
O performanță remarcabilă 
a scrimerilor noștri

STEAUA BUCUREȘTI-
LOCUL 2 ÎN „C.C.E."

PARIS (prin telefon). Vineri 
seara au fost cunoscute fina
listele „Cupei campionilor eu
ropeni" la floretă băieți. Una 
dintre acestea a fost echipa 
Steaua, campioana României, 
care a întrecut cu 9—5 pe cam
pioana Ungariei, Dozsa Buda
pesta. Partida s-a desfășurat 
tot timpul în avantajul flore- 
tiștilor de la Steaua. Ei au con
dus cu 1—0 (Drîmbă — Gyar- 
maty 5-4). au fost egalați 
(Falb — Furedy 3—5), dar au 
preluat conducerea (Ardeleanu 
— Szabo 5—1) și au terminat 
prima manșă în avantaj, cu 
3—1 (Țiu — Marton 5—4). In 
manșa a 2-a, Drîmbă pierde la 
Furedy (2—5), dar, in continua
re, Ardeleanu restabilește dis
tanța de două victorii, învin- 
gîndu-1 pe Gyarniaty, cu 5—3. 
Falb merge slab și nu reușeș
te să treacă de Marton (3—5). 
Cum Țiu ciștigă la Szabo (5—1), 
și manșa a 2-a se încheie cu 
avantaj de partea campioanei 
țării noastre : 5—3. Manșa a 3-a 
aduce două victorii consecutive 
ale trăgătorilor bucureșteni : 
Ardeleanu — Furedy 5—4 și 
Drîmbă — Marton 5—2. în asal
tul următor, însă, Țiu pierde 
la Gyarmaty, cu 2—5. In asal
tul ultim al, manșei a 3-a 
Falb, care nu se regăsește, ce
dează și la Szabo, cu 2—5. 
Scor general : 7—5 pentru
Steaua. Din ultima manșă nu 
se mai trag decît două asalturi,

ambele câștigate de sportivii 
noștri : Ardeleanu —• Marton 
5—3 și Țiu — Furedy 5—4, Me
ciul ia sfîrșit cu victoria netă 
(9—5) a floretiștilor de la 
Steaua, care se r&vanșează, ast
fel', după înfrîngerea de anul 
trecut, în aceeași competiție.

In cealaltă semifinală, 
Ț.S.K.A. Moscova a dispus cu 
9—3 de campioana Poloniei, 

Marimont. Realizatori : Putia- 
tin 3, Litov 3, Sveșnikov 2 și 
Midler, respectiv Wojda, Zdar- 
sky și Gorjehowsky.

Simbătă după-amlază a avut 
loc finala competiției. Prota
goniste : Steaua București și 
Ț.S.K.A. Moscova. Mai puțin 
calmi decît adversarii lor, flo- 
retiștii români n-au mai putut 
reedita performanța din meciul 
cu Dozsa, cedind cu 9—4.

Este, însă, interesant de 
semnalat că scorul a fost des
tul de strâns după primele 
două manșe. Floretiștii mosco- 
viți au condus cu 2—0 (Sisikin 
— Drîmbă 5—2 și Putiatin — 
Falb 5—1), dar sportivii noștri 
au reușit să egaleze : Ardelea
nu — Litov 5—3 și Țiu — Sveș
nikov 5—4. 2—2, deci, după
manșa 1. In manșa a 2-a de
butăm cu o victorie : Drim- 
bă — Putiatin 5—4 și Steaua 
conduce cu 3—2. Ț.S.K.A. ega
lează prin Sisikin, care dispu
ne de Ardeleanu cu 5—2. Asal-

(Continuare în pag. a 4-a)
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(Citiți cronica 
în pagina a 3-a)

Drama din minutul 53 I 
Gornea nu mai poate ajunge 
mingea trimisă de... Birău. 
Codreanu exploatează situa
ția creată, expediind balonul 
în plasă.

Foto: AUREL NEAGU

Astăzi în divizia A
• PROGRESUL — JÎUL

PETROȘENI (stadionul Re
publicii, ora 15,30)
• A.S.A. TG. MUREȘ — 
STEAUA

® STEAGUL ROȘU —
F. C. ARGEȘ
• UNIVERSITATEA CRAIO
VA — DINAMO BUCU
REȘTI
© PETROLUL — FARUL
• DÎNAMO BACĂU — 
UNIVERSITATEA CLUJ

Cei patru floretiști de la Steaua București, care au reușit frumoasa performanță de a 
termina pe locul 2 întrecerile din cadrul „Cupei campionilor europeni". De la stingă la dreapta:

Ionel Drîmbă, Miihai Țiu, Ștefan Ardeleanu și Iuliu Falb

LA LUPTE GRECO-ROMANE
A.ROMANIA - R. S. S. BIELORUSA 4,5-3,5

CRAIOVA 16 (prin telefon). — 
Astă-seară a avut Ioc în orașul 
nostru întîlnirea internațională 

i $e lupte greco-romane dintre re
prezentativele României și R.S.S, 
Bieloruse, la care a asistat un 
numeros public. Luptătorii ro
mâni au avut de înfruntat 
o formație foarte puternică, 
din care fac parte compo
nent! ai diferitelor loturi ale

U.RJS.S. La sfîrșitul unor dis
pute echilibrate sportivii români 
și-au adjudecat victoria la li
mită : 4y3—3Vj. Din „
nostru au dat satisfacții depline 
doar Simion Popescu și Nieolae 
Martinescu care au dominat în 
meciurile respective, întreeîn- 
du-și adversarii de o manieră 
categorică. Reprezentantul echi
pei române la categoria grea, C.

,optuF

Bușoiu, a inițiat cîteva acțiuni de 
fixarea adversarului la parter 
dar fără rezultat și în urma ce
lor trei avertismente primite a 
pierdut prin descalificare.

Rezultate tehnice r categ. 52 kg 
— Gh. stoiciu egal cu Babaho- 
nov, categ. 57 kg — I. Alionescu 
egal cu Brocko, categ. 63 kg S. 
Popescu b.p. Madanțev, categ. 70 
kg — I. Enache egal cu Fedor- 
cenko, categ. 78 kg — I. Țărâna 
egal cu Fefelov, 
Gh. Popovici egal 
categ. 97 kg — N. 
Ivanov, categ. + 
b. dese. repr. III C. Bușoiu.

ST. GURGUI — coresp. princ.

categ. .37 kg. 
cu Starostenko, 
Martinescu b.p. 
97 kg — Susie

După 7 ani

REVANȘA BRUNO PARMA-
FLORIN GHEORGHIU!

va 
în-

Cea de a doua reuniune 
avea loc luni în București, 
cepînd de la ora 18,45, în sala 
Dinamo.

MAI VEDEA CUPLAJE?

RIDIJRi PE I Al A IIAARA A UNOR STADIOANE
In ultimii 10 ani s-au construit 

în țara noastră numeroase sta
dioane. Orașele Iași, Constanța, 
Bacău, Pitești, Craiova, Cluj, Ti
mișoara figurează pe harta spor
tivă a țărij cu stadioane de mare 
capacitate. La Brașov este, de a- 
semenea, în curs de realizare un 
mare complex sportiv. Dacă nu
mărul terenurilor de antrena
ment este insuficient față de ne
cesitățile echipelor de toate ca
tegoriile, pentru competițiile fot
balistice de amploare (divizia na
țională și meciuri internaționale) 
România are o rețea de stadioane 
moderne, răspîndite omogen, care 
ne-ar permite, dacă numai ^ceas
ta ar fi condiția, să organizăm 
chiar și un campionat mondial.

Construcții sportive de aseme
nea anvergură înseamnă investi
ții masive, de ordinul sutelor de 
milioane, alocate de statul nos
tru.

Aceste edificii ale sportului, ri
dicate cu sentimentul că repre
zintă bunuri naționale cu valoare 
de întrebuințare îndelungată, 
trebuie să reziste la trei criterii 
de apreciere : 1) funcționalitate : 
2) estetică ; 3) durabilitate și
conservare.

Vizitînd, de curînd, trei stadioa
ne (Pitești, Craiova și Timișoa
ra), am observat anomalii care le 
scad gradul de utilitate și con
fort. semne de degradare, inad
misibile pentru tinerețea a- 
cestor construcții și am cunos
cut cauzele cronicii lor nerenta- 
bilități.

LA PITEȘTI, AMNEZIE 
Șl CALCULE SUPERFICIALE

Aici, proiectanții n-au pre
văzut magazie de echipament. 
Or fi crezut oamenii că nu 
este necesară o asemenea în
căpere ? ! Sperăm să afle 
măcar acum ceea ce era nor
mal să șlie prin 1961 ; injec- 
torul instalației de încălzire 
e mult prea mic [ață de ne
cesități (calculat doar pentru 
patru ore); în sala de gim
nastică, numărul elementelor

întrecerile hocheiștilor juniori
Patinoarul artificial din parcul 

„23 August44 a găzduit aseară ulti
mele jocuri ale preliminariilor tur
neului final al campionatului repu
blican de juniori la hochei.

Rezultatele: Flacăra Brașov — Șu- 
rianul Sebeș-Alba 11—4 (5—0, 4—2, 
2—2) ; Avîntul M. Ciuc — Metalul 
Rădăuți 5—4 (2—1, 2—1, 1—2).

Astăzi au loc meciurile decisive 
pentru definitivarea clasamneiului 
final după următorul program : ora 
8 : Metalul — Șurianul (pentru locu
rile 5—6) ; ora 17 : Avîntul — Fla
căra (loc 3—4) ; ora 19 : Steaua — 
Dinamo (Ioc 1—2).

de calorifer este neconcordant 
cubajului; copertina vestia
relor și tribunei oficiale a fost 
acoperită cu bitum. Topit de 
soare, bitumul s-a prelins în

Vi

canalele de scurgere, 
du-le. Apele 
rezultate din 
s-au infiltrat 
fost necesare 
acoperiș fiind înlocuit).

blocîn- 
ploilor și cele 
topirea zăpezilor 
prin pereți. Au 

reparații (vechiul 
Era

oare greu 
bitumului 
Stadionul 
sință în 
această iarnă instalația de apă 
caldă n-a funcționat. Datorită 
creșterii consumului de apă, 
în relație cu sporirea numă
rului de întreprinderi indus
triale din orașul Pitești și cu 
lucrări de modernizare a re
țelei de aprovizionare, în 
acest oraș consumul de apă 
va fi raționalizat o perioadă. 
Această dificultate obiectivă 
ar fi putut fi neutralizată prin 
prevederea și realizarea unui 
rezervor propriu, dotat cu un 
mijloc de pompare. Lucrarea 
ar fi costat cei mult 15—20 000

de prevăzut reacția 
la căldura soarelui ? 
a lost dat în îolo- 
1964, dar pînă In

lei. Dar, efectele ei favorabile 
ar fi depășit înzecit această 
sumă. Fotbaliștii se antrenează 
și joacă mult. în anotimpul, 
rece. Apa caldă le este absolut 
necesară după eforturi fizice 
intense, pentru atenuarea obo
selii, pentru stimularea pro
ceselor de recuperare. Con
comitent, reproșăm și absența 
unui mic bazin cu apă caldă, 
în care să se scufunde ju
cătorii în asemenea circum
stanțe. Menționăm că, o dată 
cu venirea iernii, au „înghețat" 
și lucrările de amenajare a 
terenului de antrenament.

Romulus BALABAN
(Continuare în pag. a 3-a)

| DISTINCȚII
Șl ECOURI

ANTRENORI ROMÂNI
DE HALTERE LA VARNA

“1
l
l

ÎN DIVIZIA A LA BASCHET

Progresul-I.C.F. 54-46
Echipa din str. dr. Staicovici are 

o situație destul de precară în cla
sament. Ca atare, aseară, în partida 
cu I.C.F., a început jocul foarte pru
dent, dar cînd și-a dat seama că ad
versarele nu sînt „în mină”, a for
țat și a cîștigat pe meiit : Progre
sul — I.C.F. 54—46. (23—23).

Începînd de mîine se desfă
șoară la Varna, timp de o 
săptămînă, o consfătuire me
todică la haltere, la care par
ticipă antrenori din țările so
cialiste. Din țara noastră iau 
parte la lucrări antrenorii A- 
lexandru Cosma și Nieolae 
Amzuică.

I

I
GALA CENTURII TRANSMISIBILE

Numele lui BRUNO PARMA 
a devenit cunoscut iubitorilor 
de șah din România în anul 
1961. Și chiar foarte... anti
patic I Motivul ? Tînărul iu
goslav, pe atunci elev, parti
cipase la Haga alături de 
Florin al nostru la lupta pen
tru titlul mondial al juniorilor. 
Și a cîștiqat, absolut la po- 
tou, cînd nimeni nu se mai - 
aștepta, o cursă dramatică, in 
întilnirea decisivă, Gheorgniu 
a căzut într-o analiză teore
tică iugoslavă din Siciliana 
(opera lui Matanovici, antre
norul și securidantul lui Par
ma), a pierdut partida și me
dalia de aur a poposit la 
Ljubljana, în loc să ajungă 
la Ploiești, unde totul fusese 
pregătit pentru o primire tri
umfală.

Dar spiritul de fair-play a 
fost mai puternic decît ne
cazul și amatorii noștri de. 
șah l-au iertat, bineînțeles, pe 
Parma. La urma urmei, a nu 
recunoaște și prețui victoria 
unui adversar mai bun este 
un semn de infirmitate psihică.

★
Și iată-ne acum la o cafea 

cu Parma. Interlocutorul cos-

tru este un băiat 
foarte simpatic, 
deosebit de mo
dest, care în ciuda 
marelui său renu
me se abține de 
la stilul sentenți
os, de la aprecie
rile exhaustive.

— Cum aș putea 
să uit acel duel! 
Sincer să vă spun, 
nu credeam că voi 
cîștiga. Florin ju
ca de pe atunci 
formidabil. Titlul 
de campion mon
dial de juniori Qe 
care l-a cucerit 
doi ani mai tîrziu 
a fost o dreaptă

recunoaștere a valorii Iui.
— De atunci, de la Haga...
— ...n-am mai jucat cu 

Florin Gheorghiu, ne continuă 
Parma ideea. Eu am lipsit 
aproape doi ani din șah, timp 
în care mi-am satisfăcut ser
viciul militar. Revanșa noa
stră se va produce, așadar, 
aici, la București.

