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Primăvara aceasta, care abia 
așteaptă să treacă pragul sol
stițiului, promite să ne aducă, 
așa cum ne obișnuise cu vreo 
două decenii în urmă, torente 
de tinerețe pe terenurile de 
sport sau chiar ipe simplele 
poteci de la margini de sate, 
băieți și fete cupriniși într-o 
largă întrecere de cros inițiată 
de U.T.C. și numită „Crosul Ti
neretului".

Despre semnificația acestei 
competiții, ca și despre modul 
ei de desfășurare, a. binevoit 
să ne acorde prezentul inter
viu asist, univ. Septimiu TO- 
DEA, adjunct al șefului Secției 
sport și pregătire militară din 
C.C. al U.T.C.

— Cititorii noștri vor dori 
să cunoască, iară îndoială, 
mobilul sau mobilurile care 
au dus la organizarea a- 
cestui cros de amploare.

— După cum se știe, miș
carea noastră de tineret a fost, 
cu ani în urmă, inițiatoarea 
unor mari acțiuni — crosuri, 
spartachiade — care s-au bucu
rat de o largă adeziune. „Cro
sul Tineretului" va marca re
luarea acestei frumoase tra
diții, el înscriindu-se într-un 
complex de acțiuni prin care 
Uniunea Tineretului Comunist

pretenții, are ma
de a fi un fel de 
lansare pe orbita

CEI MAI SUNI

își propune să atragă mase 
largi de tineri în practicarea 
sportului, a exercițiilor fizice.

Am ales crosul din două 
considerente : este o activi
tate sportivă specifică acestui 
anotimp și, totodată, nepreten
țioasă. Crosul nu cere nici 
baze sportive, nici echipament 
deosebit.

Și totuși, mai este un motiv 
pentru care ne-am îndreptat 
atenția asupra crosului. Aler
garea pe teren variat, atît de 
modestă în 
rele merit 
rampă de 
sportului.

— Trecînd la aspectele 
organizatorice, v-am ruga 
să ne spuneți cum se va 
desfășura această acțiune.

— „Crosul Tineretului" com
portă patru etape eșalonate pe 
parcursul a aproximativ două 
luni. Prima etapă (pe școală, 
institut de învățămînt supe
rior, pe comună, întreprindere 
și instituție) urmează să se 
desfășoare de la 30 martie 
pînă la 21 aprilie. Ea dispune 
de o perioadă mai lungă toc
mai pentru a permite angrena
rea unor mase mari de tineri 
în această acțiune. în școli, de 
exemplu, se pot organiza mai 
întîi întreceri la nivelul cla
selor, iar în întreprinderi pe 
ateliere iși secții.

Primul gol înscris în partida de duminică, de la Brașov. „Stegarii" jubilează, piteștenii sînt dezolați
Foto: S. BACKSI
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PATINATORI
Interviu consemnat de
Sebastian BONIFACIU

DIN NOU
LA START

De mîine și pînă duminică, 
pe dreptunghiul de gheață al 
patinoarului Floreasca, au loc 
întrecerile celui de al treilea 
concurs republican al speran
țelor, deschis patinatorilor șl 
patinatoarelor care n-au îm
plinit 16 ani. Este o trecere în 
revistă a principalelor noastre 
elemente de perspectivă în 
sportul gheții, la sfîrșit de se
zon. întrecerile se desfășoară la 
toate categoriile, de la înce
pători și pînă la cele de se
niori. Și-au anunțat prezența 
concurenți din București, Bra
șov, Cluj și Miercurea Ciuc. 
O participare mai bogată de
cît la campionatele republi
cane 1

Concurenții vor avea de tre
cut un foarte dificil examen 
de figuri obligatorii: 6 desene 
și 3 sărituri. Ultima probă va 
fi cea a figurilor libere.

La această interesantă com
petiție, Consiliul național al 
organizației pionierilor oferă 
mai multe premii, printre care 
și „Cuipa Cutezătorii".

Mîine dimineață, primele în
treceri.

(Continuare în pag. a 2-a)

IONEL DR1MBA

Calmul începutului de sezon 
aproape că s-a stins. După a 
doua duminică cu etapă de 
fotbal, efervescența în rîndul 
celor „14“ se face tot mai sim
țită. De fapt, ea a cuprins mai 
întîi pe spectatori, căci fot
balul, așa cum este el, cu u- 
nele calități și încă destule de
fecte, a adunat Ia cele șapte 
jocuri 120 000 de „microbiști*. 
Credeți cumva că, după atîtea 
deziluzii, vreunul dintre plăti
torii biletului se aștepta dumi
nică la cine știe 
ce salt valoric sau 
spectacular ? 
Lumea a i 
tribunele 
că iubește 
Iul, și-l va 
continuare, 
va critica 
continuare. „Păcat că 
pe toate cele șapte 
odată..." spunea un 
cu tranzistorul lipit de ureche, 
duminică pe „Republicii". S-ar 
fi vrut prezent, poate, la Tg. 
Mureș sau la Craiova sau la... 
pentru că etapa a scos în evi
dență și meciuri bune, pe lîngă 
cele proaste. In acest context, 
se pare că punctul nevralgic 
continuă să fie lipsa de teh-

? Aș 1
umplut COMENTARIUL 
pentru
fotba-

iubi în
și-j

în

NOSTRU

nu pot fi 
stadioane 
spectator

sau prin

DIIK1A PI1AGA
S-A CALIFICAT

IA HANDBAL
MASCULIN

KARLOVAȚ. în meci re
vanșă, echipa Bjelovar a dis
pus de Dukla Praga cu 17—9 
(7—4), dar pentru finala 
„C.C.E.« Ia handbal masculin 
s-a calificat formația Dukla, 
învingătoare cu 25—16 în pri
ma partidă. Cele mai multe 
goluri în intîlnirea de la Kar- 
lovaț le-au înscris Pi-ibanici 
(9) pentru gazde, Mareș, Duda 
și Satrapa (cîte 2) pentru Du
kla.

In finala „C.C.E.", Dukla va 
întîlni pe învingătoarea din
tre Steaua și Dynamo Ber
lin (în primul meci : 15—16: 
returul, duminică la Bucu
rești).

JEAN ANDRE COTTARD: 
pășit cu

„Scrima 
dreptul
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PROFESOR? I

Specialiștii prezenfi la între
cerile din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" la floretă 
bărbați, desfășurate în sala 
„Pierre de Coubertin" din Pa
ris, au ținut să scoată în re
lief, în cuvîntul lor, rostit la 
radio sau la televiziune, în 
declarații făcute presei, valoa
rea deosebită, tehnică și spec
taculară, a actualei ediții a 
competiției. Totodată, foarte 
mulți dintre ei au remarcat 
comportarea deosebită a flore- 
tiștilor de la Steaua, care au 
înregistrat anul acesta o per
formanță foarte bună — locul 
2, înaintea trăgătorilor unguri, 
francezi, germani și italieni.

„Pentru mine — a declarat 
dl. Jean Andre Cottard, antre
nor coordonator al echipei 
Franței — totul este foarte 
limpede. Băieții noștri nu mai 
pot ține pasul în ierarhia 
mondială. Acum, în locul lor, 
pe primul plan au trecut flo- 
reliștii români. Rezultatul ob
ținut la Paris, prezența lor în 
finala „Cupei campionilor eu-

ropeni" este o confirmare 
strălucită a Montrealului. S-au 
spulberat definitiv iluziile a- 
celora care, poate, mai consi
derau succesul din Canada, al 
românilor, doar ca o șansă ve
nită peste noapte. Iată, ro
mânii ne-au arătat că știu 
scrimă, multă scrimă, că sînt 
pregătiți serios. Dacă țin sea
ma că și la Torino floreta ro
mânească, cea feminină, a în
registrat un succes de mari 
proporții, atunci se poale afir
ma că scrima din România a 
pășit cu dreptul în anul olim
pic".

Un vechi specialist în scri
mă, dl. R. Heidl (Norvegia), a 
elogiat în declarațiile sale e- 
chipa Steaua pentru frumuse
țea asalturilor din meciul cu 
Dozsa Budapesta. „Am văzut 
un meci mare, mult mai mare 
decît chiar partida finală. Ro
mânii au avut inițiativa aproa
pe tot timpul, reușind apoi, în 
final, să se impună cu autori-

nică, fenomen ce va fi, proba
bil, înlăturat de către cei ce 
vin: juniori-tineret. Dar pînă 
atunci ? Să privim totul cu o- 
chelari fumurii
prisma evoluțiilor acelor echi
pe care s-au lăsat pe tîn- 
jeală în pregătiri ? Să trecem 
cu vederea că mureșenii au 
declarat, trimisului nostru, că 
de mult timp n-au mai văzut 
un spectacol fotbalistic atît de 
bun, că golurile marcate de 
Tătaru II și Dumitriu III (oa

meni care vin), au 
fost de o rară fru
musețe ? Ar fi ne
drept. La fel pen
tru brașoveni, mul
țumiți că „stegarii" 
lor s-au bătut să 
obțină o victorie 
asupra liderului, 
ploieșteni, a căror 

din pro- 
pria-i cenușă. Tot duminică 
ni s-a confirmat invicibilitatea 
băcăuanilor acasă (dar asta 
nu-i încă totul în fotbal) și s-a 
înregistrat surpriza de la Cra
iova, care de fapt nu-i o sur
priză, ci mai curînd o revenire 
(sperăm) la normal a dinamo- 
viștilor din șoseaua Ștefan cel 
Mare. Doar bucureștenîlor — 
acestui admirabil public, venit 
sîmbătă și duminică (de două 
ori cîte cincisprezece mii) — 
le-au fost hărăzite partide ce 
au reliefat, așa cum spuneam, 
defectele fotbalului. Cu toa
te acestea, ținînd seama de 
realitatea luptei care s-a dat 
pentru fiecare punct, și trecînd 
peste mulțumirea sau nemul
țumirea suporterului în funcție 
de victoria sau înfrîngerea fa- 
voriților, să recunoaștem că 
ceva, pe undeva, se mișcă. Am 
vrea să credem că, în princi
pal, lucrurile bune pornesc de 
la cei ce conduc treburile fot
balului (deși mai sînt încă 
multe anomalii), că s-a pus ca
păt așa-ziselor grațiozități și a- 
mabilități, concesiilor de tot 
felul, pe primul plan Instituin- 
du-se fermitatea și seriozita-

