
Astăzi, la Predeal, |

Campionatul national la biatlon pentru juniori1
Cei mai tineri biatloniști ai 

țării își dispută astăzi și mîine, 
pe pista și poligonul amena
jate pe Poliștoaca din Predeal, 
titlurile de campioni naționali 
de juniori. Este a treia ediție 
a acestei competiții. La prime
le două victoria le-a revenit, 
în 1966 lui Dumitru Soiu (A.S. 
Armata 
Steagul 

Drăguș, 
Iui Ion 
Brașov)

Brașov) și 
roșu Brașov 

Fontana), iar 
Mîrzea (A.S.

și ștafetei A.S. Armata

ștafetei 
(Szabo, 

în 1967 
Armata

alcătuită din două cercuri con
centrice ; cel mic cu diametrul 
de 12,5 cm, cel mare cu dia
metrul de 25 cm. La ștafetă, 
tirul constă din cîte două tra
geri (poziția culcat nerezemat) 
pentru fiecare sportiv, asupra 
a trei baloane cu diametrul de 
12,5 cm, de la distanța de 
75 m (fiecare concurent are 
dreptul la 5 cartușe pentru 3 
baloane). Pentru fiecare ba
lon nespart, sportivul parcurge 
o tură de pedeapsă de 150 m.

in poligon

pinii și fondiștii beneficiază 
de un scurt răgaz.

★
PETROȘENI. Timp de două 

zile, pîrtiile din Paring au găz
duit etapa județeană a cam
pionatului școlilor profesio
nale aparținînd Ministerului 
Minelor. Au participat cei mai 
buni schiori ai școlilor din 
Baia Mare, Miercurea Ciuc, 
Lupeni și Petroșeni. Iată cîș
tigătorii probelor : slalom . uriaș, 
jun. II : Ion Mariaș (B. Mare), 
jun. I : Vasile Crompanschi 

(B. Mare) ; slalom special, 
II : Ion Mariaș (B. Mare), 
I : Vasile Crompanschi 
Mare) ; fond 5 km, jun. II
Popoviei (Lupeni), jun. I : Bela 
Torok (Lupeni) ; ștafeta 3x5: 
Școala profesională Lupeni. 
(S. BALOI — coresp.).

jun. 
jun.

(B. 
: C.

Su- 
dis-

I
I
I ZIUA MARILOR MAESTRI

Brașov (Andrei, Dihoi, Mîrzea). 
Ca urmare a popularității cres- 
cinde a acestei ramuri a schiu
lui, la ediția 1968 a naționale
lor iau parte biatloniști de la 
A.S. Armata, Dinamo, Steagul 
roșu, Tractorul, toate din Bra
șov, sportivi din Cîmpulung 
Moldovanesc, Lupeni, Gheor
ghieni și de la Clubul sportiv 
Sinaia. Cursele campionatului 
sînt : 10 
bătă) și 
minică).

Fiind 
noscute,
șă publicăm spicuiri din regu
lamentul lor de desfășurare. 
Astfel, In întrecerea individua
lă de 10 km se execută două 
trageri a cîte 5 focuri, de la 
distanța de 75 m, ambele din 
poziția culcat nerezemat. Sînt 
penalizate, cu două minute, 
focurile care nu lovesc nici 
cercul mic și nici cercul mare 
și cu un minut focurile înscri
se in cercul mare. Ținta este

Concursul de la Predeal con
stituie singura activitate ofi
cială a schiorilor noștri, zilele 
acestea. Biatloniștii seniori, al-

TG. MUREȘ. Pe pîrtiile 
hardului (Lacul Roșu) s-a 
putat zilele trecute faza jude
țeană a campionatului repu
blican de schi alpin rezervat 
elevilor din orașele Odorhei. 
Miercurea Ciuc, Gheorghieni, 
Borsec, Toplița, Reghin, So- 
vata și Tg. Mureș. Cîștigătorii 
probelor : slalom uriaș, jun. 1 : 
Zoltan Hegheduș (Odorhei), 
jun. II : Vilmoș Benedek (O- 
dorhei) ; junioare I : Eva Mar
kos (M. Ciuc), junioare II : Su- 
zana Nap (Toplița) ; slalom 
special, jun. I : Laslo Benedek 
(Odorhei), jun. II : Tibor Be
nedek (Gheorghieni) ; junioare
I : Eva Markos (M. Ciuc), jun.
II : Suzana Nap (Toplița). (C. 
ALBU — coresp.).

Runda a 4-a a programat un 
foarte interesant test : marii 
maeștri partieipanți la turneu 
nu s-au intîlnit între ei, ci au 
avut drept adversari cinei ju
cători care nu dețin încă su
prema calificare șahistă. A fost 
o confruntare de ambiții în care 
— pînă la urmă — „marii" au 
demonstrat că strălucirea epo
leților lor este autentică.

Doar Drimer, după un stu
diu se pare aprofundat al bi
bliografiei partidelor Iui Ghips- 

o
(14 mutări), men-

lis, a forțat — cu albele 
remiză rapidă 
ținîndu-se în zona procentului 
propus de 50 Ia sută. Ceilalți 
patru au avut de suportat o 
presiune grea, psihică și teh
nică.

Florin Gheorghiu, cu negre
le, a atacat vehement rocada 
mare a lui Radovici, cîștigînd 
în 27 de mutări.

Tringov, de asemenea, cu 
piesele negre, i-a pregătit lui 
Ghițescu o foarte ingenioasă 
inovație teoretică, obținînd o 
victorie rapidă.

Troianescu, prins în clește de 
tenacele și meticulosul Parma 
(acesta din urmă tot cu ne
grele !), a trebuit să sacrifice 
o calitate pentru un pion si 
luptă într-o poziție dificilă.

In sfîrșii, Bilek are un final 
de turnuri superior la Jansa.

S-ar putea, deci, ca scorul 
final al acestui original meci 
să fie 4l/2—V-. Marii maeștri au 
arătat din nou cit de greu se 
poate pătrunde în înalta lor so
cietate I interesează pe Florin Gheor-

în pagina a IV-a

Reamintiți-vă partidele
rundei a 3-a

Superioritatea in des'
chidere — secretul succe-

Valeriu CHIO5E

RUNDA A 4-A

km individual (sîm- 
ștafeta 3x5 km (du- J! Comentarii
probe mai puțin 
socotim că este

eu- 
util

Astăzi, Ia Berlin, handbaliștil 
de la Steaua pășesc într-o 

nouă etapă a „Cupei campio
nilor europeni" întîlnind în 
primul joc al semifinalelor 
campioana R.D. Germane, for
mația berlineză Dynamo. Me
ciul, așa după cum ne-a infor
mat colegul nostru Michael Wei- 
chelt, de la ziarul „Deutsches 
Sportecho", este așteptat cu un 
mare interes, justificat pe de
plin, dacă ținem seama de bu-

nele rezultate obținute în acest s 
sezon de ambele echipe. .

Partida va fi arbitrată de I 
Thorild Janerstam (Suedia).

de Sergiu SAMARIAN

Partida Ghițescu — Tringov U
ghiu. Marele maestru bulgar este unul dintre candidații la 

primul loc

Ghițescu—Tringov 0—1, Liebert—Ciocîltea a- 
mînată, Radovici—Gheorghiu 0—1, Drimer— 
Ghipslis —J/», Bilek—Jansa într., Troianescu— 
Parma într.

INTRERUPTE
Gheorghiu—Wade (runda a 3-a) 1—0 (fără

joc).

CLASAMENTUL
Ghipslis 3, Gheorghiu 2*/s — din 3 

Tringov și Bilek 2 (1), Drimer 2, Jansa 
Parma l3/» (1), Liebert 1 (1) — din 3 partide, Ghi- 
țescu 1 — din 3 partide, Troianescu 3/j (3), Cio- 
cîltea 1h (2), Radovici 3/s (1), Wade 0 — din 3 
partide.

Astăzi, zi liberă.

partide,
V/> (2),

IOLI ÎN TRATATIVE CU... „SPORTUL"

I
I
I
I

I

Șt. Suciu a cîștigat prima cursă a anului
Ieri după-amiază, în Capi

tală, pe circuitul din str. Cîm- 
pinei, s-a desfășurat 
cursă de pregătire a 
ciclist 1968. Rutieri 
de tineret precum |și 
gători din București 
curs 50 de ture (55 
putîndu-și 10 sprinturi. Iată 

^Clasamentul: 1. ȘT. SUCIU

prima 
sezonului 
din lotul’’ 
alți aler- 
au par- 

km) dis-

18 ip, 2. C. Grigore 17 p, 6. 
V. Tudor 16 p.

Duminică Ia ora 12, pe ace
lași traseu, se desfășoară o 
nouă întrecere pe circuit la 
care vor lua parte alergători 
din lotul de tineret și de Ia 
cluburile sportive Steaua, Di
namo, Olimpia șl Voința.

Azi, fotbal pe stadionul Republicii

„Avanpremieră" la etapa

poposi pe 
unde de la 
loc meciul

Deci, conform programului 
de desfășurare a jocurilor din 
Capitală ale acestui retur, pro
gram întocmit de Consiliul mu
nicipal București pentru Edu
cație Fizică și Sport împreună 
cu conducerile cluburilor 
Steaua, Dinamo, Rapid și Pro
gresul, azi, în București, vom 
avea o avanpremieră la etapa 
a XV-a.

Așadar, azi vom 
stadionul Republicii, 
ora 15,30 va avea 
Rapid — U.T.A.

Primele vești din cele două 
tabere ne-au anunțat schimba
rea — normal — a zilelor de 
antrenament. „Amicalele" de 
joi au fost devansate miercuri. 
U.T.A. a jucat la Arad cu Po
litehnica Timișoara. A cîștigat 
cu 2—0, dar jocul său, după 
cum ne-a relatat coresponden
tul nostru, ȘT. IACOB, a fost 
încilcit. La Rapid, o săptămînă 
de lucru, de analiză și, proba
bil, de căutări. Luni au făcut 
antrenament cei ce n-au jucat 
la Pitești; marți toată echipa ; 
miercuri s-a desfășurat amica
lul cu Granitul, din campiona
tul orășenesc (scor : 4—0). Joi 
și vineri — din nou pregătiri. 
Și cum ne aflăm în ziua me
ciului, ar trebui să facem, cu
noscute formațiile care vor în
cepe partida de azi. Dar an
trenorii Rapidului ne-au anun
țat. că au luat o hotărire fermă: 
„De-acum înainte nu vom al

cătui echipa decît ou cîteva 
ore înainte de joc. Deci, să nu 
ne mai cereți formația în pre
ziua meciului". Și cum noi 
n-am vrea să nedreptățim pe 
arădani nu dăm nici formația
U. T.A.-ei. Am vrea, totuși, să le 
spunem antrenorilor că indife
rent dacă va juca X sau Y, în 
sistemul M sau Z, noi așteptăm 
un fotbal de calitate din partea 
ambelor echipe care în 
etapă a returului nu au ■ 
la nivelul așteptărilor, 
trivă !

Meciul va fi condus . .
MOGOROAȘÂ (Craiova), ajutat 
de V. Grigorescu (Craiova) și
V. Buiculescu (Caracal). De la 
ora 13,45 se 
nirea Rapid 
tineret).

. prima 
evoluat 
Dimpo-

de N.

va desfășura întîl-
— U.T.A. (rezerve

★
Tn pag. a 3-a,

C. A.

. . amănunte
despre partidele de mîine, 
transmise de corespondenții 
din orașele gazdă.

In căutarea
unui „al treilea

timp ce cîțiva dintre tenis- 
’ i își fac

I
I
I

ZIARUL 
sportul 
LANSEAZĂ 

0 COMPETIȚIE PE TARĂ 

A CELOR MAI MICI 
FOTBALIȘTI

(Citiți PROVOCAREA 
în pag. a 3-a)

Ieri, la amiază, soții Soeter ne-au făcut surpriza unei 
vizite. Motivul? Mulțumiri penlru ospitalitatea acor
dată „filelor". In replică, s-au înmînat Iolandei nume
roasele scrisori pe care cititorii le-au trimis pe adresa 
ziarului nostru, cu specificația „PENTRU IOLANDA 
BALAȘ". Răsfoind cîteva din ele, Ioli ne-a spus, 
vizibil emoționată :

„Sînt fericită că filele mele au găsit ecou în inimile 
tinerilor noștri. Cel mai mare compliment e acela că 
unii îmi reproșează că „Jurnalul" a îost prea scurt. 
Ingădniți-mi să răspund, prin intermediul dv., că inten
ționez să reiau lucrul Ia „Jurnal", în vederea unei 
cărți. Mai am atîtea de spus. Despre călătoriile mele,

despre prietenii mei Voinescu, Toma, Apolzan, Con
stantin (ca să spulber o dată pentru totdeauna legenda 
că nu-mi place fotbalul) și mai ales despre atmosfera 
de fair-play de la Clubul Steaua, din care fac parte 
de peste 15 ani și căruia îi datorez atît de mult..."

La sfîrșitul vizitei, i s-a solicitat Iolandei Balaș o 
rubrică săptămînală de atletism. Surprinsă de această 
fățișă încercare de... racolaj, Ioli a cerut un scurt 
timp de gîndire.

Deci, tratativele au început.
Să sperăm că ele vor dura foarte puțin, spre bucuria 

iubitorilor atletismului din țara noastră...
REP.

I

ni,
manii noștri fruntași î 
bagajele pentru itinerarii me- 
diteraneer»?, spre meleagurile 
unde primăverile sînt mai 
grăbite, un minut de reflecție 

fa tusa apropiatului sezon în „sportul 
alb" ni se pare foarte nimerit.

Mai e puțin și vom lua drumul tra
dițional spre terenurile cu zgură roșie 
din str. dr. Staicovici, pentru a urmări 
pe cei moi buni dintre mînuitorii de 
rachetă autohtoni în confruntările lor 
cu oaspeți de peste hotare. Mai întîi, 
cîteva întîlniri amicale, de încălziri?, 
■apoi ei vor da piept cu primii lor ad
versari din imuabila „Cupă Davis", 
care an de an face să încolțească în 
gîndurile noastre grăuntele de speranță 
năzuind spre o consacrare definitivă.

Anul trecut, obstacolul în calea îm
plinirilor noastre tenisiste a fost echipa 
lui Santana și Gisbert, la un pas de 
eliminare totuși în fața aplombului bă
ieților noștri. Acum, tenismanii români 
vor avea dincolo de fileul alb pe Les- 
chly și Torben Ulrich, cei doi danezi 
capabili de cole mai mari performanțe, 
dar învinși de cîteva ori, pe rînd, de 
rachetele lui Țiriac și Năstase.