— In penultima rundă, ca 
si la Haga.

— $i ca similitudinea să se 
păstreze, am albele și de data 
aceasta, adaugă Parma.

— Să sperăm că nu se va 
repeta și... varianta.

— Mă mulțumesc cu o re
miză ..

—■ Apropo de remize, vl se 
incriminează deseori predilec-

Valeriu CHiOSE

(Continuare in pag. a 4-a)

Citiți în pag. a 4-a :
DUELURILE 
TEORETICE 
DIN RUNDA a IV-a

comentate de
S. SAMARIAN

Gaia finală 
tirea spectatorilor prin 
meciurile ^aici - <_u un uunjcu uulcju u 
dica, in fixul, victoria celui urmă.

în cadrul căreia s-au distribuit pentru prima oară centurile „Sportul" va rămîne multă vreme vie în amin-
.... i dinamismul și valoarea intîlnirllor. Memoria peliculei vă redă o fază caracteristică a unuia din 

galei : eu un croșeu violent de stingă, Stauet (dreapta) l-a trimis Ia podea p« Moldovan ; ceea ce nu a putut rmpie- 
t.'ir-lnrio r nt i'i ri in ti-îniS

D
eunăzi, șase tineri din aureo
latul echipaj al flotilei noastre 
de caiac-canoe, doi iscusiți 
„mușchetari" devenifi campioni 
ai lumii și cinci dintre cei mai 
pricepuți tehnicieni ai boxului, 
tirului și scrimei românești au 

fost distinși cu titlurile supreme : „ma
estru emerit al sportului" și „antrenor 
emerit".

Solemn, cu profunde semnificații, o- 
glindind deopotrivă strădaniile, talen
tul, valorile personale și totala lor pre
țuire, actul festiv a devenit — de mul
tă vreme — un act obișnuit, dar de 
fiecare dată emoționant. Desigur, în 
primul rînd, pentru cei cărora aceas
tă recunoaștere le certifică, de fapt, 
ascensiunea pe piscurile sportive. Apoi, 
sau în aceeași clipă, pentru toți cel 
care iubesc sportul și năzuiesc la per
manenta lui prosperitate.

De la premiera care, după J.O. a'e ia 
Helsinki, s-a bucurat de strălucirea ce
lei d.intîi medalii de aur cucerite la 
Jocurile Olimpice și pînă astăzi, actul 
festiv a cunoscut numeroase reeditări. 
De fiecare dată tabelul de onoare al 
„emeriților" — sportivi și antrenori —• 
s-a. îmbogățit. De fiecare dată s-au 
scris pagini glorioase despre viguroasa 
și multilaterala consacrare a sportului 
românesc în ierarhia europeană și 
mondială.

Așa a fost după clipele marilor vic
torii cucerite, de-a lungul anilor, la 
handbal, tir, lupte, caiac-canoe, atle
tism, scrimă, volei, box ș.a. Puternic 
amplificat, ecoul primelor mari perfor
manțe a ajuns rapid pe stadioane, în 
săli. Și în inimile sportivilor.

Acum, din nou, decernarea titlurilor 
de „maestru emerit al sportului" și „an
trenor emerit" amintește succese presti
gioase ale sportului românesc.

. Pentru cei distinși, prilej de bucurie 
și mîndrie. Der și de meditație la ma
joratele răspunderi viitoare. Pentru cei
lalți, sportivi sau antrenori, colegi ai 
celor sărbătoriți recent, puternic stimu
lent într-o frumoasă și cinstită cursă de 
urmărire.

Și încă 
sportivi și 
tele titluri 
părătoare
în multe sporturi [călărie, ciclism, ho
chei, polo etc.) nu există nici un maes
tru emerit, nici un antrenor emerit ?

Poate că actualul sezon în aer liber, 
cu finalul său olimpic, va purta și prin 
alte locuri ecoul ambiției de a învinge 
grelele obstacole care presară drumul 
performanțelor, al consacrării mondiale. 
Ce bine ar fi I

ceva : lectura numelor de 
antrenori care au primit înal- 
amintește cîteva absențe su- 
și inexplicabile. De ce încă

Dan GÂRLEȘTEANU

I
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Un document rar: atestarea
la Capul Nord

Note de călătorie (II)
7.01.1968; Dakar-Rio de Ja

neiro — 7 000 km ; 6,30 h. Ateri
zăm Ia Rio de Janeiro în ju
rul orei 8,30 (fusul orar local 
este cu două ore In urma ce
lui din Dakar), intr-un decor 
feeric.

Cu o populație de aproape 
4 milioane de locuitori, avind 
o așezare pitorească, e ade
vărată brățară prinsă pe gîtul 
oceanului, Rio de Janeiro își 
merită cu prisosință renumele 
de cel mai frumos oraș din 
lume...

La aeroport, sîntem aștep
tați de impresar, care ne a- 
nunță că băieții au plecat la 
Porto Alegre, prima etapă în 
turneul brazilian, fată-ne, deci, 
îmbarcați la interval de nici 
o jumătate de oră, pe un a- 
vion care ne va duce spre 
sudul Braziliei, în Rio Grande 
do Sul.

Pe drum, o nouă cunoștin
ță : Sao Paulo, orașul rege al 
industriei braziliene. Concen- 
trînd aproape 40 la sută din 
producția textilă, 30 la sută 
din aceea a zahărului, o foarte 
mare parte din industria con
structoare de mașini. Sao Paulo 
a ajuns astăzi la o populație 
de 5 milioane de locuitori. Pri
vind orașul dinspre ocean, ră- 
mîi impresionat de asemăna
rea lui cu New York-ul, dato
rită înălțimilor amețitoare ale 
buildingurilor de beton, oțel 
și sticlă care ating 40—50 de 
etaje. De altfel, aceasta este 
caracteristica principală a tu
turor orașelor sudice brazilie
ne : Rio de Janeiro, Sao Pau
lo, Curitiba, Porto Alegre, Lon- 
drina, 
„înalte 
puțin în 
mercială.

...Porto 
zului. Se 
mîncarea 
lienilor, preparată din 
friptă de vită, trecută prin fă
ină de mate. Revederea cu 
delegația noastră este deose
bit de plăcută. Aflu amănun
te despre meciul susținut la 
Copacabana, cu o selecționată 
locală, despre accidentarea lui 
Mocanu și Măndoiu, dfispre 
antrenamentul de la Flamengo 
și despre atracțiile orașului, 

după-amiaza aceleiași zile 
putut urmări niște curse 

cai, la care Dan și Pîrcă- 
au reușit să recîștige su
pe care au mizat pe calul-

toate mai degrabă 
decît „întinse") cel 
zona centrală și co-

Alegre, la ora prln- 
servește „churrasco", 
tradițională a brazi- 

carne

în 
am 
de 
Jab 
ma 
vedetă, indicat drept cîștigător 
de toată lumea.

Am lost invitați apoi să a- 
sistăm la citeva întîlniri de 
catch. La intrare o primă sur
priză : sîntem controlați (pre
vedere... sud-americană!) dacă 
nu avem asupra noastră arme 
albe, revolvere, pietre, petar
de. Cit despre meciuri, de la 
prezentarea participanților, ca
re apăreau cu coarne pe cap, 
cu coafuri și cu tatuaje care

{/

*

CONSTANTTN CHELARU, IAȘI. 
— 1) Zamora a fost un portar de 
mare clasă. De aici însă și pînă 
la... poveștile care au ajuns la 
urechile dv., că n*ar fi primit 
nici un gol în cariera sa, este o 
cale mult prea lungă, pe care n-a 
putut s-o străbată decît fantezia 
unora. 2) Cine scornește asemenea 
lucruri ? Hm ! Ozon avea picio
rul drept sigilat, ca să nu mar
cheze prea multe goluri (?!) Mai 
de grabă o asemenea scuză 
putea invoca 
astăzi !

ar
fotbaliștii noștri de

GYORGY, BAIA 
J.O. de la Helsinki

NEMECZ
MARE. — La . . .
(1952) aruncarea ciocanului a. fost 
cîștigată de atletul maghiar lozsef 
Csermak. Performanța : 60,34 m. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat. Storch -— Germania (58,86 m) 
și Imre Nemeth — Ungaria (57,74 
m). Cu aceste rezultate, astăzi ai 
emoții într-i i campionat... inter- 
străzi I Exagerat ? Se poate. Dar 
altfel, răspunsul rămînea fără 
poantă 1

mai de care mai înspăimîntă- 
toare, și terminînd cu trucu
rile pe care le foloseau — to
tul avea un aer mai degrabă 
trist, amintind vechile bîlciuri 
de la noi...

11.01.1968. Meciul cu Gre- 
mio. Dimineața are loc ședin
ța tehnică. Se anunță forma
ția : nu voi juca, considerin' 
clu-se că mă resimt după lun
gul drum făcut în ultimele zi
le. Partida șe dispută în noc
turnă, în fața unui public 
foarte numeros. Jucătorii no
ștri evoluează foarte degajat, 
temperatura nemaiconstituind 
un impediment pentru ei. Re
marc lâ brazilieni pe Aicindo, 
un fost component al selec
ționatei Braziliei, jucător foar
te tehnic și extrem de rapid, 
și pe Lopez, un strateg de 
clasă. Totodată, revăd o ve
che cunoștință a spectatorilor 
bucureșteni, fundașul Ortunho,, 
care în ciuda celor 35 de ani 
continuă să fie unul dintre 
cei mai buni apărători brazi
lieni. După meci, din nou la 
drum, spre Maringa. Urmărim, 
desfășurate sub octili noștri, 
imensele plantații de cafea, 
principala sursă de venituri a 
fermierilor din această parte 
a Braziliei. La Maringa con
ducem 75 de minute din joc și 
numai accidentul grav al lui 
Adamache ne-a făcut să pier
dem meciul. înlocuitorul lui, 
Coman, poate și impresionat 
de neșansa lui Adamache, a 
primit un gol cum rar se poa
te vedea: portarul advers a 
degajat lung, mingea trecînd 
și peste Barbu și peste 
man, ieșiți în întîmpinarea 
atacantul brazilian care a 
mărit faza, n-a mai 
ceva 'de făcut decît 
troducă în poartă.
15.01.1968

SPORTIVI SUB CUPOLA ACADEMIEISAVANTUL-BIOLOG EMIL POP NE VORBEȘTEDESPRE ANII TINEREȚII SALE
Pe cai neinșeuați, in satul natal și „progimnast“ la aparate 
Turist montan și alpinist pornit în cercetare științifică
Schiul—o pasiune pe care vîrsta o stăvilește dar nu o stinge

Nici pasiunea pentru cerce
tarea și studiul științelor bio
logice și nici multiplele sar
cini legate de calitatea de 
profesor la Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai”, de director al 
centrului de cercetări biologi
ce de la Cluj și de membru ti
tular la „Academie interna
tional d*Histoire des Sciences" 
din Paris, nu l-au îndepărtat 
de sport pe academicianul 
doctor-docent EMIL POP.

La vîrsta de 71 de ani, dis
tinsul nostru interlocutor ne 
dezvăluie cu mîndrie „perfor
manțele" sale sportive, ne vor
bește despre exercițiul fizic ca 
despre un prieten drag.

avut
să o

Co- 
ei ; 
ur- 
alt-
in-

MARINGA — LONDRINA — 
CURITIBA. Dar despre asta, 
data viitoare.

Mircea LUCESCU
jucător la Dinamo București

,-,...O medicamentație greșită m-a 
șubrezit încă din copilărie, își 
începe firul amintirilor, omul 
svelt în fața căruia ne aflăm — 
dar. evitând fuga șl sporturile 
— asa-zlse de ,.efort violent", 
am reușit totuși să mă bucur 
de privilegiile cu care sportul, 
exercițiul fizic îmbracă vîrsta 
de aur a copilăriei, prelungind, 
apoi, in adolescentă și gradat, 
pînă în zilele noastre, aceste o- 
bișnuinți fermecătoare.

Am cunoscut astfel împlinirea 
unul vis care-i anima pe toti 
copiii : acela de a fi călăreț. 
Da, călăream pe cai neînșeuati; 
înotul (în 
Bucerzii) 
asemenea, 
drumeția, 
poarte spre Cetate, 
calcar situată la izvoarele Văii 
Bucerzii, sau chiar ia Iezerul 
Ighielulul, un lac carstic. — 
;,fără fund”, cale de vreo 20 de 
km dus și întors de casă.

Dar „surplusul” energiei, 
tot fizicul meu debil, trebuia 
consumat. Șl prilejul era la în-

demînă: aparatele de gimnasti
că ale școlii. încă în primele 
clase ale liceului catolic de la 
Alba Iulia ajunsesem fruntaș la 
sul, la paralele, la capră la cal, 
la inele. Ca să nu uit figurile, 
țăranul isteț Trată Damian a 
construit, la rugămintea mea, 
acolo, în grădina caselor mele 
părintești din comuna Bucerdea 
Vinoasă, paralele și sul ; 
o cracă 
tal am 
guri cu 
căptușit.
executam figurile —   _ - 
stăpîneam eu virtuozitatea unul 
acrobat, spre surprinderea, a- 
desea îngrijorată, a vecinilor 
noștri de ulucă, de stradă, a 
oamenilor din sat. dintre care 
cel mai bătrîn îmi tot prezicea 
că ,,al să-ți rupi sehinaraa pe-a- 
cel sul năzdrăvan trimis de 
diavol".

— Se pare că gimnastica 
la aparate nu mai era 
pentru tiv. joacă de copil. 
Devenise chiar o pasiune...

iar pe 
a unui nue monumen- 
spînzurat două ștrean- 
două inele de fier ne- 
Seara. ca și peste zi, • 

pe care le

7.
/

apa puțin adîncă a 
avea să-ml ofere, de 
clipe plăcute, ca și 
ce începuse să mă 

o stîncă de

Puterea obișnuinței
Desen de TONI

ANDREI PECHICI, BUCUREȘTI. 
— Ne întrebați în ce a constat 
greșeala fotbalistului Grozea (Pe
trolul), care, la un moment dat, 
în meciul cu Dinamo București, 
jucînd de mai multe ori balonul 
pe picior, a fost sancționat de ar
bitrul Zaharia Drăghici. Asistînd 
la meci, am fost la fel de nedu
merit ca șl dv. ! Un fotbalist are 
voie să joace și de 100 de ori min
gea Pe picior. Arbitrul nu poate 
avea nimic împotrivă. Adversa
rul, da I Ca atare, duminică, nu 
acțiunea Iul Grozea, cl interven
ția arbitrului a fost... neregula
mentară. Se mai întâmplă...

