t___
specific (patine de viteză, 
tume adecvate etc.) ;

3. formarea de instructori și 
antrenori, de care patinajul duc)e 
lipsă ;

4. cointeresarea familiei și 
școlii în proc sul de instruire 
tinerilor patinatori.

e chipamentu lui
cos-

a a

Ignoranța unora 
și egoismul celorlalți

Sezonul se apropie de sfîrșit. 
a fost rodnic pentru unele 
buri, care au întreprins deplasări 
în străinătate, unde reprezentan
ții lor au doborît o serie de re
corduri de seniori. La obținerea 
acestor rezultate superioare a

E1 
clu-

Revedere cu ROBERT WADE, după 
14 ani !

Maestrul ni se pare prea puțin schim
bat. Doar părul (și acum răvășit) a în
cărunțit de-a binelea.

— A fost o absență îndelungată, mr. 
Wade, începem scurta noastră convorbire.

— Intr-adevăr, în vagabondările mele 
șahiste drumurile n-au mai trecut și pe 
la București. Deși aș fi dorit acest lucru. 
Păstram, din 1954, amintirea unui oraș 
frumos, a unor oameni prietenoși. Și a 
unei ierni teribile ! (Știți, viscolul). Mai 
ales pentru mine care veneam, din plină 
vară, de la antipozi. Dar iată că acum, 
cam în aceeași vreme, ne aflăm aici în 
plină primăvară.

— Cum îi regăsiți pe șahiștii români ?

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 2-a)2-A ȘI PARTIDELE ÎNTRERUPTEDIMINEAȚAu

SERGIU SAMARIAN (în pagina a 2-a)

6 CONCURSURI ATLETICE ÎN
Sfîrșitul acestei săptă- 

mîni programează, Ia di
ferite săli și stadioane 
bucureștene, nu mai pu
țin de 6 competiții de 
atletism. La sala Steaua 
va avea t«e un concurs 
de sărituri deschis tutu
ror categoriilor de vîrstă 
și clasificare : sîmbătă. de 
la ora 16 — lungime (b+D, 
triplu, prăjină, iar dumi
nică, de la ora 9 — înăl
țime (b_|_f). Un concurs cu

un caracter asemănător, 
însă la probele de 50 m, 
50 mg și greutate, du
minică, la ora 
Floreasca II.

Alte patru 
vor avea Ioc 
dimineață, în

ora 9,30, aruncătorii 
disc (b+f) și ciocan 
fi chemați i'.a cercu- 
de aruncări ale sta-

9, în sala

intrecieri 
duminică 

aer liber.

I
BUCUREȘTI! |

olimpic sau mondial, s-a 
1 spectacol? admirabile 

:_i „Ho
liday on ice". Scena teatrului Bolșoi 
ar putea fi tot atît de potrivită pentru 
cei ce execută „Lacul lebedelor" pe 
lame subțiri de oțel. Tn pauzele de la 
Covent Garden, Margot Fontayn și 
Nureiev se desfată urmărind pe micul 
ecran piruetele cuplului Belousova— 
Protopopov. Magdalena Popa nu ar 
face un gest gratuit, oferindu-se să 
cizeleze volutele micuței Beatrice Huștiu.

Patinajul ne-a cucerit. Am văzut un 
dandy cîștigînd titlul olimpic și dispă- 
rînd ; precum am văzut un veritabil 
campion, renunțînd la sobrietate, la 
economia de mișcări, cheltuind cu vo
luptate și frenezie tot ceea ce știe, 
pentru a dovedi, măcar pentru o 
seară, câ tot el este cel mai bun. Am 
văzut o campioană solidă, dinamică, 
inepuizabilă, învinsă de fragilitate și 
grație, dar re\f3nindu-și cu furie lăun
trică și zîmbet exterior, pentru a re
ocupa locul ce i se cuvine. Am avut 
deci parte și de senzații sportive, nu 
numai estetice.

Jackson Haines s-ar fi bucurat aflînd 
toate acestea. La mijlocul secolului 
trecut, cînd a dansat pentru prima 
oară, pe gheață, americanii, compa- 
trioții săi, preocupați de războiul de 
secesiune, l-au huiduit. Venit în Europa, 
în 1864, Haines a cucerit Stockholmul 
și Viena (care i-a și dedicat un vals). 
Au urmat Sonja Henie și „Parisul pp 
gheată", care au dus patinajul spre 
show, spre exhibiția pe cuburi din fri
gider. Televiziunea a restabilit oarecum 
echilibrul sport-spectacol.

Dar, înainte de toate acestea, pa
tinajul este un exercițiu utilitar, pro
babil cea mai veche confruntare în 
mișcare cu natura aspră a iernii. în- 
tîlnindu-l pe Klopstock (autorul „Mes- 
siadei") în^casa părinților săi de la 

„acest 
rareori

La 
de 
vor 
rile
dionului Tineretului. De 
la ora 10, in parcul spor-

tiv Dinamo, alergătorii 
de semifond și fond vor 
fi prezenți la startup 
„Cupei Dinamo" la cros. 
Tot un cros, rezervat 
însă elevilor școlilor pro
fesionale din sectorul 3, 
se va desfășura de la ora 
10 în parcul „23 August". 
In sfîrșit, competiția de 
marș dotată cu „Cupa 
Primăverii", etapa a Il-a, 
pe traseuu din str. Maior 
Coravu.

contribuit și faptul că atît spor
tivii cît și antrenorii au avut un 
excelent prilej de a-șj. îmbogăți 
cunoștințele,, participînd la con
cursurile internaționale de la 
Berlin, Budapesta și Zakopane. 
Din păcate, experiența acumulată 
de tehnicienii respectivi nu a 
fost împărtășită și colegilor lor 
din alte cluburi. De pildă, pati
natorii de la Dinamo București 
și Dinamo Brașov se antrenau 
fiecare separat — chiar atunci 
cînd se aflau în pregătire... co
mună la Tușnad, cu lotul repu
blican — pentru a nu dezvălui 
altora „secretele de fabricație" 
ale recordurilor. Rămîne de ne
înțeles, de ce federația nu pune 
capăt acestor nesănătoase rela
ții, de ce ignorează egoismul ma
nifestat. de unii antrenori și spor
tivi ? Așa, nu vom putea progre-tivi ? Așa, nu vom 
sa.

Fapte, nu vorbe..,
Brașovul. Clujul.

Miercurea Ciucului ____
sînt centrele de tradiție ale pa
tinajului nostru de performanță, 
în cîte din aceste localități exis
tă piste, indispensabile procesu
lui de instruire, pe care să se

Tg. Mureș, 
și București :

Tr. IOANIȚESCU

(Confinuare în pag. a 2-a)

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE MOTOCROS
După frumoasa uvertură pe care ne-au 

oferit-o la sfîrșitul săptămînli trecute, mo- 
tocrosiștil vor ataca duminică marea par
titură a campionatului național. In prima 
confruntare, cei mai mulți dintre compe
titori s-au prezentat excelent pregătiți, cu 
motocicletele puse la punct, demonstrînd că 
n-au stat cu brațele încrucișate în timpul 
iernii. Această constatare ne îndreptățește 
să sperăm că întrecerile actualului campio-

fi mai 
va
(primul start

se
dinamice, mai pasionante, 

desfășura pe traseul de la 
la ora 10,30).

nat vor
Etapa I
Pantelimon
Alergătorii de la clasele 250 și 500 cmc vor
parcurge cîte două manșe, a zece ture, iar 
cei de la „300" numai o manșă, tot de zece

pag. a 2-a)(Continuare în
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Frankfurt, Goethe povestește că 
om extraordinar ... _ _______
despre literatură sau despre poezie, 
în schimb intra în largi detalii des
pre nobila artă a patinajului, cu aju
torul căreia poți traversa, pe tăipi 
înaripate ca cele ale zeilor lui Homer, 
mările devenite solide. El a studiat 
adînc această artă, pe care noi o prac
ticăm cu pasiune". La începutul seco
lului nostru, Tudor Arghezi intitulează 
o caustică tabletă „Cum am învățat 
să patinez" și transcrie următoarea cu
getare plină de umor : „Patineurul tre
buie să uite că a umblat și să-și facă 
despre viață imaginea că omul nu pă
șește, ci alunecă și patinează". Un 
omagiu devansat pentru miss Fleming, 
ca și pentru Kaija Mustonen sau pentru 
Fred Anton Maier, fără a-i uita pe 
hocheiști...

Toate derivatele mișcării pe patine 
diversifică plăcut și necesar nevoia de 
joacă în timpul iernii. Patinajul artistic, 
întrecerea de alergare pe inelul de 
gheață, sportul cu puc și crosă, toate 
satisfac tentația de a nu sta în casă 
cînd gerul pișcă. Dar unde să -exerci
tăm această înclinație firească spre 
mișcare în aer liber ? Avem nevoie 
de multe amenajări simple, de la lacu
rile înghețate din parcuri pînă la tere
nurile de tenis transformate în pati
noare. Avem nevoie și de un echipa
ment mai pretențios (și nu numai din 
motive de ospitalitate pentru campiona
tele mondial de hochei din 1970), cu mai 
multe pat'noare artificiale descoperite 
și acoperite. Investițiile și cheltuiala de 
efort vor fi din plin răsplătite, în așa 
fel, îneît, cu timpul, „cea mai tînără 
concurentă la Jocurile Olimpice de 
iarnă" nu va rămîne o stare de excep 
ție, flotantă în sine, dar ascunzînd o 
anumită sărăcie. ..

ne întreținea

Victor BANCIULESCU

I 
I 
I 
I
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LOTUL DE LUPTE LIBERE
INTRA M//NE IN ARENĂ

TURNEUL INTERNAIIUNAL UE SAU
In sala de antrenament, 18 

sportivi, componenți ai lotului 
republican de lupte libere, cu 
chipurile arse de soare ca în 
toiul verii executau exerciții
le indicate de antrenorul lor, 
Ion Crîsnic.

— Unde v-ați bronzat 
așa'?
-— Nu pot să cred — 

răspuns el zîmbind — că 
teți străini de 
(lățirilor 
fi stat _ _Tr.. _
cu noi fpe vîrful munților, 
erați Ia

,traseul' 
noastre! Dacă 
numai cîteva

fel.
— Cu alte cuvinte, 

cepul pregătirea la 
dine ?

RUNDA A 2-a SUB SEMNUL ANTRACT

Poalelungi, cu o intrare la coapse, il____ __ suedezul 
Karlsson în parter. (Meciul a avut loc amil trecut cu prilejul 

•________turneului internațional de la București)

ați în- 
altitu-

e mai— Dacă Mexicul nu
Am făcut pregătiri 
fortificarea organis- 
și dezvoltarea cali- 
fizice de bază, cu 
mare pe iforța ex- 
și rezistență în regim

la șes... 
pentru 
inului 
tățilgr 
accent 
plozivă 
de viteză. Apoi îmbunătățirea 
tehnico-tactică (punerea la 
punct a procedeelor de atac 
individualizate și (olosirea ele
mentelor tehnice în apărare 
prin procedee de contraatac și 
a dezechilibrărilor tactice 
condiții de concurs).

— Cînd vom avea prilejul 
să vedem toate acestea ?

— Activitatea internă din a- 
cest an este destul de redusă. 
In schimb, vom fi prezenți ia 
toate competițiile internațio
nale' de amploare.