Vom reuși, de data aceasta, să mer
gem mai departe? Posibilități sînt, de
sigur. Și or fi mai multe, dacă n-am 
tămîne mereu reduși la limitele unei 
formații cu numai acești doi jucători, 
după care — în scara :
sului nostru — urmează 
direct un abis.

Ani de-a rîndul ne-am bazat pe sin
gurele forțo ale lui Ion Țiriac, Gcesi 
dîrz tenisman pornit solitar la recîști- 
garea pentru țara lui o unui prestigiu 
cîndva existent, dar irosit prin nepri
ceperile noastre. Abia de vreo doi ani, 
cînd cariera lui Țiriac se apropia de 
inevitabilul finiș, i s-a putut alătura un 
coechipier pe măsura cerințelor. Dar 
cît de greu a fost să găsim un llie Năs
tase... Cît de norocos — sâ fim sin
ceri — ne-am trezit 
câtor, răsărit dintr-o 
nimi, ca o rază de 
întunecat.

Ne gîndim, firește, __ ,___ __
trei ani, sau și mai curînd poate, vom 
fi iar în situația neplăcută de a căuta 
un partener pentru Năstase, de data 
aceasta devenit singur titular al națio- 
"clci noastre de tenis. Să așteptăm 

lorite

ierarhiei teni- 
nu trepte, ci

Țiriac, acest

cu acest nou ju- 
pleiadâ de ano- 

lumină pe un cer

câ peste aiți doi-

„CENTURA SPORTUL*
0 COMPETIȚIE DE PRESTIGIU Antoniu și Olteanu, noi 

trofeului © O realitate : 
lot ® „Centura" | 
vincie

pretendenți la cucerirea 
ilitate : plictiseala boxerilor din 
poate fi decernată și în pro-

I
I

trofee 
pentru 

obținut,
„Centura",

prestigiu 
Cîștigă- 

puse în 
moment, 
însă ca ' 

ei

Entuziasmului spectatorilor i 
s-a alăturat și cel al antrenori
lor care, de obicei, sînt mai 
rezervați. Iată cîteva precizări 
cu privire la „Centura Sportul", 

(antrenor 
„Felicit 

«Sportul" pen-

lor. Să nu se uite că 
lipsesc me-

Pasionante de la un capăt la 
altul și presărate cu multe sur
prize. finalele competiției „Cen
tura Sportul" s-au situat prin
tre confruntări'' de 
ale boxului nostru, 
torii celor 11 
j oc se bucură, 
de succesul 
să-și păstreze
trebuie să și-o apere în conti
nuare. Pentru că, iată, s-au și 
ivit preten-denți : Anitonîu a
lansat provocarea adresată lui 
Dinu, chiar în seara primelor 
finale. Aflăm că și dinamovis- 
tul Olteanu s-a decis să arunce 
mănușa lui Chivăr. Și, fără 
discuție, pretendenți noi se vor 
ivi în curînd. „Centura Spor
tul" este — după cum se știe 
— chaLtarxge perpetuu.

ION CHIRIAC 
principal la Steaua) : 
călduros ziarul 
tru organizarea acestei compe
tiții inedite. Este foarte utilă, 
mai cu seamă la începutul pe
rioadei competiționale. Cred că 
ar fi bine oa în viitor să se 
prevadă și etape preliminare, 
pe județe, iar la finale să ia 
parte primii 4 boxeri, pe cate
gorii de greutate. învingători 
în etapele preliminare. Cu pri
vire la comportarea pugiliștilor 
din lotul olimpic : deși unii 
dintre colegii mei au fost de
zamăgiți, eu uu jjnpțirțășese

opinia 
boxerilor din lot le 
ciurile. De multe luni de zile ei 
n-au mai urcat scările ringu
lui ! Ar fi foarte util ca olim
picii să fie verificați din nou, 
cu boxeri de valoare. Deși, în 
ansamblu, meciurile au plăcut, 
ca tehnician eu am sesizat și 
anumite deficiențe. Atît la tur
neul de la Cluj, cit și la fina
lele de joi, am constatat că 
multi boxeri neglijează aproape 
complet mijloacele de apărare 
și pun accent foarte mare pe 
lovituri izolate, vor să loveas
că puternic și... doar atît".

R. CALARAȘANU

(Continuare in $ag. a.

nalei noastre de tenis. Să așteptăm 
din nou minuni ale talentelor înfierii- 
peste noapte ? Nu este cazul. Trebuie 
făcut totul pentru ca să asigurăm din 
vreme echipei reprezentative un mini
mum de cadre de rezervă. Altfel, ne 
vom prăbuși din nou în anonimatul co
zilor de clasament.

Speranțe ne dau acum cîțiva jucă
tori careau făcut, în ultima vreme, pași 
buni înainte în asimilarea unui reper
toriu de cunoștințe tehnice și tactics 
menite să-i integreze clasei superioare 
a tenisului continental. Ne gîndim în 
primul rînd la Sever Dron și Ion San
teiu. Primul nu este un nume nou. De 
cîțiva ani așteptăm de la el confirma
rea unor posibilități întrezărite mai 
de mult, dar ale căror promisiuni încă 
n-au fost pe deplin respectate. Cîteva 
rezultate bune în sezonul 
actualul stagiu de turneu 
rile din India np arată că 
drumul bun. La fel, tînărul 
ascensiune de la concurs 
poate deveni jucătorul care 
Sînt doi tenismani (poate că li se vor 
alătura și alții) care se apropie de stan
dardul cerut unui adevărat lot repre
zentativ.

Acestora, ca și tuturor celor care se 
arată hotărîfi să ia asupra lor povara 
grea a tenisului de mare performanță, 
trebuie să le netezim drumul spre de- 
săvîrșinea lor sportivă.

trecut și în 
pe terenu- 
Dron e pe 
Santeiu, în 
la concurs, 
ne trebuie.

Radu VOIA

Speranțele „greilor" noștri, l. Sănătescu 
(stingă) și I. Alexe, au dat loc unei lupte 
pe cit de indirjite, pe atit de spectacu
loase.

Foto: A. NEAGU
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Start în „Cupa primăverii"
precum ți pentru divizionare
le B, „Cupa primăverii" con
stituie debutul pe 1968.

Este, credem, inutilă o 
centuare a importanței pe 
o prezintă toate disputele
perioada tranzitorie, indispen
sabilă schimbării sistemului 
competițional in formula toam
nă - primăvară.

Practic, tot ce are rugbyui 
nostru
,Cupa

A

ac- 
care 
din

NERVI DE SEZON

între- 
f fr
iar 
di- 
re-

Cursivă, aativitatea rugbys- 
tică programează în acest sfâr
șit de săptămână prima etapă 
din „Cupa primăverii", 
cere beneficiind de egida
derației de specialitate, 
dacă pentru o parte dintre 
vizionarele A competiția 
prezintă o continuare, întrucît 
în cele trei week-end-uri an
terioare și-au disputat „Cupa 
de iarnă*-* (este vorba de for
mațiile bucureștene și de 
„XV“-le constănțean Farul), 
pentru celelalte divizionare A,

mai bun participă în 
primăverii". Diviziona- 
sînt împărțite în două 
bucureștene și provin- 
iar divizionarele B în 

serii. Iată componența

rele 
serii 
ciale 
șașe 
acestora : divizia A, SERIA I: 
Grivița Roșie, Dinamo, Steaua, 
Progresul, Gloria, Constructo
rul ; SERIA a Il-a: Farul 
Constanța, Știința Petroșeni, 
Agronomia Cluj, Politehnica 

Iași, Rulmentul Bîrlad, Univer-

sitatea Timișoara; divizia B, 
SERIA I (prima etapă — 17 
martie) : I.P.G.G., A.S.E., Vul
can, Arhitectura, Olimpia, 
Ș.N. Oltenița, Tînărui petrolist 
Ploiești ; SERIA a Il-a : I.C.F., 
Politehnica, Rapid, Construcții, 
Aeronautica, Forests Pitești; 
SERIA a IlI-a : Ancora Galați, 
C.F.A. Brăila, Rapid C.F.R. 
Galați, Ideal Cernavodă, 
U.S.A.S. Năvodari, Cimentul 
Medgidia; SERIA a IV-a : 
Agronomia Iași, Constructorul 
Suceava, Zimbrul Tecuci, Con
structorul Bîrlad, Victoria Să- 
vinești ; SERIA a V-a : Preci
zia Săceie, C.F.R. Brașov, Chi
mica Tîrnăveni, C.S.M. Sibiu, 
Politehnica Cluj ; SERIA a 
Vl-a: U.M. Timișoara, Poli
tehnica Timișoara, Electro- 
putere Craiova, Metalul Turnu 
Severin, Institutul de mine Pe-

troșeni, Minerul Lupeni.
In cadrul fiecărei serii se 

joacă sistem turneu, tur-retur, 
prima clasată din fiecare se
rie de „A" devenind finalistă. 
In finală se va juca tur-retur. 
Seriile de A încep întrecerea 
la sfârșitul acestei săptămîni, 
iar cele de B pe data de 31 
martie.

Prima etapă cuprinde, în se
ria I de A, meciurile: Gloria 
— Dinamo (azi la ora 16,30, pe 
terenul Gloria), Steaua — Con
structorul (duminică 
pe terenul Ghencea) 
Roșie — Progresul 
la ora 11 pe terenul
pilului), iar în seria 
disputele Universitatea Timi
șoara — Farul Constanța, Știin
ța Petroșeni — Agronomia 
Cluj și Politehnica Iași — 
Rulmentul Bîrlad.

la ora 10 
și Grivița 
(duminică 

Parcul co- 
a Il-a,

„CENTURA SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

FLOREA STANOMIR (antre
nor la C.S.M. Cluj) : „Ideea 
organizării «Centurii Sportul» 
este excelentă. De aci înainte, 
aoest turneu nu trebuie să lip
sească din calendarul 
ției. De mare interes 
cura organizarea unor 
finale și în orașele 
vincie. Cred că membrii lotu
lui reprezentativ n-ar trebui să 
participe la asemenea confrun
tări. Lor să li se asigure alte 
întreceri. „Centura Sportul" să 
fie deschisă 
speetive de 
astfel vor fi 
t«le boxului 
plăcut 
cupați, 
«tare», 
nu le 
reprezentativ, 
publice nu vor putea progresa".

NICOLAE BUZA (antrenor 
la Farul Constanța) : „Voi în
cepe cu slaba evoluție a selec- 
ționabililor. Singurii care au 
corespuns au fast Gruiescu și 
Pițu. Sub orice critică -» Sta
nef. Turneul organizat de zia
rul «Sportul» a răscolit, pur și 
simplu, multe centre de box 
din țară. La Constanța, de pil
dă, «Centura» a constituit un 
permanent 
în rîndul 
spectatori, 
boxului ca 
narea Centurilor șă șe facă și 
în orașele din provincie. Vaslle 
An toni u L-a provocat pe proas
pătul deținător al Centurii, Ion 
Djhu. Normal ar fi ca acest 
meci să fie programat la Con
stanța •“

MARCU SPAKOV (antrenor 
la Steaua): „Iată că o gală 
bine organizată, cu capete de 
afiș, a umplut sala Floreasca 
pînă la refuz, fără să-i mai so
cotim pe cei care nu și-au pu
tut procura biletul de intrare. 
Excelentă inițiativa organizării 
acestui turneu. Deși se află la

federa- 
s-ar bu- 
astfel de 
din pro-

tinerilor cu per- 
pr-ogres. Numai 
stimulate speran- 
nostru. Nu mi-au 

olimpicii. Crispați, preo- 
exclusiv să lovească 
aceștia au dovedit că 
priește... puful lotului 

Fără meciuri

subiect de discuție 
entuziaștilor noștri 
Ar fi în folosul 

meciurile și deeer-

din Dr. Staicovici sînt superstițioși, la rîndul 
lor, și se tem că giuleștenii o să-i deoache i ? 
Poate se speră Ia niște încasări mai sub
stanțiale, prin separarea celor două me
ciuri, pentru că suporterii feroviari vor veni, 
oricum, cu cățel, cu purcel, iar „progresiștii 
nu se vor lăsa nici ei mai prejos ?

E. greu să dezlegi asemenea mistere, pe 
o vreme ca asta : urechile țiue, mintea 
umblă hai-hui, austrul își face de cap — 
în fine, nervi de sezon I Nu m-aș mira foarte 
tare să se mai întîmple și alte ciudățenii... 
De pildă, mîine, ia Brașov, s-ar putea ca 
„lanterna" să cîștige în fața liderului, după 
cum craiovenii, siguri pe punctele de-acasă, 
ar putea capota în meciul cu dinamoviștii 
bucureșteni... Și dacă — hm I — s-o întîmpla 
una ca asta, mai dau eu prin '" • *■ 
nilor", ’
putea, i.. ——
I.T.B.-ul să asigure o circulație normală în 
zilele de meci, ca televiziunea să mai trans
mită și vreo gală de box, în direct, ca hand- 
baliștii de la Steaua să cîștige „Cupa cam
pionilor europeni"...

Dar — stop I Aici, evident, • timpul , să 
mă opresc. Cu atît mai mult, cu cît ultima 
ipoteză nu e chiar așa de năstrușnică, iar 
tipografia îmi așteaptă articolul de față, la 
o oră absolut imposibilă...

Nervi de sezon — se înțelege r— însă, 
știți, mai cu măsură I

„Primăvară belalie, palid vînt de Echi
nox..." Versurile lui Ion Barbu plutesc în 
aerul ușor amețit al miezului de martie, fă; 
cînd să se înfioare umbre mai vechi și mai 
recente, undeva, în zona memoriei... Amin
tiri și emoții directe, fantezii, probleme prac
tice, dorințe, 
se confundă, __
Cu specificul de rigoare, universul sportiv 
resimte și el influența sezonului : austrul năz
drăvan șuieră în voie, răvășind calcule și re
zultate, iar ordinea obișnuită a lucrurilor 
face tumbe imprevizibile, spre stupefacția — 
cu nuanțe de amuzament — a multora dintre 
noi...

La Floreasca, joi seară, doi mari favorifi 
au coborît învinși treptele ringului. (așa se 
zice, chiar dacă ringul n-are trepte) — pri; 
lej de entuziasm pentru vrăjmașii crînceni 
ai monotoniei. într-adevăr, vorba eternului 
Mitică : „Păi, dacă ies tot ăia de fiecare 
dată, ce rost mai are să ne ducem să-i ve
dem ? I" Nu cred că Stanef și Ciucă au 
făcut-o într-adins, dar, orice s-ar zice, ase; 
menea surprize înviorează atmosfera, mai 
ales primăvara...

Nici deranjarea clasicului cuplaj bucu- 
reștean (ah, ce-au mai suspinat microbiștii 
din Capitală de dorul lui, un an încheiat, cît 
a stat Progresul la demisol I). nu mi se 
pare înfăptuită așa, pentru variație — nu
mai că nu pricep în ruptul capului rațiunea 
subtilei operații...