și pentru 
echipă a renăscut 

cenușă. Tot

Cristian MANTU

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Unul din multiplele atacuri ale echipei Steaua

In sfîrșit, în runda 
a 6-a, prima partidă 
adevărată între doi 
mari maeștri! Istvan 
Bilek și Florin Gheor
ghiu au respins (parcă 
printr-o înțelegere ta
cită) 
de 
calea unei 
„turnir". Intîlnirea lor 
aproape că n-a avut 
acea parte care 
denumită clasic des
chidere. Poziția s-a ra
dicalizat de la primele 
mutări. A fost ca un 
meci de box fără re
prize de studiu. Flo
rin, animat de un op
timism exagerat, s-a 
supus de bună voie a- 
tacului pentru care 
adversarul său n-a 
pregetat să semneze 
polița în alb a unui 
sacrificiu de calitate. 
Bilek și-a așezat caze
matele în fața rocadei 
negre, nelăsîndu-i re
gelui advers nici un 
drum de refugiu. 
Campionul român a 
încercat să se apere 
calm, arborînd placi
ditatea sa obișnuită. 
Dar tirul mortierelor 
fusese bine reglat și 
Bilek a înscris în a- 
cest turneu prima par
tidă decisă între doi 
mari maeștri. 18 mu-

Florin 
primește 

va fi 
recu-

ideea „remizei 
salon", adoptînd 

lupte de

decla- 
cum

este

țări care au durat cît 
o veșnicie! 
Gheorghiu 
un zero, care
foarte greu de 
perat.

...Se pare că 
rația lui Parma,
că el nu s-ar afla în 
forma cea mai bună 
(iar acest turneu ar fi 
doar un prim pas în 
care încearcă să re
vină în activitatea de 
competiție) a fost fă
cută de complezență, 
dacă nu chiar în mod 
diplomatic. Cert este 
că aseară fostul, cam
pion mondial de ju
niori a jucat (din nou 
cu negrele !) o partidă 
foarte bună la Liebert. 
într-un final de tur
nuri, care 
primejdia 
Parma a 
magistrală 
de pioni 
flancuri și 
pere șahistului ger
man nu-i rămîne ni
mic mai bun de făcut 
decît să cedeze !

In rest, remize. A- 
seară, fiecare a reali
zat ceea ce și-a pro
pus. Mai puțin Florin 
Gheorghiu...

se afla sub 
blocadei, 

efectuat o 
înaintare 

pe ambele 
la întreru-

Vctleriu CHIOSE

A 6-ARUNDA
Ghițescu — Jansa */2—x/2, Liebert — Parma 

într., Ciocîltea — Tringov x/2—x/2, Troianescu — 
Ghipslis x/2—1/2, Bilek — Gheorghiu 
mer — Wade 1—0.

1—0, Dri-

CLASAMENTUL
Jansa, Ghipslis, Bilek 4 p., Drimer 

gov, Parma 3 (1), Gheorghiu 3 — din 
tide, Ghițescu, Radovici 2 — din cinci partide, 
Troianescu l‘/2 (1), Liebert 1 (3) — din cinci par
tide, Ciocîltea 1 (2), Wade 0 — din cinci partide.

Astăzi, de ia ora 9, partide 
ora 16,30 — runda a 7-a.

3l/2, Trin- 
cinci par-

întrerupte ; de la

olul educației fizice în școli 
este bine precizat. Știm, de 
asemenea, că profesorul de 
educație fizică răspunde di
rect de această activitate. Per
sonalitatea lui, pregătirea lui 
teoretică și practică, își vor 

lăsa amprenta asupra fiecărei forme 
de desfășurare a activității sportive. 

Datorită specificului acestei activi
tăți, elevii se simt mai ușor legați de 
profesorul de educație fizică ; îl imită, 
îl stimează sau nu, îl privesc admirativ 
sau critic. Dar, oricît de bine pregătit 
ar fi profesorul de educație fizică, ori
cît de mult și-ar da interesul, ei nu va 
putea duce singur la bun sfîrșit această 
complexă activitate de educație fizică. 
El trebuie să fie sprijinit din interiorul 
și din afara școlii. Poziția lui trebuie 
consolidată pe piloni puternici, deci
sivi. Aceștia sînt; directorul, dirigintele, 
profesorii de alte materii și părinții 
elevilor.

Oare prezența directorului nu ne-a 
impresionat și nu ne-a stimulat și pe 
noi, odinioară, cînd reprezentam culo
rile liceului ? Oare o vizită a acestuia 
la orele de educație fizică nu ne-a fă
cut mai atenți și mai disciplinați ? Oare 
nu directorul trebuie să fie acela care 
să se bucure primul de succesele spor
tive ale școlii, să-i cunoască nevoile, 
baza materială, competițiile, recordurile 
proprii ? Fără îndoială că da 1 Nu în- 
tîmplător școlile cu succese în activita
tea sportivă au, de cele mai multe ori, 
directori care pot fi văzuți în tribune, 
în săli și pe stadioane.

Un rol însemnat îl are și dirigintele. 
EI este puntea de legătură între con
ducerea școlii și inima elevului. Așa se 
și explică faptul că, de multe ori, di
rigintele are o influență covîrșitoare 
asupra copiilor, comparabilă doar cu 
cea a părinților.

Cunosc următorul caz, destui de eloc
vent : într-o școală se încerca, prin 
grija profesorului de educație fizică și 
a direcțiunii, formarea deprinderii — 
la elevi —■ de a executa ACASĂ gim
nastica de înviorare. La clasele ai că
ror diriginți au sacrificat o oră pentru 
a învăța un complex de exerciții, elevii 
au început să practice, de a doua zi, 
gimnastica de înviorare. Și au rămas 
cu această deprindere ani întregi.

Cînd eram elev, jucam într-o echipă 
alături de profesorul meu de educație 
fizică și un alt profesor, cel de limba 
română. Respectul și 
pentru profesorul de 
foarte bine conturate, 
putea amplifica. Dar 
ochii mei și în ochii _____ ___
profesorul de română, cu care ne în- 
tîlneam la antrenamente, la meciuri și 
apoi la lecțiile în care ne preda despre 
Eminescu sau ne recita „Nunta Zam
firei" I

Există profesori de geografie care, 
vorbind despre Etiopia, amintesc des
pre Bikila Abebe, acest sportiv feno
menal al țării platourilor înalte, sau 
profesori de limba română care nu 
uită să accentueze faptul că Bacovia, 
poetul tristeților de toamnă, era un 
bun gimnast, că enciclopedistul George 
Călinescu a fost și cronicar de sport, 
că Ionel Teodoreanu are pagini minu
nate despre educația fizică. Toate aces
tea nu pot să scadă prestigiul profeso
rului ci, dimpotrivă. Ba, în același timp, 
conferă un aer de noblețe fenomenu
lui sportiv.

Tn sfîrșit, părinții I Ei sînt, desigur, 
principalii responsabili morali ai viito
rului copiilor lor. Cei ce-și însoțesc co
piii la patinaj, la schi, în excursii, la 
bazinul de înot, cei care tremură, pe 
marginea terenului la jocurile dintre 
clase reprezintă un exemplu ideal de 
părinte modern.

Sprijinindu-se pe acești factori, în 
colaborare cu ei, profesorul de educa
ție fizică își va putea îndeplini cu suc
ces misiunea de a educa multilateral 
tînăra generație.

Dorin ALMAȘAN

admirația mea 
gimnastică erau 
pentru a se mai 
cît a crescut în 
tuturor colegilor,

In pag. a 4-a :
O ZI PLINA
comentarii

de SERGIU SAMARIAN

A ÎNCEPUT ULTIMA MANȘĂ
A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

Ultima manșă a campionatu
lui nostru de hochei a oferit 
în ziua sa inaugurală jocuri 
care nu au adus aproape nimic 
nou față de rundele prece
dente ale întrecerii. Diferențele 
valorice dintre echipe se men
țin la aceleași proporții, ceea 
ce face ca surprizele să fie rare 
și satisfacțiile din ce în ce mai 
puține. Deocamdată, prima zi a 
ultimului tur ne-a dat prilejul 
să 'constatăm u>n singuri lucru po
zitiv : gheața s-a prezentat în 
condiții excelente și datorită 
faptului că ea a fost pregătită 
(experimental) de o mașină 
„Rolba".

In prima partidă, Agronomia 
Cluj a învins, fără să strălu
cească, pe Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc. Scorul 5—1 (0—1, 3—0, 
2—0) exprimă de altfel destul 
de bine atît calitatea jocului 
(6 goluri constituie o bagatelă în 
hochei, atunci cinci echipele 
sînt diferențiate valoric), cît și 
perioadele de dominare ale ce
lor două formații. Autorii golu
rilor : Cazan II (2), Gali (2), 
Tarei pentru Agronomia, și Pe
ter pentru Tîrnava.

După-amiază, în primul meci 
al cuplajului, Steaua, deși n-a 
folosit integral pe G. Szabo și 
Ștefanov (accidentat în prima 
repriză), iar unii juniori care 
luptaseră cu o zi înainte în fi
nala campionatului lor (Con- 
stantinescu, Ioniță, Stoiculescu),

au lipsit, a cîștigat net în fața 
Avîntului Gheorghieni. Și la 
acest meci scorul este perfect 
ilustrativ în ce privește evolu
ția celor două formații: 17—2 
(5—0, 3—2, 9—0). La începutul 
reprizei secunde, echipa din 
Gheorghieni s-a „scuturat" din 
amorțeala de pînă atunci și a

PROGKAMUL DE AZI :
Ora 9 : Avîntul Gheorghieni 

— Dinamo.
Ora 17 : Avîntul Miercurea 

Ciuc — Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc.