RADU STEHAN, TIMIȘOARA. 
— Din cele 29 de întîlniri între se
lecționatele de fotbal ale Româ
niei și Iugoslaviei, 14 au fost cîș- 
tigate de fotbaliștii noștri, 12 de 
cei iugoslavi, iar celelalte 3 s-au 
terminat la egalitate.

ORLANDO PURZA, ARAD.
Am reținut cîteva din „reflecțiile" 
trimise de dv. :

e în fotbal, repetenția nu este 
o rușine. Fiecare echipă dorește 
să rămînă în clasa.» întâia.

S Un meci de fotbal nu trebuie 
comentat mai mult decît durea
ză.

9 Drumul spre glorie nu trece 
pe la „Melody-bar”.

CU

SOPORTERUL
Echipa de fot

bal Liverpool are 
suporteri chiar 
și în închisori. 
Un deținut a a- 
dresat clubului 
următoarea scri
soare : ^Doresc 
un bilet la me
ciul de cupă Li
verpool — Tot
tenham, care are 
loc sîmbătă. Vă 
rog să 
luațl
de rău că 
stau și 
1‘înd ca 
lumea, dar 
eliberez 
joi șl mi-e 
mă că nu 
găsesc bilete®.

nu-mi 
în nume 

nu 
eu Ia 
toată 

mă 
abia 
tea
ma!

O. IAKUB, BUCUREȘTI. - în 
rîndurile pe care ni le-ați trimis 
odată cu poezia ^Blestemul ste- 
Ustulute, țineți să faceți următoa-

rea precizare : „Nu vă deranjez 
cu nimic, întnieît n-am pretenții 
materiale”. Să știți că nu onora
riul ne deranjează. Poezia !

V. OROSZ, BRAȘOV. — Perfor
manța realizată de echipa de șta
fetă 4x100 a Universității din Ca
lifornia — 38,6 sec. — a fost omo
logată ca record mondial. Recor
dul european stabilit de echipa 
Franței, 38,9, n-a fost ratificat.

VASULE și M. AVRAM, SUCEA
VA. — Stadionul „23 August" din 
București are circa 65 060 de locuri 
de stat. Plin pînă la refuz, cum 
a fost, de pildă, la meciul Dina
mo București — Real Madrid, el 
poate cuprinde însă, și 80 000 de 
spectatori (socotind scările, coro
namentul și... bunăvoința unora 
de a se mai. „strînge" puțin !).

DUMITRU BĂRBULESCU, CO
MUNA SLĂVEȘTI — 1) Lui Gheor- 
ghe Constantin îi puteți scrie pe 
adresa clubului Steaua : Bucu
rești, str. Plevnei 114, sectorul 7. 
— 2) Vreți ca steaua să cîștige 
campionatul la fotbal, dar cu 
mai puține emoții- Fotbaliștii de 
ia Steaua sînt mai modești. S-ar 
mulțumi să-l cîștige, chiar cu 
emoții !

GR1GORE SPRINCENATU, 
BUCUREȘTI. — în activitatea lor 
fotbalistică, frații 
fost notați astfel : I — portarul 
și II — înaintașul de la Metalul 
Hunedoara.

Voinescu au

Ilustrajii N. CLAUDIU

— Așa este. Cartea o învățam 
eu că era centru "
gimnastica era pentru suflet si 
pentru trup, și tare era frumoa
să la acea vîrstă. după cum nu 
încetez s-o apreciez și azi, a- 
tunci eînd e realizată la nive
lul care trebuie să facă din 
gimnastică, deopotrivă, o știință, 
prin tehnicitate, șl o artă prin 
iscusința și mobilitatea execu
tantului. prin grația lui.

...La Brașov, în clasele supe
rioare de la liceul românesc de 
veche si mtddră tradiție cultu
rală și patriotică, ajunsesem 
conducător, —. ..progimnast” în 
nomenclatorul local, calitate în 
care eu demonstram figurile pe 
care urmau, apoi, să le încerce 
toți ceilalți.

Refăcut după război, de pe 
urma unei afecțiuni pulmonare, 
am cunoscut voluptatea unul nou 
sport, prin însăși studiile către 
care rn-am îndreptat, 'devenind 
naturalist: drumeția, drumeția
evoluată pînă la alpinisme&cl 
ce știe naturalistul Îndrăgostit 
de studiul, de profesia sa, de 
ceea ce-i oboseala sau riscul, 
atunci eînd trebuie să culeagă o 
floare rară; atunci eînd, pasiu
nea îl poartă pe cine știe care 
creastă de munte, într-un peisaj 
care nu e hărăzit oricui; decît 
celor care înfruntă primejdiile...

Devenisem botanist incă din 
timpul studenției si vrem» de 
patru decenii am drumeții an 
de an ea scrutător al covorului 
vegetal și ca îndrăgostit de fru
musețile naturii, de urcușul sau 
tîrttul prin strungi sau grohoti
șuri, reușind, fără să am o să
nătate deplină, 
tara în lung si 
cunosc culmile

Dar drumeția 
de cercetător biolog si neastâm
păr de turist montan, de alpi
nist atunci cind e necesar — 
m-a purtat el în alte locuri de
cît prin tară. Ea ml-a oferit sa
tisfacțiile priveliștilor din Afri
ca, zăpezile eterne ale Alpilor 
Elveției, de pe i,tunturi”-urlle 
Finlandei, culmile Munților Nor
vegiei...

minte, dar

să străbat totuși 
in latul ei. să-1 
șl văile.
mea. — pasiune

- și acum, continuați 
gimnastica ? Mai vă li
sați stîrnlt de chemarea 
drumeției ?

— Dacă primul război mondial 
a pus capăt gimnasticei mele la 
aparate, al doilea război mondial 
rr<-a Îndepărtat de la un alt sport 
care mi-a făcut plăcere si m-a 
ajutat să-ml păstrez mobilitatea, 
să-ml ordonez respirația, să-ml

întremez atenția si vederea: 
schiul. Intr-un fel, acrobatul de 
la gimnastică îsi satisfăcea la 
schi elanul echilibrului Iar tu
ristul montan avea in schi un 
bun vehicul, devotat si stimula
tiv. Dar de un deceniu, schiul 
a trecut și el în lumea marilor 
mele amintiri... In schimb 
metia mea de dună război 
fost mai intensă chiar decît 
lnte.

In ultimii ani, vîrsta, cu 
vitabila ei balanță deficitară în- 
tr-ale fizicului, m-a readus nu- 
rai la gimnastică, dar, firește, 
nu la aparate, cl numai la acel 
exercițiu cotidian de înviorare 
și la plimbările necesare sănă
tății.

Nu am renunțat însă definitiv 
la plaiuri și nici chiar la culmi, 
dar spre a le atinge cer ajuto
rul mașinii pînă acolo unde se 
poate. încolo, revăd si retrăiesc 
drumețiile din amintiri. astfel 
după cum se cuvine unul om 
trecut de șaptezeci de ani.

— Și dacă fenomenul 
faustian ar opera, nepre
văzut. în viața noastră, 
reîncepînd un ciclu bio
logic care v-ar aduce din 
nou pe plaiurile copilă
riei și ale unui al doilea 
început de viață 7...

dru- 
a 

îna-

ine-

— Aș fl prudent la medicamen
tase, dar oricare mi-ar fi re
zistenta fizică, gimnastica la a- 
parate, drumeția montană și al
pinismul, cu schiuri, firește, 
m-ar îndemna să o iau de la 
început, ca acum șase decenii, 
ca o chemare pornită din adîncu- 
rile ființei mele.

Urc la domnul Gore și pe scări mă-ncrucișez cu-n domn 
în haină de piele neagră care cobora treptele din două-n 
două, grăbit foarte dar cu nu știu ce iluminat în priviri 
și — în plus — cunoscut parcă amintirii mele. L-am în- 
tîlnit cîndva? L-am mai zărit undeva?

— Bineînțeles, zice dl. G. r.ăspunzînd lapsusului din mine. 
Este F., fostul jucător de la S.C. Buhuși.

— Ah...
— Și care astăzi lucrează-n conducerea lui pinamo Ba

cău.
-— Echipa care...
— Exact. Echipa care, după cum mă informează surîsul

tău că știi, s-a arătat cu neputință de învins pe teren pro
priu și cu neputință de neînvins în deplasare. Echipa care, 
neizbutind de-a lungul campionatului să smulgă nici măcar 
un punct (nu zic o victorie, un punct) pe terenul adversa
rilor (cu toate că a jucat pe toate stadioanele, inclusiv cu 
Dinamo la Bucurqști) a izbutit să devină cap de afiș pe tă- 
rîmul fotbalului contemporan. Așa cum îmi mărturisea F. 
(trimis de conducerea clubului în taină și pe trei zile diurnă 
la mine pentru, sfaturi î ce facem, Gore ?) necazul echipei 
e-atît de mare încît s-a preschimbat în caz. Omul are o 
servietă plină cu tăieturi din presa mondială 
căuani... ,

— Atît da departe au ajuns băieții ?
— Departe nu înseamnă întotdeauna și bine, 

despre echipă a-nceput să se scrie ca despre-o 
In revista „Play", formația noastră e pomenită 
„Știați că?“, între înălțimea Turnului Eiffel și vacile sfinte 
din Bombay. Ziarul „National" din Venezuela publică niște 
cuvinte încrucișate unde se poate citi... am văzut cu ochii 
mei adineaori...", ~ 
nu cucerește 
tere", și așa

— Iată ce
un renume...

— Să acționeze cu inteligență, 
este, (potrivit convingerilor mele, 
transforma răul în bine. Băcăuanii 
vărul în față, să considere că neputința despre care discutăm 
planează asupra lor ca o infirmitate sau destin, și, în. lec 
de a se împotrivi realității (ca un afon ce se chinuie steril 
încercînd a deveni saxofonist și ratîndu-și pînă la urmă 
viața) să-și pună întrebarea: avem un dezavantaj... aum să-l 
preschimbăm în avantaj 1

— Oum 7 strigai eu.
— Asta a spus și F. dar, după cîteva minute de gîndire, 

și-a retras exclamația. Pentru că planul înfățișat de min® e 
de-o logică fără cusur.

1) Dinamo Bacău cîiștigind, așa cum a dovedit pînă la ora 
de față că-i în stare, mai toate meciurile de-acasă, își asi
gură un punctaj îndestulător pentru o existență comodă în 
Divizia A, cam pe la mijlocul clasamentului.

2) D.B. nu mai joacă niciodată în deplasare. Taci... Pretex- 
tele-s simple: uneori pierde trenul, alteori uită legitimațiile 
la club (în această ordine de idei F. a fugit să-l contracteze 
pe magazinerul „Progresului" oferindu-i transferul la Ba
cău, pentru 50 000 lei. Operație financiară perfect legală ■ 
pentru că, spre deosebire de jucători care sînt amatori și 
nu primesc bani, magazinerii noștri sînt profesioniști) etc, 
etc. Urmarea : D.B. pierde prin forfait meciurile PE CARE 
LE-AR FI PIERDUT ORICUM, și în plus la scorul de 0—8. 
Scor pe deplin rezonabil i jucînd, băieții pot pierde la dife
rențe mai mari.

3) Primul cîștig î D.B. se odihnește două săptămîni din 
patru pe lună, spre deosebire de toate celelalte echipe care-șl 
irosesc puterile duminică de duminică.

4) Al doilea cîștig i primejdia de accidentare, avertismente, 
suspendări etc, mare și inevitabilă la tensiunea campionatu
lui, este redusă pentru D.B. cu 50%.

5) Al treilea cîștig: economii substanțiale la cheltuielile i>, 
de deplasare. Din sumele astfel 
cătorilor prime frumușele.

6) Al patrulea și cel mai de 
libere pe lună pentru activități

— Adică ?
—- Turnee fulger în Zanzibar.

„Team din 
niciodată puncta 
mai departe, 
înseamnă ca în 
Destul de trist...

despre bă-

Dovadă că 
curiozitate, 
la rubrica

Europa, vestit prin faptul că 
în deplasare. 2 cuvinte, 11 li-

loc 
Șl,

de-un nume să dobîndești 
ce anume l-ai sfătuit ?
După cum știi, inteligenta 
capacitatea omului de a 

trebuie să-și privească ade-

dobîndite se ipot acorda ju-

seamă cîștig: două duminici 
mai interesante.

p. conf. 
Al. MIRODAN

V. FIROIU

Amintiri

din urmă cu

amintiri.
Cine tși închipuia că patinajul este o desco

perire recentă în aria sportivă a țării noastre, 
comite o gravă eroare. Vom încerca s-o reparăm 
răsfoind, pentru dumneavoastră, filele unui 
hronic ce își începe însemnările cu aproape 
100 de ani în urmă... Mai exact, din anul 1S7S. 
De atunci datează primele mărturii ale unei ac
tivități de patinaj, la noi. In acel an a luat ființă 
„Asociația patinatorilor din Cluj", prima grupare 
reunind pe iubitorii sportului pe patine din ma
rele oraș ardelean.. Opt ani mai ttrziu, o gru
pare asemănătoare a fost fondată și la Brașov.

Patinatorii din Ardeal au fost primii care s-au 
remarcat șl în arena internațională. In 1000, clu
jeanul Andrei Somodl — actualmente antrenor la 
Olimpia Cluj — a obținut un prețios loc III la 
concursul internațional de patinaj de la Berlin, 
In urma celebrului Rittberger. După primul răz
boi, întîlnim o performanță remarcabilă a fostu
lui campion al țării, Bela Horos, clasat al treilea 
la Criteriul european al juniorilor de la Inns
bruck, in 1934. In acest concurs, cîștigat de Karli 
Schafer, patinatorul nostru l-a întrecut pe Al
vard, ulterior medaliat la mondiale. In 1035, pe 
podiumul concursului internațional de la Praga 
(locul III) a urcat patinatorul român Roman 
Turușanco, cel care avea să clștige mai tirziu 
nu mai puțin de 13 campionate ale țării.