- Și 
renă ?

cînd intrați în a-

— Chiar 
săptămîni 
Vom debuta la un mare con
curs în Iran — „Cupa 
Aryamehr" — alături de luptă
tori din Turcia, U.R.S.S., Ja
ponia, Bulgaria, Coreea de 
Sud, Polonia și, bineînțeles, în 
compania renumiților sportivi 
iranieni, care, la fiecare edilie, 
n-au lăsat să le scape majo
ritatea locurilor întîi. Firește, 
nu ne facem iluzia că ne vom 
■îrttoarceț- de la Teheran cu 
trofee prețioase, dar verifica
rea cu cc>i mai buni luptători 
din lume va constitui prin ea 
însăși un mare beneficiu pen
tru sportivii români.

— Cu ce lot plecați ?
— La cat. 57 kg Gh. Stan, 

63 kg P. Conian, 70 kg P. 
Poalelungi, 78 kg V. Iorga și 
+97 kg Șt. Stîngu.

la sfîrșitul acestei 
(17—18 martie).

— După cum se constată, 
lipsesc Gh. Tăpălagă, N. 
Cristea și Fr. Boia!

— Exact. Primul a contrac
tat, 
ps, 
află 
zătoare pentru un astfel de 
concurs. Am spus că nu ne 
așteptăm la rezultate deosebi
te, dar asta nu înseamnă că 
ni& putem prezenta oricum !

— Alte confruntări apro
piate ?
— Tn aprilie vom participa 

la turneele internaționale din 
Ungaria, R. D. Germană și 
Bulgaria, iar în mai vom sus
ține uri „triunghiular" cu pu
ternicele echipe ale R. F. a 
Germaniei și Iranului.

— La toate, mult succes !

de cîteva zile, o gri- 
iar ceilalți doi nu se 
într-o formă corespun-

F.

Costin CHIR1AC

LUPTELOR DE TRANȘEE" (Urmare din pag. 1)

ECHIPELE ROMÂNIEI
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE

Așadar, o dată cu încheierea 
concursului de selecție de 
miercuri, reprezentativele de 
tenis de masă ale României 
sînt cunoscute și telegramele 
cu înscrierile definitive au 
fost trimise comitetului de or
ganizare a campionatelor eu
ropene. Iată componența : fe
mei : Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca, Viorica Ivan; 
bărbați: Radu Negulescu, Do
rin Giurgiucă, Adalbert Rethi, 
Tiberiu Covaci. La probele de 
dublu au fost stabilite urmă
toarele cupluri : Maria Alexan
dru — Eleonora Mihalca, Giur
giucă — Rethi, Negulescu — 
Covaci, Alexandru — Giurgiu
că, Mihalca — Rethi, Ivan — 
Negulescu.

Pînă la competiția continen
tală de la Lyon (17—24 apri
lie), sportivii noștri vor mai 
avea 
mene 
ceva, 
cînd 
Rethi
cat ieri, pe calea aerului) vor 
evolua în cadrul unui turneu 
internațional. Celălalt, la sfîr
șitul acestei luni, la București, 
unde se vor disputa finalele

de susținut două e.xa- 
publice. Unul, la Mos- 
între 16 și 20 martie, 

Ivan. Crișan, Giurgiucă, 
și Covaci (care au ple-

Duminică începe campionatul de motocros
(Urmare din pag. 1)

ti|re, în ordinea : 500—250—300
(xhanșa 1) 500—250 (manșa a Il-a). 

na startul probelor vor fi pre- 
zențî următorii alergători — CL. 
250 CMC : Petre Paxino (1), Ale
xandru lonescu Cristea (4), Ștefan 
Chițu (8), Aurel lonescu (10). 
Francisc Szinte (13) — Steaua, ; 
Cristian Dovids (2), Traian Maca
rie (9), Vasile Savin (14) — Me
talul; Otto stephani (3), Traian 
Moașa (7) Steagul roșu Brașov; 
Cicerone Coman (5). Constantin 
Gbran (6) — Poiana Cîmpina ; 
Gheorghe Dumitru (11), Marcel 
Zaman (12) — Automobilul Bu
zău ; CL. 500 CMC; Erwin Seiler 
(I*), Mircea Dobrescu (10) — Me
talul ; Ovidiu Puiu (2), Ion Sasz
(6) , ion Bobîlneanu (8) — Steagul 
roșu Brașov; Eugen Keresteș (3), 
Mihai Dăneseu (4), Gheorghe Ion
(7) — Steaua; Florian Ștefan (5),
Ștefan Viuleț (9) — Locomotiva 
Ploiești; CL. 300 CMC TINERET: 
Ntcolae Zidaru (1), Ion Dinu (2), 
Ștefan Matei (3), Teodor Atana- 
siu (4) — Steaua; Constantin Ma
rin (5) — Poiana Cîmpina; Ion 
Agente (6), Mircea Cîrjan (7) —
Locomotiva Ploiești; Tiberiu Kol> 
kar (8), Helmuth Pankratz (9) — 
Voința Sibiu. în paranteze sînt 
trecute numerele de concurs 
care sportivii le vor 
campionat.

Pin lectura listei de 
vedem că M. Dănescu , 
nescu Cristea au schimbat între 
ei „clasele”, iar Gh. Ion își face 
reintrarea după absența provocată 
de accidentul suferit la începutul

anului trecut, tn aceste condiții 
formația clubului steaua se pre
zintă eu pretenții mari Ia toate 
cele trei titluri (ținînd cont că 
și la „300" are patru reprezentanți 
de valori apropiate). Rămîne 
văzut dacă Puiu și Seiler 
Dovids, Stephani și Macarie (250) 
vor fi de acord ca sportivii mi
litari să-l întreacă l

de
1500),

AICI
(Urmare din pag. 1)

pe
purta în

înscrlerl,
și Al. lo

desfășoare - întreceri oficiale sau 
concursuri de selecție ? Răspun
sul : doar la Miercurea Ciuc și, 
din cînd în cînd, la Cluj. Spor
tivii din celelalte localități îsi 
desăvîrșese pregătirile pe pista 
lacului Ciucaș din Tușnad. Vă 
imaginați cît de costisitoare de
vine munca de instruire, cîțl 
bani se cheltuiesc cu transpor
tul și cazarea patinatorilor în ă- 
ceastă stațiune de munte.

Se pune o întrebare : oare în 
orașele menționate nu există te
renuri care pot fi transformate, 
atunci cînd vine gerul, în astfel 
de instalații sportive ? Sînt des
tule, dar comisiile de specialitate 
șl celelalte organe interesate pro
mit — de fiecare dată, la început 
de sezon — că vor face tot ce

NOTĂ CÎND
„Cupa F. R. Natație" este 

® competiție tradițională în 
calendarul intern la polo. Ea 
precede campionatul țării, 
scopul ei fiind acela de a 
contribui la o mai bună pre
gătire a formațiilor divizio
nare.

In acest an, întrecerea găz
duită de frumoasa piscină clu
jeană s-a desfășurat într-un 
anonimat aproape total. Din 
cele 6 formații înscrise, s-au 
prezentat doar trei, și în a- 
ceste condiții organizatorii 
au căutat o soluție „salva
toare", admițînd evoluția echi
pelor secunde ale 
Oradea și Cluj.

Surprinzător este faptul că 
selecționatele 
faitat, fără a anunța măcar 
acest lucru (excepție fac doar 
mureșenii, care au înștiințat 
comisia de organizare cu o 
zi. înainte de începerea tur
neului l), sînt exact aceleași 
(Timișoara, Arad, Tg. Mureș) 
care de mai multi 
zbat într-e deplină 
țațe, acuzînd lipsa 
diții de pregălire.

lată însă că în

orașelor

care au for-

ani se 
mediocri- 

unor con-

acest an

W
Runda a doua a turneului 

internațional de șah a în
ceput, ca și prima, eu două 
remize rapide, „de mari mae
ștri" — cum sînt denumite 
în vocabularul uzual al șahiș
tilor. De data aceasta, eroii au 
fost Bilek și Tringov (16 mu
tări), Parma și Drimer (13 mu
tări). Singurul avantajat din 
acest schimb de focuri de la 
distanță esifâ reprezentantul 
nostru, Drimer, pentru care ju
mătățile de punct la marii 
maeștri sînt foarte prețioase 
pentru atingerea normei de 6 
puncte, obiectivul său tn acest 
concurs.

După acest prolog benign, 
cei rămași pe „teren" s-au pus 
pe treabă, oferind spectatori
lor o frumoasă demonstrație de 
înalt nivel șahist. A fost ziua 
manevrelor poziționale clasice 
pentru obținerea unor avantaje 
minimale, valorificabile în fi
nal.

Singura excepție a consti
tuit-o partida Wade - Gipslis. 
Maestrul englez, oare nu pare 
a fi în forma sa cea mai bună, 
a ales o variantă mai veche 
de combatere a apărării iugo
slave și fiind surprins de noua 
linie de joc adoptată de adver
sarul său s-a încurcat în jocul 
de mijloc, pierzînd repede. Din 
poziția diagramei evenimentele 
s-au desfășurat astfel :

Negru : A. Gipslis

(O încercare de a 
jocul — punctul el 
fi întărit). 23... b:al

Cd3 C:e4 26.

23. a4 
complica 
nu poate 
24. N:a6 Tb8 25.
C:e4N:e4 27. Nc4 Ng6 28. h4 2 
(Albul a pierdut un pion și stă 
si rău). 28... TcS 29. b3 a3 39. 
h:g5 h:g5 31. CM c l 32. Nd6 Nb2 
33. Cd5 Rg7 34. Nb4. (Cu spe
ranța de a juca Nc3+, dar...) 
34... Th8+ și albul a cedat de
oarece la 35. Rgl urmează 
Nd4+.

Să revenim însă la mane
vrele poziționale, care au con
stituit nota dominantă a run
dei. Ele s-au desfășurat în. par
tidele Ghițescu - Liebert, Rado
vici - Jansa și Troianescu - Cio- 
cîltea. In toate trei, albul a ob
ținut avantaj și a încercat să-l 
valorifice prin simplificări și 
intrarea într-un final superior. 
Cel mai bine a reușit Troia
nescu, a cărui pereche de ne
buni a exercitat multă vreme 
o presiune neplăcută asupra po
ziției adversarului. Manevrînd 
cu prudență (chiar exagerată), 
el n-a obținut decizia rapidă 
la care se așteptau spectatorii, 
dar păstrează în poziția de în
trerupere (vezi 
toată prezența 
culori diferite, 
bile de cîștig.

Tot într-un final favorabil 
ș-a întrerupt și partida Rado
vici-Jansa, în care jucătorul 
român are un pion în plus, ob
ținut în urma unor manevre 
interesante în faza de trecere 
din jocul de mijloc în final

Apărarea cea mai dîrză a 
opus-o Liebert. în 
Th. Ghițescu. Deși 
urmă a încercat să 
ce se putea din 
avantaj obținut în
totuși n-a putut înclina balanța 
în favoarea sa de o manieră 
decisivă și partida s-a încheiat 
în cele din urmă remiză la 
mutarea a 35-a.

partida cu 
acesta din 
extragă tot 
minimalul 
deschidere,

★

Negru : V.

diagrama), cu 
nebunilor de 

șanse aprecia-

Ciocîltea

— In mare ascensiune. Cînd 
am jucat aici prima dată, Ro
mânia nu se afirmase în arena 
internațională. Astăzi, țara dv. 
face parte din plutonul echi
pelor olimpice fruntașe, avînd 
drept lider un jucător de cla
să mondială s Florin Gheor- 
ghiu.Mă bucură că-l revăd pe 
simpaticul maestru Troianescui 
in aceeași efervescență crea
toare ca și acum aproape 15 
ani. Vigoarea lui, nealterată, 
îmi insuflă și mie o mare doză 
de optimism.

— Dar despre dv.’ în acest 
răstimp ? Care a fost, de pil
dă, cel mai mare succes în
registrat ?

campionatelor republicane in
dividuale. După aceea, vor 
urma ultimele două săptămîni 
de pregătire.