Poate rapidiștii nu agreează prezența „ban
cherilor" pe același program ? Poate băieții

presimțiri — se întrepătrund, 
într-o învălmășeală iritantă.

i „Cetatea Ba- 
pînă la primăvara viitoare ? S-ar 
în aceeași dezordine da idei, ca

0 COMPETIȚIE DE PRESTIGIU

din Cîm

bine pen-tru Stanef. După ce l-a învins 
pe Buzuliuc, la Cluj, eram con
vins că va cîștiga trofeul. Ple
căm mulțumiți de rezultat, ho

ld de dreapta plasată de Gîju și acuzată de boxerul 
acestuia.

tărîți să muncim mai
tru confruntările viitoare, și în 
primul rînd în vederea apropia
telor campionate".

prima ei ediție, competiția și-a 
făcut mulți simpatizanți nu nu
mai în rîndul boxerilor, ci și al 
spectatorilor. Competiția îi va 
stimula enorm pe tinerii care 
vor să se afirme. M-au deza
măgit olimpicii. Plictiseala i-a 
cuprins parcă pe toți și și-a 
spus încă o dată cuvîntul in 
seara galei".

IULIU ASTALOȘ (antrenor 
la Reghin) : „Meciurile dispu
tate în finala «Centurii Spor
tul» au fost mai aprige decît 
cele din campionatele indivi
duale. Mă bucur nespus pentru 
succesul elevului meu Moldo
van. L-am pregătit special pen-

^TELEFERICUL^
Răspunzînd la criticile adu

se modului de organizare a 
exploatării telefericului de la 
Predeal (foiletonul „Teleferi
cul" apărut în ziarul nostru), 
întreprinderea Stațiunilor Cli
materice Predeal ne trimite o 
amplă scrisoare, cu o serie de 
precizări pe care le redăm, 
în jnare parte, 
dergm că este 
să ajungă la 
blicului.

Referitor la 
tare a stației 
l.S.C. Predeal ne 
cut următoarele: 
această sală nu 
nimic, dar la cererea turiștilor 
s-a amenajat, într-un colț, un 
mic bufet, Pentru a sta în sala 
de așteptare nu este obliga
toriu să se consume nimic, 
iar dacă turiștii doresc 
formeze rîndul aici, ei 
deranjează pe nimeni, 
rîndul de ordine pentru ur
care în scaun în Ioc să se 
formeze aici, el ia ființă pe 
acel gang pe unde, de fapt, 
ar trebui numai să se treacă.

la o singură zi, dar ea este

Dan DEȘLIU

Metode noi în procesul de instruire
a jucătorilor începători la tenis

Citeva acțiuni ale federației 
noastre de tenis dovedesc preo
cuparea acestui for pentru a- 
sigurarea „schimbului de mîi- 
ne“, pentru creșterea noilor ca
dre de jucători capabili să re
prezinte, într-un viitor apro
piat, culorile țării în competi
țiile internaționale. Evident, ac
țiunea împrospătării cadrelor 
trebuie pornită de la baza pi
ramidei, de la prima selecție. 
Pentru aceasta este nevoie ca 
procesul de instruire să fie o-

în direcția depistării

întrucît consi- 
necesar ca ele 
cunoștința pu-

sala de ajtep- 
telefericului, 
face cunos- 

„Inițial, în 
s-a vînclut

: să 
nu 

Dar,

Pe marginea
articolelor
publicate

De ce aceasta 1 Pentru că lip
sește spiritul de înțelegere al 
celor ce vor să urce cu tele
fericul. Personalul stației în
cearcă șă-1 lămurească pe tu
riști, dar mulți nu Ie dau as
cultare, ba, dimpotrivă, îi iro
nizează".

© anomalie, provocată în 
parte și din vina unor turiști, 
se înregistrează, de aseme
nea, în folosirea restaurantului 
de la cabana Clăbucet-sosire. 
în scrisoarea primită șe afir
mă pe bpnă dreptate s 
consumatori nu 
după ce 
trebuie să 
altora".

Reținem, 
scrisoarea 
Predeal, 
sânte pentru toți turiștii, că 
„abonamentul (n.r. la teleferic) 
este mai ieftin, îl scutește pe 
turist să mai stea de fiecare 
dată la casă și este valabil 
anul".

în sfîrșit, considerăm 
este util să fie cunoscut 
următorul detaliu tehnic i 
„Stația telefericului este do
tată cu două motoare, durata 
urcușului cu primul fiind de 
14 minute iar cu al doilea, de 
20 de minute".

Nu putem fi, însă, 
cu concluzia scrisorii 
și anume că: „după 
care superficială de 
se poate da notă calificativă 
unei activități**. într-adevăr, 
autorul articolului s-a referit

unii 
înțeleg că, 

au terminat masa, 
lase locul liber și

de asemenea, din 
trimisă de I.S.G. 

amănuntele, intere-

tot

că 
Și

de acord 
amintite, 
o veriîi- 
o zi nu

Derbiul etapei—la Galați: Politehnica—Steaua
Azi și miine, în divizia A la 

baschet, sînt programate cîteva 
partide atractive, care anunță 
o întrecere dîrză pentru obți
nerea victoriei. In campionatul 
băieților, derbiul etapei este 
meciul dintre Politehnica Ga
lați și Steaua. Studenții au în 
acest an o echipă redutabilă, 
cu frumoase perspective. Nor
mal, ei doresc să confirme apre
cierile bune și în fața campio
nilor și, mai ales, a suporteri
lor. Este interesant de urmărit 
cum vor 
contracara 
victorie a 
vedere că
sentează doi 
buni jucători : Novacek și Ni- 
culescu.

Dinamo București și Univer
sitatea Cluj se întîlnesc într-un 
meci care se așteaptă să fie 
la fel de frumos ca și toate 
cele de pină acum dintre aces
te diouă echipe. In formația 
clujeană a reintrat Horia De- 
mian, pivotul echipei naționa-

le, care în etapa trecută a și 
marcat 25 de puncte, făcînd 
prin aceasta ca diferența din-

tre combatante să se mențină 
mică.

La Constanța, Farul încear
că. .. marea cu degetul, în 
fața Politehnicii București.

In întrecerea fetelor, o sin
gură partidă se anunță mai 
atractivă, I.C.F. - Progresul 
(astă-seară de la ora 18, în 
sala Floreasca), în care am
bele echipe vor încerca totul 
pentru victorie. In rest, forma
țiile gazdă pornesc favorite.

putea bucureștenii 
elanul, dorința de 

gălățenilor, avînd în 
din formația lor ab- 

dintre cei mai

o 
duminică din acest sezon. Este 
epoca de vîrf a activității 
săptămînale ce se desfășoară 
la acest teleferic (ca își la ce
lelalte) și tocmai de aceea 
l.S.C. Predeal ar trebui să se 
îngrijească să asigure nu nu
mai o bună funcționare a dis
pozitivelor tehnice, 
bună organizare în 
activitate maximă.

LS.C. Predeal ne

dar și o 
zilele de

că 
le-

scrie 
personalul de deservire a 
lefericului depune duminică 
un efort deosebit, „renunță Ia 
masa de prînz" și „lucrează 
10 ore fără întrerupere in ger 
de minus 10 sau 20 de grade, 
la care se adaugă intemperiile 
survenite peste zi".

Ne întrebăm, de ce nu re
curge l.S.C. Predeal, duruir 
nica, la zilieri, așa cum se 
procedează, de exemplu, eu 
personalul necesar în organi
zarea competițiilor 
(casieri, oameni de 
controlori de bilete) ? 
acesta, s-ar fi putut 
și o casă de bilete 
pentru baby-schilift.

î n ceea ce

sportive 
ordine, 

în felul 
organiza 
specială

privește 
păturile, noi sîntem de 
părere că se poate găsi 
un mijloc de a le prin
de de scaune, fie pe o 
latură, fie într-un 
pentru a evita 
rea lor.

Mai delicată ni se 
pare problema priorită
ții la urcare în scaune. 
Ar fi de dorit, de exem
plu, ca organele de con- 
să-și limiteze cît mai 
posibil activitatea în

colt, 
căde-

trol
mult , .. ___ _
cursul duminicilor și să-șl 

exercite atribuțiile în celelalte 
zile ale săptăinînii.

Credem, de asemenea, că ar 
fi bine ca, în cazul unor con
cursuri sau al unor grupe 
organizate de sportivi, să se 
afișeze un anunț prin care 
turiștii să fie încunoștințați 
că, în respectiva dimineață 
sau între anumite ere, tele
fericul sau teleschiul vor fi 
folosite cu precădere de spor
tivi, oficiali etc.

Iniormînd operativ și exact 
publicul asupra unor schim
bări intervenite în funcțio
narea telefericului sau tele- 
schiului se vor evita, fără în
doială, așteptările îndelungate, 
enervările și discuțiile nepo
trivite.

Telefericul ca șl schiliftul, 
instalații realizate prin lăuda
bila strădanie a mai multor 
factori, au sporit incontestabil 
valoarea și prestigiul Predea
lului ca stațiune de sporturi 
de iarnă. Acest prestigiu tre
buie păstrat și consolidat, atît 
de cei ce au în grijă gospo
dărirea dor — printr-o cît mai 
bună organizare a activității 
— cît șl de cei ce le folosesc, 
ca turiști sau ca sportivi, prin 
respectarea normelor de func
ționare a celor două mijloace 
mecanice de transport.

CAMPIONATUL
DE JUNIORI LA HOCHEI

DINAMO
SAU STEAUA?

Finala campionatului republican 
de hochei al juniorilor continuă. 
In etapa de aseară s-au desfășu
rat, ca și în aceea de Joi, două 
meciuri de valori diametral opu
se. In prima întîlnire, Dinamo 
București (care se detașează cate
goric <țe celelalte echipe din se
ria respectivă), avînd în formație 
cîțiva titulari ai garniturii dina- 
movlste de seniori, s-a... jucat 
în fata porții celor de la Flacăra 
Brașov, mareînd oricînd a vrut. 
Cel mal buni finalizatori s-au do
vedit a fi Moiș, Gli. Iluțanu și 
Costașuc, fiecare din ei înscriind 
cite 3 puncte. Golurile primite 
de bucureșteni au fost cauzate de 
greșeli de apărare. Rezultat : 
22—3 (8—1, 8—2, ti—0) pentru Di
namo București.

Fiind ■ de forțe sensibil egale, 
Steaua și Avîntul M. Cluc au fur
nizat un joc viu disputat, care 
s-a menținut peste 50 de minute 
sub semnul incertitudinii asupra 
învingătorului. Juniorii steliști au 
reușit să cîștige pe merit cu 2—1 
(0—0, 1—1, 1—0). Au marcat : Con- 
stantlnescu, Bucur șl, respectiv, 
Imre.

Steaua și Dinamo, neînvinse în 
cele 2 serii, se vor întîlni dumi
nică seara pentru desemnarea e- 
chipel campioane.

BSI

Bulat (Steaua) va Încerca la Galați să înlocuiască cu succes 
pe Novacek. Iată-1, împreună cu Nosievici, in partida din 
turul campionatului, cu Dinamo București.

Critică însușită
Am primit, din partea an

trenorului I. Jantovan-Sibiu, 
o scrisoare de răspuns la avi
zele critice făcute în articolul 
„îndrăzneala submediocrității",
— apărut în numărul 102 din 
23 februarie al ziarului nostru,
— la adresa componenței, pre
gătirii și comportării nesatisfă
cătoare a echipei feminine di
vizionare A Drapelul roșu, al 
cărei conducător tehnic este. 
Cităm :

„De la început trebuie să 
precizez că pr blemele relatate 
în articolul respectiv sînt juste 
și dacă ar fi apărut mai de
vreme ar fi fost mult mai de 
folos, atît mie ca antrenor, cit 
și echipei Drapelul roșu, de
oarece toți factorii de răspun
dere (conducerea asociației, a 
secției, jucătoarele și antreno
rul) ar fi abordat procesul de 
pregătire cu mult mai multă 
dăruire". Cu mențiunea — pro
vocată de ultimele rînduri de 
mai sus — că n-am apreciat 
niciodată și nu vom aprecia 
nici de-acum încolo a fi nor
mal să ne socotim vinovați de 
lipsa de dăruire a cuiva pen-

să-l 
doar 
uitat 
con- 
pri- 
des-

tru că nu ne-am pripit 
criticăm, ci am făcut-o 
cînd ne-a fost clar că și-a 
îndatoririle și făgăduielile, 
siderăm pozitiv răspunsul 
mit, prin recunoașterea
iul de rășpicată a scăderilor 
semnalate de noi. Detaliile pe 
care ni le furnizează în conti
nuare tov. I. Jantovan cu “pri
vire la o serie de dificultăți 
întâmpinate de el, din cauze 
fie obiective, fie, mai ales, su
biective (care prin promovarea 
perseverentă a tineretului pu
teau fi învinse) nu le reprodu
cem, ele neconstituind o justifi
care pentru lacunele înfățișate 
în articolul nostru din februa
rie. Că e așa, o probează de
plin încheierea scrisorii, 
înțeleaptă abandonare 
scuzelor: „Cu toate 
greutăți, trebuia să 
cu mult mal mult curaj 
tete tinere în joc, 1 
mi-o recunosc. Consider cri
tica adusă ca un sprijin în 
munca de viitor, fapt pentru 
care mulțumesc".

Un răspuns autocritic, care 
sperăm — spre deosebire de

promisiunile nerespectate ce-au 
generat articolul în cauză — 
să nu fie formal. Așteptăm a 
ne-o dovedi cît de iute posibil 
faptele, ameliorarea lucrului 
în perspectivă, a muncii 
selecție, a procesului de 
struire și de antrenament 
sus-numita echipă sibianâ. 
îndată ce se vor evidenția
ritele salturi calitative, bucu-

de 
in
ia 

De 
do-

Returul meciului
prin 

: a căii 
> aceste 

folosesc 
i elemen- 
lipsă ce

rientat
celor mai dotate elemente, re
ceptive la tehnica modernă a 
tenisului. Se preconizează, de 
către specialiști, ca jucătorii să 
acumuleze de timpuriu bagajul 
de cunoștințe necesare partici
pării în concursuri, astfel ca 
încă de la vîrsta de 14—15 ani 
ei să cunoască întreaga gamă 
a loviturilor. în articolul de 
față, vrem să ne ocupăm de 
cîteva dintre procedeele moder
ne în jocul de tenis.