Prima participare a patinatorilor români la 
Olimpiada albă are loc in 1936, la Garmisch 
Partenkirchen. Acolo perechea Irina Minculescu— 
Fredi Fieraru a ocupat locul XIII, iar la indi

vidual Turușanco s-a clasat al XIX-lea. Același 
cuplu — Minculescu—Fieraru ocupase un foarte 
meritoriu loc VII in campionatele europene de 
la Praga, în 1935. Tot la „europene", dar patru 
ani mai ttrziu, locul IX revine altei perechi din 
România, Konnert—Heuchert.

Mai aproape de zilele noastre, 
prezențe remarcabile ale patina
torilor români pot fl menționai» 
la Jocurile Mondiale Universitare 
de la Poiana, în 1951. La mas
culin, pe locul IV s-a __ ;
Mircea Sadoveanu, iar al VI-lea 
a fost Teo Cristiani. In între
cerea feminini, Ecaterlna V. 
și Marla Weinrlch au obținut 
locurlie VIII și IX, in ordine.

Tinăra generație de patinatori 
din țara noastră a început să

clasat

Pustai

Roman Turușanco, pe patinoarul olimpic din 
Garmisch, în 1936

se afirme în 
citeva rezultate meritorii. Astfel, 
în 1967, două dintre treptele po
diumului de premiere al con
cursului internațional de la Sa
fia au fost ocupate de român
cele Elena Moiș (locul. II) și Be
atrice Huștiu (locul III). Anul 
acesta, Marcel Comunici s-a cla
sat al doilea in intllnlrea inter
națională România—R.S.F.S.R.,
tar recent Sandu Dragoș a ocu
pat locul V la concursul inter-

național de la Budapesta. Ca sd 
nu mai vorbim de prezența re
marcată a micuței Beatrice Hu- 
știu in proba de figuri libere a 
întrecerilor Olimpiadei de la 
Grenoble, unde ea a lăsat în 
urmă o serie de patinatoare re
putate.

1872—1SQS... Aproape un secol 
de patinaj. Să ne pregătim din 
vreme pentru a sărbători cum 
se cuvine apropiatul centenar.

Din toată lumea
KILLY
E MELANCOLIC...

G> declarație melancolică a 
lui Jean-Claude Killy:

— Eu nu mai am viitor. Nu 
voi putea niciodată să realizez 
mai mult. Am obținut totul. 
într-o zi, am citit o carte ciu
dată: „Portretul lui Dorian 
Gray", de Oscar Wilde, Ce 
spune. Ia un moment dat, acest 
Gray ? „în viață nu există de
cît două 
de a nu 
rești. Cea 
fi obținut
Ia drept vorbind, marea dramă 
este cea de-a doua”.

Acum, încep să înțeleg ce 
a vrut să spună personajul 
lui Oscar Wilde. Și e îngro
zitor 1

meciurile mai importante pe 
care „Juve" le susține acasă.

Mulți consideră că evoluția 
frumoaselor fotbaliste are o 
influentă pozitivă asupra echi
pei „mari".

cg.„

drame. Prima, este 
obține ceea ce do- 
de-a doua, este să 

tot ce țî-ai dorit. Și,

„JUVE*
ARE Șl ECHIPA
FEMININA

Conducerea clubului de fot
bal Juventus-Torino a înfiin
țat și o echipă... feminină, 
care joacă în deschidere ia

...Sony Lyston a plecat în 
căutarea... paradisului pierdut? 
EI speră să redevină campion 
mondial la toate categoriile, 
drumul spre titlu urmînd să-i 
fie deschis de o serie de în-

tîlniri cu adversari de va
loare. Primul meci: mîine 
seară, Ia Reno (Nevada) cu 
Bill Mc Murray.

...meciul de box dintre Ken 
Buchanen și Maurice Cullen, 
pentru titlul de campion al An
gliei la categoria ușoară, a avut 
Ioc la... Hotelul Hilton din. Lon
dra ? La meci, au asistat 1000 
de spectatori, toți în smoking. 
Prețul unui bilet ? O bagatelă! 
40 de lire sterlinei

...I.A.A.F. (Federația interna
țională de atletism) are 140 
de țări afiliate (ultimele două 

— Pacificul de 
i — Africa Cen- 

merită mențio- 
că G.I.®. n-are 
membri l

fiind Nauru - 
Sud si Malavi 
trală) ? Cifra 
nată, pentru i 
decît 123 de i

88 de sprinteri

complimentare
Desen de FRED GHENADESGU

—în 1967, 88 de sprinteri 
din S.U.A. au realizat 9,5 se
cunde sau mai puțin pe dis
tanța de 100 yarzi (ceea ce în
seamnă 10,4 pe 100 de metri) ? 
46 de alergători pe 400 de 
metri sînt creditați cu timpuri 
de 46,7 sau mai puțin, 24 de 
săritori au trecut de 2,10 m la 
înălțime, iar alți 36 au reali
zat cel puțin performanța de 
4,87 m la săritura fiU prăjina.



Nr- 125 (5559) sportial Pa§. 6 3-aUNDE MERGEM?
ATLETISM — Sala Steaua, 

de ia ora 9: concurs des
chis (săritura în înălțime); 
sala Floreasca II, de la 

ora 9 : concurs deschis (50 m. 
50 mg, greutate); stadionul 
Tineretului, de Ia ora 9,30: 
concurs deschis (disc, cio
can) ; parcul Dinamo, de la 
ora 10 5 „Cupa Dinamo- la 
«ros; parcul ;,23 August", 
de la ora 9: crosul elevi
lor 
din 
str.
ora 
pel

GIMNASTICA -r Sala de 
Ia complexul ,-,23 August", 
de Ia ora 9,30: concurs de 
verificare a lotului republi
can feminin.

FOTBAL — Stadionul 
Republicii, ora 13,45: Pro
gresul 
15,30 ; 
vizia 
nica, 
Obor ■ 
vizia ] 
nica 
Politehnica Buc. — C.F.R. 
Pașcani (divizia B) ; tere
nul Timpuri noi, ora 10 : 
Flacăra roșie Buc. — Oltul 
Sf. Gheorghe; ora 11,45: 
T.U.G. Buc. — Dunărea 
Giurgiu (ambele meciuri — 
din divizia C).

MOTO — Traseul Panteli- 
mon (capătul liniei tram
vaiului 14), de la ora 10,30 :

din școlile profesionale 
sectorul 3; traseul din
Maior Coravu, de la 

10 : etapa a II-a a „Cu- 
primăverji8 la marș.

— Jiul (tineret); ora 
Progresul — Jiul (di-: 
A); terenul Electro- 
ora 11 : Electronica 

— Politehnica Iași (di- 
B) ; stadionul Politeh- 
(fost C.A.M.), ora 11 :

prima etapă a campionatu
lui național de motocros 
(ci. 250, 500 și 300 cmc tine
ret).

RUGBY — Teren Ghencea, 
ora 10 : Steaua — Construc
torul ; teren Parcul copilu
lui, ora 11: Gri vița Roșie *- 
Progresul; teren Vulcan, 
ora 12 : Vulcan —. A.S.E. ; te
ren Tineretului IV, ora 11 s 
Arhitectura — Olimpia (me
ciuri în cadrul „Cupei pri
măverii").

POLO — Bazinul Florea»- 
ca, ora 11,30 : Rapid Buc. — 
Jadran Herțeg Novi (Iugo
slavia) —■ med amical,

VOLEI - Sala Giulești, 
ora 11: Construcții Buc. - 
Semănătoarea Buc (m.B); 
sala Progresul, de Ia ora 9: 
I.C.F. - Sănătatea Tirgo- 
viște (f.B), Progresul Buc. — 
Viitorul Buc. (f.B) ; sala Di
namo, de la ora 8,30 : Me
dicina Buc. — Universita
tea Craiova (f.A), C.P.Bucu- 
rești — Drapelul roșu Sibiu 
(f.A), I.C.F. Buc. — Alumi
na Oradea (m.A).

BOX — Sala Semănătoa
rea, de Ia ora 10 : gală în 
cadrul etapei orășenești a 
campionatului republican de 
seniori.

ȘAH — Aula Institutului 
de petrol, gaze și geologie, 
de la orele 9 și 16,30 : par
tide întrerupte și runda a 
5-a în Turneul internațional.

"**5SF:

RAPID U.T.A 1-0 (0-0)

DINAMO

Stadionul Republicii, timp : 
frumos; spectatori: aproxima
tiv 18 000. A marcat: Codreanu 
(min. 53); RAPID: Răducanu 
7 — Lupescu 7— Pop 6, Motroc 
8, Dan Coe 8, Greavu 7 — Nea- 
gu 5 (Dinu), Dumitru 9 — 
Dumitriu n 6, Ionescu 8, Co
dreanu 7.

U.T.A. j Gornea 7 — Birău 
5, Bacoș 6, Lereter 8, Bodea 
7 — Petescu 8, Pojoni 7 — 
Traian Popescu 6 ‘
Axente 6, Moț 6, 
trescu 6.

A arbitrat : N.
(Craiova)

La meciul de fotbal Rapid
U.T.A. mi-am închipuit că sînt 
din nou, după cîțiva ani, pe te
renul de fotbal. Chiar dacă nu 
mai eram îmbrăcat în tricou 

mi-am zis să încerc? să trăiesc 
acest joc alergînd, imaginar, cu 
carnetul de însemnări al repor
terului de la o poartă la alta...

Nu. cred, că m-am hazardat cu 
Imaginația. Și iată de ce :

Meciul Rapid — U.T.A., meci 
de uzură, în căutarea unui re
zultat favorabil. Nimic rău în 
aceasta, în dorința victoriei. Ea 
ține, în fond, de specificul sta
dionului. Contează însă și cum 
cauți să-ți apropii acteastă iz- 
bîndă... Să redăm, deci, și spe
cificul jocului : înghesuit, con
fuz, cu schimburi de pase de la 
o echipă la alta (culorile inver
sate ale celor două cluburi, as
tăzi. să fie oare de vină ?), cu 
centrări înalte, în careu, căzute 
ca o binefacere pe creștetele lui

(Mețcas), 
FI. XJumi-

Mogoroașe

„CUPA PRIMĂVERII" :

GLORIA 14-6

Lereter, Dan Coe, Petescu, Bacoș 
etc.

Aceasta a fost caracteristica ge
nerală a jocului, acțiunile pur
tate în viteză și numărate pe 
degete apărînd ca niște oaze în 
deșert. în aceste condiții de joc 
încîlcit, în care emoțiile în tri
bune erau stîrnite doar de cîte
va centrări sporadice în careu, 
era firesc să regret dă nu pot 
schimba carnetul de reporter cu 
tricoul (apărător fiind, odată îmi 
plăceau centrările și „încăierări
le” din careu).

Repriza I m-a găsit cu carne
tul doar de cîteva ori în apro
pierea celor două porți. în rest 
mi-am petrecut timpul la centrul 
terenului alergînd de la arădani 
la giuleșteni în căutarea unui 
răspuns :

— în min.. 15, aș fi vrut să-1 
ajut pe Gornea, aflat singur doar 
cu Ionescu la 14 m de poarta 
sa, în urma unei intercepții gre
șite la cap a lui Bacoș. S-a sal
vat însă singur ’ în min. 24 Io
nescu trece de Bacoș și îl lan
sează pe Codreanu. Centrare. 
Gornea culege balonul din ca
pul lui Dumitriu II. Ce lesne 
mi-ar fi să joc ? Deplasări scur
te. fără ritm întreaga repriză.

Petescu și Pojoni — rampele 
de lansare ale U.T.A.-ei — trimit 
baloane sigure pe care însă ca
valeria ușoară din față le pierde 
în lupta cu artileria grea (Dan 
Coe, Lupescu, Motroc). Pînă la 
pauză mai fac puține deplasări. 
Rămîn ca și c'ei 18 000 de spec
tatori în așteptarea „trecerii Ru- 
biconului» (careul de 16 m). Și, 
în afară de faza din min. 38 cînd 
Ionescu în urma unui falt exe
cutat de Dumitriu II a ratat cu 
capul de la 7 m, am tot aștep
tat...

Repriza a II-a cu mai multe 
acțiuni de poartă nu se înde
părtează totuși de la matca în 
care a fost dirijat jocul. Opt mi
nute de acalmie '

zut doar pasele inginerești ale 
lui Petescu, rămase nefructifi
cate de atacul U.T.A.-ei.

Min. 53. De pe partea dreaptă, 
o centrare în careul oaspeților. 
Birău, neinspirat, aruncă cu ca
pul mingea peste Gornea ieșit 
să o prindă. De pe linia porții 
Codreanu singur șutează... ^ne
cruțător". Gol ? Autogol 1 1—0
pentru Rapid. îl trecem totuși în 
contul lui Codreanu. De acum 
încerc să „mai alerg« de la o 
poartă la alta. în min. 66 Dumi
triu II centrează, Ionescu „foar
fecă", Gornea cu concursul ba
rei salvează în corner* în min. 
75 o fază mult comentată. Po
joni FAULTEAZĂ pe Dinu la 18 
m. Arbitrul sancționează, U.T.A. 
face zid. Dumitriu II șutează. 
Mingea trece prin zid și intră în 
plasă. Gol ?... Firește. Arbitrul îl 
anulează, însă. Dictase indi
rectă ! Nu înțeleg de ce 1 Și-apol, 
pentru ce nu a indicat clar acest 
lucru ? A treia greșeală, la a- 
ceeași fază : Gornea atinsese min
gea. Deci, oricum, gol !

în min. 86 se consumă ultimul 
act al dramei. Pojoni, doar de 
la 6 m, șutează la... ceas.

Și ceasul, docil, se oprește. A- 
cesta-i meciul meu jucat cu car
netul de reporter în buzunar.