Revenind la concursul de se
lecție, trebuie spus că vic
toriile au revenit — fără dis
cuție — celor mai buni. Chiar 
dacă Viorica Ivan și Carmen 
Crișan, de pildă, au o valoare 
sensibil apropiată, totuși, pri
ma a dovedit că poate să-și 
stăpînească mai bine nervii și, 
ca urmare, acțiunile ei au avut 
mai multă siguranță și cursivi
tate, 
ieți, 
ma, s-a impus în fața celor
lalți ' ‘ '
variat.

La întrecerile masculine — 
ne-a spus antrenorul federal 
Ella Constantinescu — fusese 
invitat și campionul de juniori 
al țării, Șerban Doboși. El însă 
a absentat. Moti vul ? îl găsim 
înscris în procesul verbal al 
ultimei ședințe a colegiului 
central de antrenori. Este vor
ba de opoziția antrenorului F. 
Paneth. El a fost de părere ca 
Doboși să fie inclus direct în 
lotul pentru Lyon, fără nici 
un fel de.selecție, făcînd însă 
și afirmația că, acum, Doboși 
nici nu este pregătit (?). Ne 
surprinde această optică din 
partea unui antrenor bine a- 
p redat.

Desigur, 
movarea 
dar acest, 
facă numai pe criteriul valorii 
și al rezultatelor. Și, din a- 
cest punct de vedere, salutăm 
ca binevenită organizarea de 
către federația de specialitate 
a competiției de selecție. O 
metodă care nu poate da loc 
la nici un fel de suspiciuni, 
nu îngăduie favoruri și este 
incomparabilă cu cea a alcă
tuirii echipelor reprezentative 
la „masa verde".

Partidele întrerupte din run
da întîi au produs o singură 
surpriză, neplăcută pentru ju
cătorul nostru Drimer. După 
ce a jucat cu răbdare finalul 1 
în care adversarul său Trin
gov, deși cu un turn mai pu
țin se apăra cu încăpățînare, 
tocmai la sfîrșit, cînd putea 
da mat în cîteva mutări, el a 
avut iluzia că partida nu se 
mai poate cîștiga și a propus 
remiză. Această ultimă „mu
tare" greșită s-a produs în po
ziția : Alb (Tringov) — Rg4, 
Dg8, Pp.a4, f2, h7. Negru : Re2, 
Dh6, Tc5. Lăsăm cititorilor 
plăcerea de a calcula urinările 
mutării' 78...Dh5-F și de a găsi 
matul în cîteva mutări. Nu

— Cel mai mare succes ? 
Este, socotesc eu, că am conti
nuat să iubesc șahul cu aceeași 
fidelitate. Apoi, poate, că mă 
aflu aici. In sfîrșit, îmi dă reale 
satisfacții sufletești conștiința 

că și prin modestul meu efort, 
acest joc nobil a devenit mai 
prețuit și mai stimat în Anglia. 
Sînt antrenor și mă ocup de 
tineret, de juniori, de copii..)

Ne facem datoria să amintim 
că în acești 14 ani Wade a cîș- 
tigat de trei ori campionatul 
Noii Zeelande, o dată pe acela 
al Angliei, a participat la nu
meroase turnee, a jucat partide 
frumoase, a colaborat, cu re
gularitate, la revista de specia
litate „Chess“, a scris cărți șî 
manuale de șah. Nu e puțin!

Aflăm încă un amănunt ine
dit : în puținele ore libere pe 
care i le lasă această intensă 
activitate, Wade 
nat grădinar. Pe 
pămînt cultivă 
plante gingașe.

— îmi place nespus, încheie 
maestrul, ca în fiecare zi, suf) 
fereastra mea, să-și deschidă 
petalele o floare.

Șah și flori...’

este un pasio- 
o bucățică de 
și îngrijește

Alb : R. Wade

va fi prea greu I

Sergiu SAMARIAN

De asemenea, dintre bă- 
Covaci, fără a entuzias-

printr-un joc complet și

sîntem pentru pro- 
elementelor tinere, 
lucru trebuie să se

CITITORII DAU SUGESTII PENTRU DEZVOLTAREA SCHIULUI
Redacția noastrâ a primit în ultima vreme © serie de seri- 

sori cuprinzind unele sugestii 
a schiului românesc. Publicăm, 
dintre ele :

pentru dezvoltarea calitativă 
în rîndurile de mai jos, cîteva

MIRCEA ENACHE (Bușteni) 
— antrenor. Ținînd seama de 
creșterea gradului de dificul
tate a probelor marilor con
cursuri internaționale, cred că 
ar trebui adoptate o serie de 
măsuri legate de pregătirea 
schiorilor. Astfel, ar fi utilă 
organizarea concursurilor de 
slalom special pe trasee cu 
grad de dificultate ridicat. 
Este bine să se folosească, în 
special, pîrtia de sub telefe
ricul din 
care oferă 
dării cu 
Montarea 
pe această pirtie ar crea con- 
curenților condiții corespunză
toare cerințelor antrenamentu
lui modern. De asemenea, so
cotesc că este necesară dez
voltarea vitezei de execuție 
sincronizată cu viteza de alu
necare pe schiuri, capitol la 
care sportivii noștri sînt de
ficitari. Pentru îmbunătățirea 
performantelor la coborîre 
(punct nevralgic la schiorii 
români), ar fi bine să se ame
najeze piste speciale pentru 
proba de 
Spun acest 
pe nici o 
poate face 
bună a poziției de coborîre, a 
calităților schiorilor și a ce- 
ruirii.

Poiana Brașovului, 
posibilitatea acomo- 
pantele mai grele, 
a 85—100 de porți

zică, are următoarele propuneri : 
1. să se asigure și să fie puse 
la dispoziția publicului, prin ma
gazinele de specialitate, schiuri, 
bastoane, legături, bocanci, pan
taloni supraelastici, mănuși etc., 
pentru ambele sexe și pentru toa
te vîrstele, începînd de la 4—5 
ani ; 2. să se amenajeze în cîteva 
localități (București, Predeal, Bra
șov, Sinaia) piste de fond, pîrtii 
sau instalații de sărituri din ma
terial plastic, astfel ca schiorii 
să înceapă pregătirea specifică 
cu mult înaintea căderii zăpezii. 
Datorită acestor instalații, vor 
putea fi organizate concursuri in
teresante, iar schiul va cîștiga în 
popularitate ; 3. în școlile generale 
și în liceele din localitățile de 
munte, care prin Ministerul în- 
vățămîntului pot avea materiale 
și echipament de calitate, orele de 
educație fizică din timpul iernii 
să fie orientate către învățarea 
și practicarea schiului; 4. sistemul 
competițional să fie înviorat prin 
organizarea concursurilor cu ha
remuri, a căror îndeplinire să 
determine cîștigarea unor medalii 
de aur, argint, bronz ; 5. com
petițiile cu caracter republican să 
fie organizate și pe alte pîrtii de-

ales că acum condițiile sînt in
comparabil mai bune decît pe 
vremea lui liîră, Sulică, Cojocarii, 
Cotiban etc.i

NE AFLAM
este necesar, dar în fapt nu rea
lizează nimic.

Tovarăși activiști de la consi
liile județene pentru educație fi
zică și sport și din comisiile 
respective de specialitate, sub 
paravanul vorbelor nu vor a- 
pare niciodată fapteie ! Piste 
naturale, atît de necesare pen
tru creșterea de noi patinatori, 
se mai pot amenaja la Galați, Su
ceava, Vatra Dornei, Bacău șl în 
alte orașe, unde lacurile stau în
ghețate și nefolosite pe întreaga 
perioadă a sezonului rece. Așa
dar, e nevoie de puțină inițiativă!

★
Acestea sînt doar cîteva 

cauzele care explică de 
nu avem astăzi un număr
răspunzător de viteziști de 
nădejde. Li s-ar mai putea a-

din
ce

co-BUNELE INTENȚII...
federația de specialitate a 
programat „Cupa" exact cu 
o lună înaintea începerii cam
pionatului. Ce altă posibili
tate mai bună de verificare, 
și chiar de pregătire în 
diții de concurs (fără

miză deosebită) ar fi putut 
exista pentru acele echipe, 
care nu beneficiază de bazine 
acoperite? Și, totuși, inten
ția organului federal n-a pri
mit curs din partea conduce
rilor echipelor din orașele 
respective, care i-au lipsit 
astfel pe sportivi de posibi
litățile unei pregătiri eficien
te înaintea noului campionat. 
Mai poate <i vorba atunci de 
laitmotivul lipsei de condi
ții ? în nici un caz 1

COIl- 
vreo

ȘTIBI... REZULTATE
In concursul internațional 

de înot de la Fraga (50 m), 
Nicoleta Ștefănescu a ocupat 
locui) III Ia 200 m delfin cu 
2:46,4. H. Schier, locul IV la 
100 m liber cu 57,0 
nafu locul VIII la 
cu 3:01,4.

@ Rezultate din
curs desfășurat ’a Reșița: E. Ai
mer 4:45,2 și Daniela Coroiu 5:18,5

și Gica
200 m

ultimul

Ma- 
bras

eon-

liber; Z. Giurasa 64.2 
spate ; Monica Horvat 
200 m mixt.
grup de 7 înotători 
din VI. Belea, Ad. 
P. Teodorescu, H.

la 460 m
Ia 100 m 
2:48,2 la

© Un 
ac-cătuit 
Covaci,
Schier, Z. Giurasa, D. Nagy și 
Al. Băin vor participa la între
cerile „Marelui premiu al zia
rului Komsomolskaia Pravda" 
(Minsk, intre 15 și 29 martie).

cît cele din Poiana Brașovului, de 
la Predeal sau de pe Valea lui 
Carp ; 6. televiziunea și cinemato
grafia să le popularizeze în mai 
mare măsură (de pildă, prin trans
miterea directă, de către televi
ziune, a concursurilor importan
te). Desigur, sub aspect propagan
distic, și editura C.N.E.F.S. poate 
face mai mult, prin editarea de 

“bărți, pliante, afișe etc ; 7. O.N.T. 
poate organiza excursii nu numai 
ia meciuri de fotbal, ci și la cele 
mai însemnate competiții de schi; 
8. pentru schiul de masă, O.N.T. 
poate aduce o contribuție re
marcabilă prin angajarea, Ia înce
putul sezonului, a unor foști 
schiori, antrenori sau profesori de 
specialitate care să fie repartizați 
pe lingă principalele stațiuni și 
să asigure instruirea turiștilor 
(n.r.: acest lucru se face, dar, din 
păcate, numai pentru turiștii 
străini) ; S. cadrele tehnice să 
lucreze cu mai multă pasiune 
și cu exigență sporită pentru pre
gătirea viitorilor performeri, mai

DUMITRU PAVELESCU 
(București) — pensionar. Pro
punerile mele se referă 11.- 
dezvoltarea schiului în Capi
tală. Astfel, cred că ar fi util 
ca în perioada vacanțelor de 
iarnă să se deschidă porțile 
stadioanelor și ale terenurilor 
de fotbal pentru a fi folosite 
ca baze de inițiere a copiilor 
în mersul pe schiuri. Această 
activitate ar urma să fie în
drumată de profesori de edu
cație fizică și de schiori cla
sificați. Socotesc, de aseme
nea, că ar fi bine să. se valo
rifice pantele și dealurile exis
tente în cuprinsul Capitalei, 
prin amenajarea de pîrtii sim
ple de schi și săniuș și să se 
studieze posibilitatea creării 
unui „parc al sporturilor de 
iarnă", în incinta căruia să e- 
xiste piste de schi, de 
și o trambulină mică 
învățare a săriturilor.

săniuțe
pentru

kilometru lansat, 
lucru, deoarece 

altă pantă nu se 
o verificare mai

CLAUDIU ATANASIU (Bucu
rești) — profesor de educație il-

dăuga și altele: lipsa unui bo
gat program compeiiiional in
tern și international, perima
rea regulamentelor actuale, 
numărul cu totul insuficient 
de patinoare artificiale, dar 
toate acestea nu fac altceva 
decît să impună o discuție la 
care îi invităm să participe pe 
sportivi, antrenori, pe iubito
rii patlnajului-viteză.