Tenisului modern îi este ca
racteristic jocul ofensiv, acela 
care se bazează pe lovirea 
mingii în urcare și cît mai din 
fața corpului jucătorului. Aceas
ta presupune posibilitatea de 
efectuare a loviturilor de bază 
în mișcare, avînd ca țel final 
o deplasare cît mai rapidă a 
sportivului către fileu, acolo 
unde se încheie majoritatea ac
țiunilor de joc. Lovirea mingii 
în urcare contribuie — în mod 
direct — la mărirea vitezei de 
circulație, permite ca adversa
rul să fie surprins în poziții 
dificile, de repliere. Prin a- 
ceasta, deci, jocul capătă un 
caracter mai dinamic, un ritm 
mai rapid.

Această manieră de joc, cu 
un conținut variat de lovituri, 
implică o nouă orientare, atît 
sub aspectul selecției 
jucători, cît și în ce 
metodica de instruire.

In privința selecției 
către o triere timpurie, de la 
vîrsta de 8—10 ani. Este vorba, 
în primul rînd, de o selecție 
calitativă, preferîndu-se tineri 
cu calități motrice și cu o în
demânare deosebită, cu o dez
voltare fizică armonioasă, avînd 
tendința de creștere spre talia 
mijlocie și mare (peste 1,80 m). 
O astfel de talie caracterizează,, 
pe aproape toți așii tenisului 
contemporan de peste hotare: 
Emerson, Newcombe, Roche, 
Ashe, Lundquist etc.

Unele observații făcute de 
specialiști la marile concursuri 
internaționale au scos în relief 
faptul că, actualmente, majori
tatea acțiunilor tehnico-tactice 
în tenis sînt cele ofensive. Ca 
procedee de bază se disting lo
viturile de voie, care pot deci
de soarta unei întîlniri. Ple- 
cînd de la această constatare, 
a trebuit să fie restructurată 
întreaga metodică 
în tenis.

Pînă în prezent, 
instruire în rîndul 
cepea de la linia 
terenului, pornindu-se cu lovi
tura de pe partea dreaptă. Suc
cesiunea predării era următoa
rea : lovitura de dreapta, lovi
tura de stînga, serviciul și apoi 
voleul pe ambele părți. Astăzi, 
această ordine se arată a fi cu 
totul perimată. Preconizăm ca 
la predarea elementelor tehnice 
să fie inclus de la început vo
leul. Acest principiu se bazează 
pe constatarea că lovitura de 
voie, efectuată printr-0 retra
gere scurță a rachetei, este cel 
mai simplu procedeu. Iar în
cepătorul se descurcă mult mai 
ușor 
vine 
prin 
largi .......
sînt loviturile efectuate

tinerilor 
privește

se tinde

a instruirii

procesul de 
copiilor în
de fund a

întîmpinînd mingea care 
spre el, decît lovind-o 
executarea unei mișcări 
și complicate, așa cum 

după

roși le vom sublinia, cu aceeași 
viteză cu care marcăm nota 
pozitivă a prezentului răspuns 
la critică.

C. F.

AZI, LA HAGA

Dinamo Blokkeer
Cea de a doua manșă a con

fruntării, din cadrul sferturilor 
de finală ale C.C.E., între 
echipele masculine Dinamo 
București, deținătoarea trofeu
lui, și Blokkeer Haga, campioa
na Olandei, are loc astăzi, la 
Haga. Misiunea voleibaliștilor 
români în întîlnirea de azi este 
desigur mai puțin ușoară decit 
aceea din prima partidă, de 
la București, întrucît echipa 
olandeză, care de astă dată va și 
beneficia de întregul lot de

jucători, este infinit mai difi
cil de biruit pe propriul ei 
teren. Aceasta nu înseamnă însă 
că ea poate și periclita șansele 
de calificare ale dinamoviști- 
lor în semifinalele C.C.E., 
echipa noastră începînd dis
puta de azi, precum s» știe, cu 
apreciabila „zestre1» de 3—0 
(punctaveraj 45:13), acumulată 
în jocul de-acasă și care, în 
mod normal, e imposibil de în
trecut de către Blokkeer.

săritura mingii, de la fundul 
terenului. în vechea metodă de 
instruire, jucătorul, pînă cînd 
ajungea să învețe voleul, juca 
pasiv, tentat fiind să rămînă 
pe linia de fund, tactică mult 
mai comodă decît înaintarea 
spre fileu. La noi în țară avem 
exemple de jucători talentați, 
care s-au profilat însă pe acest 
joc defensiv, încercând apoi za
darnic să-și corecteze 
pentru a 
la fileu.

Un alt 
instruirii 
este acela care pretinde înca
drarea timpurie a jucătorului 
într-un sistem competițional. 
Practica demonstrează că suc
cesul unor performeri îl con-» 
stituie tocmai perfecționarea e- 
lementelor tehnico-tactice, în 
condiții apropiate de meci. Pen
tru realizarea acestui deziderat 
este bine ca elementele de bază 
să fie predate în asemenea con
diții. Astăzi, nu mai folosim tri
miterea mingii automat în 
puncte de reper stabilite di» 
nainte de antrenor, ci de la în
ceput, executarea loviturilor i 
face în strictă corelație cu 
neie explicații tactice ca: avan
tajele lovirii mingii din miș-i 
care, eficiența lungimii lovitu
rilor de dreapta sau de stingă 
etc.

Se observă că, paralel cu 
dezvoltarea tehnicii jucătorului, 
se dezvoltă și calitățile sale psi
hologice. O dată cu învățarea 
primelor elemente tehnice, în
cepătorul se deprinde cu ca
racterul de întrecere. Ca me
todă, pot fi folosite, ca stimu
lent, concursuri pe procedee 
tehnice, punîndu-i pe copii, de 
pildă, să execute lovitura de 
dreapta în diagonală, stabilind 
clasamente pe puncte etc. Evi
dent, trebuie avut grijă ca în
sușirea acestor elemente în 
condiții de joc să nu greveze 
asupra corectitudinii execuți
ilor. In stadiul inițial de pjegă- 
tire, începătorii vor repeta lo
viturile de bază după metodele 
clasice, trecînd însă Cît mai 
curînd posibil la antrenamente 
în condiții de concurs.

stilul
se obișnui cu jocul

principiu de bază al 
în tenisul modern

Aurel SEGARCEANU 
antrenor

ItEH
NOTE, ȘTIRI..:

7 a

TURNEUL 
ECHIPEI FEMININE 

HALLOREN 
DIN R.D. GERMANA

In cursul acestei luni ne va 
vizita țara formația feminină 
Halloren din orașul Halle 
(R.D.G.). Handbalistele germa
ne își vor începe turneul în 
București unde, în ziua de 26 
martie, vor întîlni echipa Pro
gresul. In continuare, echipa 
din Halle va juca la Buzău 
(27 martie) în compania Școlii 
sportive din localitate, după 
care se va deplasa la Buhuși. 
Aci, în zilele de 29, 30 și 31 
martie va avea loc un turneu 
cu participarea formației 
easpe, alături de echipele ro
mâne Textila Buhuși, Univer
sitatea București, Voința O- 
dorhei și Politehnica Galați.

Jucătoarele din Halle își vor 
încheia turneul în țara noas
tră evoluând în zilele de 
3 aprilie la Sibiu și 5 aprilie 
la Petroșeni.

s.CUPA ION CREANGA*!
în sălile de sport Construc

torul și Progresul s-au des
fășurat întrecerile din cadrul 
primei etape a „Cupei Ion 
Creangă" la handbal. Partidele 
au fost viu disputate, unele 
din ele aplaudate chiar Ia 
scenă deschisă.

Rezultate tehnice: fete: 
Lie. 24 II — Lie. 40 11—6; Lie. 
24 I — Lie. N. Bălcescu 28—4; 
Lie. M. Viteazul — Lie. 26 
25—10; Lie. D. Bolintineanu— 
Lie. A. Vlaicu 6—0 ; Lie. 62 — 
I-ic. 61 25—1 ; Lie. 60 — Lie. 37 
14—6; băieți: Lie. 24 — Lie. 
69 24—22; Lie. D. Bolintinea
nu — Lie. 26 18—8; Lie. A. 
Vlaicu — Lie. I. L. Caragiale 
6—0; Lio. Icn Creangă — Lie. 
AL Sahia 23—19; Lie. M. Sa- 
doveanu — Lie. 32 16—7; Lie. 
31 — Lie. 37 22—16.

Etapa următoare va avea 
loc miine, duminică, în ace
leași săli de sport.
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răspun-

(Adrian Po- 
Oblemenco,

pondenții noștri ne-au transmis, în cursul zilei de ieri, unele amănunte 
pregătirile din orașele gazdă.

Să Ie dăm cuvîntul :

Duminică, o nouă etapă în divizia A, a doua, din această primăvară. O 
etapă cu șase partide, deoarece meciul Rapid — U.T.A. se dispută astăzi. Cores- 
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La teleSon, corespondenții din orașele gaxdă

AMĂNUNTE DESPRE PARTIDELE DE MÎINE
Optimism la Bacău

BACĂU, 15 (prin telefon). întîlnirea 
cu Universitatea Cluj este așteptată aici 
cu mult interes. în toată această săp- 
tămînă dinamoviștil s-au pregătit in
tens. Ei au efectuat 5 antrenamente 
(dintre care unul la douăporți). Cel mai 
interesant mi s-a părut cel de miercuri, 
cu echipa de tineret, care a avut un 
caracter de școală. în acest joc nu s-a 
urmărit scorul, ci mișcarea în teren, 
circulația balonului și în special tra
sul la poartă. Băieții lui Nicușor au un 
moral destul de bun, privesc cu opti
mism întîlnirea de duminică cu studen
ții clujeni. Ei sînt hotărîți să mențină 
în continuare tradiția. „La Bacău cele 
două puncte nu se înstrăinează". Iată 
și formația care va fi opusă lui... Teas- 
căx: Ghiță — Kiss, Nunweiller IV, Vă- 
!afu, Maghiar, Nedelcu, Panait, Ene 
Daniel, Ene II, Dembrovschi, David.

ILIE IANCU

rlan Popescu, Deselnicu 
pescu), Niță, Martinovici, 
Sfîrlogea (Cîrciumărescu).

ST. GURGUI

Mihai lonescu: „Meciul

Ivăncescu, Jenei, Alecu, Campo, 
Vasile, Pescaru, Necula, Gane, Ciutac, 
Gyorîi. Un amănunt. Am vizitat Ieri 
după amiază agenția Pronosport. Cei 
mal mulți dintre participanții la con
cursul de duminică în dreptul meciului 
Steagul roșu — F. G. Argeș au indicat; 
1 solist.

Așadar, suporterii brașoveni nu și-au 
‘pierdut încrederea în jucătorii lor.

C. GRUIA

cu Farul va fi aprig..." In drum spre Craiova

Impetuoasa extremă a 
Steagului roșu — GySrfi
— în postură de fotograf 
amator la unul din antre
namentele echipei sale. 
„Mîine — ne-a declarat el
— rog fotoreporterii pro
fesioniști să stea în spa
tele porții lui Coman...“

La Universitatea Craiova 
reintră Marin Marcel ; 
dar echipa joacă din nou 
fără linia de mijloc 
Strîmbeanu-lvan

PLQIEȘTI, 15 (prin telefon). Cu 48 
de ore înaintea meciului cu Farul, la 
Ploiești, în tabăra petroliștilor e mare 
fierbere. După victoria de duminică de 
la București, fotbaliștii lui Ilie Oană și 
C. Cernăianu vor să confirme și acasă 
în fața propriilor suporteri. într-un ul
tim joc de antrenament Petrolul a în- 
tîlnit echipa de tineret a clubului Di
namo București. Pentru a avea o ima
gine cît mai apropiată a stării de spi
rit din rîndurile ploieștenilor, am soli
citat lui Mihai lonescu — căpitanul 
echipei — o declarație; „Meciul cîști- 
gat în fața lui Dinamo București ne-a 
redat încrederea 
Jocurile cu Farul 
aprig disputate, 
echipă închegată, 
tut. Totuși, trebuie să învingem ! Dar, 
mai presus de toate acestea cred că 
va fi o partidă spectaculoasă, o 
cere cavalerească".

ILIE OANĂ ne-a pus apoi la 
ziție numele celor 11 pe care 
alinia duminică: M. lonescu — 
nea, N. lonescu, Pal, Mocanu, Dineuță, 
luhasz. Badea, 
doveanu.

în forțele noastre, 
au fost întotdeauna 
Constănțenii au o 
masivă, greu de bă-

între-

dispo- 
îi va
Drag-

telefon). Dina- 
jucat joi la

RM. VÎLCEA, 15 (prin 
moviștii bucureșteni au 
Rm. Vîlcea cu. divizionara B, Chimia. 
A fost un ultim meci de verificare în
aintea partidei de duminică de la 
Craiova. Jocul de aici s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 pentru bucureșteni, prin 
golul înscris de Haidu în minutul 87. 
Antrenorul BAZIL MARIAN a folosit 
următorii jucători: Datcu — Popa, Ște
fan, Boc, Dinu, Stoenescu, Ghergheli, 
Pîrcălab, Varga, Dumitrache, Lucescu, 
Haidu.

N. POP a

La Tg. iureș se va juca
cu casa închisă

CRAIOVA, 15 (prin telefon). Meciul 
de duminică, dintre Universitatea Cra
iova și Dinamo București, dă emoții 
iubitorilor fotbalului din localitate. Este 
interesant de văzut dacă refrenul 
„N-aveți un bilet în plus ?" va fi au
zit din nou. De joi, aglomerația la ca
sele de bilete este mare, se scontează 
pe mulți spectatori din județele Gorj, 
Mehedinți și Olt care și-au anunțat so
sirea. Totuși, numai duminică se va pu
tea constata dacă stadionul central cu 
cele 35 000 de locuri va deveni neîn
căpător.

O vizită la echipă. Cele mai serioase 
probleme de rezolvat, în ajunul aces
tui meci, le are dr. Adrian Riza, care 
se ocupă de cei 4 accidentați : Pilcă, 
Strîmbeanu, Ivan și Sfîrlogea. Pînă la 
această oră doar participarea ultimu
lui este certă. Cu toate acestea Robert 
Cosmoc ne-a declarat că, împreună cu 
întregul lot, nutrește speranțe în pri
ma victorie asupra dinamoviștilor, sin
gura echipă neînvinsă de către st,u- 
denți., de cînd activează în categoria A. 
Am asistat cu această ocazie la ulti
mul antrenament al craiovenilor, care 
s-a desfășurat în compania formației 
de tineret. Scorul: 5—0 prin golurile 
înscrise de Oblemenco, Martinovici, 
Cîrciumărescu (2) și Sfîrlogea.