Ora 19: Steaua — Petroi- 
Geoiogie București.

înscris două goluri într-un sin
gur minut. Am crezut la un 
moment dat că jocul se va ani
ma, dar ne-am înșelat. Imediat, 
jucătorii de la Avîntul s-au 
retras din nou în propria trei
me, acolo unde, de fapt, au ju
cat tot timpul. Au înscris : Ca- 
lamar (6), Varga (3), Peter (2), 
G. Szabo, Ștefanov, 
Gheorghiu, Trăușan, 
pentru Steaua, Sas 
pentru Avîntul.

în ultimul meci,
Miercurea Ciuc a învins Petrol- 
Geologie cu 9—0 (3—0, 4—0, 
2—0).

Iordan, 
Fodorea 
și Csiki

Avîntul

Călin ANTONESCU

Aspect din meciul I. Alionescu—I. Brocko

LUPTĂTORII NOȘTRI VICTORIOȘI Șl IN CEA DE A DOUA

ROMANIA
INTLLNIRE :

R.S.S. BIELORUSĂ 5-3
Spectaculoasa evoluție a lui Martinescu

Aseară, în sala Dinamo din Ca
pitală, reprezentativa română de 
lupte greco-romane a obținut o 
nouă și valoroasă victorie (5—3) 
în fața puternicei selecționate a 
R.S.S. Bieloruse. Luptătorii celor 
două formații (au fost aliniate 
aceleași garnituri ca șl în prima 
reuniune, de la Craiova) au ofe
rit numeroșilor spectatori me
ciuri foarte dîrze, dintre care 
șase s-au încheiat la egalitate.

Cea mai spectaculoasă evoluție 
a avut-o N. Martinescu, care 
timp de două reprize și-a domi
nat net adversarul, cîștigînd cu 
5—0. Cea. de a doua victorie a 
echipei noastre a fost obținută 
de S. Popescu, dar fără puncte 
tehnice, el cîștigînd datorită a- 
Y*ry»meț»ritU dat ** pe drept ->

adversarului 
pentru greul 
data aceasta .. ________ _ _.
la egalitate cu Susici, un luptă
tor foarte puternic șl mai greu 
cu 13 kg.

Rezultate : cat. 52 kg. — Gh. 
Stoiciu egal cu H. Babahonov ; 
57 kg. — I. Alionescu egal cu 
I. Brocko ; 63 kg. — S. Popescu 
b.p. J. Madanțev; 70 kg. — I. 
Enache egal cu A. Fedorcenko; 
78 kg. — I. Tăranu egal cu V. 
Fefelov; 87 kg. — Gh. Popovlcl 
egal cu V. Starostenko ; 97 kg. — 
N. Martinescu b.p. A. Ivanov ; 
+ 97 kg. — C. Bușolu egal cu 
V. Susici.

său. O notă bună 
C. Bușolu, care de 
a terminat meciul

Iama RABȘAN



Pag. a 2-a
Nr. 127 (5561)

PÎNĂ LA NIVELUL GENERAȚIEI
EUROPENE SIMILARE

Clasamentele în diviziile A și B PUNCTE DE VEDERE DUPĂ NAȚIONALELE 
DE BIATLON PENTRU JUNIORI7. Știința Găeștl 10 3 7 15:24 13

8. FI. r. București 10 I 9 13:27 11
Seria a in-a

1. Ceahlăul P, N.
2. Prog. București
3. Viit, București
4. Univ, Iași
5. Univ. București
6. Școala sp. Bacău
7. Pollt. Galați
8. A.S.E. București

19
18
16
15
15
14
12
10

9
8
6
5
5
4
2
1

29: 5 
28:13 
20:16 
18:18 
18:20 
17:23 
10:25
1:27

care și

DIVIZIA A 
MASCULIN

ISeria
1. Steaua Buc. 9 9 0 27: 8 18
2. Dinamo Buc. 9 8 1 25: 8 17
3. Viit. Bacău 10 4 6 19:22 14
4. Petr. Ploiești 10 4 6 15:22 14
5. I.C.F. București 10 3 7 16:22 13
6. Alumina Oradea 10 1 9 8:28 11

Seria a Il-a
1. Rapid Buc, 9 9 0 27: 6 18
2. Polit. Galați 7 6 1 20: 7 13
3. Farul C-ța. 10 3 7 14:25 13
4. Minerul B. Mare 10 3 7 11:23 13
5. Tractorul Bv. 9 3 6 14:19 12
6. Celuloza Brăila 9 3 6 13:19 12

29: 7
24:13
22:29

30: 3
22:11

20
17
17

17:22
13:22
10:25

19
17
17
16
14
13
13

10 
io
10

24:14 17
24:17 17
20:16 16

17
16
13
13
13
11

13
10

1.
2.
3.

jucat 
Drape-

Sibiu.
DIVIZIA B
MASCULIN

I

19:23 14 
18:24 14 
16:24 13
14:26
11:24

1. Rapid Buc.
2. Penicilina lași
3. C. P. BUC.
4. C.S.M. Sibiu
5. Farul Constanța
6. Din. București
7. Univ. Cluj
8. Meâ. București
9. Univ. Craiova

10. Drapelul r. Sibiu

seria
Cluj 
Sibiu

8
3
2
2

_____________ _________ 1
Clasament calculat fără rezul

tatul meciului-restanță, 
ieri, Dinamo București — 
Iul roșu — ■

FEMININ
10 9 1 29: 4 19
11 8 3 26:13 19
11 7 4 22:21 18
11
11

8
10
11
11
10

în două săli bucureștene, în 
răstimpul a două zile, am vă
zut la lucru 33 de codane, floa
rea tinerei generații a basche
tului din țară. Cu părul argintat 
la tîmple, în mijlocul atîtor in
genue, te simți aproape jenat. 
Spectacolul este totuși recon
fortant. La vîrsta cea mai fru
moasă a adolescenței, fetele a- 
cestea renunță la plăceri efe
mere și se dedică sportului cu 
entuziasm, cu pasiune. Cum să 
crezi altfel, cînd vezi pe Otilia 
Apostol — neinvitată la acest 
trial național — luînd trenul 
tocmai de la Dorohoi și venind 
la București pe cont propriu, 
dintr-o pornire juvenilă admi
rabilă, din dragoste pentru bas
chet ?

Am văzut fete înalte (13 din ele 
avind peste 1,80 m) și zvelte, 
altele mai mici și mai înde
sate, toate devotate sportului 
lor preferat. Ceea ce, firește, 
nu este totdeauna suficient. 
Cele înalte (cum ar fi Corne
lia Petric — Brașov sau Ecate- 
rina Muller — Tg. Mureș) tre
buie să-și valorifice înălțimea, 
sporind forța brațelor și a pi
cioarelor, pentru a deveni pi
voți de nădejde. Cele mai 
scunde (Maria Nedelea — Bra
șov sau Ecaterina Muraru — 
București) trebuie să-și perfec
ționeze calitățile fizice, în spe
cial mobilitatea și suplețea.

După acest trial, menit să 
contureze lotul național pentru 
campionatul balcanic de juni
oare, putem fi optimiști în cîte
va privințe. Avem cîteva tinere 
jucătoare foarte talentate : 
Viorica Batal, elevă din Satu 
Mare, poate cea mai dotată 
nu numai din punct de vedere 
tehnic, ci și cu simțul jocului, 
bine pregătită de antrenoarea 
Gabriela Both; eleva bucu- 
reșteană a antrenorului Gh. Be- 
none, Gabriela Ionaș (fiica 
unui maistru lăcătuș, care e 
nelipsit de la evoluțiile ei), 
excelentă realizatoare și per
formera probei de aruncări li
bere (a reușit 19 coșuri din 20 
de încercări); eleva Eugenia 
Salcu din Sibiu, pătrunzătoare, 
neobosită în atac și apărare; 
eleva de 14 ani Florentina Ma
rine seu din Craiova (prezentă 
aci alături de sora ei Rodica. 
ambele fiind fiicele unui ingi
ner de la uzinele „Electropute- 
re“), cu o surprinzătoare și pre
coce gîndire tactică, în măsură 
să compenseze deficiențele fizi
ce ce se mai pot remedia; eleva

1. Bolit.
2. A.S.A. _____
3. Prog. Suceava
4. Ind. s. C. Turzii
5. C.F.R. Cluj
6. Cooperatorul Șimleul 

Silvaniel 
Ped, Tg. Mureș 
C.S.U. Oradea

Seria a 1 
înainte Tim. 
Polit. Timișoara 
Electroputere Cv.

4. Univ. Timișoara
5. știința Petroșeni
6. Gloria Arad
7. Univ, Craiova
8. Creația Brașov

Seria a
1. Progresul Buc.
2. Polit. Brașov
3. Sem. București
4. Medicina Buc.
5. Univ. București
6. Polit. Iași
7. Construcții Buc.
8. Dacia Brăila

DINAMOMTINE, TN SALA

Meciul Dinamo-Wisla (f)
Mîine are loc în Capitală 

returul meciului feminin de 
volei Wisla Cracovia — Dinamo 
București, din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor . europeni", 
programată pentru 
sala Dinamo.

centrul 
Moldo- >-

Gabriela Ionaș in timpul probei de înde minare (conducerea 
balonului in slalom, printre jaloane, cu aruncare la coș)

din Dorohoi Doina Iftimie, pre
gătită de antrenorul Ilarion 
Mandache, care a reușit să ducă 
o întreagă echipă de junioare 
(Viitorul) pînă în fruntea seriei 
a doua a diviziei B; sătmă- 
reanca Rodica Săveanu care a 
obținut, în cursul probelor 
control, cel mai bun indice 
detentă (săritură în raport 
înălțimea proprie). Și lista 
putea fi firește continuată
alte eleve ale antrenorilor Gh. 
Roșu (Brașov) sau Emil Manea 
(București).

de 
de 
cu 
ar 
cu

Faptul că marea majoritate a 
acestor fete se află în rîndurile 
școlărițelor, ne îndeamnă să 
credem că școala va trebui să 
devină baza de masă a spor
tului de performanță, sau, dacă 
e îngăduită expresia : fabrica 
de campioni a viitorului. Avem 
elemente bine înzestrate, dar 
încă nu la nivelul generației 
europene similare. Pe măsură 
ce vor crește media taliei, ca
litățile fizice (viteză, detentă, 
agresivitate) și tehnicitatea, vom 
ajunge probabil să spunem că 
programul federației, eșalonat 
pe trei ani, a dat roade.