A

Coborîrea, o probă splendidă, spectaculoasă, impresionantă, tn plus, antrenamentul de cobo
rîre este util și celorlalte specialități ale schiului alpin. Și, totuși, la noi coborârea 
este neglijată ' Foto. A> NEAGU

în loc să scrie elegii 
pe umărul vainbur-

dacă nu toți aud de

deseori beția s-a trans
figurat în versuri ne
muritoare. Nu cred 
că rubayadele lui 
Omar Khayyâm ar fi

existat fără vin licoros și 
nici poeziile lui Li Tai-pe 
fără vin sec. Lipsit de vin, 
Frangois Villon ar fi scris 
mici catrene morale iar Cin
cinal Pavelescu epigrame 
cu poante bisericești.

Din păcate nu toți be
țivii devin poeți și cei mai 
mulți 
pling 
șului.

Dar
la început chemarea muzei, 
s-ar putea ca undeva, în 
adîncurile lor, între inima 
simțitoare și ficatul pîndit 
de ciroză să se nască gin
gașe efluvii lirice.

In urmă cu doi ani un ac
tivist sportiv al raionului 
Toplița fusese sancționat 
pentru beție. Copleșit de 
rușine omul s-a dus acasă, 
a căutat o arma și negăsind 
decît o sticlă a dus-o la 
gură golind-o pe nerăsufla
te. Întrebat după aceea de 
ce a vrut să se sinucidă cu 
Riesling, omul a răspuns : 
fiindcă n-aveam Cabernet.

Sancționat mereu, el con
tinua să-și otrăvească orga
nismul cu alcool, știut fiind

Poetul din Miercurea Ciuc
că alcoolul predispune la ul
cer, gripă și fracturi. Dar 
avînd o constituție robustă a 
ieșit bine din toate încer
cările.

— Ne face de rîs — au 
spus unii care nu înțelegeau 
că președintele consiliului 
sportiv raional e de fapt un 
poet.

— Nu — a replicat cine
va (?) din conducerea regi
unii. Petre Lăcătuș se im-

Părinții din Toplița ca- 
re-și așteptau copiii în 
gară (in vreme ce copiii 
îl așteptau în gara Tg. Mu
reș pe fostul profesor de e- 
ducație fizică și ViitSful poet 
P. Lăcătuș pentru a-i duce 
acasă) s-au revoltat și au 
cerut demiterea lui. Dar 
cineva (?) din conducerea 
regiunii i-a asigurat că un 
avertisment scris e sufi
cient.

fiindcă 
nu fim

a con-

piedică la mers 
vrea să zboare. Să 
severi cu el.

Cu toate acestea
simțit la unele măsuri dis
ciplinare după ce în luna iu
nie a anului trecut P. Lăcă
tuș pierduse într-o gară un 
lot de elevi. Trezindu-se a 
doua zi din beție, el și-a pi
păit buzunarele și a între
bat, uimit: Unde-oi fi pus 
echipele de volei ? Aseară 
le aveam la mine...

de is- 
sportiv 
pe as- 
piardă 
sa ba- 
Uu fie

Și vreme de opt luni ni
meni n-a mai auzit 
prăvile activistului 
care continua să bea 
cuns și fără să mai 
nimic. Dar discreția 
hică nu se putea să
încurajată și fu numit vice
președinte al consiliului ju
dețean sportiv al județului 
Harghita.

In această nouă funcție el 
căuta ocazia de a mulțumi

celor care în loc să-l nu
mească cadru pedagogic, ți
nînd seama de foita sa o- 
cupație, sau degustător la 
Vin-alcool datorită aplica
țiilor sale naturale, conti
nuau să-l ridice în muncă 
organizatorică. Și găsi a- 
ceastă ocazie în ziua meciu
lui dintre Lemnarul-Odorhei 
și Jiul-Petroșeni, conțină pen
tru „Cupa României".

Sosind la meci cu mașina 
C.J.E.F.S.-ului din Miercu
rea Ciuc, P.L. (Petre Lăcătuș) 
se gîndi să apară incognito în 
fața maselor de sportivi. 
Cobori din autotuTism, se 
tăvăli prin noroi și uns din 
cap pînă în picioare năvăli 
în camera unde se aflau ar
bitrii fredonînd:

Eu sînt... hîc..: sînt 
hîc... sînt calitate... 

oficială... din partea... 
hîc... județului...

începu 
semințe 
bocancii 
buși in

• răind...
Cînd ultima pățanie a ofi

cialului deveni cunoscută 
ficial, susținătorilor săi 
ficiali, aceștia spuseră :

— Nu ne-am înșelat

apoi să mănînce 
scuipînd cojile pe 
arbitrilor și se pră- 
plin discurs, sfo-

o-
o-

în 
privința lui. Pînă la urmă 
va compune și poezii.

Camil BACIU
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11 acțiune de proporțiiF.C. Argeș pe primul 
loc și In „Cupa F.R.F."

Jocurile primei etape a 
„Cupei F. R. Fotbal* pen
tru echipele de rezerve- 
tineret s-au desfășurat 
într-o atmosferă de interes. 
Cu acest prilej s-«ai re
marcat un mare număr de 
tineri fotbaliști a căror 
evoluție redactorii și cores
pondenții noștri o vor ur
mări, în viitoarele etape, 
cu deosebită atenție. Pu
blicăm astăzi clasamentul, 
după prima etapă, a aces
tei competiții :

1. F. C. Argeș
2. steaua 

3—7. Petrolul 
3—7. Farul 
3—7. Jiul 
3—7. Progresul 
3—7. A.S.A. Tg. M. 
8-12. „U« Cluj 
8-12. „U“ Craiova 
8-12. U.T.A. 
8-12. Steagul r. 
8-12. Dinamo Buc.

13. Din. Bacău
14. Rapid

Mai mulți studenți ai Uni
versității din Cluj ne-au tri
mis o scrisoare de reproș cu 
nimic meritată. Ei afirmă că 
despre incidentele petrecute 
la meciul de hochei Steaua — 
Dinamo au aflat din alte zia
re și nu din „Sportul”, care, 
după spusele lor, n-ar fi luat 
atitudine în această împreju
rare.

în fața unei asemenea de
formări a realității nu știm ce 
să mai credem. Oare n-a 
și la Cluj ziarul nostru 
ziua de 5 martie, care 
chiar în prima pagină 
mentariul „CTnd crosa

pentru depistarea juniorilor
Comisia de juniori, din cadrul Federației române de 

fotbal, va organiza, în curînd, o amplă acțiune de depistare 
și selecție a tinerelor ta'ente. In urma unei convorbiri avute 
cu antrenorul federal pentru juniori, GH. OLA, oferim ci
titorilor noștri toate datele acestei acțiuni.

— Modalitățile utilizate, 
tn anii trecuți, pentru des
coperirea tinerelor talente 
le considerați condamnate 
prin slaba lor eficacitate 1

cenții neobservați de către „an
tenele" noastre. Oricine se con
sideră înzestrat să poftească și 
va fi bine venit.

— Ce preconizați pentru 
evidențiați ?

sosit 
din 

avea 
co- 

. ___ se
transformă în bîtă !“ ? Și nici 
numărul din 7 martie, în care 
erau publicate sancțiunile dic
tate de federație ? sau, dacă 
au sosit aceste ziare, să înțe-

zionara A, Jiul (disputată 
în ziua de 5 martie) s-a 
permis multor persoane ac
cesul pe marginea terenu
lui. întrucît asemenea în
călcări ale dispozițiilor în 
vigoare duc adesea la vi
cierea atmosferei în care se 
desfășoară jocurile, gene- 
rînd chiar incidente regre
tabile, arbitrii sînt în pri
mul rînd cei ce au datoria 
de a interveni pentru res
pectarea ordinei. Iar dacă 
nu reușesc, ei au deplina 
latitudine de a nu fluiera

Dialog

rilor formației constănțene. 
Dacă o victorie (și încă în
tr-un meci amical) asupra 
echipei Arabik Alep, de 
pildă, trebuie apreciată ca 
foarte prețioasă (în concep
ția tov. Oancea), atunci ce 
calificativ am putea da unui 
eventual succes al Farului 
asupra formației Celtic 
Glasgow sau a oricărei alte 
echipe de valoare continen
tală? Să ’............................
tovarășe 
mult mai

Fără a 
vă întrebăm și noi ceva s 
cum apreciați înfrîngerea 
suferită de echipa dv. fa
vorită la Suceava, în urma 
căreia a fost eliminată din 
„Cupa României" ?

fim mai modești, 
Oancea, căci e 
bine.
fi răutăcioși, să

★
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— Da. Aria de investigație a 
fostei competiții „Cupa F. R. 
Fotbal pentru juniori" cuprin
dea doar vreo 250 de juniori. 
Selecționatele regionale nu în
sumau întotdeauna cele mai 
dotate elemente. Ele aveau un 
scop competitiv, pe diferite 
considerente antrenorii lor nu 
selectau, ci adăugau 2—3 ju
cători unei formații mai puter
nice și reprezentativa era gata. 
Talentele nu erau analizate 
sub unghiul perspectivei, ci pe 
criteriul randamentului ime
diat. Pe mulți adolescenți — 
fotbaliști de perspectivă — i-a 
vestejit 'indiferența. In conse
cință, tabăra națională îh care 
se alcătuia echipa reprezenta
tivă pe anul în curs nu însuma 
toate valorile ivite în cuprinsul 
țării.

Șeverin,

—Ii vom invita în 
bere de vară pentru

— Urmăriți și 
biectiv de ordin 
tar ?

cele 5 ta- 
j umori.

o-vreun 
documen-

cu cititorii

i [•) RAPID — U.T.A.S N. Mo- 
goroașe (Craiova) lla centru, 

V. Grigorescu (Craiova) și V. 
Buiculescu (Caracal) la tușă ;

j«{ A.S.A. TG. MUREȘ 
STEAUA 7 M. Rotaru (Iași) 
centru, I. Radu (Bîrlad) și 
Popa (Iași) la tușă ;

J$l STEAGUL ROȘU - F.C. 
ARGEȘ : A. Macovei (Bacău) 
la centru, V. Toma (București) 
și C. Gheorghiță (Bacău) la 
tușă ;

UNIVERSITATEA CRA
IOVA — DINAMO BUCU
REȘTI ; N. Cursaru la centru, 
C. Dragu și N. Moroianu (toți 
din Ploiești) la tușă ;

PROGRESUL — JIUL PE- 
TROȘENI : I. Boroș (Timișoara) 
la centru, Tr. Cruceanu (Arad) 
și I. Ștefăniță (Brașov) la tușă ;

PETROLUL —
C. Petrea la centru, 
mingean și I. Dancu 
București) la tușă;

• DINAMO BACĂU - UNI
VERSITATEA CLUJ : C. Băr- 
bulescu la centru, G. Retezan 
și A. Munich (toți din Bucu
rești) la tușă.

— Noua formulă a ope
rațiunilor de selecție va elimi
na lacunele enumerate ?