Dragos COJOCARU

CLASAMENTUL LA ZI

RIDURI PE FATA TINAPAA I N OP
(Urmare din pag. 1)

Rețeaua de gaz metan

STADIOANE
a 

orașului a ajuns pînă la 500 
de metri de stadion. Prelun
girea ei ar reprezenta o lu
crare cu un preț de cost re
zonabil și, ulterior, o soluție 
foarte economică. Mal ales că 
anul acesta, în baza unei re
partiții greșite, Ia stadionul 
din Pitești s-a ars motorină în 
loc de combustibil pentru ca
lorifer. Greșeala s-a 
scump, dar nu de către 
lorii ei...

plătit 
au-

LA CRAIOVA
ISTORIA SE REPETĂ

prejmulra tnaltS șl robustă M 
trebui să ofere neapărat o Ima* 
glne hidoasă (stadioanele din An
glia par din exterior niște fortă
rețe inexpugnabile). Iată urmă
rile :

La Pitești, oamenii de ordine 
trebuie să apere un perimetru de 
1600 m (gardul tn sine nefllnd un 
obstacol). La meciul cu F.C. Tou
louse au fost aduși de la BucU* 
rești 100 de paznici (ce manevră 
costisitoare !). Alțt 60 de localnici 
au completat detașamentul ce 
trebuia să asigure accesul legal. 
Zadarnic ! Grupuri de spectatori, 
cu precară educație, au răsturnat 
opoziția „banderolelor1! de ordine, ------..... --------- r 5 obser. 

la F.C. Argeș, 
dintre 

r---------  tribune
fără bilet. împrejmuirea este ex-

dat 
din

a „Cupei primăverii
în care s-au vă-

1. F. C. Argeș 14 8 3 3 22-10 19
2. Steaua 14 8 3 3 2S-14 19
3. Farul 14 7 3 4 22-12 17
4. „U« Cluj 14 6 4 4 17-16 16
5. „V* Craiova 14 7 1 6 19-17 15
6. U.T.A. 15 6 2 7 13-13 14
7. Rapid 15 6 2 7 17-20 14
8. A.S.A. Tg. M. 14 5 4 5 16-20 11
9. Din. Bacău 14 7 0 7 38-27 14

10. Jiul 14 5 3 6 19-16 13
11. Petrolul 14 6 1 7 15-15 13
12. Dinamo Buc. 14 3 5 6 15-20 11
13. Progresul 14 2 6 6 13-20 10
14. Steagul roșu 14 3 3 8 8-20 9

Fază la tușă in meciul Gloria—Dinamo. 
Foto: F. BRANDRUP

Partida inaugurală 
pentru echipele bucureștene din divizia A a 
opus ieri, pe stadionul Gloria, formațiile Di
namo și Gloria,

Intîlnirea, a plăcut prin evoluția scorului 
(min. 25, 6—0 pentru Gloria, min. 80, 14—6 
pentru Dinamo) și prin cîteva acțiuni indivi
duale realizate de jucătorii ambelor echipe. 
Dinamoviștii au obținut o victorie meritată, 
dar fără strălucire. Ce-i drept, în formația 
lor au apărut nume noi ca Bică, Nicolescu, 
Mitan și alții, dar acest lucru nu justifică 
numeroasele pase greșite și abundența lovitu
rilor de picior care au diminuat calitatea jo
cului. De partea cealaltă, Gloria a abordat 
meciul cu multă seriozitate, dar omogenitatea 
compartimentelor și orientarea tactică nu au 
satisfăcut. Au înscris : Bică și Dragomir cite 
o încercare și Pilă două lovituri de pedeapsă 
și o transformare pentru Dinamo, respectiv 
Naca și Crăciunescu, cite o lovitură de pe
deapsă pentru Gloria.

La capitolul remarcați nu consemnăm deo
camdată nici un nume (nici chiar al 
lui Dan Lucescu), lăsîndu-1 deschis 
jocurile următoare.

Păcat că prima partidă din această 
coincis și cu primele eliminări: Dragomirescu 
__________  (Dinamo) și ..Cîrciumărescu 

(Gloria) pentru loviri' reci- 
nnnonl proce.

arbitru-
pentru

cupă a

Gh. RANGU

campion național de juniori la biatlon
(prin teleion 

nostru). — 
de ninsoare 
vremea s-a 
parțicipanți-

. PREDEAL, 16 
de la trimisul
După cîteva zile 
și ușor viscol, 
liniștit, oferind 

lor la campionatele 'naționale 
de biatlon pentru juniori un 
cadru excelent: cer semn, 
zăpadă ideală. Pîrtia bine pre
gătită și poligonul cu vizibi
litate perfectă au completat 
condițiile optime de întrecere, 

înainte însă de a ne ocupa 
de proba propriu-zisă, trebuie 
să ne exprimăm satisfacția 

pentru numărul mare ai par- 
ticipanților (40), mai ales dacă 
ținem seama de tinerețea a- 
cestui sport, de gradul său 
de dificultate și de exigența 
lui în ce privește necesitățile 
materiale. Felicităm deci sec
țiile reprezentate: Steagul 
roșu, A.S.A., Tractorul și 

Dinamo din Braișov, Clubul 
sportiv Sinaia și centrele de 
schi din Cîmpulung Moldove
nesc, Petroșeni și Gheorghieni. 
Mai menționam că Clubul 
sportiv Sinaia și centrele din 
Cîmpulung Moldovenesc și 
Petroșeni participă prima oară 
la o asemenea competiție.

Cursa a oferit o dispută pa
sionantă Ia fond. Plecat cu 
nr. 4, Vasile Papuc (Cîmpu
lung Moldovenesc) și-a impus

de la început ritmul susținut, 
l-a menținut, a reușit să-și 
creeze și apoi să spo
rească avansul față de si- 
năianul Șovăială (nr. 5). In 
final, oficialii l-au înregistrat 
pe Papuc cu cel mai bun 
timp. Pentru antrenorul Orest 
Frățeanu (un harnic și inimos 
susținător al schiului pe me
leagurile sucevene), aștepta
rea rezultatului la trageri s-a 
încheiat fericit: V. Papuc a 
fost penalizat cu numai 6 mi
nute, asigurîndu-și astfel locul 
întîi și titlul la juniori. Re
marcabilă și comportarea blat- 
loniștilor de la Clubul 
Sinaia (antrenor Gh. 
care, la debut, au 
locuri fruntașe și se 
favoriții 
care se 
mineața.

sportiv 
Burchi),
cucerit 
anunță
5 km,ștafetei 3 x

dispută duminică di-

D. STANCULESCU

tehnice: 10 kmRezultate
(2 trageri): 1. Vasile Papuc 
(Cîmpulung
52 : 18 (6
2. C. Șovăială (CI. sp. Sinaia) 
53: 18 (6) î 3. Gh. Voicn (CI. 
sp. Sinaia) 53:36 (5); 4. N. 
Veștea (A.S.A. Brașov) 54: 14 
(7); 5. I. Benga (Tractorul 
Brașov) 5Ș : 58 (7); 6. I. Ursu 
(Tractorul Brașov) 56:08 (9).

Moldovenesc) 
min. penalizare)

DERBIUL ETAPEI

Penicilina lași Rapid București

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
De la F.R.F.

cunoștința con-Se aduce la 
ducerilor echipelor de divizia 
A că, prin excepție de la art. 
65 din „Dispozițiunile privitoa
re la desfășurarea jocurilor de 
fotbal", PORTARII POT PAR
TICIPA LA DOUA JOCURI 
IN TIMP DE 24 DE ORE.

Dr. Vasile Frînculescu a afir
mat că șapte jucători sînt de 
miercuri și joi bolnavi de gri
pă (Libardi 
mai gravă), 
formația nu 
ieri. Sperăm 
rul Coidum 
echipă, cît de

făcînd forma cea 
In aceste 
a putut fi
că astăzi
va putea

cit, refăcută.

condiții, 
stabilită 
antreno- 

oalinia

Azi vor avea loc în Bucu
rești (3), Constanța (2), Ploiești, 
Brașov și Iași opt meciuri din 
divizia A de volei. Din pro
gramul ultimei etape a retu
rului (masculin) lipsesc prin
cipalele partide, Steaua—Di
namo și Politehnica Galați— 
Rapid, iar din etapa a doua 
a returului (feminin) jocul U- 
niversitatea Cluj — Dinamo 
care au fost amînate. Din di
vizia B a fost amînat meciul 
Dacia Brăila—Progresul Bucu
rești. în rest, în divizia A, 
I.C.F. București pornește fa
vorită în jocul pe care-1 susține 
acasă (sala Dinamo) în com
pania Aluminei din Oradea, 
ca și Viitorul Bacău care vine 
în ospeție la Petrolul Ploiești. 
Farul Constanța și Tractorul 
Brașov, deși joacă pe teren 
propriu cu Minerul Baia Ma
re, respectiv, Celuloza Brăila, 
n-au o sarcină ușoară.

în campionatul feminin jo
cul cel mai important al eta
pei se va disputa la Iași, între

Dinamo
întîl- 

din 
roșu 
tipo- 
ușor 
sală,

Penicilina și Rapid. Ieșencele 
au pierdut lamentabil în tur 
(3, 4, 3) la București și acum, 
pe linia bunei comportări din 
ultima vreme, vor încerca să 
se reabiliteze, mai ales că un 
rezultat favorabil în compa
nia liderelor, care n-au pier
dut în actualul campionat de- 
cît un set, nu este la îndemîna 
orieui.

Combinatul Poligrafic 
nește în sala
București pe Drapelul 
Sibiu. în mod normal, 
grafele își pot depăși 
adversarele. în aceeași 
Medicina București primește
vizita Universității Craiova. 
Studentele bucureștene au pri
ma șansă, în confruntarea cu 
colegele lor din „Cetatea Ba
nilor", pe care trebuie s-o 
fructifice cu maximum de 
randament. Nu același lucru 
se poate spune despre forma
ția constănțeană Farul care 
are o misiune mai grea, C.S.M. 
Sibiu fiind un adversar inco
mod (chiar și în deplasare) 
pentru orice echipă.

Partidele amînate din aceas
tă etapă au fost reprogramate 
astfel: Dacia Brăila —- Pro
gresul București (m, B) 20 
martie, Steaua — Dinamo (ni, 
A) 26 martie. Universitatea 
Cluj — Dinamo (f, A) 28 mar
tie și Politehnica Galați — 
Rapid (m, A) 31 martie.

GRIPA, 
PRINTRE FOTBALIȘTI
Astăzi se vor întîlni două 

echipe „încercate" de gripă în 
săptămîna aceasta: PROGRE
SUL și JIUL, Antrenorul Dră- 
gușin ne-a comunicat, o dată 
cu formația, că numeroși ju
cători au avut stări gripale. 
Vor juca : Mindru — Viorel 
Fopescu, Marinescu, Peteanu, 
Ad. Cvnstantinescu, Al. Con- 
slantinescu, Georgescu, Oaidă. 
Alecu, Mateianu, Matei.

Jiul a sosit la București, vi
neri noaptea (ora 23), cu auto
buzul și locuiește la Hotelul 
Athehee Palace (acolo i-a re
ținut camere clubul Progresul).

Meciuri amicale
BIRLAD - PO-

și 26), Furnică 
Foca (mia. 55), 

88), respectiv 
68). (E. SOLO-

0 GLORIA
LITEHNICA IAȘI 6—1 (4—0). 
Golurile au fost înscrise de 
Chiuș (min. 10 
(min. 12 și 25), 
Răileanu (min.
Incze IV (min.
MON — coresp. principal)

• CHIMIA TR. MĂGURELE 
— PROGRESUL CORABIA 
1—0 (0—0). Unicul gol a 
realizat de Maican (min. 
(D. GRUIA — coresp.)

@ VICTORIA CĂREI 
CRIȘUL ORADEA 0—0.

® A S. CUGIR - JIUL 
TROȘENI 1—2 (0—1). Au
scris: Ionescu (2) pentru Jiul, 
Pașcanu pentru A.S. Cu gir. (M. 
VILCEANU — coresp.)

fost
48),

PE- 
în-

La 29 octombrie 1967 a fost 
în folosință noul stadion 
Craiova, reprezentînd obiectivul 
primei etape dintr-o construcție 
de mari proporții, urmînd ca ul
terior să se realizeze o sală de 
sport, terenuri de antrenament 
pentru fotbal, terenuri de volei, 
baschet, un poligon, un patinoar 
artificial etc. Au trecut de la 
inaugurare mai puțin de 6 luni. 
Care sînt acum constatările celor 
ce utilizează această mare con
strucție sportivă 1 De la vestiare 
pînă în incinta terenului există 
o distanță foarte mare, un tunel 
neizolat, străbătut de curenți de 
aer puternici. Jucătorii parcurg 
aproximativ 200 de metri prin 
acest soi de hrubă și fiind trans
pirați, răcesc deseori. Vestiarele 
sînt mici, incomode pentru echi
parea unei formații de 13 per
soane. Instalațiile sanitare au fost 
executate fără pic de conștiincio
zitate. S-au defectat deseori, pro- 
dueîndu-se inundații, pînă șl în 
cabine. N-a fost prevăzut un 
bazin cu apă caldă. Instalația de 
încălzire centrală are un viciu 
de proiectare : îi lipsește canalul 
de golire ! Nu s-au construit case 
pentru distribuirea biletelor. Ca
litatea precară a gazonului stîr- 
nește nedumerire. în compoziția 
lui intră foarte puțin lolium (ga
zon veritabil). îh rest, multă păt
lagină, trifoi sălbatec, pir. Știut 
fiind că mixtura citată sufocă ga
zonul șî face extrem de alune
coasă această pîslă verde, nici nu 
te mai miri de ce fotbaliștii se 
exprimă în termeni aspri despre 
Calitatea terenului de joc. în ma
gazia de echipament constructorii 
au depozitat diverse alte mate
riale...

Lucrările complexului de la 
Craiova au fost eșalonate în 
etape. Dar divizarea obiectivelor 
s-a dovedit arbitrară, terminarea 
unora aparținînd primei etape și 
fiind condiționată de lucrări pre
văzute pînă în 1972. Amenajarea 
terenului de antrenament a fost 
sistată. Se afirmă că există fon
durile necesare ridicării sălii de 
sport. Dar lucrarea nu poate în
cepe deoarece nu s-a efectuat 
proiectul. Halal sincronizare !

Stadionul (abstracție făcînd de 
restul complexului) se află încă 
în termenul celor 18 luni de ga
ranție. Sperăm că în această pe
rioadă responsabilitatea beneficia
rului și întreprinderii construc
toare se vor ridica la cote 
maxime.

Invadînd tribunele. După 
vațiile c'elor de U „ “ 
aproximativ 40 Ia sută 
spectatori pătrund în 

trem de vulnerabilă și, oricît ar 
spori numărul oamenilor do or
dine, escaladarea gardurilor nu 
poate fl evitată.