Victor BANCIULESCU

SERIA
1. Univ. Timișoara
2. Sănătatea Arad

Med. Tg. Mureș 
Corvinul Deva 
Medicina Cluj 
Liceul „N. Băi- 
cescu“ Cluj 
Școala sportivă 
Oradea 
C.S.U. Oradea

Seria a
I.C.F. Buc. 
Școala sportivă 
Constanța 
Voința M. Ciuc 
Sănătatea Tîrg. 
Tricotajul Bv. 
Polit. Brașov

3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.

Partida este 
ora 18, în

C. Armășescu conduce 
de candidațiun curs

arbitri
la

internaționali
Miinchen
Germaniei, la Mfln-In R.F. a 

chen, se desfășoară începînd 
de astăzi pînă la 26 martie un 
curs de perfecționare pentru 
candidații arbitri internaționali. 
Cursul este condus de arbitrul, 
român Constantin Armișescu 
din Biroul F.R.V., membru al 
comisiei de specialitate a Fe
derației Internaționale de Volei.

la București și Reșița,
noi recorduri
Intr-o tentativă desfășu- 

la bazinul Floreasca, Ma- 
Slavic (Steaua) a realizat

io
10 
10
10

10 3 7
10 3 7 

9 18
FEMININ

I
10 10 0

7 3
7 3 25:14
7 3 23:13 17

73 13:25 13

10 3 7 12:25 13

etapelor a 
XIII-a, la bâ- 
cîteva constă

Desfășurarea 
Xll-a, la fete, și 
ieți, ne-a oferit 
țări interesante.

• Formația feminină Poli
tehnica București a început, în 
șfirșit, să arate ca o echipă 
omogenă, care știe ce vrea. Ti
nerele baschetbaliste au înce
put să se integreze în maniera 
de joc a celor cu state mai 
vechi de serviciu și spi 
ca rezultatele viitoare să 
firme aceste aprecieri 
echipa pregătită 
Cosiescu.

• La Brașov, 
proporții!! Voința 
(lipsită de griji) 
cută de omonima 
rești (cu o situație 
roză în clasament) la o diferen
ță de 5 coșuri. Hanelore Spiri
don a jucat, într-adevăr, foar
te bine 
puncte), 
șovence 
ignorat 
principale 
rești.

• Sala Floreasca a 
pe lingă jocul feminin 
nica București — Universitatea 
Cluj, și două partide masculine: 
Dinamo — Universitatea Cluj 
și I.C.F. — Comerțul Tg. Mu
reș. Despre dinamoviști și des
pre studenții clujeni, doar lu
cruri bune. Reapariția în Ca
pitală, în mijlocul echipei sale, 
a lui Horia Demian (după ope
rațiile de menise suferite), a 
însemnat o surpriză plăcută și 
pentru spectatori și pentru ju
cătorii dinamoviști. De altfel, 
gestul lui Albu, de la începu
tul partidei, a fost elocvent. 
El l-a îmbrățișat cu căldură pe 
fostul său coechipier din Cluj, 
în aplauzele ambelor echipe, 
deși bucureștenii erau convinși 
că Demian va fi „inamicul lor 
nr. 1“. Meciul a fost, mult timp, 
echilibrat, cu faze frumoase, di
namice, iar pînă la urmă au 
cîștigat bucureștenii, baschetul 
și sportivitatea.

Am crezut că șl partida

de

sperăm
_ con- 
despre 

Grigore

surpriză de 
din localitate 
a fost între- 
ei din Bucu- 

nu prea

de(a înscris și 27 
dar și jucătoarele bra- 
se pare 
valoarea

a Voinței

camcă au 
realizatoarei

Bucu-

găzduit, 
Politeh-

I.C.F. — Comerțul Țg. Mureș _ 
va fi marcată de aspecte ase
mănătoare, dar a fost cu totul 
altceva. Așa cum spuneam și 
în ziarul de ieri, decît aseme
nea întreceri (de divizia A!?), 
mai bine lipsă! O dată cu în
ceperea meciului, au apărut și 
primele „plăți de polițe" de la 
jocul din tur (de la Tg. Mu
reș). Atunci, mureșenii au cîș- 
tigat cu 21 de puncte diferen
ță. Este, însă, o enigmă pentru 
noi cum această echipă, doar 
ca un singur realizator — Țe- 
duia (în medie 30—35 puncte pe 
meci), reușește acasă victorii 
categorice, iar în deplasare în
registrează înfrîngerl de ace
eași manieră. Spunem aceasta 
întrucît în meciul de duminică 
tot Țedula a fost singurul mar
cator de bază, iar ceilalți 
coechipieri, în loc să-și vadă de 
joc, aveau „treabă" cu adversa
rii și... arbitrii, Jucătorul Mi- 
hall/, după ce a fost descalifi
cat pentru 5 greșeli personale 
(și ce greșeli, vînătăile de pe 
miinile lui Tarău și Spiridon 
fiind vizibile încă), a continuat 
din tribună, în ținută de stra
dă, să profereze injurii la a- 
dresa arbitrilor. Sperăm că fe
derația a auzit și ea șl va lua 
măsuri pentru a ne scuti de 
asemenea jucători și... jocuri !

Paul IOVAN

REZULTATE DIN DIVIZIA B

MASCULIN: Universitatea
Craiova - Unio Șatu Mare 
76—40 (34—18), I.C.H.F. - I.C.F. 
57—46 (25—24), Universitatea
București — Construcții Bucu
rești 78—49 (36—25), Pedagogic 
Oradea — Steagul roșu Brașov 
50-67 
șoara 
48—59 
rești
(26—27), Constructorul Arad - 
Politehnica Cluj 56—69 (25—36), 
Academia Militară — Progresul 
București 82—68 (27-39).

ri—36), Medicina Timi-
— Politehnica Brașov 
(27—26), . Voința Bucu-
- ASA Bacău 76—53
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DINAMO — DRAPELUL
SIBIU 3—0

ROȘU

ȘtefanIeri, în sala din șos.
cel Mare, Dinamo a întrecut 
pe Drapelul roșu Sibiu cu 
3—0 (li, 1, 4). Meciul a fost 
de un nivel tehnic foarte scă
zut.

• 
rată 
rlan 
55,3 pe 100 m liber, record na
țional în bazin de 33 m.

9 In ultima reuniune a eta
pei pe localitate a Concursului 
republican de primăvară, între
cere găzduită de bazinul din 
Reșița, Nicolae Tat (Olimpia) 
a stabilit un nou record de se
niori în proba de 400 m mixt: 
5:06,9. lată timpii intermediari: 
1:07,8 - 2:55,4 — 3:57,2 — 5:06,9. 
.In cadrul aceluiași concurs, 
Eugen Aimer a realizat 2:11,0 
la 200 m liber. Alte rezultate 
remarcabile: Monica Horvath
6.01,9 (record personal) și Do
rina Levința 6:07,7 la 400 m 
mixt, Doru Grocsan 39,2, Cris
tian Ilitl 42,2, Zoltan Gorfi 43,9 
la 50 m spate, Lela Horea 39,0 la 
50 m delfin, Eugen Stempfel 
2:46,8 la 200 m bras, Radu An
drei 2:16,3 la 200 m liber, Anca 
Andrei 1:10,4 la 100 m spate. 
(A. RUDEANU — coresp.).

Foto: V. BA'GEAG
Aspect din cursa juniorilor mari a „Cupei Dinamo"

CUM SE VA DESFĂȘURAJ
(Urmare din pag.- 1)

Etapa a Ii-a, pe localitate, 
este programată să se desfă
șoare între 22 aprilie și 5 mai. 
La sate, această etapă se va 
disputa pe centre de comune, 
stabilindu-se 15—17 asemenea 
centre în fiecare județ.

La 12 mai se va organiza 
etapa pe județ, 
tate desemnată 
județean U.T.C., 
va avea loc, la 
tapa finală.

— Bănuim că în acest 
amplu angrenaj, Bucureștii 
au totuși o situație specială.

într-o locali- 
de comitetul 
iar la 19 mai 
București, e-

JEAN ANDRE COTTARD: „Scrima românească
a pășit cu dreptul în anul olimpic"

— Intr-adevăr, s-a prevăzut 
ca în municipiul București e- 
tapa a Il-a să fie consacrată 
întrecerilor pe sectoare, iar 
cea de a Ill-a, întrecerii pe 
municipiu.

— în privința parlicipării, 
ce prevederi cuprinde regu
lamentul ?
— Crosul este1 deschis tine

rilor de la 15 ani în sus. Pen
tru a nu se crea o situație 
inechitabilă, cei ce au o cla
sificare sportivă la semifond, 
fond sau marș nu sînt admiși 
la startul crosului.

Tot din acest considerent, 
întrecerea se va organiza pe 
două categorii de vîrgtă: 15— 
19 ani (juniori), peste 
(seniori).

In etapa a Il-a se 
primii zece clasați din 
categorie de tineri și
La etapele a Ill-a și a IV-a, 
calificarea se limitează la pri
mii trei clasați în 
terioare.

O excepție va 
aici, municipiul

19 ani

califică 
fiecare 
tinere.

55

(Urmare din pag. 1)

română are 
mare clasă,

un 
pe

tate. Echipa 
floretist de 
Drîmbă, un tehnician subtil șl 
un sportiv cu o excepțională 
viteză de acțiune. Eu îl văd, 
în toamnă, printre medaliații 
olimpici. Cit privește meciul 
Steaua — Ț.S.K.A., eu cred că 
românii au pierdut numai da
torită „căderii" psihice. Altfel, 
ei au fost egali cu învingăto
rii lor".