Iată, de altfel, lotul celor 14 jucători 
care vor fi trecuți duminică pe foaia 
de arbitraj: Oprea (Pilcă) — Mihăi- 
leseu, Marin Marcel, Bîtlan, Deliu, Ma-

Grozea, Oprișan, Mol-

A. VLĂSCEANU

15 (prin telefon). Vineri, 
aproape toate biletele 

jocul cu Steaua. Se scontează 
afluență neobișnuită, mai cu 
că au fost și multe cereri de 
din diferite orașe din județ, 

nul obținut la Cluj în fața

Soliști la Pronosport
15 (prin telefon). Aici, laBRAȘOV,

poalele Tîmpei, primăvara se lasă mult 
așteptată. Dar, cu tot timpul moro
cănos, „stegarii" și-au continuat pre
gătirile, pe frig și ninsoare. Abia joi 
a apărut puțin soare și o dată cu el, 
parcă și jucătorii au căpătat mai multă 
dispoziție. Dar cine poate să știe dacă 
și duminică va fi o zi însorită ? Să 
sperăm. Ambianța va fi cu atît mai 
mare cu cît oaspeții brașovenilor, F. C. 
Ărgeș, sosesc aureolați de victoria 
categorică obținută asupra Rapidului 
și să nu uităm este ocupanta primului 
loc în clasament, iar stegarii... 
mai vorbim.

Totuși, meciul nu este 
Cred că vă imaginați 
nicilor șl oricît de mare 
din clasament, ei speră 
asupra liderului. Mi-a fost greu să aflu 
echipa pe care Silviu Ploieșteanu o va 
trimite duminică în luptă. El nu s-a 
fixat asupra ei. Mi-a căzut în mînă 
un program care se tipărește aici la 
Brașov unde este trecută formația pro
babilă. Iat-Q; Papuc (Adamache)

ce să

jucat.
locai-

dinainte 
ambiția 
este decalajul 
într-o victorie

GOLGET CRI I
9 GOLURI : Adam (Univer

sitatea Cluj) — 4 din H m ;
6 GOLURI : Kallo (Farul) — 

1 din 11 m, Tarălun.gă (Pro
gresul), S-oo (Steaua), Oblemen
co (Universitatea Craiova) — 1 
din 11 m ;

5 GOLURI : lancu (Farul), 
Libardi (Jiul), Dembrovschi 
(Dinamo Bacău), V a in e a 
(Steaua), Sfîrlogea (Unlversita- 

Craiova); 
GOLURI : 
Mureș) —

tea
4

Tg.
(A.S.A. 
m, Io-

Pavlovici

ADAM

nescu (Rapid), Kraus, Dobrin
— 1 din 11 m. Nuțu (toți de 
Ia F.C. Argeș), Grozea, Dridea I
— 1 din 11 m (ambii de

Petrolul), Constantin (Steaua), 
Dumitrache — 1 din 11 m, Dinu 
(ambii Dinamo București) ;

3 GOLURI : Tufan (Farul), 
Pescairu (Steagul roșu) — 1 din 
11 m, Dumitriu III, Czako (am
bii A.S.A. Tg. Mureș), Dumi
triu II (Rapid), ■ Chivu, Axenite : 
(ambii U.T.A.), Peronescu. Nai- 
din (Jiul), Jercan (F.C. Argeș), 
D. Ene (Dinamo Bacău), Cir
ci umărescu (Universitatea Cra
iova) ;

2 GOLURI : Sasu. Unguroiu 
(Farul), Lungu, Raksi (A.S.A. 
Tg. Mureș), Neagu, Dinu. Năs- 
turescu, Jamaischi (Rapid), Do- 
mide, Șchiopu (U.T.A.), Ma- 
teianu — 1 din 11 m, Geor
gescu, Stoicescu (Progresul), A- 
chim (Jiul), Prepurgel, Țurcan 
(F.C, Argeș), Dineuță (Petrolul), 
Nedelcu, Rugiubei (Dinamo 
Bacău), Anca (Universitatea 
Cluj), Negrea, Tătaru, Vigu, 
Sorin Avram, D. Popescu 
(Steaua), Naghi (Dinamo Bucu
rești).

la

Buletinul
transferărilor

Pînă ieri la ora 15, la ser
viciul de legitimări al F. R. 
Fotbal, s-au înregistrat 21 de 
cereri de transfer pentru echi
pele din divizia A și 17 pentru 
■divizia B. Iată cîteva nume 
care sperăm să le vedem cit 
de curînd și în formațiile ce 
le-au legitimat pentru prima di
vizie. La STEAGUL ROȘU: 
Mihai Furdul (Metrom), Cezar 
Ardeleanu (Metrom) ; PRO
GRESUL : Gh. Tasu (Luxor 
Buc.) ; DINAMO BUCUREȘTI: 
V. SăLceanu (Politehnica Iași), 
Viorel Haiduc (Metalul Buzău), 
D. Popescu (Metalul Tr. Seve
rin) ; RAPID BUCUREȘTI : N. 
lonescu (Viitorul Botoșani), 
R. Gherghilescu (Dinamo Obor), 
D. Șerbănescu (Semănătoarea) ; 
DINAMO BACĂU : V. Simionaș 
(Victoria Roman).

TG. MUREȘ, 
se vînduseră 
pentru 
pe o 
seamă 
bilete 
Meciul 
Universității a ridicat serios cota echi
pei în rîndurile suporterilor mure
șeni, care speră într-o comportare și 
mai bună în fața formației bucureștene 
Steaua. în rîndurile fotbaliștilor de aici 
șe manifestă mult optimism: 
derăm 
foarte 
ITI și 
serios 
să practicăm un fotbal de calitate și 
sperăm într-o nouă victorie. De ce nu? 
Am obținut două puncte și la Bucu
rești în tur, așa, că..."

Mureșenii vor alinia următoarea for
mație : Solyom (Bai) — Tîmpănaru, 
Chiru (Balaș), Toth, Czako, Dodu, Siko, 
Dumitriu III, Raksi, Pavlovici, Mureșan 
(Rațiu).

Consi- 
meciul cu Steaua un examen 

dificil — ne-a declarat Dumitriu 
Pavlovici. Ne-am pregătit foarte 
pentru acest joc, vom căuta

I. PAUȘ

Mîine, pe stadionul
Republicii

locPartida Progresul — Jiul va avea 
mîine pe stadionul Republicii. După 
cite am fost informați cele două echipe 
vor alinia în linii mari — aceleași for
mații care au jucat duminică. Jiul so
sește sîmbătă la București. Dar, despre 
această partidă vom reveni, în ziarul 
nostru de mîine, cu amănunte.

ȘTIRI»
SCHIMBARE DE NUME

Echipa Recolta Cărei, care 
participă în campionatul divi
ziei C — seria Nord — și-a 
schimbat numele în Victoria 
Cărei.

ARBITRU ROMÂN 
PESTE HOTARE 

Arbitrul Alexandru Pîrvu
fost invitat de către organi
zatorii turneului preelimpic, 
grupa a III-a, care se va des
fășura începînd de duminică 
în Izrael, să facă parte din 
corpul „cavalerilor fluierului" 
ce va conduce partidele pre- 
gramate.

Arbitrul Alexandru Pîrvu va 
pleca azi în Izrael.

„Cercul suporterilor11
In acțiune

suporterilor" Pre-„Cercul 
greșul organizează, în ziua de 
31.III, o excursie la Ploiești 
cu ocazia meciului cu Petrolul, 
înscrierile se vor face pînă 
la data de 22.III în zilele de 
luni, miercuri și vineri, între 
orele 17—20, la sediul din 
str. Doamnei.

La 1 aprilie, toți simpati- 
zanții clubului sînt invitați la 
un colocviu — despre fotbal 
și echipa lor preferată — la 
care vor participa foști șl ac
tuali purtători ai tricoului alb- 
albastru. Epoca de glorie va 
fi evocată de I. Lupaș, Ozon, 
Caricaș și Dinulescu, cărora 
le va veni în replică, pleiada 
actuală cu C. Drăgușin, Mîn
dru, Mateianu, Oaidă.

Întîlnirea va 
Clubul Finanțe 
Doamnei, orele

avea loc la 
Bănci din str.
17,30.

Analizîndu-se desfășurarea 
etapei a XlV-a a campiona
tului divizionar A, B și C se 
constată că factorii 
zători de activitatea fotbalis
tică, în general, s-au străduit 
să-și îndeplinească atribuțiile 
în mod corespunzător. Sec
țiile de fotbal au manifestat 
mai multă exigență pentru or
ganizarea jocurilor, majorita
tea arbitrajelor au fost bune, 
iar jucătorii, în cea mai mare 
parte a lor, au manifestat o 
atițudine disciplinată. Se poate 
aprecia că în jocurile echi
pelor de tineret-rezerve au 
fost folosiți numeroși jucă
tori cu perspectivă de afirma
re și, de asemenea, că multe 
dintre aceste partide s-au si
tuat la un nivel tehnic cores
punzător.

In desfășurarea etapei, Ia 
unele jocuri, au apărut însă și 
o serie de deficiențe, care, 
prin eforturile comune ale fac
torilor organizatorici și teh
nici, trebuie grabnic înlăturate.

Astfel, la jocul Medicina 
Cluj — Medicina Tg. Mureș, or
ganizatorii și arbitrul au per
mis desfășurarea partidei, deși 
în incinta terenului se aflau 
persoane neautorizate ; la me
ciul Gaz metan Mediaș—Olim
pia Oradea, arbitrul a fost ne
voit să oprească jocul timp de 
un minut pentru a 
cîțiva 
truns 
jocul 
zerve 
nele nu au fost corespunză
tor încălzite, terenul nemar
cat, ceea ce a influențat ne
gativ atîț odihna jucătorilor 
în pauza dintre reprize, cit și 
desfășurarea partidei (totuși, 
în foaia de arbitraj nu s-au 
semnalat aceste aspecte).

Pentru etapele
F.R.F. recomandă ca jocurile 
de tineret-rezerve să fie pro
gramate în cuplaj cu partidele 
primelor echipe. în interes de 
propagandă cît și pentru pro
tejarea terenului de joc, a- 
tunci cînd timpul este nefa
vorabil, ele pot îi disputate și 
pe alte stadioane din locali
tate
fate a acesteia, respectîndu-se 
însă toate condițiile de orga
nizare. în cazul programării 
acestor jocuri în alte localități, 
secțiile de fotbal sînt obligate 
să anunțe din timp F.R.F.

Deosebit de grave au fost 
abaterile jucătorilor Nicolae 
Popescu de Ia Rapid C. F. 
București, Mihai Benczik de 
ia Steaua roșie Salonta, Vasile 
Bucșa de Ia Metalul Satu 
Mare, Aurel Haimana de la 
Chimia Turnu Măgurele, care 
șî-au lovit intenționat parte
nerii de joc, precum șl cazul 
jucătorului Gheorghe Soilidon

evacua 
spectatori care au pă- 

în incinta terenului; la 
echipelor de tineret-re- 
Jiul — „U“ Craiova, cabi-

viitoare,

sau din Imediata vecină-

de la Soda Ocna Mureș, care 
și-a permis să îmbrîncească 
pe arbitrul jocului. Semnalăm, 
de asemenea, sancționarea cu 
avertisment de către arbitrii u- 
nor meciuri din cele trei di
vizii a 13 jucători care au 
manifestat tendințe de joc dur, 
a altor 7 pentru proteste Ia 
deciziile arbitrilor și a doi pen
tru injurii aduse arbitrilor de 
linie. Toate aceste cazuri au 
fost deferite Comisiei de dis
ciplină, care urmează să șe 
pronunțe asupra lor în cel 
mai scurt timp.

Secțiile de fotbal, antrenorii, 
trebuie să manifeste mai mul
tă exigență pentru curmarea 
acestor atitudini reprobabile, 
care umbresc latura etică a 
spectacolului sportiv și, în a- 
cest sens, fără să mai aștepte 
măsurile disciplinare ale F.R.F., 
să acționeze imediat în vede
rea sancționării exemplare a 
celor vinovați.

De manifestare necorespun
zătoare a dat dovadă și ju
cătorul Grozea de la Petrolul 
Ploiești, care, cu toate că în 
jocul cu Dinamo București s-a 
remarcat printr-o evoluție pro
mițătoare, trebuie să înțelea
gă, alături de toți ceilalți ju
cători de fotbal, că persifla
rea adversarului constituie o 
gravă abatere de la normele 
fundamentale ale sportivității.

In ceea ce privește conținu
tul și calitatea jocurilor, pre
cum și randamentul jucători
lor, atît din semnalările obser
vatorilor federali, cît și din 
cele ale presei, rezultă că e- 
chîpele trebuie să dea mai 
multă atenție îmbunătățirii vi
tezei, preciziei paselor, spriji
nirii coechipierului aflat în a- 
tac, finalității acțiunilor și, în 
mod deosebit, organizării efi
ciente a jocului în zona porții 
adverse.

în privința randamentului 
jucătorilor pot fi evidențiați: 
Dobrin, Barbu, Kallo, Sasu, 
Pexa, Mîndru, Solyom, Dodu, 
Pop, Libardi, Peronescu, Gro
zea, Mocanu, Koszka și alții.

Pentru etapa următoare, 
F.R.F. atrage atenția factorilor 
responsabili de desfășurarea 
normală a jocurilor divizio
nare, precum și jucătorilor 
să depună toate eforturile 
pentru a se obține indici su
periori, atît în privința orga
nizării partidelor, cît și a ran
damentului tehnic al echipelor.

Pe viitor, asemenea aprecieri 
ale federației asupra etapelor 
de campionat vor fi date pu
blicității în fiecare joi, pen
tru ca secțiile de fotbal, an
trenorii, jucătorii și arbitrii să 
poată lua cunoștință de ele și 
să remedieze defecțiunile sem
nalate.

Concursul excepțional Pronoexpres
martie 1968 ATLETISM — Sala Steaua, 

de Ia ora 16 : concurs deschis 
(lungime, triplu, prăjină).

FOTBAL — Stadionul Repu
blicii, ora 14 : Rapid — U.T.A. 
(tineret) ; ora 15.30 : Rapid — 
U.T.A. (divizia A).

RUGBY — Teren 
ora 16.30 : Gloria — 
în „Cupa primăverii".

La 24 martie 1968, Administrația 
de Stat LOTO-PRONOSPORT or
ganizează primul concurs excep
țional Pronoexpres din acest an.

•>

GOL! Balonul a poposit în poarta craiovenilor. O fază dintr-un meci Dinamo București- 
,U“ Craiova.

zi. pentru vînzarea bile»Ultima ___ T___
telor este sîmbătă 23 martie 1968:

Premiile tragerii speciale LOTO 
a MĂRȚIȘORULUI din 8 martie 
1968.

Gloria,
Dinamo,

■

PROVOCARE
in atenția micilor fotbaliști din întreaga fără

Cine nu-și amintește de 
primele întreceri sportive la 
care a participat își reneagă 
însăși copilăria !

Disputele între străzi și car
tiere, clase și școli sînt cui
bărite în ungherul cel mai in
tim al sufletului fiecăruia din
tre noi.