FARUL: 
C. Ghe- 
(toți din

— Incepînd din acest an, vom 
organiza trialuri In fiecare re
ședință de județ. La ele vor fi 
invitați toți tinerii fotbaliști 
înzestrați din cadrul cluburi
lor, asociațiilor, liceelor, șco
lilor profesionale, școlilor spor
tive de elevi etc. Vor fi trecuți 
în revistă 2 500 de juniori, de 
zece ori mai mulți decît pînă 
acum, năseuți după 1 septem
brie 1950 
vîrstă — 15 
competițiile 
categoriile.

la 5 aprilie
R. Vîlcea, Buzău

la 9 aprilie : Zalău, Suceava, 
Tg. Mureș ;

la 10 aprilie : Baia Mare, Bo
toșani, Miercurea Ciuc ;

la 11 aprilie: Satu Mare, 
Bistrița, Piatra 
Gheorghe ;

la 12 aprilie :
Bacău, Brașov ;

la 16 aprilie :
lăți ;

la
Iași,

Ia
zia,

la
Focșani, Giurgiu ;

la 24, 25 și 26 aprilie : din 
nou în orașul București.

— De pe cîmpul acestei ac
țiuni de proporții se va culege 
un bogat material informativ, 
despre numărul și densitatea 
talentelor în diversele județe 
ale țării, despre starea de ro
bustețe a tinerilor fotbaliști, 
despre înzestrarea lor tehnică 
etc. Concluziile vor oferi date 
pentru aprecierea perspectivei, 
precum și sugestii pentru sta
bilirea măsurilor menite să al
cătuiască fotbalului nostru o 
puternică bază de tinerețe.

legem că ele n-au fost citite 
cum trebuie ? Răsfoiți, în a- 
cest caz, colecția ziarului nos
tru, tovarăși studenți din Cluj!

★
Dispozițiile care regle

mentează accesul în incin
ta terenurilor a persoanelor 
care nu iau parte la joc 
sînt valabile atît la me
ciurile oficiale, cit și la 
cele amicale. Se pare, însă, 
că nu peste tot este înțe
les acest lucru. După cum 
ne informează cîțiva coope
ratori din Reghin, la parti
da amicală dintre echipa 
locală, Progresul, și divi-

începutul jocului sau de a 
opri desfășurarea lui.

Tovarășul Nicolae Oan- 
cea din Constanța ne-a tri
mis o scrisoare în care își 
exprimă nemulțumirea pen
tru faptul că, într-un recent 
articol apărut în ziarul nos
tru, rezultatele obținute de 
echipa Farul cu prilejul 
turneului întreprins în O- 
rientul Mijlociu sînt apre
ciate doar ca mulțumitoare. 
Observația cititorului din 
Constanța ne Surprinde. De
sigur, e meritoriu să închei 
un turneu peste hotare fără 
înfrîngere, dar să nu ui
tăm nici valoarea adversa-

Neamț, Sf.

17 aprilie : Craiova, Brăila, 
Tulcea ;
18 aprilie : Slatina, Slobo- 
Vaslui, Constanța ;

19 aprilie : Alexandria,

— Cine va lansa „invita
țiile" ?

(limita minimă de 
ani), remarcați în 
de fotbal de toate

— Comunicați-ne, vă 
găm, programul acțiunii.

ru-

Ieri, pe terenul Medicina, e- 
chlpa Progresul, antrenată de 
Cornel Drăgușin și Florin Știr
bei și-a continuat pregătirile în 
vederea meciului cu jiul jucînd 
la două porți în compania for
mației de tlneret-rezervă.

tn fotografie un aspect din 
timpul jocului de verificare.

—Triaturile vor avea 
după cum urmează : 

la 20 șl 21 martie în 
București ;

la 2 aprilie în orașele 
Alba Iulia, Pitești ;

Ia 3 aprilie : Timișoara,

loc

orașul

Arad,

Deva,

Sibiu,

— In fiecare județ se va al
cătui o comisie, compusă din 
3—5 tehnicieni cu experiență 
în activitatea de pregătire a 
juniorilor. Ea va stabili planul 
acțiunii și, cutreierînd județul, 
va efectua o primă triere pen
tru descoperirea fotbaliștilor „în 
devenire". Comisia îi va convo
ca, la data fixată, în capitala 
județului și va 
măsurile care 
reușita acțiunii, 
va efectua prin 
selecționați. La ele, vor asista 
și tehnicieni din 
rației, membri ai 
trale de juniori 
reprezentativelor 
(n.n. Gh. Ola și Dumitru Teo- 
dorescu).

adopta toate 
condiționează 

Verificarea se 
meciuri între

cadrul fede- 
comisiei cen- 
și antrenorii 
de juniori

I
I
1

Lotul de seniori rulînd pe

A

șoseaua București —Pitești, înainte de plecarea in Algeria
Foto: TH. ROIBU

Un alt constănțean, tovară
șul C. lonescu, domiciliat în 
str. Cuza Vodă CG, ne oferă 
o mostră de suspiciune cum 
rar se poate întîlnl. D-sa a- 
preclază că participarea echi
pei Farul în „Cupa Balcanică" 
o dezavantajează vizibil pe 
Îdanul returului campionatu- 
ui, că îi diminuează șansele 

de a lupta pentru titlul de 
campioană și iasă să se în
țeleagă că aceasta constituie 
o „mașinațiune“ a federației, 
care favorizează pe Steaua, 
F. C. Argeș și Universitatea 
Craiova (propusă inițial să 
ia parte la competiția balca
nică).

Intr-un fel, sîntem totuși ne- 
voiți să-i dăm dreptate sus
piciosului suporter constăn
țean. Farul n-avea ce căuta 
în „Cupa Balcanică", dar nu 
din cauză că evoluția sa în 
campionat ar fi fost prejudi
ciată, ci ca o consecință fi
rească a procedeului incorect 
folosit într-un meci din edi
ția trecută a competiției (a- 
mintlm de cazul Pavel—Sa-su).

Foto: F. BRANDRUP

nostru

1

— Suprafața de selecție va 
include, în sfîrșit, și mediul 
sătesc, aproape neexplorat 
pînă in prezent ?

Pronosticul

— Investigarea tinerelor ta
lente din mediul sătesc consti
tuie unul din punctele forte ale 
actualei orientări. Avem impre
sia că la sate se joacă în pre
zent mai mult fotbal decît la 
oraș. La aceste concursuri de a- 
firmare invităm și pe adoles-

(Etapa din 17 martie) 
A.S.A. Tg. M.—Steaua 
Steagul roșu—F.C. Argeș 
„U“ Cv.—Dinamo Buc.

4. Petrolul—Faxul
5. Din. Bacău—„U“ Cluj
6. Flacăra—Poiana
7. C.F.R. TIm.—Vagonul
8. Brescia—Atalanta
9. Florentina—Juventus

10. Napoli—Bologna
11. Roma—Varese
12. Spăl — Internazionale
13. Torino—Mantova

ȘTIRI I ® Echipa de seniori a României ia astăzi startul In „Tour d’Annaba'*

DUMINICA, ÎN CAPITALA, 
IN DIVIZIILE B ȘI C

Etapa a XV-a a diviziilor B 
și C programează duminică, în 
Capitală, următoarele partide : 

• terenul Electronica, ora 
11 : Electronica Obor — Poli
tehnica Iași (divizia B) ;

stadionul Politehnica (fost 
C.A.M.), ora 11 : Politehnica 
București — C.F.R. Pașcani. (di
vizia B) ;

terenul Timpuri noi, ora 
10 : Flacăra roșie București — 
Oltul Sf. Gheorghe ; ora 11,45 : 
T.U.G. București — Dunărea 
Giurgiu (ambele din divizia C).

DUMINICA, LA RM. SARAT : 
FLACARA MORENI — 

POIANA CIMPINA
Deoarece terenul din Moreni 

este suspendat, meciul Flacăra 
Moreni - 
divizia B, seria I) se va disputa 
pe terenul din Rm. Sărat, du
minică de la ora 12,15.

• Rutierii tineri participă - tot astăzi - la o cursă pe circuit
In București

I
I
I

ipendat, meciul r îacara a 
— Poiana Cîmpina (din | 
3 c’rvfîw ca xro Hicnntn ®
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Astăzi, reprezentanții ciclis
mului nostru debutează în acti
vitatea internațională a sezo
nului 1968. La Annaba, în Al
geria, 
cea de 
ției pe 
se vor
din reprezentativa x de seniori: 
Gabriel Moiceanu — căpitanul 
echipei, Walter Ziegler, Nico
lae Ciumeti, Ion Ardeleana, 
Ion Stoica și Gh. Moldoveanu.

Prezenți pentru prima oară la 
startul acestei întreceri, repre
zentanții României și-au fixat 
ca scop principal pregătirea 
pentru viitoarele mari compe
tiții ale sezonului și, în spe
cial, pentru „Cursa Păcii" și 
„Tour de I’Avenir". Nutrîm 
insă speranța că rutierii noștri 
nu vor face 
sănătate, o 
în Africa, 
primul rînd
tricourile naționale, 
tind astfel sportul nostru și, în 
al doilea rînd, pentru că, pre- 
zentîndu-se la startul unei în
treceri, au datoria să contri
buie efectiv la buna ei reușită. 
Sînt deziderate îndreptățite și 
— repetăm — avem speranța că 
ele vor fi realizate de cei că
rora li s-a acordat cinstea de a

printre participanții la 
a Il-a ediție a competi- 
etape „Tour d’Annaba" 
afla și cicliștii români

un simplu galop de 
plimbare turistică 

Ar fi nefiresc, în 
pentru că ei poartă 

reprezen-

ne reprezenta într-o confruntare 
internațională. Ziarul nostru 
și-a expus, da altfel, această 
opinie în două ședințe ale bi
roului federal, ședințe care au 
avut loc înaintea plecării echi
pei în Algeria și la care a luat 
parte și conducătorul delegației, 
Ilie Istrate.

„Tour d’Annaba" este o com
petiție grea, care programează 
în 9 zile de concurs aproape 
1 500 km. Cursa are multe eta
pe de munte și prevede — în 
unele zile — distanțe mari pen- 

început de sezon: 213 km 
martie), 208 km (21 martie),' 
km (18 martie), 185 km 

martie). In afara ultimelor 
două zile, toate celelalte etape 
măsoară peste 150 km.

Ce fac băieții din lotul spe
ranțelor 
Nicolae 
încep șl 
țională, 
în calendarul oficial. După-a- 
mîază, pe circuitul din str. Cîm- 
pinei, Emil ' Rusu, Constantin 
Grlgore, Tudor Vasîle și colegii 
lor 
de 
vor 
ca 
dispute din nou șansele pe ace
lași traseu.