Conducătorii echipei Dozsa 
Budapesta au recunoscut jus
tețea victoriei echipei Steaua. 
Unu1 dintre aceștia, L. Somogy, 
a declarat: „A fost o victorie 
absolut normală. Românii au 
luptat pentru fiecare tușă, noi 
am căutat să cochetăm. Și, 
cînd ne-am trezit, a fost prea 
tîrzLu, în general, însă, nu sîn-

tem mulțumiți de stadiul ac
tual de pregătire. Dacă Olim
piada ar avea loc, să zicem, 
peste o lună de zile, perspec
tiva de a cuceri medalii ar su- 
rîde doar scrimerilor din 
U.R.S.S. și România"...

Unul din membrii directora
tului tehnic, D. Szabo, a lăsat 
să se înțeleagă că „la ora 
actuală doar puțini floretiști 
din cîteva țări se află tntr-o 
asemenea pregătire Incit să 
poată aștepta cu încredere ma
rea întrecere din Mexic. Prin
tre aceștia sînt și trăgătorii 
din România". Din rîndul lor, 
el a apreciat în special pe 
Drîmbă și Țiu, dar a subliniat 
că și ceilalți, Ardeleanu, Falb, 
sînt trăgători cu talent și cu 
mari posibilități, cu o bună 
tehnică a scrimei.

In sfîrșit, în încheiere* s-

cestor ecouri, și o declarație 
a d-lui Pierre Ferry, pre
ședintele Federației internațio
nale de scrimă : „Am văzut la 
Paris, în „Cupa campionilor 
europeni", două echipe mature. 
Una dintre acestea a. fost echi
pa Steaua, foarte aproape să 
repete performanța colegelor 
loi do floretă... Trăgătorii ro
mâni au impresionat, ca și în 
alte ocazii asemănătoare, prin 
vigoare și finețe. Vreau să-l fe
licit îndeosebi pe Ionel Drîm- 
bă, acest matador al floretei, 
care ne-a arătat, în „Cupa 
Adrien Rommel", o vitaiitaJe 
de-a dreptul uluiloare. Manie
ra în care el și-a depășit ad
versarii, în 
îmi întărește 
Drîmbă se 
marile valori
cert candidat

finala turneului, 
convingerea că 

situează printre 
ale floretei, un

olimpic".

juniori au reunit, 
40 de concurenți 

8 secții și centre 
Sinaia, Cimpulung 

Gheorghienj și

© Aflate la a treia ediție, 
campionatele naționale de biat
lon pentru 
la Predeal, 
reprezentînd 
din Brașov, 
Moldovenesc,
Paroșeni. Creșterea numărului 
concurenților și extinderea 
practicării biatlonului și în alte 
părți decît Brașovul 
speranța dezvoltării 
sport in proporție de 
deci, 
care 
itorii

ne dau 
acestui 

masă și, 
baze din

o eclipsă de cîțiva ani (o 
cu dispariția puternicei 
Voința, de unde s-au ri- 

printre alții. Gh. Vil- 
Gh. Bădescu, Dinu Petre,

a asigurării unei 
să poată fi recrutați, vi- 
performeri internaționali, 
îmbucurătoare este și re

apariția sinăienilor, încadrați 
la Clubul sportiv din localitate. 
După 
dată 
secții 
dicat, 
moș,
ca să nu mai vorbim de o serie 
de alpini și săritori, de aseme
nea fruntași în schiul româ
nesc), fondul sinăian a renăs
cut, permițînd alcătuirea unei 
echipe care a reprezentat cu 
cinste orașul la aceste naționa
le. Desigur, rezultatele se da
torează în mare măsură spriji
nului acordat de club, dar în 
primul rînd hărniciei și price
perii antrenorului Nicolae Bur- 
chi, ajutat la tir de fostul 
schior FI. Moldoveanu. Sperăm 
ca antrenorul Burchi să reali
zeze cu actualii elevi perfor
manțe cel puțin egale celor ob
ținute, cu ani în urmă, cu

etapele an-

forma, și 
București, 

prevăzîndu-se ca la etapa pe 
municipiu să participe primii 
20—30 clasați în fiecare sector.

— Fiindcă ați amintit de 
diferențieri pe categorii de 
vîrstă, v-am ruga 
zați pe ce distanțe 
ga participanții la 
— Junioarele vor 

parcurs 500—600 m 
etapă, apoi 600—800

să preci- 
vor aler- 
cros.
avea de 
în prima 
m, iar în

finală vor avea 1000 m. 
niorii încep cu 800—1000 
trec apoi la 1000—1500 m, 
la finală vw avm 8000 m.

Ju-
m, 
iar 
S«-

Au simțit oare 
de a se pregăti 
„în schimb de

regretabilă ab- .
lo

schiorii citați mai sus, 
ei i-au fost elevi.

® Prin Vasile Papuc, 
de schi din Cimpulung 
venesc a cucerit un titlu de cam
pion național la juniori. Bravo 
prof. Orest Frățeanu pentru 
munca sa de pionierat, încu
nunată, după cum s-a văzut, 
cu un frumos succes ! Cum 
s-au simțit însă antrenorii sec
țiilor brașovene (I. Sumedrea 
— Tractorul, Moise Crăciun — 
Steagul roșu, Gb. Olteana — 
Dinamo, I. Cimpoia - A. S. 
Armata) cînd și-au văzut elevii 
întrecuți categoric de un schior 
al unui centru cu condiții evi
dent mai slabe? 
ironia invitației 
la Cimpulung, 
experiență" ?

® Cu totul
sența predelenilor, deși în 
calitate există o pîrtie exce
lentă, liceu și... tradiție. Este 
adevărat, tradiția se referă la 
fond (să amintim doar de D. 
Frățilă, FI. Lepădatu, frații Ză
padă, M. Stuparu), dar de unde 
sînt selecționați biatloniștii, 
dacă nu dintre fondiști ? Oare 
la Predeal fondul nu mai este 
iubit chiar de către nimeni ? 
Ne vine greu să credem...

• Și la a treia ediție a com
petiției, participanții la națio
nalele de juniori au alergat tot 
fără arme. Ei le-au găsit pre
gătite în poligon. Motivul ? Nu 
s-a găsit nimeni să confecțio
neze curele pentru prinderea 
armelor de spatele biatloniști- 
lor (!?). Cauza este mult prea 
minoră, iar urmările evident 
dăunătoare (mai are rost să 
explicăm ?) pentru ca situația 
să nu fie rezolvată cît mai 
grabnic.

D. STANCULESCU

IV. Veștea, I. Bobeș și V, Dihoi, componenți ai ștafetei
A.<S. Armata Brașov, campioană națională la biatlon pentru 

juniori

Crosiștii

și mărșăluitorii

la start
Clubul Dinamo a organizat, du

minică, în parcul său sportiv, 
o competiție de cros. Cu excep
ția probelor de seniori (7 atleți) 
și senioare (4 atlete), numeroși 
concurenți s-au aliniat la startul 
întrecerilor. O comportare de 
ansamblu foarte bună au avut 
crosiștii de la Metalul, care prin 
punctajul realizat au reușit să-și 
adjudece „Cupa Dinamo". Rezul
tate : 600 m junioare II : 1. A. 
Beșliu (Metalul), 2. St. Tomescu 
(Dinamo), 3. Cr. Gheorghe (Me
talul) ; 800 m junioare I : 1. M. 
Lincă (Metalul), 2. R. Georgescu 
(Dinamo), 3. S. Cîmpulungeanu 
(Viitorul) ; 1 600 m senioare : 1. 
N. onică (Constructorul), 2. C. 
Preoteasa (Rapid), 3. E. Simlo- 
nescu (Metalul) ; 1 500 m juniori 
II : 1. E. Busuioc (C.S.Ș.), 2. M. 
Popescu (C.S.Ș.), 3. I. Radu (Di
namo) ; 3 000 m juniori I : 1.
P. Lupan (Metalul), 2. D. Tit 
(I.C.F.), 3. FI. Vana (Metalul) ; 
4 000 m semifondiști : 1. Gh. Un- 
gureanu (Dinamo), 2. I. Tănase 
(Progresul), 3. Șt. Beregszazi (Di
namo) ; 7 000 m seniori : 1. I. Ior- 
dache (Dinamo), 2. D. Buiac (Di-

CROSUL TINERETULUI
nioarele au prevăzute distanțe 
de 600—800 m, de 800—1000 
m și de 1200 m în finală, în 
timp ce seniorii vor avea de 
alergat 1000—1500 m, respec
tiv 1500—2000 m și 3000 m 
în finală.

— Este neîndoielnic că o 
acțiune de o asemenea am
ploare va cere un efort or
ganizatoric deosebit. Pe ce 
sprijin contați în această 
acțiune ?
— în școli și institute de 

învătămînt superior organiza
rea crosului va fi asigurată 
de comisiile sportive, în în
treprinderi și instituții de că
tre cluburi și asociații spor
tive, iar acolo unde acestea 
nu există, organizarea va re-

veni comitetelor sindicale 
comitetelor U.T.C. La sate, co
mitetele U.T.G. vor organiza 
crosurile prin intermediul a- 
sociațiilor sportive.

în etapele pe localitate șl 
pe județ ne vor sprijini con
siliile orășenești, municipale și 
județene ale sindicatelor, ca și 
cele de educație fizică și 
sport, inspectoratele de învă- 
țămînt, comitetele U.T.C. ale 
centrelor universitare.

Sperăm ca această colabo
rare să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni, deoarece 
toți sîntem deopotrivă de in
teresați ca să atragem mase 
largi de tineri în activitatea 
dătătoare de vigoare, de să
nătate, pe care o reprezintă 
sportul.

Și

namo), 3. M. Brezuică (Metalul), 
(Nicolae D. Nicolae, coresp.).