Nu putem uita cum smul
geam din caietele de dictando 
cele două file din mijloc, com- 
punînd — aplecați unul peste 
altul — PROVOCAREA adre
sată străzii „rivale" ori car
tierului de vizavi.

„Noi, echipa străzii Aviator 
Drosu, provocăm la un meci 
de fotbal — 7 1£ 7 — echipa 
străzii Turda. Jocul va avea 
Ioc pe terenul (n. r. citiți „lo
cul viran") de pe strada noas
tră, dintre casele cu nr. 
și 62, mîine după masă, 
ora 4. Va 
Nelu David.

Mingea o 
trei cornere 
henț careu.

Echipa străzii noastre „Ful
gerul" este:...“

arbitra tatăl

aducem noi. 
se va trage

t.

58 
la 

lui

La 
un

Urma enumerarea celor șapte 
vedete, frumos aranjate pe 
■foaia de dictando în funcție 
de postul fiecărui 
numele căpitanului, 
cu litere mari etc.

Aceleași sentimente 
animă, sîntem siguri, 
tele îndrăzneților de 
piii. noștri dragi.

Pentru a veni în 
narea dorințelor Ipr și pentru 
a le ușura contactul cu fot- 
balul (deocamdată) ziarul 
„SPORTUL" lansează o com
petiție pe țară a celor mai 
mici fotbaliști

Vom împărți 
dragi copii, și 
rul nosțru va 
CAREA în termenii cei mai 
exacți și într-un mare număr 
de exemplare, ca să vă ajun
gă tuturor pentru întregul se
zon de primăvară.

Va trebui să ne scrieți cîte 
exemplare vă sînt necesare 
(pentru străzi, cartiere sau 
clase) și vi le vom trimite. 
Vom publica, de asemenea, 
rezultatele meciurilor voastre

jucător, 
neapărat

vitejești 
și șpiri- 
azi, co-

întîmpi-

nelegitimați, 
munca cu voi, 
iată cum : zia- 
tipări PROVO-

și chiar formațiile (de cîte 
ori vom avea 
nibil).

în cazul în 
(iile, • pe care 
vi le organizați 
dezvoltă, le vom lua sub pa
tronajul nostru în faza lor fi
nală, iar în vacanță vă vom 
invita să faceți meciuri cu 
echipe de străzi, cartiere sau 
clase din alte orașe, poate 
chiar și la București, pe te
renuri adevărate.

în aceste cazuri, veți primi 
și premii sportive cu care 
veți putea începe organizarea 
unei vitrine de trofee perso
nale.

Ce părere aveți, începem ?
Noi vă așteptăm I

spațiu dispo-

care competi- 
va trebui să 

singuri, se

direct 
ziarul 
Conta

P. S. Vă puteți adresa 
redacției noastre: 
„SPORTUL", str. Vasile 
nr. 16, București, cu mențiu
nea „Pentru campionatul de 
fotbal al străzilor", sau cores
pondenților noștri din orașele 
reședințe de județ:

PREMII OBIȘNUITE
Categoria I : 4 variante întregi 

a 47 963 lei și 3 variante sfert a 
11 990 lei : a Il-a : 13 a 18 985 lei 
Si 20 a 4 740 lei ; a IlI-a : 252 a
1 285 lei și 410 a 321 lei : a IV-a : 
819 a 475 lei și 1 520 a 118 lei ; a 
V-a : 1 998 a 242 lei șl 3 275 a SO lei.

PREMII SUPLIMENTARE
Categoria 1: 2 variante întregi 

șl 19 variante sfert (autoturisme 
prin tragere la sorți) ; a Il-a : 39 
a 10 000 lei șl 305 a 2 500 lei ; a 
III-a i 377 a 400 lei și 731 a 100 lei; 
a IV-a : 090 a 100 lei și 1 370 a 
25 lei ; a V-a : 2.031 a 40 lei și
2 977 a 10 lei.

HOCHEI — Patinoarul ,,23 
August", ora 17 : Șurianul Se
beș Alba — Flacăra Brașov ; 
ora 19 : Metalul Rădăuți — A- 
vîntul M. Ciuc, meciuri în ca
drul finalei campionatului de 
juniori.

GIMNASTICA — sala de la 
complexul „23 August", de la 
ora 10 : Concurs de verificare 
a lotului republican feminin.

BASCHET — Sala Floreasca, 
de la ora 18 : I.C.F. — Progre
sul (f. A), Academia militară 
— Progresul (in. B) ; sala Con
structorul, de la ora 18.15 : 
I.C.H.F. — I.C.F. H (m. B), 
Construcții — Universitatea 
Buc. (m. B).

POLO — Bazinul Floreasca, 
ora 17 : Rapid — Jadran Her- 
țeg Novl (Iugoslavia) — meci 
amical.

PREMII SPECIALE

Categoria a Il-a 
„Slțoda 1000 M.B.“ 
autoturisme „Renault Gordin!" 
IV-a : 40 variante 
riante ; a Vl-a

LOTO

SPORT LA

DIN

1 autoturism 
a III-a : 21

a
a V-a : 47 va- 

5 539 variante.

15 MARTIE
27 87 32 31 

Fond de 
Tragerea 

vineri 22 martie 1968, Ia 
rești.

53 16 
premii : 
următoare va avea loc

Bucu-

63 55 24 82 42 71 
1 126 959 lei.

ALBA IULIA — Marian Pop — bloc Bl, sc. B, ap. 66; 
ARAD — Ștefan Iacob — str. T. Vladimirescu nr. 7 ; PITEȘTI — 
Ilie Fețeanu — subredacția ziarului „Sportul", str. Doamna Bă- 
lașa nr. 33; BACĂU — Ilie lancu — calea Mărășești, biec 3, 
sc. B, et. I; ORADEA — Ilie Ghișa — subredacția, str. S. Vulcan 
nr. 4; BISTRIȚA — Ion Toma — str. Dogarilor nr. 6 ■, BOTO
ȘANI — Teodor Ungureanu — str. I. C. Frimu nr. 29 ; BRĂILA
— Nicolae Costin — Piața H. Botev, bloc Al, sc. D, ap. 15; 
BRAȘOV — Carol Gruia —subredacția str. Republicii nr. 9 ; 
BUZĂU — Dumitru Marin — Piața Daciei nr. 2; REȘIȚA — 
lancu Plăvițu — str. Nero nr. 24; CLUJ — Victor Morea — 
str. Iașilor nr. 8—10, et. I, ap. 3 ; CONSTANȚA — Cornel Popa
— str. Traian nr. 88, ap. 11; SF. GHFORGHE — Gheorghe 
Briotă — str. Dako nr. 7; CRAIOVA — Ștefan Gurgui — sub- 
redactia str. Unirii nr. 68; TÎRGOVIȘTE — Mișu Avanu — str. 
Brîncoveanu nr. 46; GALAȚI — State Constantinescu — bd. Re
publicii nr. 142, bloc A, ap. 16; TG. JIU — Manole Băloi — 
str. Victoriei nr. 178; MIERCUREA CIUC — Bela Sebok — str. 
6 Martie nr. 7 ; DEVA — Ion Simion — str. Călugăreni nr. 65 ; 
IAȘI Dumitru Diaconescu — subredacția, Piața Unirii nr. 1 ,- 
SLOBOZIA — Virgil Petrescu — str. Ștefan cel Mare nr. 22; 
BAIA MARE — Teodor Tohătan — Piața Victoriei nr. 2, ap. 44; 
TURNU SEVERIN — Gheorghe Manafu — str. Traian nr. 170; 
TG. MUREȘ — Ion Păuș — str. Libertății nr. 105. sc. B, ap. 54 ; 
PIATRA NEAMȚ — Cornellu Nemțeanu — str. Karl Marx, bloa 
Gl, sc. A, et. IX; SLATINA — Ion Diaconu — str. T. Vladi
mirescu nr. 26; PLOIEȘTI — Anastase Vlăsceanu — subredacția, 
Piața 16 Februarie nr. 4, sc. B, parter,- ZALĂU — MarcelBonțoiu

Spitalul unificat; SATU MARE — Augustin Verba — str. 
Margaretelor nr. 9; SIBIU — Ilie lonescu — subredacția, sir. 
Tribunei nr. 13; SUCEAVA — Constantin Alexa — str. Mără
șești 1 A, bloc P, sc. B, ap. 20; ALEXANDRIA — Mihai Bizon
— str. M. Kogălniceanu nr. 2; TIMIȘOARA — Petre Arcan — 
subredacția, str. Mărășești nr. 2; TULCEA — Ion Turșie — 
str. Dianei nr. 27; VASLUI — Crăciun Lăluci — redacția zia
rului „Vremea Nouă'; RM. VÎLCEA — Dragomir Roșianu — 
subredacția, str. Praporgescu nr. 14; FOCȘANI — Aurelian 
Axente — bloc H2, sc. 1, ap. 2.

PROGRAMUL I
SIMBATA

ÎNTRE ORELE 16.55—17.15 : 
Transmisia ultimei părți a me
ciului de fotbal Rapid — 
U.T.A. ; ORA 20.05 : Radioma- 
gazin sportiv ; ORA 22.00 : Ru
brică de sport în cadrul Ra
diojurnalului.

duminica
INTRE ORELE 15.15—18.00 : 

Emisiunea „Sport și muzică”, 
prezentată de Ion Ghițulescu. 
Din cuprins : cronici și rezul
tate ale competițiilor dumini
cale, precum șl transmisii di
recte aie meciurilor de fotbal 
din etapa a Il-a a returului 
diviziei naționale A ; ORA 
22.00 : Emisiunea Sport.

ȘI LAȘI LA

««

SIMBATA
ORA 15,25 — Transmisie de 

la stadionul Republicii, me
ciul de fotbal Rapid — U.T.A. 
IN PAUZĂ : filmul „Oameni 
deasupra norilor", dedicat pa- 
rașutiștilor sportivi ; ORA 
23.15 — Emisiunea Telesport. 
Din cuprins : reportaje filma
te la călărie (concurs în 
R.F.G) și fotbal (meciurile 
Real Madrid — Sparta Praga 
șl Arsenal — Birmingham), 
știri și rezultate din activita
tea sportivă Internă și inter
națională.

DUMINICA
ORA 15.25 — Transmisie de 

Ia Brașov, meciul de fotbal 
Steagul roșu — F. O. Argeșul. 
IN PAUZA : emisiunea „Ca
reul magic" prezintă întilni- 
rea de box Joe Louis — Max 
Baer ; ORA 23.00 — Emisiu
nea Telesport. Din cuprins : 
Cronica etapei de fotbal și 
reportaje filmate la schi (con
cursuri în Suedia și R.F.G.) și 
rugby (meciul Irlanda— Tara 
Galilor).



TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH
Superioritate
în deschidere

JUCATA
l.e4 

4.Na4 
7.Nb3 
10.NC2 
13c :<14 ___ _____
Ch5 ! ? (-Mutarea aceasta a fost 
jucată cu succes de 
Bronstein, dar după 
16.45 Cf4 17.N:f4 e:f4 
(Pachman consideră 
poziție favorabilă albului. Pen
tru amănunte, vezi „Teoria 
modernă a deschiderilor" tabe
la 1, varianta 5) 18... Nf6 (In
tr-o partidă prin corespon
dență Samarian — Sandin, 
1966—67, s-a încercat 18... Dc3, 
dar după 19.Tbl ! g5 2O.Cd4 
Tc7 21.C112 Nc8 22.Td2 Nf6 
23.Chf3 g4 24.Td3 Db4 25.Cel 
albul a obținut avantaj și a 
cîștigat) 19.Tbl Tfe8 2O.Clh2 
115 ! ? 21.Dd2 NC3 22.D:f4 N:d5 
23.Df5 Ne6 24.D:h5 (Perechea 
de nebuni constituie o 
pensațle Insuficientă 
pionul pierdut) 24...g6 
CcS 26.Tdl Rg7 27.DI4 
28.CH a5 29.Dg5 Tb8 
Dd8 (Poate mai bine Th8) 31. 
Ch5+ RfS 32.DI16+ Re7 33.e5 
Ths 34.e:d6 + Rd7 35.De3 T;115 
36.D:c3 b4 37.De3 DbG 38.DÎ4 
Td5 39.T:d5 N:d5 4O.Td2 Db5 
41.Ce5+ C:e5 42.D:e5 Ne6 43. 
Df6 Te8 (Vezi diagrama).

PARTIDA SPANIOLA
Alb ! A. Ghipslis 

Negru : C. Radovici
IN RUNDA A 3-A

e5 2.CI3 Cc6 3.N115 a6
Cf6 5.0—0 Ne7 6.Tel 65 
d6 8.C3 0—0 9.113 Ca5 
c5 ll.d4 Dc7 12.Cbd2 c:d4 
Nb7 14.CI1 Tac8 15.Te2

către
15.NW)

18.b3 
această

com- 
pentru 
25.D114

Tcd8
3O.Cg3

44.N:g6 ! (O încheiere fru
moasă) Dc5 (Dacă 44,..f:g6 a- 
tuncl 45.Dg7+ Rd8 46.DC7 mat)
45. N:f7! și negrul a cedat, 
deoarece la 45... Dcl+ urmează
46. R112 D:d2 47.N:e8+ R:e8 48. 
De7 mat.

Ghipslis și Gheorghiu au dominat
Numărul remizelor „de sa

lon' a scăzut în runda a treia 
la una singură, între marii 
maeștri Parma și Bilek, care 
au încheiat rapid ostilitățile la 
mutarea a 12-a.

Desigur, atenția tuturor a 
fost îndreptată în primul rînd 
asupra partidei Gheorghiu — 

' Wade, știut fiind că atunci 
cînd joacă cu albele campio
nul nostru este deosebit de 
agresiv. De data aceasta n-au 
fost necesare mijloace prea 
„violente". Maestrul englez 
n-a jucat suficient de exact 
în faza de trecere din des
chidere în jocul de mijloc. 
Gheorghiu a obținut avantajul 
perechii de nebuni, după care 
a jucat foarte precis și tare, 
cîștigînd un pion. Partida s-a 
întrerupt 
gramă, în 
vare ale 
reduse.

în poziția din dia- 
care șansele de sal- 
negrului sînt foarte

Negru : R. Wade

Alb : F. Gheorghiu
(Albul mută)

înDupă „accidentul" suferit 
dimineața rundei, cînd la dis
putarea partidelor întrerupte a 
scăpat o posibilitate simplă de 
cîștig în partida cu Tringov, 
ne-am temut de o eventuală 
demoralizare a lui Drimer. A- 
cesta însă a dovedit calități

Astăzi, la Cracovia

ROMÂNIA
Ieri dimineață a sosit pe 

aeroportul Băneasa puternica 
echipă de lupte greco-romane 
a R.S.S. Bieloruse. In cele două 
meciuri cu reprezentativa țării 
noastre (primul, astăzi la Cra
iova, iar al doilea luni, la 
București), oaspeții vor pre
zenta o garnitură cu sportivi 
valoroși. Este 
ționăm că 
acesteia sînt 
tului. Dintre 
Fedorcenko,
care n-au putut fi întrecuți (cu 
doi ani în urmă, la confrunta
rea ce a avut loc la Brașov) 
de către Buha, Țăranu și, res
pectiv, Martinescu.