Săptămîna viitoare, mai pre
cis la 22 martie, tinerii rutieri 
se vor deplasa în Bulgaria pen
tru a concura la două întreceri 
la Pleven. Ei vor rula alături 
de cicliști de renume din Uniu
nea Sovietică (lotul pentru 
„Cursa Păcii"), Polonia, Ceho
slovacia, Bulgaria etc. Cele 
două întreceri de fond îi vor 
da lui Nicolae Voicu posibili
tatea de a face o primă triere 
a elevilor săi în vederea evo
luției in cursa Bordeaux - San 
Sebastian, programată pentru 
începutul lunii aprilie. De acest 
lot sînt legate cele mai multe 
dintre speranțele noastre pen
tru actualul sezon. Dintre tine
rii rutieri vor fi selecționați 
majoritatea celor ce vor parti
cipa la „Tour de I’Avenir" și 
tot de la- ei așteptăm realizarea 
baremului necesar pentru parti
ciparea Ia J.O. de la Ciudad 
de Mexico. Iată de ce 
federației să sprijine 
activitatea lor — de 
și competițională.

condus de antrenorul 
Voicu 1 Tot astăzi își 
ei activitatea competi- 
deocamdată necuprinsă

din lotul de tineret, alături 
alți cicliști din Capitală, 
lua parte la o cursă, urmînd 
duminică la amiază să-și

Hristoche

solicităm 
temeinic 

pregătire

NÂUM
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îmi pare rău că trebuie să închei. Desigur că 
aș mai avea foarte multe de povestit. Despre 
toată acea perioadă „după căderea Romei", des
pre recordurile mondiale care au urmat, despre 
1,87 (njr. 16 aprilie 1961), despre acel 1,88 de la 
Varșovia (n.r. 18 iunie 1961), pe care l-am aș
teptat atîta, ca să nu se mai spună că pistele 
românești au o suplețe cu totul ieșită din co
mun, ele reprezentînd, chipurile, cum nu se 
poate mai bine, avantajul terenului, despre a- 
cel 1,90 de la Budapesta (n.r. 8 iulie 1961)... în 
sfîrșit despre ultimul meu record mondial, cel 
de la Sofia (n.r. 16 iulie 1961 — 1,91 m), care 
e trecut pe o placă, cu litere frumoase, la in
trarea în stadionul Vasil Levski.

Astăzi, însă, n-aș vrea să vorbesc despre 
recorduri. Și așa am dat nenumărate cifre. Deci, 
nimic despre recorduri. Și nici despre acel 1,90 
de la Tokio, care mi-a adus o medalie olimpică 
de aur. Astăzi aș vrea să privesc printre cifre 
sau prin cifre.

Anii au trecut. Ultimul record a rămas mult 
în urmă. Poate că la Hagen, în Republica Fede-

rală a Germaniei, în ultima zi de mai 1964, am 
fost la numai un milimetru de 1,92, dar asta 
nu mai are prea multă importanță. Să vorbim 
mai bine despre ce a fost.

Ce reprezintă acest 1,91 al meu, care a avut 
norocul să fie săpat și pe o placă de mar
moră?

Pentru foarte mulți e o simplă cifră. (Statis
ticienii, chiar cei așa-zis îndrăgostiți de atle
tism nu fac excepții). Pentru mine, însă, repre
zintă, cred, aproape o jumătate de viață. O 
viața de om alergînd după propria-i nălucă. 
Dacă m-ar întreba cineva : „Spune, Iolanda, 
care e ziua cea mai frumoasă a carierei tale 
sportive?" aș răspunde că nu e nici Roma, nici 
Tokio, nici Sofia, ci e ziua în care am izbutit 
să ridic șaptesprezece mii cinci sute de kilograme 
de fontă în două ore și jumătate, pentru ca apoi 
să execut pași săltați timp de jumătate de oră și 
să închei cu cîteva ture de stadion.

Emil Zatopek a spus odată că va fi învins de 
cel care va trudi mai mult ca el. Și eu l-am cre
zut pe marele Emil. Zatopek a alergat în fie
care seară, la Praga, cite 20 de kilometri și mai 
mult, schimonosindu-se în fața a 20 000 de spec
tatori. Eu am avut spectatori mai puțini în sala 
Floreasca, dar am acceptat de asemenea ideea 
că picioarele unei săritoare în înălțime trebuie 
să suporte, mai ales dacă sînt mai fragile, serii 
de cinci semi-genoflexiuni cu o halteră de 120 
de kilograme, care mi-a ros nenumărate tri
couri de trening, chiar dacă le-am dublat cu 
pînză tare... O sută douăzeci de kilograme pe 
spate... Același spate care cu patru ani în urmă 
se chircea de durere, abia susținînd douăzeci 
și șapte de kițograme.

Da... N-a fost ușor. Nu e ușor să urmărești un 
joc de cifre de 15 ani. Nu! N-a fost ușor! In pri
mul rînd pentru că adevăratul atletism înseam
nă o continuă sihăstrie. Ron Clarke nu poate 
fi de altă părere.

Dacă sînt mîndră de ceva, e că nu mi-am fă
cut niciodată nici cea mai mică concesie. N-am 
scăpat niciodată prilejul de a îngreuia un exer
cițiu sau un obstacol. Pentru că am văzut, am sim
țit, am bănuit formidabila rentabilitate a acestei 
investiții. Fără aceste investiții n-aș fi zburat 
peste Pol și n-aș fi trăit seara de la Tokio. Ba 
mai mult! Ștacheta, asemenea mașinii mele de 
scris, m-a tras mereu înainte. Cred că pînă și 
capacitatea de a privi îneîntată Partenonul sau

La Tokio, a doua medalie olimpică !

„Cina cea de taină" de la Milano e tot o răs
plată acordată unei atlete care — nu zîmbiți! — 

s-a înălțat sufletește, sau cel puțin are impre
sia, in lupta inegală cu fonta halterelor.

Poate că uneori am fost obsedată. Spun poa
te... Dacă în cursul unui antrenament s-a întîm- 
plat să prind un triplu salt de 10 metri și 6 
centimetri — am dat o cifră la întîmplare — 
n-am putut părăsi sala de lucru înainte de a 
sări 10,07... Întotdeauna mi-am fixat repere. Deși 
de cele mai multe ori nu era cazul. Sînt mîndră 
— nu mi-e jenă s-o spun — că am făcut din 
dorința de întrecere un viciu.

Mulți sînt de părere că tendonul meu, astăzi 
zdrențuit, plătește — după atîția ani — polița 
semnată în alb în ziua în care am făcut nebu
nia de a ridica, într-o singură zi, șaptesprezece 
mii cinci sute de kilograme. N-aș putea pune 
mina în foc că asta e cauza. Nu cred. Dar da

rn JURNALUL IOLANDEI BALAȘ

că-i așa, nu regret nimic. Sînt sigură că fără 
acest efort n-aș fi putut face mare lucru. Cine 
vrea cu tot dinadinsul să aibă o medalie olim
pică de aur, nu are voie să se menajeze, Și nu 
are voie să evite chiar și riscul. La un moment 
dat ești prins în vîrtej și nu mai poți da îna
poi.

Am auzit vorbindu-se, odată, într-un grup 
de prieteni, despre eroul preferat. Cineva a 
pomenit numele lui Hamlet. S-a vorbit și des-, 
pre Andrei Bolkonski. Și despre Kio, din „Con
diția umană"... Eu n-am intervenit, dar, dacă aș 
fi fost întrebată, aș fi răspuns fără ezitare : că
pitanul Scott. Eroul meu preferat, căpitanul 
Scott, a murit în Antarctica. Și eu cred că a 
murit din cauza lui Amundsen. Scott se anga
jase în cursa spre Pol cu Amundsen deși știa că 
norvegianul are un avans. Și a forțat. A forțat! 
A forțat!! La întoarcere a plătit — zic eu — 
pentru tempoul pe care și l-a impus în drumul 
spre Pol.

Pentru mulți, ideea de a forța, ca în cazul lui 
Scott, e o probă de vanitate. Dar e oare o sim
plă vanitate?

In ceea ce mă privește, eu sînt îndrăgostită 
de această vanitate a eroului meu preferat. La 
urma urmei, un record sportiv e, dacă vreți, un 
act gratuit. Dar cită generozitate e în acest act 
gratuit!...

Odată și odată, recordul meu o să cadă. Poate 
că are de trăit mai puțin decît ne-am fi închi
puit. Apariția Rittei Schmidt oferă, de pe acum, 
această posibilitate. Repet, însă, eu sînt în 
posesia unui record pe care nu mi-l poate lua 
nimeni. E vorba de un record absolut față de 
mine însămi. E recordul renunțărilor mele. Și 
nici nu știu dacă am merite prea mari în di
recția asta. A fost, cum să vă spun, ca un vîrtej. 
Melbourne-ul... Cen Fen-iun... Cuvintele crai
nicului: „Vă rugăm liniște, sare Iolanda Ba
laș!"... Poate și faptul că odată, la Irkutsk, în 
inima Siberiei, un necunoscut m-a întrebat la 
aeroport dacă eu sînt Iolanda Balaș...

...Mai am doar cîteva rînduri.
Să vorbesc despre proiecte?
Cam tîrziu, la aproape 32 de ani.
închei cu o speranță: aș vrea să cred că Vir

ginia Bonei, cu al ei minunat 1,76, este, hai să 
zicem în proporție de 1 la 1000, și opera mea...

Sfîrșit



„Centura SPORTUL" a stimulat 
infringerea campionilor

ALEXANDP1
(Urmare din pag. 1)

CAT. MIJLOCIE. Un meci 
Intre un element tehnic, cu 
un box foarte variat, Gheor- 
ffhe Chivăx (Steaua) și un 
continuatei de dinastie spor
tivă Mihai Mariuțan (Progre
sul Buc.), caracterizat mai a- 
les iprin curaj. Trăsătură co
mună ambilor combatanți: do
rința de victorie, pe care Chi- 
văz o obține chiar înainte de 
epuizarea ultimei reprize prin
tr-o hotărîre inspirată a ar
bitrului de ring Virgil Cazacu.

CAT. -------------
spectacol 
multiplul campion 
nea (Dinamo Buc.), 
Petre Cîmpeanu (Metalul Buc.l 
n-a știut să-1 scoată din rolul 
său preferat, acela de a 
puncta continuu din mișcare 
și de a refuza o luptă mai 
dură. 
Monee.

CAT. GREA. întîlnire foar
te așteptată, în care Ion Ale
xe (Dinamo Buc.) și Ion Să- 
nătescu (Dinamo Craiova) a-

SEMIGREA. Tipic 
pugilistic pentru 

Ion Mo
pe care

Oîștigător la puncte :

veau să arate pe care dintre 
ei îl putem privi ca pe suc
cesorul lui Vasile Mariuțan, 
aflat în tribună. Șase minute 
de avantaj pentru Alexe, a- 
poi schimbare teribilă în ul
timele trei în favoarea craio- 
veanului, a cărui directă ’de 
dreapta pare capabilă să pu
nă capăt luptei înainte de li
mită. Forțele epuizate în pri
mele două reprize nu-i per
mit lui Sănătescu să tranșeze 
în favoarea sa lupta pe care 
o pierde la puncte

★
Membri ai redacției ziaru

lui „Sportul" și reputați cro
nicari de box bucureșteni au 
înmînat centurile învingători
lor. Originalitatea competiției 
constă în posibilitatea învin
șilor sau a celor ce, din di
ferite motive, nu au partici
pat, să provoace pe deținător 
la un meci pentru „Centura 
Sportul". Boxerul Vasile An- 
toniu a și profitat de această 
prevedere, provocînd, chiar 
aseară, pe proaspătul deținător 
al centurii, Ion Dinu.

iiiternaționa
Evoluția handball știlor români

așteptată cu mare
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CORESPONDENȚA DIN R. D. GERMANA

Campioana de handbal a 
R.D. Germane, care va intîlni 
sîmbătă la Berlin, în semifi
nalele „C.C.E.", echipa Steaua, 
este Dynamo Berlin. Cind a- 
ceastă formație a cîștigat titlul 
suprem, multor iubitori ai hand
balului din R.D. Germană nu le 
venea să creadă. Și iată de ce : 
multipla campioană, DHfK 
Leipzig, se afla la egalitate de 
puncte cu Dynamo Berlin și 
mai avea de susținut o partidă

O EXPERIENȚA PREȚIOASA
afirmă un specialist recunoscut al patinajului artistic, ing. MIROSLAV KUTINA

se părea o figură cunos- 
Un păr blond, prevestind 
frunte apropiata calviție. 
albaștri, cu străluciri ușor

Mi 
cută, 
spre 
Ochi 
malițioase. Nas ascuțit. Gura 
arcuită spre margini, proprie 
celor lucizi, sau sceptici chiar. 
Unde îl mai văzusem ? Pentru 
moment, am crezut că fac o 
confuzie amuzantă. Bărbatul 
scund pe care căutam să-1 iden
tific semăna, intr-adevăr, cu 
actorul de cinema Heinz Ruh- 
mann... Dar acesta n-avea ce 
căuta la intrarea pe gheața pa
tinoarului „23 August" în corpul 
de arbitri al concursului inter
național de patinaj artistic. 
M-am uitat pe foile oficiale : 
arbitrul cu nr. 1 
Kutina 
mi-am 
tina... 
același 
tînărul 
care-1 întîlnisem în 1951 la Jocu
rile mondiale universitare de la 
Poiana. Cei 17 ani. cîți stau în
tre cele două întîlniri, purtau 
vina nelămuririlor.