• In parcul s23 August’-’ s-a des
fășurat un cros la care au par
ticipat elevii școlilor generale șl 
profesionale din sectorul 3. Au 
concurat peste 240 de tineri, din
tre care cel mai mulți (160) în 
proba juniorilor II. Iată primii 
clasați: 1 200 m juniori II: 1,
C. Stan, 2. T. Mihalache, 3. P, 
Ene (toți de la Grupul școlar pro
fesional „23 August”) ; 2 000 m
juniori I : 1. M. Bezdedeanu, 2. 
V. Dumitrescu (ambii de la Școa- 
!a profesională „Electroaparataj”), 
3. V. sabie (Gr. șc. prof. ^23 
August”) ; 500 m junioare : 2
Ana Manolache, 2. Gherghina 
lordache, 3. Elena Ștefan (toate 
de la Liceul de Construcții). (C. 
Nourescu — antrenor),

® Etapa a Il-a a Cupei Pri
măverii" la marș a fost progra
mată pe traseul din strada Ma
ior Coravu, pe un circuit de 
700 m. Cea mai interesantă cursă, 
aceea a seniorilor, disputată pe 
distanța de 10 km, a fost domi
nată de cel doi ^abandonați’..' din 
prima etapă : dinamovlștii Leo
nida Caraiosifoglu (campion bal
canic) și vasile Ilie. El au fost 
cronometrați cu cifre foarte bune 
pentru început de sezon : Caraio
sifoglu — 45:00,0 șl Ilie — 45:08,0, 
Bun șl rezultatul celui de-al trei
lea clasat, Marin Perșinaru 
(P.T.T.) — 45:49,0. în celelalte 
trei curse, învingătorii din pri
ma etapă și-au reeditat succesul: 
Gh. Habără (P.T.T.) la începători,. 
M. Trlfu (Rapid) la juniori II și 
C. staicu (P.T.T.) la juniori I. 
Pe echipe se întocmesc două cla
samente. La începători + juniori 
II, după două etape conduc măr
șăluitorii de la Școala sportivă 
nr. 1 (75 p), urmați de cei de 
la P.T.T. (69 p) Și Viitorul (26 p). 
La juniori I + seniori, situația 
se prezintă astfel : 1. P.T.T. (80 p). 
2. Dinamo (56 p), 3. Metalul
(54 p).

1.

CURS PENTRU ARBITRI
Pentru

arbitrilor _ _______ , ______
de comisia municipală de° atle
tism București se mai primesc 
înscrieri pînă miercuri. Foștii 
atleți, precum șl toți cel ce 
doresc să devină arbitri, se vor 
prezenta miercuri, la ora 16, la 
sediul C.M.E.F.S. București din 
str. Biserica Amzel nr. 6.

cursul de calificare a 
de atletism, organizat



Nr. 127 (5561) Pag. a 3-a

DIN CARNETUL CRONICARULUI

BULETINUL DIVIZIEI C

Trei însemnări 
suplimentare 
de la Brașov

Despre meciul de la Brașov, 
dintre echipele Steagul roșu și 
F.C. Argeș, s-ar mai putea adău
ga la cele spuse în cronica a- 
părută ieri multe alte lucruri 
interesante privind desfășurarea 
jocului, evoluția fiecărui fotba
list. maniera de arbitraj, com
portarea publicului etc. în scurta 
noastră revenire de azi ne vom 
limita numai la comentarea a 
trei aspecte care ne-au atras în 
mod deosebit atenția.

MAI ÎNTXI, despre modificările 
survenite' în linia de atac a bra
șovenilor. În componența aces
teia au apărut duminică, pentru 
prima oară într-o partidă ofici
ală, tinerii jucători Nicolae (trans
ferat de la Chimia Făgăraș) și 
Ardeleanu (transferat de la Me- 
trom Brașov, dar provenit, de 
fapt, din propria pepinieră a 
Steagului roșu). Introducerea a- 
cestora într-un meci atît de greu, 
cum a fost cel cu fostul lider, 
a constituit, desigur, un risc pe 
care și l-a asumat antrenorul 
Ploieșteanu. Dar încrederea acor
dată celor doi, debutanți a fost 
răsplătită. Incadrîndu-l pe „ve
teranul" Necula (introdus în mod 
foarte inspirat în repriza secun
dă), Nicolae și Ardeleanu (dar 
îndeosebi primul dintre ei) au 
contribuit substanțial la inițierea 
și desfășurarea unor periculoase 
acțiuni ofensive la poarta lui Cu
man. Mai mult chiar, Nicolae 
(component al echipei naționale 
de juniori) a și înscris golul vic
torios al echipei sale. Sîntem 
siguri că despre cei doi tineri 
jucători vom mai auzi multe a- 
precieri frumoase.

ȘI ACUM, cîteva cuvinte des
pre Dobrin. înaintașul piteștean 
a oferit și duminică, la Brașov, 
unele mostre ale marilor sale ca
lități. Dotat cu un dezvoltat simț 
al intuiției în joc, excelent co
ordonator, Dobrin și-a. pus co
echipierii din linia de atac în 
situații dintre cele mai favora
bile prin „deschiderile" și pasele 
sale de o rară subtilitate. Din 
păcate, însă, acest talentat jucă
tor continuă încă să fie comod 
pe teren, necombativ în fazele 
care reclamă acest lucru. Dumi
nică. el a alergat mult mai pu
țin decît în meciul cu Rapid, nu 
s-a luptat suficient. Dobrin tre

SPERANȚE DE PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. 1)

tea. N-am vrea să ne înșelăm, 
sau să ne lansăm în aprecieri 
pozitive premature. Dar am fost 
asigurați de către conducerea 
F.R.F. că specialiștii neproduc
tivi și fotbaliștii puși pe căpă
tuială (din toate diviziile) vor 
fi scoși din arenă. (Mai bine ar 
face-o ei, de bunăvoie). Se 
spune s ,,Ziua bună, semne are- 
și n-ar fi exclus ca ecourile a- 
cestor hotărîri să fi ajuns, de 

' acum, acolo jos, unde de fapt 
se decide soarta fotbalului, 
deocamdată In cîteva locuri și 
într-un viitor apropiat peste 
tot. Ceva, ceva palpabil se 
vede? Imixtiunilor în forma
rea echipelor — după părerea 
noastră — le-a scăzut cota.
Infuzia de elemente tinere 
constituie un alt aspect pozitiv. 
Disciplina, sportivitatea pe te
renuri s-au mai întărit, ca și 
autoritatea arbitrilor, cu toate 
că discuțiile în jurul acestor 
„cavaleri" continuă și vor con
tinua, credem noi, pînă ce se va 
alcătui un corp de arbitri omo
gen ca valoare și hotărît în 
aplicarea regulamentului. Neîn
doios, efortul trebuie continuat, 
de sus în jos și invers, în toate 
problemele fotbalului, iar dacă 
lucrurile se vor îndrepta vom 

bui© făcut să înțeleagă că echipa 
și suporterii săi așteaptă de la 
el să depună eforturi sporite în 
toate jocurile atît în cele ce se 
dispută la Pitești, cît și la cele 
programate în deplasare. Numai 
în felul acesta el își va putea în
tări și propriul său prestigiu de 
jucător fruntaș.

ULTIMA chestiune asupra că
reia ne vom referi este aceea a 
acordării celui de-al doilea gol 
al brașovenilor. Așa cum subli
niam și în cronica noastră de 
ieri, înscrierea lui s-a produs în 
urma unei acțiuni confuze în ca
reul echipei piteștene. După cum 
afirmă cei de la F.C. Argeș, îna
inte ca mingea șutată de Nico- 
Jae să intre în plasă, Necula l-a 
faultat pe portarul Coman și tot 
el se afla în poziție de ofsaid 
(de la locul unde ne aflam, din 
cauza aglomerației de jucători 
existente în careul piteștenilor, 
n-am putut vedea prea bine cum 
s-au petrecut lucrurile), fără ca 
arbitrul să intervină.

Este adevărat că brașovenii au 
meritat victoria, dar- ar fi re
gretabil ca ea să constituie con
secința unor erori de arbitraj.

C. FIRANESCU 

„N-am vrut 
să lovesc"

Ieri dimineață ne-a vizitat la 
redacție Mircea Lucescu. Vădit 
afectat de cele întîmplate în 
min. 86 al meciului Universitatea 
Craiova — Dinamo București, 
cînd arbitrul Nicolae Cursaru l-a 
eliminat din joc, dinamovistul 
ne-a declarat următoarele ; „N-a 
fost în intenția mea să răspund 
printr-un gest nesportiv la faul
tul comis asupra mea de către 
Marian Popescu. In urma inter
venției dure a jucătorului craio- 
vean, pasa pe care am voit s-o 
trimit coechipierului meu, Varga, 
n-a mai avut suficientă tărie și 
atunci am mai încercat o dată 
să lovesc mingea. Dar, cum eram 
'căzut pe gazon, noua mea in
tervenție a eșuat și, în loc să ci
ting mingea, i-am agățat picioa
rele lui Marian Popescu. Arbitrul 
a apreciat lovitură intențională 
și nu intenție de a juca balonul 
și m-a eliminat. Am părăsit te
renul imediat, fără să protestez, 
ca să nu incit publicul".

Așa se disculpă dinamovistul 
Mircea Lucescu. Antecedentele 
sale — nici o abatere de la dis
ciplină, nici un avertisment pri-

constata aceasta în etapele vi
itoare, căci ultimul cuvînt îl au 
echipele, prin evoluțiile lor. 
Spuneam, progresul tehnic nu 
poate fi înregistrat de la o 
etapă la alta. Credem, însă, că 
fotbaliștii trebuie deprinși cu 
efortul maxim în timpul an
trenamentelor pentru a da ast
fel un randament superior în 
meciuri. Și iar credem că, mai 
mult ca oricînd, antrenorii au 
posibilitatea să-și manifeste 
personalitatea (șabloanele tacti
ce ale F.R.F. au dispărut), Să-și 
creeze garnituri care să practi
ce un joc modern, în viteză, 
eficace, corespunzător cerințe
lor performanței pînă la nivelul 
celui mai bun fotbal continen
tal.