Antrenorul oaspeților, A. 
Kuțenko (care conduce repre
zentativa Bielorusiei din anul 
1948), apreciază astfel confrun-

suficient să men- 
toți componenții 
maeștri ai spor- 
ei rețin atenția 

Fefelov și Susicl

După reuniunea

Motoplanoarele
Planoristul Mircea Finescu a 

participat, nu de mult, la șe
dința Comisiei internaționale 
de zbor fără motor a F.A.I. 
Reîntors de la Paris, i-am so
licitat un scurt interviu.

Kep. : După cite sîntem in
formați, anul acesta, sportivii 
planoriști vor avea un sezon 
bogat. Cea mai importantă în
trecere, se înțelege, va fi 
viitoarea ediție a campionate
lor mondiale de zbor fără mo
tor : „Leszno-Polonia, 8—23 iu
nie". Aveți noutăți în legătură 
cu acest eveniment sportiv ?

M. F. : Se contează — după 
înscrierile preliminare — pe o 
participare numeroasă. Aproa
pe 100 de planoare. Cifra fiind 
record, specialiștii prezenți la 
reuniunea de la Paris au dis
cutat și rezolvat o serie de pro
bleme legate de organizarea 
decolărilor, a prezentării la 
punctele de control etc. S-a 
stabilit, de asemenea, utiliza
rea radioului pentru a se ține 
legătura cu mașina desemnată 
să readucă — după aterizare — 
aparatul la aerodrom. Lucru 
foarte important, deoarece, pro- 
cedînd astfel, se cîștigă timp, 
concurenții avînd, în felul a- 
cesta, mai mult răgaz de odih
nă, de a pregăti planoarele 
pentru următoarele zboruri.

Kep. : Pe ordinea de zi a

în runda a 3-a
hebănuite și, deși se 
situația unui boxer 

«încasat* o lovitură 
, a jucat în după

sportive : 
afla în
care a , 
zdravănă, 
amiaza zilei contra lui Jansa 
o partidă bună. Acesta din 
urmă a atacat cu îndrăzneală, 
mizînd evident pe o eventua
lă greșeală a unui adversar 
deprimat, dar Drimer s-a a- 
părat cu calm și sacrificînd 
o figură pentru trei pioni și-a 
determinat adversarul să pro
pună remiză. Un succes mo
ral !

Tot remiză s-a încheiat și 
partida dintre vechii rivali, 
Ciocîltea și Ghițescu, aflați de 
astă dată în condiții aproxi
mativ egale — ambii sînt pe 
cale de a lichida o gripă re
belă. Cu toată relativa indis
poziție a adversarilor, partida 
a fost interesantă, cu multe 
idei frumoase de ambele părți.

O apărare grea a trebuit să 
ducă dr. Troianescu în parti
da cu Tringov. S-a jucat o 
„spaniolă" cu tipicii pioni 
dubli pe coloana „c". Marele 
maestru bulgar a presat tot 
timpul, căutînd să simplifice 
mereu poziția pentru a ajun
ge

avantaj pozițional clar, dato
rită faptului că pionii negri de 
pe flancul regelui se află pe 
cîmpuri de culoarea nebunului 
alb și deci sînt vulnerabili, 
dar este discutabil dacă el va 
fi suficient pentru cîștig. A- 
ceasta se va vedea abia du
minică, ziua de disputare a 
partidelor întrerupte.

Cea mai unitară partidă a 
rundei a fost cea dintre ma
rele maestru A. Ghipslis și C. 
Radovici. Acesta din urmă a 
ales o continuare discutabilă 
într-una din variantele cele 
mai analizate ale partidei spa
niole, expunîndu-se unei pre
siuni puternice din partea ad
versarului său, cunoscut, ca un 
teoretician de prima forță. A- 
cesta și-a amplificat avantajul 
printr-un joc foarte consec
vent și a cîștigat frumos, cum 
se poate vedea din analiza a- 
lăturată.

Sergiu SAMARIAN

Kodes l-a învins

Ia un final favorabil. In
Negru : O. Troianescu

Alb : G. Tringov
(Negrul Ia mutare)

poziția de întrerupere (vezi 
diagrama), el păstrează un

prima întîlnire de lupte greco-romane

R. S. S. BIELORUSA
țările cu sportivii noștri : „Vom 
susține întreceri grele. Ii cu
nosc foarte bine pe luptătorii 
români. I-am admirat la cam
pionatele europene de anul 
trecut, găzduite la Minsk, și 
m-am bucurat de succesele lor 
la mondiale".

Iată și formația pe care o 
vor alinia oaspeții astă-seară, 
de la ora 18, în sala sporturilor 
din Craiova : cat. 52 kg Bobo- 
honov, cat. 57 kg Brovko, cat. 
63 kg Madanțe, cat. 70 kg Fe- 
dorcenko, 
cat. 87 kg 
kg Ivanov 
sici.

De la
după un scurt popas în Capi
tală, echipa sovietică a plecat 
cu autocarul spre Craiova.

Antrenorii I. Corneanu și

I. Cernea s-au oprit la următo
rul 8, în ordinea categoriilor : 
Stoiciu, Alionescu, Popescu, 
Enache, Țăranu, Popovici, Mar- 
tinescu și Bușoiu.

F.I.L.A. a desemnat ca arbi
tru al acestor confruntări pe 
B. Lukâcs (Ungaria).

c. ch.

pe Bowrey!
CARACAS, 15 (Agerpres). | 

— Turneul internațional de 
tenis de la Caracas a conti
nuat cu desfășurarea opti
milor de finală ale 
de simplu bărbați, 
slovacul Jan Kodes 
ținut o prețioasă și 
așteptată victorie în 
australianului Bill Bowrey, 
pe care l-a învins cu 3—6, 
6—3, 6—0. Manuel Orantes 
(Spania) l-a 
6—1, 7—5 pe Istvan Gulyas 
(Ungaria), 
(Cehoslovacia) a dispus cu 

Luis

probei
Ceho- I 
a ob-
puțin 
dauna

eliminat cu

iar Jan Kukal

mas-
înre-

11— 9, 6—0 de Jose 
Arilla (Spania).

In proba de dublu 
culin (turul doi) s-au 
gistrat următoarele rezul
tate : Kodes, Kukal (Ceho
slovacia) — Fox, Fitzgibbon 
(S.U.A.) 6-3, 6—3 ; Buding 
(R.F. a Germaniei), Edlef- 
sen (S.U.A.) — Franulovici, 
Bora Jovanovici (Iugoslavia) 
6—4, 6—2 ; Cox, Sengster
(Anglia) — Gulyas (Unga
ria), Rodriguez (Chile) 6—2,
12— 10 ; Riessen (S.U.A.), 
Okker (Olanda) — Guzman 
(Ecuador), Russell (Jamaica) 
6—4, 9—7.

I
cat. 78 kg Fefelov,
Starostenko, cat. 97 
și cat. +97 kg Su-

aeroportul Băneasa.

de la Paris:

cîștigă teren
reuniunii au mai figurat și alte 
probleme importante ale zboru
lui fără motor. Vreți să ne 
puneți în temă cu ele ?

M. F. : S-a acceptat' ideea 
motoplanoarelor. Adică, a pla- 
noarelor care folosesc motorul 
pentru decolare. Comisia a 
avut în vedere că aceste ti
puri noi 
ridica în 
proprii și, 
mediarii :
le, cu ajutorul cărora sînt înăl
țate astăzi planoarele clasice. S-a 
ridicat, insă, o obiecție : cum va 
face dovadă pilotul de pe mo- 
toplanor că în timpul zborului 
n-a mai folosit motorul? Respec
tiv, că după decolare, după ce 
aparatul a atins înălțimea do
rită, motorul a fost oprit (esca
motat), iar el și-a continuat 
cursa ca oricare alt planorist 
fără motor ? Răspunsul îl vom 
afla în regulamentul special ce 
se va întocmi pentru această 
nouă categorie de aparate.

Rep. : Așadar, motoplanorui 
a fost. — în principiu — 
în competițiile oficiale, 
credeți că 
la start ?

M. F. :
2—3 ani.
Leszno.

I

l
I

de planoare se pot 
văzduh prin forțe I 
deci, elimină inter- | 
avioanele, mosoare-

ți vom vedea

Bănuiesc că 
In orice caz,

admis
Cînd 

aliniat

peste
nu la

V. T.

Floretiștii de la Steaua în semifinalele „C.C.E.“
PARIS (prin telefon). - In 

sala de sport „Pierre de Cou
bertin" din capitala Franței, a 
fost inaugurată vineri actuala 
ediție a întrecerilor pentru 
„Cupa campionilor europeni" 
la floretă bărbați. La competi
ție participă echipele Dozsa 
Budapesta, Fechten Klub Bonn, 
Weltz Viena, „Universitary" 
Londra (grupa I), STEAUA 
BUCUREȘTI, Melun Paris. Ma
rimont Varșovia (grupa a Il-a), 
Ț.S.K A. Moscova, Scherma 
Torino și Leblond Paris (gru
pa a III-a).

încă din preliminarii, meciu
rile au fost deosebit de dispu
tate, ele 
ruri, în 
pildă, în 
București
Melun Paris, 8—8, cîștigînd la 
tușe. Realizatori : Țiu 3 v., 
Drîmbă și Falb cite 2 v. și Ar-

Revenu, 
Guiller- 
v. Apoi 
egalitate 
pierzînd 
In acest 
calificat

încheindu-se cu sco- 
general, strînse. De 
grupa a 2-a, Steaua 
a făcut scor egal cu

deleanu, respectiv, 
Talvard, Prevost și 
min — toți cu cite 2 
Melun a terminat la 
și cu Marimont, 8—8, 
din nou la tușe (—6). 
fel. mai departe s-au
Steaua și Marimont. împreună 
cu alte patru echipe, Ț.S.K.A., 
Dozsa, Scherma și F. K. Bonn, 
ele au intrat in turneul de eli
minare directă.

Pînă la acest turneu s-au 
mai tras două meciuri preli
minarii (Dozsa 
Marimont — 
Ț.S.K.A. 
avantaj 
cîndu-se 
eliminări 
nale) Dozsa (9—6 cu Scherma) 
și Marimont (9—5 cu F. K. 
Bonn).

Au rămas, așadar, în com
petiție doar patru echipe. Sorții

Scherma și 
F. K. Bonn), 

și Steaua, cu un ușor 
la tușeaveraj, califi- 
direct. Au intrat în 
(de fapt, în semifi-

au hot&rît ca semifinalele să se 
desfășoare astfel : Steaua cu 
Dozsa și Ț.S.K.A. cu Marimont.

La ora închiderii ediției, 
meciurile nu se îneheiaseră.

în caz de victorie la Dozsa 
(Szabo, Gyarmaty, Fiiredy, 
Marton, May), Steaua va trage 
pentru locurile 1—2 cu învin- 
gătoarea dintre Ț.S.K.A. 
tiatin, Sveșnikov, Midler, 
kin, Titov) și Marimont 
rulsky, Wojda, Zdarzsky, 
jewowsky, Filipowsky). 
cum, pînă la această 
Steaua are asigurat cel 
locul 4. Anul trecut 
clasat pe locul 5.

Sîmbătă se vor trage 
Ș-ile pentru desemnarea 
lor patru clasate, 
totodată, turneul 
din cadrul „Cupei 
mel“. Participanți: 
tiști !

(Pu- 
Sîsi- 
(Pa- 
Gor-
Ori- 
oră, 

puțin 
ea s-a

meciu- 
prime- 
începe,Va 

individual 
Adrian Ro-

112 flore-

Gyorgy Szepesi: „EUSEBIOVASAS 3-0!“
— însemnări

Ora tîrzie la care a luat 
sfîrșit partida dintre Benfica 
și Vasas, desfășurată miercuri 
seara la Lisabona în 
„C.C.E.", 
publicăm în numărul nostru de 
ieri rezultatul final. Pînă la 
urmă, Benfica a mai înscris 
un gol prin Torres și victoria 
a revenit gazdelor cu 3—0. 
Dar, iată cîteva amănunte cu
lese de pe banda de magne
tofon pe care s-a imprimat 
vocea crainicului maghiar 
GYORGY SZEPESI. Din comen
tariile sale reproducem 
fragmente interesante.

PROLOG : „70 000 de 
tatori au venit la un 
jubileu pe stadionul Luz. Ben
fica susține cel de al 50-lea 
meci, iar Vasas pe cel de al 
25-lea în „C.C.E." ! Eusebio a 
înscris pînă acum 35 de go
luri în cele 33 de meciuri ju
cate în această competiție. 
Eusebio — un mare maestru

cadrul
nu ne-a permis să

cîleva

spec- 
dublu

de pe banda de magnetofon

este o adevărată delectare să-l 
vezi cum trage la poartă. Șu
turile sale merită filmate și a- 
poi pelicula trebuie văzută de 
toți jucătorii noștri. Forța, pre
cizia și efectul loviturilor sînt 
de-a dreptul excepționale. 
Două dintre cele trei goluri (al 
doilea din lovitură liberă) le-a 
marcat peria din Mozambic, iar 
la al 
Dacă 
spune 
Vasas

BENFICA: echipă de mare 
clasă internațională, net supe
rioară oricărei formații ma
ghiare de club. In acest joc 
a avut nenumărate ocazii.

VASAS : băieții au făcut tot

treilea a fost coautor, 
ar fi după mine, aș 
mai bine: Eusebio —
3—0 !

ce au putut în prima repriză, 
apoi... 0—3 !

ARBITRUL : Van Raven (O- 
landa). A prelungit prima re
priză cu 4 minute și a doua 
cu 3 minute. Se pare că în 
arbitrajul modern se tinde 
spre timpul efectiv de joc. 
N-ar fi rău dacă acest sistem 
ar fi unitar... La un moment 
dat, Graca și-a faultat coechi
pierul, pe Torres, și arbitrul 
a dictat lovitură liberă împo
triva lui Vasas. N-am mal 
văzut așa ceva, dar în viitoa
rea luptei o asemenea greșea
lă e scuzabilă.

EPILOG : am fost făcuți 
K.O. de o echipă mai bună. 
Fără comentarii".