— Da, am concurat la Poiana, 
ne certifica arbitrul Miroslav 
Kutina, într-o pauză a concursu
lui. Atunci m-am clasat al trei
lea în întrecerea patinatorilor 
și medalia de bronz îmi este o 
amintire dragă. Acum, a venit 
rindul meu să clasez pe alții.

Kutina este unul dintre cei 
mai apreciați specialiști ceho
slovaci, arbitru internațional, 
invitat la marile competiții ale 
sportului gheții. Găsim nimerit 
să-i adresăm o întrebare pri
vind concursul celor mai tineri 
patinatori, găzduit de Capitala 
țării noastre la începutul aces
tei săptămîni :

ing. Miroslav 
(Cehoslovacia). Și atunci 
dat seama imediat. Ku- 
trebuie să fie unul și 
cu patinatorul Kutina, 
simpatic și dezinvolt pe

MIROSLAV KUTINA 
văzut de Neagu RADULESCU

nostru de specialitate, a fost 
bine aleasă ?

— Cu siguranță. Vîrstă de 12 
ani constituie o primă etapă în

și apoi figurile libere (40 la 
sută).

— Este o proporție bună — 
afirmă Kutina. Să punem mal 
mult accentul pe elementele 
de figuri libere, acum cind co
pilul este mai receptiv la in
struire în tehnica dificilă a să
riturilor și piruetelor. Precizia 
în desenul pe gheață nu trebuie 
neglijată nici ea, dar se obține 
treptat, pînă la vîrstă intrării 
în competițiile de seniori.

de la revedere...

reveni cu plăcere 
speranțelor, pen- 

încerca să aducem din 
patinajului

— .. .Vom 
la concursul 
tru a 
nou patinajului cehoslovac 
„Cupa București". Blanka Kurz- 
buchlerova nu va mal fi aptă 
pentru concurs, dar vom încer
ca și cu alte talente din rindul 
celor mai tineri. Prevăd, însă, 
o opoziție din ce în ce mai pu
ternică. Și, în special, cea a 
gazdelor, tinerii reprezentanți

— Cum apreciați acest con
curs al speranțelor ?

— Acum un an, cind am luat 
în studiu inițiativa federației 
române de a organiza un con
curs internațional rezervat pa
tinatorilor pînă la 12 ani, con
sideram aceasta ca o experien
ță interesantă — a fost răspun
sul oaspetelui nostru. Astăzi, la 
capătul celei de a doua ediții, 
pot afirma cu certitudine că 
experiența este nu numai inte
resantă, ci și foarte prețioasă. 
Acest concurs își merită din 
plin numele de mic campionat 
european al speranțelor. El ne 
oferă o privire de ansamblu 
asupra valorilor celor mai ti
nere ale patinajului din zona 
continentului nostru. Au fost 
șapte țări la start. Ele pot fi 
mai multe la ediția viitoare și 
atunci vom ști aproape cu pre
cizie 
urca 
rilor

„Sportul" 
cel mai

învingătorul și 
trofeul său... Ti- 
nărul elev bucu- 
reștean Mircea 
Ion răspunde a- 
plauzelor ridicînd 
„Cupa de cristal", 
trofeu oferit de 
ziarul 
pentru
înalt punctaj din 
rindul partici- 
panților români la 
concursul interna
țional, încheiat 
miercuri seara. O 
răsplată pentru e- 
fortul acestui ta
lentat sportiv, dar 
și un îndemn pen
tru performanțe 
viitoare.

mită

După

care sînt patinatorii ce pot 
în viitor pe podiumul ma- 
campionate.

formarea patinatorului.
aceasta urmează o perioadă In 
care performanța nu mai poate 
fi apreciată cu certitudine, din 
cauza transformărilor ce survin 
în organismul tinerilor. Cine 
confirmă și după acest hop, 
poate intra în 
competiții. Dar 
manței se pune 
fragedă.

Abordăm, cu 
tema ponderilor
figuri obligatorii și libere. In 
concursul nostru s-a folosit for
mula celor 3 desene, 2 sărituri 
și 1 piruetă, formînd grupa fi
gurilor obligatorii (60 la sută)

ai patinajului românesc, nu va 
fi de neglijat.

Să sperăm că vorbele lui Mi
roslav Kutina n-au fost simple 
amabilități. Avem convingerea, 
chiar.

Considerați eă această ti
de vîrstă, fixată de forul

focul marilor 
baza perfor- 
aci, la vîrstă

acest prilej, 
existente între

Radu VOIA

Cine va ii cîștigătoarca 
la floreta băieți?

Printre aspirante Steaua București

N I C 0 L A UA ÎNVINS-O PE LILIAK

Astăzi, în eleganta sală 
„Pierre de Coubertin" din Paris 
vor avea loc întrecerile pentru 
desemnarea cîștigătoarei „Cu
pei campionilor europeni" la 
floretă băieți. Printre cele 14 
echipe înscrise la actuala 
ediție a competiției se află și 
campioana țării noastre, for
mația Steaua București.

Desfășurate la o distanță de 
numai două săptămîni de me
ciurile floretistelor, în care — 
după cum se știe —■ sporti
vele noastre au realizat per
formanta maximă — locul I 
— întrecerile vor avea
principali pretendenfi echipele 
T.S.K.A. Moscova , l'jpesti 
Dozsa Budapesta, Racing Paris 
și Steaua București, în rindu- 
rile căreia figurează Ionel 
Drimbă, Mihai Țiu, Iuliu Falb

și Ștefan Ardeleanu, campioni 
ai lumii. Este evident că pen
tru sportivii noștri, actuala 
ediție a „C.C.E." trebuie să 
însemne un prilej de confir
mare.

în continuare, sîmbătă și 
duminică, în aceeași sală, vor 
avea loc întrecerile din ca
drul „Cupei Adrian Romei",

ca

In „C.C.E.“ ia baschet
s-a disputat re- 
dintre echipele

La Tel Aviv 
turul întîlnirii 
Maccabi Tel Aviv și Spartak 
Brno, coniind pentru grupa 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet masculin. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 
88-77 (38-35).

In primul joc, desfășurat la 
Brno, baschetbaliștii cehoslovaci 
cîștigaseră cu 105—76.

restantă cu modesta echipă Em- 
por Rostock. Nimeni nu a mizat 
pe o victorie a handballștilor 
din Rostock, scontîndu-se că, 
datorită celor două puncte pe 
care le va acumula, echipa stu
denților din orașul tîrgurilor 
va cuceri din nou trofeul. Dar, 
lucrurile nu s-au întâmplat așa. 
DHfK Leipzig a pierdut jocul 
și... Dynamo a cîștigat titlul. In 
asemenea condiții, după o ab
sență de patru ani, titlul de 
campioană a revenit în capitala 
R.D. Germane. Unii specialiști 
afirmă, însă, că Dynamo Berlin 
a fost ajutată de o mare șansă 
în cîștigarea titlului. Fără în
doială că DHfK Leipzig sau 
Vorwdrts Berlin sînt echipe cu 
o mai mare experiență interna
țională, dar in ediția preceden
tă a campionatului ele nu au 
mai arătat constanța și pregăti
rea de altădată.

Dynamo a avut cîteva indivi
dualități de certă clasă ca 
Rudi Hirsch, Dieter Mahnewitz 
și Klaus-Dieter Matz, ale că
ror locuri au fost luate acum 
de o serie de tineri talentați 
remarcați de-a lungul etapelor 
de campionat. Întinerirea echi
pei campioane a constituit un 
important punct în planul de 
muncă al antrenorului Ewald 
A.strath. Acesta (cu ani în urmă 
el însuși un valoros portar 
internațional), a promovat cu 
curaj o serie de elemente tine
re ca Fischer, Legien și Ga- 
linski (toți portari internațio
nali), Karl-Heinz 
Meissner, Reiner 
etc.

Cîteva cuvinte

Gross, Peter 
Zimmermann

despre cei

CU BALONUL
ECHIPA R. D. GERMANE

ÎNVINGĂTOARE
peste

R. D. 
(0-0) 

Zagreb, 
marcate de

La Riesa în prezența a 
25 000 de 
Germane 
formația 
Punctele 
Frenzel (2) șl Ducke. Pentru iu
goslavi a înscris Trnkevlcl.

Amănunte asupra jocurilor 
din cupele europene

Miercuri seara au avut Ioc 
numeroase meciuri internațio 
nale în cupele europene de 
fotbal. Ora tîrzie nu ne-a per
mis să publicăm în ziarul de 
joi amănunte asupra acestoi 
partide și de aceea, conside
răm util să venim acum cu 
unele amănunte.

F. C. ZURICH A REZISTAT 
LA LISABONA

„In „Cupa orașelor tîrguri” 
cunoaște acum cea de a S-a 
ticipantă în sferturile de finală : 
F. C. Ziirich. învingătoare în pri
mul meci cu 3—0 asupra echipei 
Sporting Lisabona, a pierdut, în 
partida revanșă, la limită (0—1).

EXCELENTII BELGIENI 
PE „SÂN SIRO"

spectatori echipa 
a învins cu 3—1 

iugoslavă F. C.
au fost

Cei 80 000 de spectatori, ve- 
niți pe „San Siro" au crezut 
desigur într-o victorie facilă 
a echipei Milan în fața forma- 

. ției belgiene Standard Li^ge. 
Și, totuși, virtualii campioni 
ai Italiei au trebuit să se 
mulțumească cu un scor egal : 
1—1, ca și în prima manșă! 
Astfel, cele două formații se 
vor intîlni din nou la 20 mar
tie, la Zurich sau Lausanne, 
într-un joc decisiv care va 
desemna echipa calificată în

interes la

spre poarta adversă
lată-l pe valorosul jucător Rainer Zimmermann (Dynamo Ber

lin) aruneînd balonul

BELGRAD. — In runda a 5-a 
a turneului internațional) de șah 
de la Belgrad, Alexandra Nico- 
lau a întîlnit-o pe iugoslava 
Liliak. Avînd piesele afbe, șa- 
hista română a preluat încă de 

i’a începutul partidei inițiativa 
și în urma unor ingenioase 
combinații și-a adus adversara 
în fața unui mat imparabil. La 
mutarea a 24-a, Liliak a cedat. 
Lidera clasamentului, MMunka 
Markovici, a 
5-a victorie 
data aceasta 
novici. Nona
cîștigat la Fanny Heemskerk, 
Ala Kușnîr la Christina Radzi- 
kowska, iar Liubica Jifkovici 
la Venka Asenova. Partida Ka- 
tia Iovanovici - Tereza Stadler 
s-a încheiat remiză.