Scriem aceste rînduri sub 
impresia aCelor jocuri de du
minică, ceva mai bune în com
parație cu cele din prima eta
pă. O facem în speranța că 
specialiștii F.R.F., antrenorii și 
jucătorii echipelor se vor stră
dui să răsplătească cu un fotbal 
de calitate zecile de mii de 
spectatori care umplu, duminică 
de duminică, tribunele și care 
vor să aibă cît mai des satis
facția unor partide spectacu
loase ca aceea de la Tg. Mu
reș și cît mai rar ca acelea de 
sîmbătă și duminică din Capi
tală. 

mit din partea .arbitrilor — ne 
îndeamnă să-l credem.

G. N.

De ce nu joacă 
Mețcaș ?

Singurul om în drept să al
cătuiască echipa pentru un 
meci este, desigur, antrenorul! 
Și, totuși, uneori, sîntem mar

Atacul lui Sorin Avram a eșuat din nou, Czako deposedîndu-l 
de balon pe înaintașul bucureștean.

(Fază din meciul A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, 1—1)
Foto i M. SZASZ — Tg. Mureș

torii unor bizarerii în desemna
rea celor 11 titulari ai forma
ției. Un asemenea caz ni-1 oferă 
Mețcas de la U.T.A. Sîmbă
tă, în meciul cu Rapid, el a 
stat pe tușă, după ce cu o eta
pă înainte, in jocul cil Progre
sul, fusese unul dintre cei mai

CULESE DE LA ANTRENORI
Ieri, au fost convocați la 

București antrenorii echipelor 
din divizia națională, pentru 
consultări în legătură cu planul 
de pregătire a echipei repre
zentative. întocmit și prezen
tat de către comisia de selec
ție.

Cu această ocazie am spicuit 
cîteva impresii după etapa de 
duminică.

Virgil Mărdărescu (Farul): 
„Ar fi fost nedrept să obținem 
chiar și un punct la Ploiești, 
atît de bine a jucat Petrolul. 
Fizionomia echipei s-a schim
bat, joacă în viteză, jucătorii 
se demarcă permanent și si
multan, manieră care ne-a pus 
în dificultate".

• Silviu Ploîeșteanu (Steagul 
roșu): „După mulți ani, am 
simțit publicul brașovean ata

buni oameni ai echipei sale (a 
fost, de altfel, notat cu 8). Să 
fie vorba de vreo indisponibili
tate ? Nu. Marți am stat de 
vorbă cu el la Arad și ne spu
nea că se simte bine. Dacă ar 
fi fost bolnav, probabil că nu 
era trecut rezervă în întîlnirea 
cu Rapid.

Nu e singura dată cînd an
trenorii procedează în acest fel 

cu Mețcas. Tn prima etapă a 
turului (2—0 eu Progresul la 
București) mijlocașul arădan 
jucase bine și cronicarii i-au 
acordat atunci nota 7. După o 
săptămînă, însă, în meciul cu 
Rapid, la Arad, a fost lăsat pe 
tușă. A întrebat, firește, de ce.

șat, nu atît de echipă, cît de 
jocul ei".

Ilie Oană (Petrolul): „Re- 
maniind echipa, înlocuind cu 
fotbaliști tineri cîțiva vechi ti
tulari care monopolizaseră sim
patia publicului știam că voi 
fi dezavuat. Spre norocul echi
pei, am avut puțină șan
să și garnitura nouă a ob
ținut rezultate. Fără șansă, 
poate eșua chiar și acțiunea 
cea mai logică și mai bine con
cepută. Voi rămîne consecvent 
(aș fi rămas și dacă rezultatele 
nu m-ar fi susținut imediat). 
Voi promova și alți fotbaliști 
buni din echipa de tineret, iar 
peste 6 luni Petrolul va rede
veni o echipă robustă și efi
cace".

Ion Bălănescu (F.C. Argeș): 
„Iată, în ordine, cauzele deter

„Avem nevoie de tine la Ba- 
cău", 1 s-a răspuns, A venit 
apoi întîlnirea de la București, 
cu Dinamo. Vă amintiți l 1-0 
pentru U.T.A. La un moment 
dat, Dumitrache l-a driblat pe 
Mețcas. Antrenorii i-au strigat: 
„Ce faci, Mețcas Acesta a 
înțeles că va fi schimbat. „In 
acele clipe — îmi spunea el — 
doream să înscriu un gol, să 
arăt că înlocuirea mea nu e 
motivată". Și în minutul 82 a 
marcat golul victoriei. Dar ime
diat (min. 83) Moț a intrat pe 
teren. Și îată-1 pe cel ce adu
sese victoria echipei sale tre- 
cînd pe banca rezervelor.

Poate că și sîmbătă, cu Ra
pid, Mețcas își propusese să în
scrie un gol. N-a reușit. Dar nu 
acest lucru e important. Im
portant e să aflăm modul curo 
se alcătuiește formația arădea
nă. Oare nu forma sportivă 
decide cine trebuie să fie titu
lar și cine rezervă ? Dacă al
tele sînt criteriile de formare a 
echipei (de indisciplină nu poate 
fi vorba la Mețcas) nu e de 
loc bine. Acest fotbalist e con
vins că antrenorii nu-1 agrează. 
Și după felul eum e folosit, 
s-ar crede că are dreptate. Așa 
este, tovarăși antrenori ?

Constantin ALEXE

Inginerul Manolache
Cu „6* treci clasa, dar te 

situezi undeva în pluton, prin
tre elevii modești, care nu în
vață decît atît cît trebuie pentru 
a evita corigența. La fotbal, la 
fel, cu „6“ rămîi în anonimat, 
scăpînd doar de reproșuri...

Aceasta este nota pe care 
i-am dat-o lui Cicerone Mano- 
lache, la încheierea meciului 
Petrolul — Farul. Dacă nu l-am 
remarcat pentru joc, în schimb 
am avut destule ocazii de a-1 
„observa" pe Manolache gesti- 
culînd, țipînd, insultîndu-și ad
versarii și chiar... coechipierii. 
La un moment dat, arbitrul C. 
Petrea s-a văzut pus în situa
ția de a dicta o lovitură liberă 
indirectă împotriva echipei Fa
rul, auzind cuvintele triviale, 
de neconceput, adresate de Ma
nolache lui Zamfir.

Ni s-a spus că Manolache 
este inginer. După felul cum 
se comportă, putem întreba: 
este oare adevărat ?

(Jc. B.)

minante ale în fringe rii de la 
Brașov: greșelile echipei noas
tre, jocul practicat de Steagul 
roșu și erorile arbitrului Ma- 
covei. După meci, am discutat 
la rece cu jucătorii mei. Ei (nu 
eu) au dezbătut deficiențele jo
cului nostru. Le-au simțit mai 
bine ca niciodată. Luciditatea 
lor imi dă încredere".

Robert Cosmoc („U" Craio
va): „Am cinci accidentați, abia 
pot încropi o formație. Cine 
insinuează că mitul craiovean 
s-a frînt, deoarece jucăm 
acum pe un teren cu dimen
siuni mai mari, se înșeală".

Valentin Stănescu (Rapid) : 
„Fără Năsturescu, echipa noas
tră e ca o lance cu vîrf de 
cașcaval" (n.n. echipa fără Năs
turescu se mai poate, dar Năs
turescu fără disciplină nu 1).

SERIA EST
GLORIA BÎRLAD - MINOBRAD 

VATRA DORNEI (3—1). Au mar
cat : Chluș (min. 63, 82), respec
tiv Mazga (min. 55). A arbitrat 
bine I. simion — București, în lo
cul Iul A. Paraschlv — București, 
care nu s-a prezentat. (E. Solo
mon, coresp. principal).

TEXTILA BUHUSI — OTELUL 
GALAȚI (1—1). Au însris : Oges- 
cu (min. 15) pentru Oțelul, Sze- 
kell (min. 62) pentru Textila. A 
condus slab P. Cănătînă — Bu
zău (I. Vleru, coresp.).

UNIREA FOCȘANI — ANCORA 
GALATI (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Artenie (min. 25). (V. 
Manoliu, coresp.).

GLORIA C.F.R. GALAȚI — ME
TALUL BUZĂU (0—0). Jocul a 
fost echilibrat. A arbitrat bine 
A. Caricas — București. (V. ște- 
fănescu, coresp.).

S.U.T. GALAȚI — PETROLUL 
MOINESTI (0—1). Autorul goluț- 
lui : Pistol (min. 54), M. Cîțu — 
București a condus bine. (T. 81- 
riopol, coresp.).

SOIMIT BUZĂU — FORESTA 
FĂLTICENI (1—1). Golurile au 
fost înscrise de Nae (min. 20) 
pentru Foresta, Bucșe (min. 47) 
pentru șoimii. în m-in. 46. Jucă
torul Loncovschi (Foresta) a fost 
eliminat pentru că a insultat pe 
arbitrul O. Turcitu — Galati, care 
a condus satisfăcător. (D. Marin, 
coresp.).

9. Petrolul Moinesti

CLASAMENT 3 27— 9 231. Gloria Bir iad 15 It 1
2. Med. Iași 15 8 3 4 27-16 19
3. Ane, Galați 15 9 1 5 25—16 19
4. otelul Galati 15 7 3 5 20—15 17
5. Gloria C.F.R. Galati

15 8 1 6 22—IR 17
6. Text. Buhușl 15 6 4 5 19—16 16
7. Met. Buzău 15 5 5 5 14—13 15
8. Mlnobrad V.

Dornei 15 7 1 7 18—18 15

ETAPA VIITOARE (24 martie) : 
Foresta FSitireni — Pe+rolul Moi- 
nești. Medicina Iași — Gloria Bir- 
lad. S.U.T. Galat! — Otelul Ga
lati. Unirea Focșani — Textila 
Buhusi. Gloria C.F.R. Galati — 
Ancora Galați. Metalul Rădăuți
— Mlnobrad V. Dornei, Metalul 
Buzău — Șoimii Buzău.