La Craiova, susțin organizatorii 
clubului Universitatea, ar trebui 
o armată de oameni pentru su
pravegherea Intrărilor. Jumătate 
dintre spectatori pătrund fără 
bilete, sărind, sau strecurlnd o 
mică sumă in mina unor contro
lori coruptibili. întocmai șl la 
Timișoara.

La Pitești sînt necesari 200 000 
Iei pentru corectarea împrejmui
rii, exact cît se pierde, datorită 
vulnerabilității ei, la trei me
ciuri i Sumă dificil de obținut 
pentru lucrări de recondlționare 
la un stadion aproape nou. în 
sfîrșit, ea era prevăzută în buge
tul pe anul 1968, al orașului Pi
tești, dar, în ultimă Instanță, a 
primit altă destinație. Acum se 
așteaptă sprijinul bănesc al 
C.O.E.F.S... Chestiunea necesității 
unor urgente lucrări de corectare 
a împrejmuirii, cu toate Implica
țiile lor, este actuală și la Cra
iova și la Timișoara. Dar... După 
ce li s-a demonstrat eroarea de 
proiectare și urmările ei prac
tice, după ce le-au fost prezen
tate cifre inataeabile despre pre
judiciile aduse, autorii proiecte
lor șl alți tovarăși de la servi
ciile de sistematizare se opun 
încă, chipurile cu argumente de 
ordin estetic. Soluția existentă (o 
plasă de sîrmă de aproximativ 
1,50 m) li se pare o realizare de 
o frumusețe limită ? Nu mai 
există altă modalitate — sinteză 
Intre estetic și util ? Este logic să 
te cramponezi de o eroare care 
tace ca aproximativ jumătate din 
numărul spectatorilor să pătrun
dă pe stadion fără bilete 1

CINE VREA 
UN STADION?

Cea mm bună la bîrnă a fost ieri Elena Ceampelea, cam
pioana țării

Se apropie, în curînd, un 
an de cind gimnastele noastre 
maestre lucrează la noile exer
ciții impuse, cele cu care vor 
concura în 1968 și 1969. Aceste 
exerciții au și fost prezentate 
anul trecut atît în două întîl- 
niri internaționale inter-țări, 
cit și în campionatul național 
de la Cluj. Dacă mai adăugăm 
și faptul că ianuarie, februa
rie și martie au fost luni de 
muncă intensă, aveam motive 
să așteptăm, cu optimism, pri-

CONCURSUL ATLETIC
DIN SALA STEAUA

în sala Steaua a început sîm- 
bătă concursul săritorilor 
bucureșteni. Proba de lungi
me băieți a fost cîștigată de 
Vasile Georgian (Lie. 35) cu 
5,74 m, urmat de C. Ionescu 
(Dinamo) 6,47 m și E. Simio- 
nescu (Constructorul) 6,42 m. 
La lungime fete: 1. Crisanta 
Damian (Palatul pionierilor) 
5,27 m, 2. Maria Andrei (Me
talul) 5,12 m, 3. Elena Niță 
(C.S.Ș.) 5,01 m. întrecerea pră- 
jiniștilor a durat aproape trei 
ore și jumătate și s-a încheiat 
cu o surpriză : pe primul loc — 
Sorin Marian (Inst. Construcții) 
4,20 m. Pe locul secund, cu a- 
celași rezultat, N. Ligon (I.C.F.) 
iar al treilea V. Martin (Șc, 
sp. 2) cu 4,00 m.

rect, detașîndu-se de celelalte 
concurente prin siguranță, ți
nută și plasticitatea mișcărilor, 
Rozalia Filipescu și Ceampe
lea ; ar mai fi de remarcat cite 
un „zbor" în săriturile Ecate- 
rinei Varga și Alinei Goreac. 
Și, cam la atît se reduc aspec
tele pozitive ale primei zile de 
concurs. Trebuie să recunoaș
tem că nu e suficient pentru un 
test la care sînt chemate gim
nastele presupuse a fi cele mai 
bune din țară la această oră.

Poate că noua prevedere a 
regulamentului, cea privitoare 
la nerepetarea exercițiului im
pus, a amplificat tracul firesc 
al sportivelor, poate că, fiind 
vorba de prima verificare a 
anului, gimnastele nu sînt încă 
suficient de bine pregătite. 
Cert este că am văzut gimnaste 
care nu știu să sară (Olga Ște
fan), altele (cele mai multe) 
care lucrează cu numeroase 
greșeli la paralele (Varga, Pan
delescu, Postolache, Goreac), 
am văzut execuții rigide, fără 
mobilitate, la bîrnă, precum și 
evoluții șterse la sol, presupus 
a fi proba cea mai ușoară.

In ceea ce privește partici
parea, ni se pare a fi utilă ve
rificarea tinerei Elisabeta Ba

LA TIMIȘOARA 
ESTE NECESARA 
O EXPERTIZĂ...

...pentru stabilirea tuturor 
viciilor de construcție care au 
generat degradările vizibile în 
prezent.

La un an de la darea în 
folosință, taluzurile de ipămînt 
și nisip pe care au fost con
struite tribunele, au început 
să se taseze. De aceea, supra
fața tribunei oficiale s-a vă- 
lurit, toate scările de acces 
sînt acum deteriorate, iar pe
luza I, pasibilă de prăbușire, 
a fost, preventiv, interzisă pu
blicului. După mai puțin de 
doi ani au apărut crăpături șl 
în planșeul de beton, menit 
să susțină vomitorul principal. 
Acoperișul vestiarelor, fisurat 
de multă vreme, a permis 
infiltrarea apei, dar reparațiile 
necesare nu se pot face, de- 
pinzînd de un capitol consi
derat „cheltuieli de investiții*. 
An de an degradările pro
gresează.

La ce capitol trebuie să în
scriem această realitate ?

Ați fi tentați să credeți că 
niște stadioane noi, ca cele 
din Pitești, Craiova și Timi
șoara, sînt proprietatea în
drăgită a unor instituții, ce 
nu le-ar ceda altor foruri 
pentru tot aurul din lume. 
Vă înșelați 1 La Pitești, cind 
stadionul aparținea Consiliului 
popular, răsufla ușurat I.G.O. 
și invers. în prezent, amîn- 
două obosind să și-l tot pa
seze, vor să-I dea administra
ției serelor și parcurilor. La 
Craiova îl revendică 
C.O.E.F.S.-ul, pe motiv că a 
fost construit din fondurile 
C.N.E.F.S.-ului. De altfel, 
I.G.O., proprietar fără drept, 
s-a dovedit, pînă acum, un 
gospodar distrat. La Timișoara, 
I.G.O. e dispus să cedeze sta
dionul oricui: C.J.E.F.S.-ulUi, 
clubului Politehnica șl chiar 
unul „mandatar*, numai să 
scape de ei.

STADIONOFOB1A 
INCURABILA...

Să așteptăm și liber alesele
mul concurs oficial de verifi
care a lotului feminin, con
curs inaugurat ieri la sala de 
la complexul „23 August".

Este adevărat, au fost și lu
cruri bune care se cer mențio
nate : 
bîrnă 
Elena 
mare
(notată cu 9,35), buna compor
tare la acest aparat a Luciei 
Chiriță și a tinerei Claudia Pan- 
delescu; la sol au evoluat co-

excelenta execuție la 
a campioanei noastre, 

Ceampelea, precisă și cu 
amplitudine în mișcări

dea, care promite să devină r 
bună gimnastă de lot. In 
schimb, constănțeanca Posto- 
lache nu justifică prezența în 
concurs.

După exercițiile impuse, con
duce 
mată
36,20
36,10
p, Claudia Pandelescu — 34,35 
p și Irina Sărăcuț — 34,30 p.

Ceampelea cu 36,60 p, ur- 
de Rozalia Filipescu — 
p, Rodica Apăteanu — 

p, Lucia Chiriță — 36,00

(ct. m.)

NU SE POT ÎMPĂCA 
ESTETICUL CU UTILUL ?

împrejmuirea stadioanelor vizi
tate a fost constant incriminată 
de către forurile sportive locale 
drept una dintre cauzele scăderii 
veniturilor la competiții. Locuri 
de contact cu publicul, stadioa
nele trebuie împrejmuite, astfel 
îneît să nu lase vreo speranță 
acelor spectatori necivilizați, re
fractari Ia cea mai elementară în
datorire a ior : cumpărarea bile
tului de intrare. Șl tot în acest 
sens, proiectanții unui stadion 
trebuie să asigure prin construc
ție, un control cît mai simplu al 
porților, precum șl înregistrarea 
automată a celor intrați. sînt 
cerințe elementare, respectate în 
proiectarea stadioanelor din lume, 
un singur om puțind asigura in
trarea, verificarea biletelor și or
dinea în fiecare loc de acces. 
Proiectanții stadioanelor noastre 
au deviat de la „clasic" ridicînd 
în jurul acestora niște garduri 
scunde și fragile, un fel de invi
tație la escaladare, invocînd con
siderente estetice, de parcă o îm-

Stadioanele acestea sînt ne* 
rentabile. De ce ? Spectatori 
puțini; rare meciuri interna
ționale ; împrejmuirea simbo- 
lică blochează celelalte posi
bilități de valorificare (spec
tacole artistice, cinematograf 
în aer liber etc).

In fond, răul începe de Ia 
un principiu. Nu s-a stabilit 
încă cu fermitate cui aparțin 
marile stadioane din capitalele 
de județ, sau din alte muni
cipii. Este nevoie de un pro* 
prîetar constant, care să în
trunească priceperea de a le 
îngriji și exploata, și o indu
bitabilă pasiune pentru sport. 
A repartiza un asemenea edi
ficiu unui for insensibil ia 
necesitățile sportului, neștiutor 
în a Ie valorifica, lipsit de 
inventivitate, considerînd a- 
prioric, o atare responsabilitate 
drept o povară, ni se pare 
greșit. Stadioanele mari tre
buie să aparțină, de regulă, 
consiliilor municipiilor; unde 
există cluburi cu probată ca
pacitate organizatorică, aces
tora. Trecîndu-Ie din mină* în 
mină (mîini adeseori insen
sibile și negospodărești), nu 
e de mirare că stadioanele, 
investiții masive ale statului, 
se amortizează lent, în schimb 
degradarea lor progresează 
repede.

ZBIGNIEW

reqia 
STANISLAW LENAKTOWICZ

★
datele utilizate în 
material au fost 
la fața locului și 

către: ing.
Vasile Călinescu, de la 
Consiliul popular al orașului 
Pitești, Eugen Boboc, contabil 
la C.O.E.F.S. Craiova, Gh. 
Tăbăcel, contabil șef la I.G.O. 
.Timișoara, antrenori, jucători, 
conducători etc.).

(Toate 
prezentul 
constatate 
completate de

Călinescu,

TRIALUL TINERELOR
BASCHETBALISTE

Federația Română de Baschet 
a convocat în Capitală 33 de ti
nere jucătoare, care au participat, 
vineri și sîmbătă, la un trial pen
tru alcătuirea lotului reprezenta
tiv de junioare.

Trialul a avut drept scop de
pistarea celor mai valoroase ele
mente ce vor alcătui echipa Ro
mâniei care va participa la BaL 
caniada de junioare, ce se va 
disputa în România între 23 și 
25 august. Tinere baschetbaliste 
din Satu Mare, Brașov, Bacău, 
Sibiu, Cluj, Dorohoi, Arad, Cra
iova, Tg. Mureș, Timișoara, Plo
iești și București au fost supuse 
unor probe de calități fizice. și 
urmărite în jocuri de verificare. 
Antrenorii care râșound de pre
gătirea junioarelor, au selec,.ci
nat lotul național.



Foto: A. NEAGU
Ilie Năstase și Ion Tiriac alcătuiesc 
rezerva viitoarele evoluții ale acestei

un cuplu redutabil. Ce noi surprize plăcute ne vor 
perechi ?INTERVIU CU ION TIRIAC...ÎNTRE MADRAS SI CANNES

® Fructuos bilanț indian ® înaintea turneelor de pe
Coasta do Azur și Italia © Perspectiva „Cupei Davis"

Plecați într-un Inedit itinerar 
indian, tenismanii români Ion 
Țiriac, Ilie Năstase și Sever 
Dron au revenit la București 
după o absență de două luni 
și jumătate. La întoarcere, am 
solicitat maestrului emerit al 
sportului ION ȚIRIAC să ne 
împărtășească impresii din acest 
turneu.

— Pînă la sosirea în Capi
tală cred că, împreună cu Ilie 
Năstase și Ucu Dron, am par
curs aproape 40 000 km în pe
regrinările noastre la cele 11 
concursuri din îndepărtata țară 
a Gangelui.

— Și bilanțul acestor tur
nee ?
— M-am calificat în zece fi

nale de simplu, din care am 
cîștigat patru. Tot atîtea au 
revenit lui Ilie. Iată, de altfel, 
rezultatele în ordine cronolo
gică : Calcutta : cu Mukerjea
6— 4, 6—8, 6—4, 4—6, 6—3,
Gauhati: cu Metreveli 6—3, 
3—6, 6—3 (în semifinale, cu
Năstase 6—3, 6—4), El Alaha- 
bad : cu Lall 6—1, 6—2, 6-4, 
Rajahmundri : cu Minotra
7— 5, 6—4, Bangalore : la Me
treveli 9—11, 5—7, 4—6, Bom
bay : la Metreveli 7—9, 5—7, 
2—6, New 
6-2, 8—10, 
cu Năstase 
Amritsar:
8— 6, 6-1, 8-10, 
la Năstase 6—8, 
Trivandrum : Năstase 
6-4, 7—5 
~ Țiriac 
dras : la 
6-4, 4—6. 
Ilie, am 
cursuri, am pierdut 
iar două au fost 
din 
asemenea, Năstase 
ieșit victorioși și 
turneu de dublu.