In clasament continuă să 
conducă Markovici (Iugoslavia) 
cu 5 puncte, urmată de Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.) 4'/2 puncte : 
Nicolau (România), Jifkovici 
(Iugoslavia) 3Va puncte, Liliak; 
(Iugoslavia), Kușnir (U.R.S.S.) 
3

obținut cea de-a 
consecutivă, de 

la Ruzica Iova- 
Gaprindașvili a

re-
a

cu
Și

foarte eficace în 
(în meciul din 

la Copenhaga a 
goluri). Căpitanul 

• Werner Senger,

de
9 i
este

remarcă printr-o exce-

mai buni. Peter Meissner este 
un foarte fin dribler, Klaus 
Petzold se remarcă prin forța 
și varietatea șuturilor, fiind 
considerat, după Paul Tiede
mann (DHfK Leipzig), drept 
unul dintrei cei mai rutinați 
atacanți; Karl-Heinz Gross este 
un jucător 
acest sezon 
„C.C.E." 
marcat 
echipei 
care se
lentă pregătire fizică, printr-un 
deosebit simț tactic și prin 
aruncările deosebit de puterni
ce lansate, prin surprindere, 
de la mare distanță.

Cred că misiunea campioni
lor României în primul meci 
de la Berlin este destul 
ficilă. Gazdele mizează 
victorie clară, suficientă 
a le asigura calificarea
nala competiției. Dynamo a

de di- 
pe o 

pentru 
în fi-

avut o serie remarcabilă de 
zultate in actuala ediție 
„C.C.E.": 29—22 și 20—24 
H.G. Kopenhagen, 30—11

37—10 cu Rapid Viena și 29—17, 
30—22 cu U.K. Helsinki. Și în 
actualul campionat, Dynamo se 
prezintă foarte bine. După 
șase etape ea se află pe pri
mul loc avind un avans de 
6 puncte față de eternele sale 
rivale. S.C. Leipzig și DHfK 
Leipzig.

Lotul dynamoviștilor berlinezi 
este alcătuit din următorii ju
cători : portari — Legien (jucă
tor internațional (B), Fischer
(A) , Galinski B); jucători de 
cîmp : Zimmermann (A), Zeitler, 
Senger (A), Wurdig (B), H. Hil
debrandt (B), Meissner, Gross
(B) , Zielke, Petzold (A) și J. Hil
debrandt.

Michael WE1CHELT 
redactor

la „Deutsches Sportecho“-Berlin

puncte etc.

16-21, septembrie 1969,

la Atena:

Campionatele
europene de atletism

semifinalele „Cupei cupelor". 
Scorul a fost deschis de 
Rognoni (min. 41), care a re
luat în plasă balonul respins 
de portarul belgian. Italienii 
au atacat continuu, dar oas
peții s-au apărat cu dîrzenie, 
contraatacînd viguros, în re
petate rînduri. în min. 73, 
extrema stingă Cajou a în
scris punctul egalizator. întîl
nirea a fost presărată cu nu
meroase durități, determinînd 
pe arbitrul spaniol Gardea- 
zabal să intervină deseori. 
Standard Liege a fost califi
cată drept cea mai bună for
mație belgiană care a evoluat 
în Italia, în ultimii ani.

ECHIPA LUI BECKENBAUER
IN SEMIFINALE

Fază din meciul Standard Lie
ge—Lierse, din campionatul de 
fotbal al Belgiei, în care Sfemme- 
ling (Standard Liege) periclitea
ză poarta echipei adverse.

telexradiotelefoiî
TALENTATUL înotător francez 
Francis Luyce se află în formă 
bună. în cadrul unei competiții 
desfășurate în bazinuD acope
rit din Dunkerque (25 m), Luyce 
a obținut două victorii. Ei a 
realizat în proba de 100 m liber 
timpul de 55,8 și în proba de 
1 500 m timpul de 17:02,0.

LA ESSLINGEN s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de 
polo pe apă dintre echipa iugo
slavă Partizan Belgrad și se
lecționata regiunii Wurtem- 
berg. Victoria a revenit oaspe
ților cu scorul de 6—4 (3-2, 1-1, 
2-1, 0-0).

Alexei Mișcin. Ei au totalizat 
79,1 puncte (s-au disputat nu
mai figurile libere). Locurile 
următoare au fost ocupate de 
perechile Rodnina — Ulanov 
(U.R.S.S.) — 77 puncte și Na- 
dieva — Fajfer (Cehoslovacia) 
— 75,8 puncte.■
NUMEROȘI spectatori au ur
mărit la Londra meciul inter
național de haltere dintre echi
pele selecționate ale Angliei și 
Franței. Halterofilii francezi 
au obținut victoria cu scorul 
de 4—1. La categoria mijlocie, 
Maier (Franța) a realizat la to
talul celor trei stiluri 405 kg.

PROBA de perechi din cadrul 
concursului inter național de pa
tinaj artistic desfășurat la Riga 
s-a încheiat cu victoria cuplu
lui sovietic Tamara Moskvina -

LA BERLIN, în cadru,' unui 
mare concurs de natație, Uta 
Schmuck a cîștigat proba femi
nină de 100 m liber în 1:01,8. 
Proba de 100 m spate s-a în
cheiat cu victoria înotătorului 
Roland Matthes, cronometrat 
in 1:00,6. In proba feminină de 
ștafetă 4 x 100 m mixt victoria 
a revenit echipei din KarI 
Marx-Stadt cu rezultatul de 
4:45,0 (nou record al 
mane).

■
ÎN CADRUL unul 
atletism desfășurat
acoperit la Challahs, cunoscutul 
sportiv 
realizat

R. D. Ger-

concurs de 
pe teren

francez D’Encausse a 
la săritura cu prăjina 

El a încercat, fără 
treacă 5,15 m.

suc-

înainte de a pleca în turneul din Statele Unite, Jean Claude 
Killy a luat startul în concursul internațional de la Meribel, 
în care și-a adjudecat cu brio victoria în slalomul uriaș. Com
patriotul său, Mauduit, clasat al doilea, îl felicită pe triplul 

campion olimpic

ÎNCEPUT întrecerile 
cursului internațional de 
„Memorialul Helena Marusarz". 
Prima probă — slalomul special 
feminin — a revenit sportivei 
franceze Britt Lafforgue eu 
timpul de 85,45. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Christine 
Mitlermaier (R.F. a Germaniei) 
- 86,06, Martha Vogi (R.F. a

con- 
schi

Cîștigătoarea ultimei ediții a 
„Cupei cupelor", Bayern Munchen 
a mai făcut un pas spre punctul 
final. Invingînd cu 1—0 pe Va
lencia, echipa lui Beckenbauer 
s-a calificat în semifinalele în
trecerii (în tur, rezultatul a fost 
egal : 1—1). Cu toate că gazdele 
au obținut victoria, prin punctul 
marcat de Muller în min. 3, 
echipa spaniolă a lăsat o im
presie bună în fața celor 25 000 
de spectatori. Arbitrul Dagnall 
(Anglia) a condus echipele :

BAYERN : Maier — Kupfersch- 
mldt, Schwartznbeck, Roth, Be
ckenbauer, oik, Jung, Ohthauser, 
Muller. Koulmann, Brenninger.

VALENCIA : Adelardo 
tono, Vidagany, Vtlar, 
Roberto, Poli, Gayuela, 
Paquito, Claramunt.

ZI MARE PENTRU DI
Tot în „C-upa cupelor", la 

Lyon, formația Olimpique din 
localitate a învins pe Ham
burger S.V. cu 2—0 (1—0), 
după un meci dramatic. Pînă 
în min. 89 echipa vest-ger- 
mană era calificată în semi
finalele competiției, deoarece 
cîștigase prima partidă cu 
2—0. Gazdele au deschis sco
rul prin Di Nallo și au mar
cat al doilea gol în ultimele 
secunde de joc prin același 
jucător, care a fost într-o ver
vă deosebită. Astfel, va avea 
loc un 
martie, 
dintre 
partida 
Hamburg.

ALTE ȘTIRI
@ In „Cupa Europei Centrale": 

Vardar Skoplje (Iugoslavia) — 
Cagliari 1—0 (0—0).

® Miercuri la Middlesbrough e- 
chipa de fotbal a ligii Angliei va 
întîlni pe cea a ligii Scoției. In 
vederea acestei întîlniri antre
norul englez Alf Ramsey a al
cătuit un lot de 14 jucători : 
Banks, Stepney, Newton, Wilson, 
Stiles, Labone, Moore, Ball, Hunt, 
Summerbee, B. Charlton, Pe
ters, Hurst, Tomphson. Cohen 
și J. Charlton sînt accidentați și 
nu fac parte din lot.

MADRID, 14 (Agerpres). — 
Cu prilejul lucrărilor Comite
tului european al federației in- 
ternațitmale de atletism s-a 
stabilit ca viitoarele campiona
te europene de atletism, care 
vor avea loc în anul 1969 la 
Atena, să se desfășoare între 
16 și 21 septembrie. După a- 
ceastă ediție, „europenele" vor 
avea loc ia Helsinki. Intîinirea 
de atletism Europa - America 
se va desfășura intre 26 și 29 
iulie 1969. In septembrie Ia 
Bruxelles se va fixa locul de 
desfășurare a acestei întîlniri. 
Viitoarea ediție a campionate
lor 
loc

europene de sai'ă va avea 
în 1969, la Belgrad.

Performanțe
atletice

— Ta-
Mestre, 
Waldo,

NALLO

meci decisiv, la 20 
Conform înțelegerii 

cele două formații, 
se va desfășura la

Cu prilejul unui concurs da 
atletism desfășurat la Mel
bourne, sprintera australiană 
Dianne Burge a realizat 11,3 
pe 100 m și 23,0 pe 200 m. De 
remarcat că performanța înre
gistrată în proba de 100 m sa 
află la două zecimi de secundă 
de recordul mondial al probei. 
Timpul de 23,0, înregistrat la 
200 m plat, constituie un nou 
record al Australiei.

Spartak Brno
adversara

echipei Steaua
La Leipzig, în cadrul sfertu

rilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la voitei mas
culin (meci retur), echipa 
Spartak Brno a întrecut cu sco
rul de 3-1 (10-15, 15-7, 15-10, 
16-14) formația S.K. Leipzig.

In primul joc, victoria reve
nise tot voleibaliștilor ceho
slovaci (scor 3—2), astfel eă 
aceștia s-au calificat pentru 
semifinalele competiției, uimind 
să întâlnească pe Steaua Bucu
rești.

Aspect din cursa ciclistă 
Paris—Nisa. t Belgianul Ferdi
nand Bracke, în fruntea plu
tonului.

Telefoto : U.P.I.-Agerpres

87,01 și Jaeque-
88,61.

Germaniei) — 
line Rouvier (Franța)

CURSA CICLISTĂ PARIS - 
NISA a continuat cu desfășu
rarea etapei a VH-a, St. Esprit 
— Marignan (201,5 km). Pe 
primul loc în această etapă s-a 
clasat belgianul Godefroot, care 
a parcurs distanța în 
clasamentul general 
continuă să conducă 
Bracke (BeJgîa).

5:09,38. In 
individual 
Ferdinand

Al doilea meci dintre
Benfica și Vasas

LISABONA, 14 (prin radio). — în 
„C.C.E." la fotbal, aseară, în capitala 
a doua manșă dintre Benfica Lisabona 
tîrzie la care a luat sfîrșit meciul (după miezul nopții), nu ne 
permite să avem rezultatul final. în minutul. 76 scorul era de 
2—0 (0—0) în favoarea echipei portugheze prin golurile în
scrise de Eusebio în min. 48 și 75.

în prima partidă desfășurată Ia Budapesta, scorul a fost 
egal: 0—0.

sferturile de finală ale 
Portugaliei, a avut loc 

și Vasas Budapesta. Ora