PANORAMIC SPORTIV\

Trei evenimente cu re
zonanță deosebită în spor
tul internațional sînt ca
drate astăzi în primul plan 
al panoramicului nostru. în 
primul rînd, premiera ofi
cială a sezonului rutier, 
cursa Milan-San Remo. 
Apoi, în același decor me
diteranean, start în lanțul 
marilor turnee de tenis de 
pe Coasta de 
sfîrșit, pentru incorigibilii 
sporturilor de 
raid peste < 
începe manșa 
a , ’ 
schi.

Azur. In

iarnă, un 
ocean, unde 

i „americană" 
„Cupei Mondiale" !a

Mai întîi, popas în Valea 
Padului. Pe șoselele ca
re duc din piața Domu

lui din Milano și pînă în în
sorita Rivieră italiană se va
alerga marțea viitoare a 59-a
ediție a uneia din cele mai
spectaculoase întreceri a ci
cliștilor i ‘ — '
odată, este 
țională a 
competiții 
chiar dacă 
de curse importante ca Turul 
Siciliei și Paris-Nisa, își ia 
totuși startul efectiv o dală 
cu lăsarea steagului în cla
sica „Cursă a primăverii". 
Milan-San Remo... Cinci sila
be care au devenit de mult 
celebre în lumea ciclismului. 
Pitorescul traseului aduce, de
sigur, un plus de interes, dar 
principala atracție o consti- 

Ituie prezența tradițională a 
tuturor așilor.

profesioniști. Tot- 
! o deschidere tradi- 

sezonului marilor 
pe șosea, care 
a fost precedată

Este, firește, ceea ce preo

Icupă în acest moment gîndu- 
rile belgianului Eddy Merckx,
nenorocos abandonat în Pa 
ris-Nisa. Sau poate aceasta 
a fost numai o tactică a cam
pionului mondial care se re
zervă pentru marea încercare 
de forțe fief-ul italian.din

Foto ; „Miroir du
Cyclisme"

Iată-1 pe Eddy 
Merckx (dreapta) 
discutînd cu Gia
nni Motta, Învin
sul său de la ul
tima 

cursei 
Remo. 
vedem 
porter 
nului
purtînd cu min- 
drie tricoul cu 
numele idolului 
său — „Eddy 
Merckx".

edijie a 
Milan-San 
In fund, 

un mic su- 
al campio- 

mondlal

EXTERN
Merckx — dacă ia startul — 
are în obiectiv o performanță 
unică în istoria cursei: trei 
victorii consecutive. Ceea ce 
n-a reușit nimeni (pînă acum, 
nici chiar faimosul Gino Bar- 
tali, care a cules patru vic
torii, dar cu intermitențele 
cauzate de concurența lui 
Fausto Coppi, notat și el cu 
trei succese, de asemena dis
parate. Merckx a câștigat edi
țiile din 1966 și 1967. Ultima 
sa victorie, obținută la numai 
o jumătate de roată în fața 
lui Giani Motta în sprintul 
final, a constituit totodată o 
amară decepție pentru itali
eni. Intr-adevăr, 
de cînd Petrucci so-sea primul 
la San Remo 
peninsular n-a mai reușit să 
cîștige cursa. (N-a reușit să 
și-o adjudece, în paranteză 
fie spus, nici Jacques Anque- 
til, pe cînd marele său rival 
Poulidor și-a înscris numele 
în palmaresul de onoare, în 
1961).

Va putea, de data aceasta, 
un Felice Gimondi sau un 
alt pedaleur italian să readucă 
trofeul în posesia celor care 
l-au inițiat ?

Dacă vorbim de tradiții și 
longevități sportive, a- 
tunci cursa amintită 

aci cedează pasul în fața unei 
alle competiții ce se desfă
șoară an de an sub soarele 
Mediteranei. Este acea suită de 
frumoase turnee de tenis or
ganizate, la fiecare început 
de primăvară, în localitățile 
balneare de pe Riviera fran
ceză. începutul acestor con
cursuri datează încă din se
colul trecut. Există, însă, o 
notă distinctă. Aureola lui 
Milan-San Remo a rămas me
reu strălucitoare, pe cînd 
pentru gloria tenisului medi
teranean trebuie vorbit doar 
Ia modul trecut. Intr-adevăr, 
turneele de la Cannes, , Nisa, 
Monte Carlo au început de 
mai multă vreme să pălească 
în fața altor evenimente omo
nime. Le concurează distru
gător acel prosper Circuit al 
Caraibilor din 

american, ca și 
tele atracții ale 
Africa de Sud, 
tîndu-se la date 
ce se suprapun.

Pe pereții lui

de 15 ani —

nici un

continentul 
foarte recen- 
turneelor din 
toate dispu- 

calendaristice

Carlton Club 
din Cannes fotografiile marilor 
vedete ale trecutului — Su
zanne Lenglen, Hellen Wills 
Moody, Donald Budge, Frank 
Sedgman, Lew Hoad — au în 
aceste zile priviri melancolice. 
O nouă pleiadă de competitori 
vor face schimburile de mingi 
inaugurale peste fileul alb. 
Dar cine sînt aceștia ? Doar 
cîțiva din rîndurile și așa atît 
de mult rărite ale elitei teni
sului amator. Cei mai multi 
dintre ași figurează acum pe 
afișele spectacolelor 'profe

sioniste. De ei să nu mai 
vorbim. Alții, rămași credin
cioși turneelor tradiționale, 
evoluează în alte continente. 
Pentru ei Franța este, 
adevăr, prea bătrînă...

Totuși, Riviera tenisistă 
tinuă să figureze ca 
oficial în sezonul de compe
tiții în aer liber al sportului 
alb pe continentul nostru. 
Cannes și Nisa vor fi doar a 
introducere la principalul 
punct de atracție, marele tur
neu de la Monte Carlo, ale

într-

con- 
start

cărui întreceri sînt progra
mate mai spre sfînșitul lunii. 
Acolo este posibil să vedem 
în luptă pe mai mulți cam
pioni ai tenisului amator. Anul 
trecut, disputa masculină a 
fost cîștigată de italianul veș
nic tînăr Nicola Pietrangeli 
(35 de ani) care l-a învins în 
finală pe ex-australianul Mar
tin Mulligan.

De notat că în suita de tur
nee de pe Coasta de Azur, 
tenisul românesc figurează și 
el cu o performanță destui 
de recentă. Ea aparține tînă- 
rului nostru campion 
Năstase, învingător, anul tre
cut, în unul din turneele 
ternaționale desfășurate 
Cannes. O (performanță . care 
va trebui susținută cu altele, 
mai frumoase, în apropiatele 
starturi.

Ilie

in
ia

Si acum, din nou la schi. 
De data aceasta, în de
corul Munților Stîncoși 

din Colorado, unde începe o 
nouă suită — pe pămînt ame
rican — de concursuri con
tînd pentru „Cupa Mondială". 
Nu vom intra în controver
sele de culise privind 
parea în continuare 
Jean Claude Killy la 
competiție a schiului 
Deocamdată, se anunță 
simpaticul Jean Claude, cîști- 
gător în prima rundă a dis
putei cu F.I.S., se și află 
dincolo de ocean, așteptînd 
să ia startul la Aspen, întîia 
gazdă a așilor schiului. Pînă 
acum, Killy figurează ca a- 
mator. Dar se 
despre 
concursuri 
albe...

Foarte ] 
vizită a 
cel mai 
schi din 
(S.U.A.), posedînd pîrtii pen
tru probele alpine și de fond, 
însumînd aproape 150 km. 
Aici au existat, cîndva, mine 
de argint, a căror exploatare 
a fost sistată la epuizarea fi
lonului, 
doar un 
tutistică.
Aspen: lacuri bogate în 
trăvi și un festival 
preclasică, organizat 
zilele verii.

Iată pozițiile, în 
clasamente ale 
Evian, după concursurile 
la Meribel și Abetone : MAS
CULIN : 1. Killy (Franța) 
p; 2. Giovanoli (Elveția) 
p; 3. Bruggmann (Elv.) 77 
4. Nenning (Austria) 69 

Schranz (Austria) 69

parti ci- 
a lui 
marea 
alpin, 

că

și vorbește 
eventualitatea unor 

„open" >pe pîrtiile

pe scurt, cartea de 
localității Aspen. Este 
important centru de 

statul Colorado

ele constituind azi 
punct de atracție 

Alte notații, pentru I 
:r Păs- |

de muzică 
anual, în

cele două 
Trofeului 

de

180
117
P ;
P;
P;5.

6. Perillat (Fr.) 59 p; FEMI
NIN ; 1. Isabelle Mir (Franța) 
150 p f ' ~
(Fr.) 124 
(Fr.) 115 
(Canada) 
Bochatay 
Marielle

După cum vedem, reprezen
tanții școlii franceze de schi 
sînt foarte bine situați înain
tea ultimelor teste. După 
Aspen (15—17 martie), elita 
schiului se deplasează în Ca
nada, la Rossland (30—31 

martie) și va reveni la înce
putul lunii viitoare din nou 
în S.U.A., pentru ultimul start: 
Heavently Valley (5—7 apri
lie).

2. Florence Steurer 
p; 3. Annie Famose 
p; 4. Nancy Greene 
101 p ,■ 5. Fernar.de 

(Elv.) 99 p; 6.
Goitschel (Fr.) 91 p.

RD. V.

Proba de săritură cu prăjina a fost una dintre cele mai reușite 
sub aspect valoric, la recentele „europene" de sală de la 
Madrid. Rezultatele înregistrate sînt superioare, de pildă, celor 
de la C.E. din 1966 — Budapesta. In fotografie. Wolfgang 
Nordwig stabilește un nou record european de sală cu 5,20 m.

^tdex- radio telefon^
UNA DIN PARTI
DELE CENTRALE 
ale rundei a 6-a 
în turneul interna
țional de șah de la 
Belgrad, s-a jucat 
între camnioana 
mondială Nona Ga- 
prindașvili șl maes- 
tra internațională 
Alexandra Nicolau. 
După un joc pozi
țional, în care a re
zultat pe tablă o e- 
galltate perfectă, 
cele două șahlste au 
căzut de acord asu
pra remizei. în a- 
cest timp iugoslava 
Mllunka Markovicl 
înscria a 6-a vic
torie consecutivă 
(de data aceasta la 
Bilek), consolidîn- 
du-și poziția de li
deră a clasamentu
lui. Liliak, cu pie
sele albe, a pierdut 
la Katia Jovanovici, 
iar Tereza Stadler 
a învins-o pe Rad- 
zikowska. Remiza 
a fost consemnată 
în partida Asenova 
— Konarkowska. 
Kușnlr a întrerupt 
cu avantaj la Jiv- 
kovicl.

In clasament con
duce Markovici cu 
6 puncte, urmată 
de Gaprindașvili — 
5 puncte, Nicolau — 
4 puncte etc.

tor un ciclist sus
pendat Potrivit
unei decizii a Fe
derației internațio
nale de ciclism, 
Wolfshohl nu are 
dreptul să participe 
la curse pînă la 1 
aprilie, fiind sus
pendat pentru folo
sirea dopingului la 
recentele campio
nate Mondiale de 
clciocros.

binata nordică a 
revenit schiorului 
John Bower (SUA) 
în 50:12,0. Campio
nul olimpic Franz 
Keller (R.F.G.) s-a 
clasat pe locul 15.

DUPĂ ETAPA
8-A, Marignane

A
Toulon (129“ km’ cu 
escaladarea munte
lui Faron), cursa 
cielistă Paris — 
Nisa are ca lider 
pe rutierul vest- 
german Wolfshohl, 
urmat la circa 4 mi
nute de befgianul 
Ferdinand Bracke. 
Etapa a revenit tî- 
nărului ciclist bel
gian Wilfried Da
vid în 3h 33:41,0 se
cundat de Wolfs
hohl la 20 sec. Plu
tonul, în care se a- 
flau Bracks. An- 
quetil, Poulidor, a 
sosit după 5 minu
te. De remarcut că 
anul acesta, cursa 
Paris — Nisa riscă 
să aibă ca învingă-

LA MOSCOVA S-a 
desfășurat primul 
meci dintre echipe
le Ț.S.K.A. Mosco
va și Levski Sofia, 
contînd pentru sfer
turile de finală ale 
„Cupei campionilor 
europenii la volei 
feminin. Voleiba
listele sovietice au 
terminat învingă
toare cu scorul de 
3—0 (15—4, 15—3,
15—2). Returul aces
tei întîlniri se 
disputa la 22 
tie la Sofia.

IN CEL DE-AL 
DOILEA JOC din 
cadrul turneului pe 
care îl întreprinde 
în prezent în Uru
guay, selecționata 
masculină de bas
chet a U.R.S.S. a 
întîlnit la Monte
video reprezentati
va țării gazdă. Oas
peții au terminat 
învingători cu sco
rul de 79—62 (38—11).

va 
mar-

for-
în

CONFIRMÎND 
ma excelentă 
care se află în a- 
cest sezon, sprin
tera australiană 
Diane Burge a e- 
galat recordul mon
dial pe distanța de 
60 m, fiind crono
metrată cu 
de 7,2. 
mondial 
din anul 
patrloatei 
tty Cuthbert.

timpul 
Recordul 
aparține 

1960 com- 
sale Be-

PRIMA ZI a 
diționalului i 
curs de schi de 
Holmenkollen (Nor
vegia) a prilejuit 
un nou succes al 
campioanei olimpi
ce, suedeza Toini 
Gustafsson, care a 
cîștigat proba de 
10 kilometri cu tim
pul de 35:59,7. în 
proba de 15 kilo
metri bărbați a 
ieșit învingător fin
landezul Eero Măn- 
tyranta, cronome
trat cu timpul de 
46:30,5.

Cursa de 15 kilo
metri pentru com-

tra- 
con- 

, la

LA ASPEN (COLO
RADO) se află în 
prezent cei mai 
buni schiori alpini 
din lume careși 
vor disputa timp de 
cîteva zile „Cupa 
Andres Roeh“, con
tînd pentru campio
natul mondial. în 
antrenamentul non
stop în vederea pro
bei de coborîre- 
bărbați cel mai bun 
timp a fost reali
zat de americanul 
Ken Phelps, urmat 
de Jean Claude Ki
lly și Bill Kid 
(S.U.A.) — la 1,7 
sec.

REZULTATE ÎNRE
GISTRATE în com
petițiile europene 
masculine de bas
chet : „Cupa cupe
lor" : la Atena,
A.E.K. — Ignis Va
rese (Italia) 72—52 
(36—26), baschetba- 
llștli greci calificîn- 
du-se pentru finala 
competiției; Ia Fra
ga, Slavia — Vor- 
wărts Leipzig 98—76 
(53—42), echipa pra- 
gheză fiind a doua 
finalistă, în „CCE“: 
Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia — Ju- 
ventud Badalona 
106—101 (51—48); Real 
Madrid — Racing 
Malines 98—65 (47-— 
21).
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