— Ce ne poți 
pre condițiile de 
adversari ?
— Fără îndoială, 

voie să mai amintesc de căldu
ra înăbușitoare pe care am în- 
tîlnit-o pretutindeni în India. 
Cit despre terenuri, ele au fost 
de trei feluri : cele acoperite 
cu iarbă, cu zgură amestecată 
cu nisip (de culoare alba), unde 
jocul decurge lent (la Gwalior 
și Madras), 
lea gen de 
cu kaudan 
cafenie), un 
tencuiește zilnic. Asemenea su
prafețe 
ciment 
mingea 
viteză.
tri s-au numărat nume cunos
cute pe firmamentul tenisului 
internațional : indienii Muker
jea și Lall care împreună cu 
veteranul Krishnan au susți
nut finala „Cupei Davis" în 
1966 (cu Australia). Mukerjea 
a reușit să se califice și de 
patru ori în primii 16 la Wim
bledon.
labilul 
treveli, 
Kukal 
bază în formația țării lor pen-

Cupa Davis"), americanul

Evoluția 
indian a 
atingînd 

în partea

puter- 
acum, 

poziția 
inter-

5—7, 4-6,
Metreveli 7—9,
Delhi : la Lall 0—6,

, 4-6
> 6—3,

la

(în semifinale,
4— 6, 6—3, 6-2), 
Năstase 4—6, 
0—6, Gwalior :

5— 7, 6—4, 4—6,
Dron

(în semifinale : Dron 
4_6, 6—4, 

Năstase
La dublu, 

învins în

8—6), Ma- 
6-8, 5—7, 
alături de 

șapte con- 
o partidă, 
întrerupte

cauza întunericului. De 
și Dron au 
ei într-un

spune des- 
joc, despre

nu este ne-

In sfirșit, al trei- 
terenuri, acoperite 
(de culoare roșie- 
fel de lut care se

de joc sînt parcă din 
și sînt foarte dure, 
circulînd Cu o mare 

Printre adversarii noș-

Au mai concurat redu- 
tenisman sovietic Me- 
cehoslovacii Kodes și 

(viitori componenți de

DUELURI TEORETICEÎN RUNDA A IV-a
Cunoașterea perfectă a teo

riei deschiderilor constituie 
astăzi o condiție sine qua non 
pentru a obține rezultate bune 
în turneele internaționale. Lu
crul acesta a fost confirmat de 
două partide ale rundei a 4-a, 
în care lupta nu s-a dat atît 
la tabla de joc în sala con
cursului, cît mai ales în ca
drul pregătirii de acasă.

în prima, Th. Ghițescu a 
căzut victima încrederii prea 
mari în analizele teoretice ale 
altora. El a jucat liniștit îm
potriva lui Tringov o variantă 
bine cunoscută din Indiana 
Regelui (1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. 
Cc3 Ng7 4. e4 0—0 5. Ne3 d6 
6. f3 b6 7. Nd3 Nb7 8. Cge2 
c5 9. d5 e6 10. 0—0 e:d5 11. 
c:d5 Na6) care a dat bune re
zultate pentru alb în partida 
Rachman — Tringov (Amster
dam 1964) și (cu 11. ...Cbd7) 
în partida Rachman — Ciocîl- 
tea (Sarajevo 1964). în această 
poziție el a continuat cu 
12. Cb5 ? ? la fel ca Pachman 
(Vezi diagrama).

sterdam. Teoreticianul ceho
slovac, deși a scris despre a- 
ceastă variantă, s-a ferit însă 
de a trăda „secretul"; inutil 
însă — după partida aceasta 
el nu va mai folosi nimănui...

Tot cu ajutorul teoriei des
chiderilor a obținut Drimer o 
remiză rapidă în partida cu 
liderul clasamentului, Gip
slis. Constatînd că acesta joa
că cu predilecție o anumită 
variantă a apărării siciliene, 
el a studiat aceste partide și 
în special întîlnirea Nliagmar- 
suren — Gipslis de la tur
neul interzonal de la Soussa 
1967, determinîndu-și puterni
cul adversar să propună re
miză la mutarea a 14-a.

Florin Gheorghiu, cu negre
le, a jucat energic împotriva 
lui C. Radovici obținînd o pu
ternică presiune pe flancul da
mei, unde albul făcuse rocada 
mare. Totul a început însă de 
la jocul inexact al lui Rado
vici în deschidere (1. e4 c5 2. 
Cf3 d6 3. d4 c:d4 4. C:d4 Cf6 
5. Cc3 a6 6. Ng5 e6 7. f4 Ne7 
8. Df3 h6 9. Nh4 Cbd7 10. 0-0-0 
Dc7 11. Ng3 I ?) care a permis 
negrului să ia inițiativa cu 11. 
...b5. Acum într-o partidă 
Barczay — Kavalek (Soussa 
1967) s-a jucat 12. e5. Radovici 
a continuat cu 12. Nd3 și trep
tat a intrat în dezavantaj. Par
tida a fost decisă în poziția 
din diagramă printr-o mutare

Apărarea Nimzovici
Alb: Florin Gheorghiu

Negru t Robert Wade
Jucată în runda a treia

I,d4 CîG 2.c4 e6 3. Cc3 
Nb4 4.e3 0—0 5.Nd3 d5 6. 
Cf3 c5 7.0—0 Cc6 8.a3 d:c4 
9.N:c4 Na5 ! ? (Maestrul 
Wade alege o continuare 
rar jucată, cu speranța de 
a-și surprinde tînărul ad
versar) 10.Dd3 ! a6 ll.d:c5 ! 
D:d3 12.N.d3 N;c3 13.b:c3 
(Gheorghiu este însă la cu
rent : poziția este conside
rată favorabilă albului în 
cartea lui Taimanov des
pre apărarea Nimzovici) 
13...Ca5 ! ? (Taimanov ana
lizează continuarea 
14.a4 C:c5 15,Nc2 
Na3 b6 17.Tfbl ! 
menea cu avantaj 
alb : Furman

cu, București 1954) 14.TM 
Nd7 15.c4 Na4 16.c61 (O 
mutare foarte bună care 
respinge continuarea aleasă 
de negru. Vezi diagrama) 

16...N:c6 17.Nd2 N:f3 18.
N:a5 Nc6 19.13 Tfc8 20.e4 
Cd7 21.Ne2 b5 I ? (Negrul 
stă rău și încearcă să se 
elibereze cu această înain
tare riscantă) 22-Tfcl Ce5 
23.c:b5 a:b5 24.Nb4 Ne8 25. 
T:c8 T:c8 26.14! (Calul n-are 
locuri bune de retragere)
26.. .Cc4 27.Tcl Ta8 (După
27.. .Cb6 28.T:c8 C;c8 29.RI2 
finalul este ușor cîștigat de 
alb) 28.Tc3 (Nu 28.N:c4 
b:c4 29.T:c4 cu nebuni de 
culori diferite) 
Tc7 Cb3 30.R12 
16 32.Re3 Cc6 
34.Tb7 e5 35.15
(Avantajul pozițional al al
bului se transformă într-u- 
nul material) 36...g6 37.g4 
g:15 38.g:15 Cd4 39.Tb7Ta4 
4O.Ne7 Nc6 41.Tc7 Nb5 42. 
Nbl (Nu 42.N:f6 ? ? T:a3)
42.. .Cc6 43.Nc5 Ca5 44.
Tc8+ R17 45.Tc7+ Rg8.
Aci partida s-a întrerupt 
și negrul a cedat ifără să 
mai reia jocul. Se amenin
ță Nb4 urmat de Na2R, 
Rh8, Nf8.

28...Ca5 29.
Cd4 31.Nd3
33.Nd6 Ta5 
Ta8 36.T:b5

13...Cd7 
Ca5 16. 
de ase- 

pentru 
Troianes-

DUPĂ 7 ANI
(Urmare din pag. I)

campiona- 
Repu- 

de se- 
Wirn- 

nu se

sperăm
vor fi

Dron a

că aceste 
eliminate

avut un

ne-
cu

în-

— Deci, pe cînd revede
rea 7
— Pe la sfîrșitul lunii apri

lie, în preajma meciului de 
„Cupa Davis", cu Danemarca, 
din 3—5 mai.

— In sfirșit, ce întrevezi 
pentru partida cu tenismanii 
danezi de la București ?
— O întîlnire foarte dificilă. 

Leschly este extrem de 
nic și, el confirmă și 
în Circuitul Caraibilor, 
sa fruntașă în tenisul
național. Ca să nu mai vorbesc 
de performanțele lui de anul 
trecut: finalist în 
tele internaționale ale
blicii Sud-Africane, cap 
rie între primii „8“ la 
bledon. Torben Ullrich 
mai află la prima tinerețe. EI
posedă însă o experiență com- 
petițională enormă. Jucător ca
pabil de rezultate surpriză, 
Torben este și un foarte bun 
jucător de dublu. Partida de la 
București se anunță foarte des
chisă, echilibrată. Meciul de 
dublu va avea un rol hotărîtor. 
Sper intr-un rezultat favorabil. 
In caz de victorie, vom juca cu 
Norvegia sau Luxemburg. Deși 
în deplasare, această întrecere 
va fi mai ușoară.

— Și apoi ?
— Am ajunge în semifinalele 

grupei B a zonei europene, la 
București. Adversară : forma
ția Republicii Sud-Africane 
(Hewitt, McMillan, Ray Moore). 
Mai întîi să trecem însă de re
prezentativa Danemarcei. Apoi 
vom vedea ce se mai întîmplă...

De data aceasta însă, Trin
gov n-a mai răspuns 12... N:b5 
13. N:b5 a6, ci mult mai 
tare (și foarte simplu) 12. 
...C:d51 ! după care, de fapt 
partida este încheiată în fa
voarea negrului. Ghițescu a 
mai încercat 13. e:d5 De8 14. 
Nf4 N:b5 15. N:b5 D:b5 16. 
N:d6 Tcl8 17. Ne7 Td7 18. dtî 
dar după cîteva mutări a tre
buit să cedeze (18. ...Cc6 19. 
Dd5 Tc8 20. De4 C:e7 21. d:e7 
Te8 22. Cc3 D:b2 23. Dc6 D:c3).

Interesant este că dintr-o 
convorbire cu Tringov după 
partidă a reieșit că mutarea 
12. ...C:cl5 ! a fost analizată 
chiar după încheierea partidei 
sale cu Pachman de la Am-

Negru : F. Gheorghiu

Alb : C. Radovici

24. 
re- 

apă-

NICOLAU
ÎN PLUTONUL

FRUNTAȘELOR
LA BELGRAD

în turneul Internațional femi
nin de șah de la Belgrad s-au 
disputat partidele întrerupte din 
rundele anterioare. Kușnir și-a 
concretizat avantajul pozițional 
din partida întreruptă în runda 
a 6-a cu Jivkovici, obținînd vic
toria la mutarea 65. Rujica îo- 
vanovici a cîștigat la Heemskerk. 
Partida Konarkowska — Bilele 
s-a întrerupt din nou.

în clasament conduce Marko- 
vici (Iugoslavia) cu 6 puncte, 
urmată de Gaprindașvili (U.R.S.S.) 
5 puncte, Nicolau (România) și 
Kușnir (U.R.S.S.) 4 puncte etc.

neașteptată de retragere : 
...Dd8! după care poziția 
gelui alb este greu de 
rat. Radovici a încercat 25. C:d6 
dar a pierdut o figură după 
25. ...a:b3 26. C:b7 b:a2+ 27. 
Ral De" și a cedat. Cu această 
victorie Gheorghiu trece de 
fapt, în fruntea clasamentului, 
avînd numai o jumătate de 
punct pierdută, față de un 
punct al lui Gipslis. ’

Troianescu a intrat în dez
avantaj în deschidere în par
tida cu Parma și a sacrificat 
o calitate pentru a se elibera. 
Marele maestru iugoslav a ju
cat însă foarte exact, a sim
plificat poziția și în poziția de 
întrerupere are avantaj.

De asemenea, s-a întrerupt, 
după multe complicații, parti
da Filek — Jansa, intr-un fi
nal de turnuri greu de apre
ciat.

Ieri concurenții au avut o 
zi liberă, iar astăzi concursul 
continuă cu disputarea parti
delor întrerupte (dimineața) 
și a rundei a 5-a (după a- 
miază).

pentru stilul pasiv de joc. 
ce n-ar corespunde

ția . 
Ceea 
vîrstei.

— Absolut inexact, ține să 
precizeze Parma. Orice jucă
tor adevărat se așază la 
masă cu dorința de a ciștiga. 
Dar este practic imposibil să 
cîștigi în permanentă. A păs
tra raportul exact între do
rință și realitate este un semn 
al lucidității. în cariera unui 
șahîst nu poate îi ignorat ceea 
ce eu aș denumi RAȚIUNEA 
REMIZEI. O egalitate poale 
ii tactică, atunci cină situa
ția din concurs o cere; sau 
un moment de „respiro", 
Înaintea unei serii de partide 
grele, sau, în sfirșit, rezulta
tul unei lupte acerbe în care 
toate resursele și posibilită
țile au fost epuizate. Perso
nal am văzut remize mult 
mai frumoase și mai pline de 
conținut decit partide decise 
prin atacuri fulgerătoare, ur
marea unei greșeli din des
chidere. Eu socotesc, spre

pildă, 
zultat, 
primul 
idei a 
ciul estetic în care sînt expri
mate. De ce neapărat un sa
crificiu de damă trebuie să 
fie mai frumos decit un foarte 
greu final de turnuri ? O ma
nevră strategică subtilă poate 
crea emoții cu nimic mai 
puțin intense decit, să zicem, 
un atac de mat.

Punctele de vedere ale lui 
Bruno Parma trădează nu nu
mai pasiune dar și logică. Au
torul lor — notați acest amă
nunt — este de profesiune 
ziarist. își desfășoară activi
tatea la ziarul „Dnevnik" din 
Ljubljana unde semnează nu 
numai rubrica de șah, ci și 
comentarii pe teme sportive 
internaționale. Coleg de breas
lă fiind, își permite să în
cheie în mod spiritual:

— Se spune că intr-un in
terviu cea mai grea între
bare este ultima.

Motiv pentru care n-am mai 
pus-o...

că indiferent de 
ceea ce contează 
rînd este bogăția 

unei partide ca și

re
in 
de 

mo-

STEAUA BUCUREȘTI-
LOCUL 2 ÎN „C.C.E.“

(Urmare din pag. I)

sînt fa-

Perry, iugoslavul Franulovici 
etc.

— Cum apreciați compor
tarea jucătorilor noștri ?
— Ilie Năstase a jucat foar

te bine, mai ales de pe linia 
de fund a terenului. 
Iui pe „continentul" 
înscris un crescendo, 
nota cea mai ridicată
a doua a turneelor, cînd a cîș
tigat ultimele patru concursuri. 
Ilie s-a arătat încă deficitar Ia 
serviciu, ceea ce mă face să am 
unele rezerve pentru dublu. 
El pierde o serie de servicii 
din cauza greșelilor de picior. 
La executarea acestor lovituri, 
Năstase sare cu stîngul înain
te, în loc să vină cu piciorul 
drept la încrucișare. De teamă 
să nu calce banda albă, Năs
tase stă cîteodată mai departe 

ide linie și în consecință, servi
ciul I devine „moale" și com
plet ineficace, iar serviciul II 
(urmat de venirea la fileu) este 
liftat și „scurt" ceea ce creează 
condiții ideale pentru riposta 
(returul) adversarului. La sim
plu, aceste deficiențe nu sînt 
atît de pregnante, deoarece 
servantul nu este obligat (cum 
se întîmplă la dublu) ca după 
executarea serviciului secund 
să meargă imediat la plasă. 
Dar, să 
ajunsuri 
timpul.

Sever
ceput timid. Apoi s-a adaptat 
în special pe terenurile „ra
pide". Uneori, serviciile lui au 
funcționat 
el reușea 
ghem. El 
proba de 
înregistrat 
jea — la 
merituos.
este un adevărat specialist ps 
terenurile cu iarbă. Și totuși, 
Dron l-a învins. In ce mă pri
vește, în prima parte — pe iar
bă — am acționat foarte bine. 
Am fost mult ajutat de servi
cii, care, pe asemenea terenuri, 
constituie arma de căpetenie 
a unui tenisman. 
sînt mulțumit și de 
luat la dublu. Pe 
potențialul mi-a 
obligat sâ joc mai mult pe li
nia de fund. De altfel, este ne
cesar să fac o distincție. Pe te
renurile cu iarbă, se poate ata
ca tot timpul, pe ambele ser
vicii. în schimb, pe cele cu zgu
ră, majoritatea jucătorilor pre
feră — și eu mă număr printre 
aceștia — să rămînă pe fundul 
terenului și atunci cînd le-a ve
nit rîndul să servească. De ce ? 
Foarte simplu : eficacitatea ser
viciilor se reduce și nu oferă 
siguranța cîștigării punctului, 
după serviciu, cu lovitura de 
voie.

— Ce va urma ?
— Chiar de săptămîna viitoa

re, vom lua startul, cei trei 
„indieni", la Cannes, în primul 
turneu important de pe Coast-a 
de Azur, succedat de Menton 
și Nisa. 'După aceea, o altă sui
tă de trei concursuri, în cir
cuitul italian de primăvară: 
Catania, Palermo și Neapole.

excepțional. Atunci 
cîte 3-4 ași intr-un 
a jucat excelent în 
dublu, iar 
în fața lui Muker- 
New Delhi 
Tenismanul

succesul

- este 
indian

In general, 
cum am evo- 
zgură însă, 

slăbit, fiind

C. COMARNISCHI S. SAMARIAN

telexradioteleforf

Gerhard Nenning coboară în trombă spre cel mai bun timp al zilei
Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

turile următoare nu ne 
vorabile: Sveșnikov' cîștigă la 
Falb cu 5—2 și Litov cu ace
lași scor, la Țiu. Deci, după 
manșa a 2-a, scorul este de 
5—3 pentru Ț.S.K.A. Moscova.

O dată cu manșa a 3-a, flo- 
retiștii moscoviți se detașează 
și mai evident : Putiatin cîș
tigă la Ardeleanu (5—4) iar 
Sveșnikov la Drîmbă (5—4).

Killy Învins
NEW YORK 16 (Agerpres).

— Concursul internațional de 
schi de la Aspen (Colorado) 
a debutat cu desfășurarea pro
belor de coborîre. Proba mas
culină, desfășurată pe un tra
seu de 3 218 m (diferență de 
nivel 900 m), s-a încheiat cu 
succesul 
clasați pe primele două locuri. 
A cîștigat Gerhard Nenning cu 
timpul de 1:59,49, urmat de 
Heini Messner cu 2:01,82. 
Triplul campion olimpic de la 
Grenoble, francezul Jean 
Claude Killy, s-a clasat pe 
locul trei, fiind cronometrat 
cu timpul de 2 : 02,15. în con
tinuare s-au clasat : Bill Kidd 
(S.U.A.) 2 : 02,21 ; Ken Phelps 
(S.U.A.), Karl Schranz (Austria)
— ambii 2 : 02,36 ; Spyder Sa- 
bich (S.U.A.)_2 : 02,56 , Daniel 
Daetwyler

Disputată 
lungime 
ferență 
proba 
încă o 
pioanei olimpice Nancy Greene 
(Canada), care a ocupat pri
mul loc cu 1 :33,29,

schiorilor austrieci,

(Elveția) 2 : 02,73. 
pe o pîrtie în 

2 400 m. cu o di-ț 
nivel de 700 m, 

a confirmat

de
de 
feminină

dată valoarea cam-

7—3 pentru Ț.S.K.A. înain- 
asaltului Țiu — Sîsikin.

Este 
tea 
Trăgătorul nostru se comportă 
bine și obține o frumoasă vic
torie, cu 5—3. Cum ultimele 
două asalturi revin sportivilor 
adverși, (Litov — Falb 5—0 și 
Sveșnikov — Ardeleanu 5—0), 
meciul ia sfirșit cu scorul de 
9_4 pentru Ț.S.K.A. Moscova.

Oricum, performanța flore- 
tiștilor de la Steaua este re
marcabilă. După un loc 3 în 
1966 și un loc 5 în 1967, iată; 
acum, ei au reușit să ocupe lo
cul 2 în „C.C.E.“. Pentru sta
diul actual de pregătire a tră
gătorilor noștri fruntași, rezul
tatul merită toate aprecierile.

Sîmbătă au început și între
cerile pentru „Cupa Adrian Ro
mer1. Dintre concurenții ro
mâni, cel mai bine se comportă 
Țiu (5 v.), Haukler (5 v.), Mu- 
reșanu (4 v.) și Drîmbă (4 v.) 
care au trecut în turul 2.

LA POLO:

Rapid—Jadran 5-5
Rapidul a întîlnit, ieri, la bazi

nul Floreasca, intr-un meci ami
cal, echipa iugoslavă Jadran. 
După o luptă strînsă, în care jucă
torii iugoslavi nu au reușit să se 
impună, cu toate că înotau mai 
rapid (în trei din cele patru re
prize ei au ajuns primii Ia min
ge), jocul s-a terminat nedecis : 
5—5 (2—1, 1—1, 1—1, 1—2).

La scorul de 3—3, Miu, scăpat 
singur pe contraatac, a ratat o 
mare ocazie. In ultima repriză 
rapidiștii au avut avantaj (4—3), 
dar au fost egalați prin, două lo
vituri de la 4 m. In tot meciul 
arbitrul a dictat 3 lovituri de Ia 
4 m : două pentru Jadran și una 
pentru Rapid — toate transfor
mate.

în repriza a IlI-a, Stanisic, că
pitanul echipei Jadran, a fost e- 
Iiminat din joc.

OCTAVIAN ANDRONIC
coresp.

Dinamo taurești s-a calificat

Tipaiulî L P. ,Informația”, str. Brezolanu 23—25.

Sezonul crosuri
lor de primăvară 
a prilejuit france
zului Jean Wa- 
doux un remarca
bil succes. Re
cent, el a cucerit 
titlul de campion 
al Franței, dispu- 
nînd de rivalii săi 
Texereau și Ma- 
raquin. Iată-l pe 
Wadoux (in foto) 
conducînd în fața 
iui Texereau, in 
apropierea sprin
tului final.

Intîlnlrea internațională de na- 
tație disputată la Praga între 
selecționatele Cehoslovaciei și O- 
landei s-a încheiat eu victoria
oaspeților cu 87,5—81,5 puncte,
în proba de 200 m liber feminin, 
sportiva cehoslovacă Kozikova a 
stabilit un nou record al țării 
sale cu timpul de 2:17,2. La 200 
m spate feminin a cîștigat Wee- 
teling cu 2:30,4 (nou record al 
Olandei). Recordmana mondială, 
Ada Kok (Olanda) a ocupat 
mul loc în cursa de 100 m 
ture, fiind cronometrată cu 
pul de l’07“8/10.

mondial la categoria pană, Ana
tole Nowak, a obținut la „tria- 
tlon“ 370 kg.

in semifinalele „0. 0. E.“ la volei

pri- 
flu- 
tim-

bar-Finala probei de simplu 
bați a turneului internațional de 
tenis de la Alexandria se va 
disputa între jucătorul sovietie' 
Korotkov și cehoslovacul Hole- 
cek. în semifinale, Korotkov l-a 
învins cu 3—6, 6—1, 7—5, 6—0 pe 
Kalogheropoulos (Grecia), iar 
Holecek a dispus cu 6—2, 8—6, 
6—2 de Fathi Mohamed Aii (Re
publica Arabă Unită). Alte re
zultate din semifinale simplu 
feminin : Robin Lloyd (Anglia) 

— Gail Sherriff (Australia) 6—4, 
3—6, 6—3 ; dublu bărbați : Korot
kov, Volkov (U.R.S.S.) — Gott
schalk (R. F. a Germaniei), Kerr 
(Australia) 6—1, 7—5.

R
In cadrul unui concurs de hal

tere desfășurat la Varșovia, Woj
cik a realizat la cele trei stiluri 
(cat. grea) un total de 500 kg (170, 
135 și* 195 kg). Vicecampionul

In turneul internațional de ho
chei pe iarbă de la Nairobi, echi
pa R. F. a Germaniei a învins 
cu scorul de 2—0 (2—0) echipa Ke- 
niei. Cu toate că a pierdut, echi
pa Kenlei continuă să conducă în 
clasament cu 8 puncte, fiind ur
mată de reprezentativa R. F. a 
Germaniei cu 6 puncte.

tigată de echipa Suediei. Spa
dasinii suedezi au învins cu 9—7 
echipa Austriei, cu 10—3 echipa 
R. D. Germane, cu 11—5 echipa 
Norvegiei și cu 10—4 echipa se
cundă a suediei.

■

Haga s-a disputat ieri re- 
intîlnirii din cadrul sfer- 

ț „C.C.E.“ 
masculine

în campionatul tolonal de ho
chei pe gheață s-a înregistrat o 
mare surpriză : echipa Spartak 
Moscova, una dini principalele 
candidate la titlu, a fost învinsă 
la Leningrad cu scorul de 4—1 
(3—0, 1—1, 0—0) de formația
S.K.A. Leningrad. în schimb, 
Ț.S.K.A. Moscova a obținut o 
nouă victorie, întrecînd cu 5—1 
(3—0, 1—0, 1—1) pe Dinamo Mos
cova. în urma acestor rezultate, 
primul loc în clasament este de
ținut de Ț.S.K.A. Moscova cu 57 
de puncte (din 31 de .iocuri), ur
mată de Spartak Moscova cu 55 
de puncte (din 32 de meciuri), Di
namo Moscova cu 49 de puncte 
(din 31 de meciuri) etc.

La Budapesta a început me
ciul internațional de scrimă din
tre echipele de juniori ale Un
gariei și Poloniei. în proba mas
culină de floretă, Polonia a în
vins cu 12—4 echipa Ungariei. La 
individual feminin, primul 
în clasament a fost ocupat 
Marta Sasz (Ungaria) cu 9 
torii, urmată de poloneza 
cu 8 victorii.

■

H
deCompetiția internațională 

spadă de la Hahnstad a fost cîș-

loc 
de 

vlc- 
Balon

Paris 
victoria 

vest-german Rolf 
care a totalizat 

Locul doi a revenit 
Ferdinand Bracke — 

Jacques

Cursa ciclistă pe etape 
— Nisa s-a încheiat ca 
rutierului 
Wolfshohl, 
34h 42:21,0. 
belgianului
la 2:58,0 de învingător.
Anquetil s-a clasat pe locul zece 
la 8.09,0, iar Poulidor a ocupat 
locul 13, la 8:49,0. Ultima etapă 
a fost împărțită în două semieta- 
pe. Prima, cu plecarea în bloc, 
a revenit lui Samyl (Franța), iar 
cea de-a doua desfășurată con- 
tracronometrului pe distanța de 
28 km a fost eîștigată de Bracke, 
care a realizat 39:17,0 (medie ora
ră 42,766 km).

La 
turui 
turilor de finală ale 
dintre echipele i 
Blokkeer, campioana Olandei și 
Dinamo București. Partida, ur
mărită de 2 500 de spectatori a 
fost viu disputată, victoria re
venind in final bucureștenilor : 
3—1 (15-9, 15—12, 9-15, 15—11).

In general, echipa Dinamo s-a 
impus printr-un joc bine co
ordonat, foarte rapid și efi
cient. De la dinamoviști s-au 
remarcat : Ganeiu, Tîrlici,
Schreiber și Papugiu.

Ca urmare a acestui rezultat 
echipa Dinamo București s-a 
calificat în semifinalele compe
tiției.

ÎN SEMIFINALELE „C.C.E" LA HANDBAL MASCULIN

DYNAMO BERLIN—STEAUA 16-15 (8-9)
BERLIN 16 (prin telefon). — In, 

prima manșă din cadrul semifi
nalelor „C.C.E." la handbal mas
culin, Dynamo Berlin a dispus 
la limită de Steaua : 16—15 (8—9). 
Astfel, handbaliștii români păs
trează șanse de calificare în 
nala competiției (returul, la 
martie, la București).

Dynamo Berlin a condus 
7—2, ' * ____
puternică revenire terminînd re
priza cu un avantaj de un gol 
(9—8). După pauză, același as
pect : gazdele au condus cu 16—

fi-
24

_ . cu
dar bucureștenii au avut o

10, dar Steaua a marcat 5 puncte, 
partida termmîndu-se cu 16—15 în 
favoarea dinamoviștilor. Au în
scris : Gruia 7, Goran 2, îacob 2, 
Marinescu 2, Popescu șl Oțelea 
(Steaua), Petzold 5, Wurdîg 4, 

Hildebrandt 
(Dynamo), 
toate cete 
de care a 
gazdele au

(Steaua), . .
Zimmermann 3, H.
2, Zeitler și Senger 
Steaua a transformat 
4 lovituri de la 7 m 
beneficiat, în timp ce 
ratat singurul 7 m pe care l-au 
avut. A arbitrat Janerstam (Sue
dia).
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