15 6 3 6 18—18 15
10. Foresta Fălt. 15 5 5 5 17—18 15
11. Un. Focșani 15 6 2 7 19—19 14
12. Șoimii Buzău 15 5 4 6 22—24 14
13 S.U.T. Gl. 15 2 4 9 11—30 8
14. Met. Rădăuți 15 0 3 12 6—35 3

SERIA SUD
Ș. N, OLTENIȚA — RAPID 

C. F. BUCUREȘTI (1—0). Unicul 
gol a fost marcat de Stamanichl 
(min. 55). A arbitrat bine G. 
Popa — Ploiești. (L Predescu, co
respondent).

FT. AC* HA ROSTE BUCUREȘTI
— OLTUL SF. GHEORGHe (2—1). 
Autorii golurilor: Ganciu (min. 
44). Lalu (min. 84), respectiv 
CstSsz (min 28). Ridvan Cocoi — 
Constanta a arbitrat bine. (N. 
Tokacek, coresp.).

T.U.G. BUCUREȘTI — DUNĂ
REA GIURGIU (3—0). Au înscris : 
Novac (min. 22). SevenscM (min. 
27), șl Bolovan (min. 72). A con
dus corect S. Nicolau — Con
stanța. (D. Daniel, coresp.).

RAPID PLOPENI — ELECTRICA 
CONSTANȚA (1—0). Golul a fost 
marcat de Jinga (min. 84). în 
n-in 88 lucitorul Durduman (E- 
lectrica) a fost eliminat pentru 
lovirea intenționată a adversaru
lui. D. Ghetu — București a con
dus corect. (I. Constantinoaîe, 
coresp.).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
METALUL TÎRGOVTSTE (2—1). 
Autorii golurilor: Catană (min. 26), 
Măican (min. 38). respectiv Tiron 
(min. 51). voarte bun a-bitrabil 
Ini s. Lazăr — București. (D. 
Gruia, coresp.).

STUVT”. TULCEA — PROGRE
SUL BRĂILA (0—0). Gazdele au 
dominat mai mult. însă ineficace. 
S Calomfir — București a con
dus foarte bine (I Turșie, co- 
resp.).

VTÎTORUL FIENI — I.M.U. 
MEDGIDIA (1—3). Au marcat : 
Căpitan (min. 101. Vîlsan (min. 
47). Mlsaehe (min. 70). respectiv 
Turcu (min. 82). Bun arbitrajul 
lui R. Stancu — București (C. 
Popescu, coresp.).

CLASAMENT
1. Dunărea Giurgiu

15 11 1 3 29—15 23
2. Metaiui Tîrg. 15 9 2 4 92—15 20
3. Rapid Plop. 15 8 3 4 29—19 19
4. FI. r. BUC. 15 8 2 5 22—10 18
5. Pro?. Brăila 15 7 4 4 24—13 IR
6. Chimia, Tr. Măgurele

15 6 5 4 9—15 17
7. Electr. C-ta. 15 7 1 7 17—18 15
8. I.M.U. Med. 15 5 4 6 14—15 14
9. T.U.G. BUC. 15 4 5 6 18—17 13

10. Stuful Tul. 15 6 1 8 16—20 13
11. S. N. Oltenița

15 5 3 7 18—26 13
12. Rapid C. F. Buc.

15 4 3 8 15—31 11
13. Oltul Sf. Gheorghe.

15 3 4 8 16—23 10
14. Vilt. Fieni 15 2 2 11 10—32 6

ETAPA VIITOARE (24 martie) : 
Metalul Tîrgovtște — Stuful Tul- 
cea. Rapid C.F. Buc. — Progresul 
Brăila, Viitorul Fieni — Rapid 
Plopeni, T.U.G. Buc. — Chimia 
Tr. Măgurele. I.M.U. Medgidia — 
Flacăra roșie Buc.. Electrica 
Constanța — Dunărea Giurgiu, 
Oltul Sf. Gheorghe — S. N. Ol
tenița.

SERIA VEST
PROGRESUL CORABIA — E- 

LECTROPUTERE CRAIOVA (2—1): 
Au marcat : Ungureanu (mln. 1, 
13). respectiv Bulfan (min. 22). 
Foarte bun arbitrajul lui I. Hrls- 

tea — Alexandria. (C. Fillp co
respondent).

MUREȘUL DEVA — VICTORIA 
CĂLAN (5—0). Golurile au fost 
înscrise de Cergo (min. 8, 31, 58) 
și Fila (min. 17, 37). Corect ar
bitrajul lui I. Oprița — Arad. (I. 
Simion, coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — U. M. 
TIMIȘOARA (0—2). Autorii go
lurilor : M. Popa (min. 57) și Pe
riat (min. 85). în min. 59 jucăto
rul Avramescu (C.F.R.) a fost 
eliminat pentru atitudine ne
sportivă. A arbitrat satisfăcător 
M. Biolan — Tr. Severin. (M. Mu
tai», coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — A.S.A. 
SIBIU (2—1). Au marcat: Ciripol 
(min. 3), Pop (min. 39), respectiv 
Panait (min. 55). A. Lucaei — 
Tg. Mureș a condus bine. (C. 
Gruia, coresp. principal).

METALUL TR. SEVERIN — 
PROGRESUL STREHAIA (5—2). 
Golurile au fost realizate de Jim- 
boreanu (min. 13 din 11 m, 50), 
Chirițescu (min. 30, 55, 75), res
pectiv Presură (min. 1). Burdu- 
șel (min. 79). în min. lb Jucăto
rul Căprloru a fost eliminat de 
arbitrul S. Birăescu — Timișoa
ra, care a condus bine. (G. Ma- 
nafu, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — MINE
RUL LUPENI (l—o). Unicul gol a 
fost marcat de Feher (min. 17). 
Corect și autoritar arbitrajul lui 
G. Comănescu —Cîmplna. (B.. 
Stoiciu, coresp.).

MINERUL ANINA — VICTORIA 
TG. JIU (5—0). Au înscris : Co
misar (min. 13), Spălățelu (min. 
20, 75), Tîrziu (min. 50) s) Drăgan 
(min. 84, autogol). Z. Silaghj — 
Oradea a condus corect. (G. Dră- 
clunel, coresp.).

CLASAMENT
1. Cblm. Făgăraș
2. Met. Tr. Sev.
3. Electroputere 

Craiova
4. Min. Anina
5. Vict. Căian
6. Mureșul Deva
7. Tractorul Bv.
8. A.S.A. Sibiu
9. U.M. Tim.

10. Vict. Tg. Jiu
11. Min. Lupenl
12. Prog. Strehaia
13. C.F.R. Caran

sebeș
14. Prog. Corabia

15 8 4 3 30-20 20
15 8 3 4 30-17 19

15 8 2 5 25-13 18
15 7 3 5 22-18 17
15 7 3 5 23-22 17
15 6 4 5 36-19 16
15 6 4 5 22-22 16
15 5 5 5 25-17 15
15 6 3 6 23-21 15
15 6 2 7 21-34 14
15 5 3 7 23-27 13
15 5 3 7 20-29 13

15 3 3 9 20-42 9
15 3 210 15-34 8

ETAPA VIITOARE (24 martie): 
A S.A. Sibiu — Metalul Tr. Se
verin, Minerul Lupeni — Victoria 
Tg. Jiu, Electroputere Craiova —. 
Tractorul Brașov, U. M. Timi
șoara — Chimia Făgăraș, C.F.R. 
Caransebeș — Minerul Anina, 
Progresul Corabia — Mureșul 
Deva, Victoria Căian — Progre
sul Strehaia.

SERIA NORD

u-
Pa-

MEDICINA TG. MUREȘ — ME
TALUL SATU MARE (2—3). Au 
înscris : Marcarian (min. 20), 
Csanadl (min. 52) pentru Medici- - 
na. Kineses (min. 37), Szenes 
(min. 39 din 11 m), Gero (min. 
75) pentru Metalul. în min. 83 
jucătorul Szenes (Metalul) a fost 
eliminat pentru injurii aduse 
bitrului M. Vizireanu, care 
condus bine. (N. stănescu, 
respondent).

MINERUL BATA SPRIE 
CHIMICA TÎRNAVENI (1—0), 
nieul gol a fost marcat de . 
tachi (min. 19). A arbitrat corect 
Tr. Vecan — Oradea (A. Domută, 
corespondent).

VICTORIA CĂREI — METALUL 
ATUD (2—1). Autorii golurilor : 
Hauler (min. 14), Petz (min. 55), 
respectiv Toma (min. 79). A con
dus bine M. Bădulescu — Oradea. 
(T. Siiaghi. coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — UNI
REA DEJ (l—o). A marcat: Cîm- 
peami (min. 20). .Bun arbitrajul 
lui G. Ștefănescu — Vișeu. (E. 
Tîrnăveanu, coresp.).

UNTO SATU MARE — MEDI
CINA CLUJ (3—1). Au înscris : 
Dobi (min. 6, 55, 84), respectiv 
Bank (min. 80). A. Pop — Oradea, 
a arbitrat foarte bine. (A. Verba, 
coresp.).

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
METALUL COPȘA MICA (1—0). 
Golul a fost realizat de Katona 
(mm. 76). G. Blau — Timișoara a 
condus bine. (G. Cotrău, coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA - MT- .
BIHOR (3—1). Au marcat: 

Sintion (min. 34, 39, 56). respectiv 
Haldu (min. 27). a arbitrat bine 
Stefan Aron — Petroșeni. a. 
Turjan, coresp.).

CLASAMENT
1. Chimica Tîrnă- 

venl
2 Mm. Cluj
3. Met. Aiud
4. Vict. Cărei
5. Med. Tg. M.
6. Faianța Sig.
7- St. r. Salonta
8. Unto Satu M.
9. Met. Satu Mare

10. Soda Ocna M.
11. Unirea Dej
12. Min. Bala
13. Min.
14.

15 6 1 8 
Sprie 15 6 1 8 

Bihor 15 5 2 8 
Met. Copșa M. 15 4 4 7

15 9 1 5 22-15 19
15 7 3 5 30-13 17
15 8 1 6 39- 27 17
15 7 3 5 19-23 17
15 6 4 5 31-26 16
15 7 2 6 26-24 16
15 6 3 6 13-15 15
15 6 3 6 19-17 15
15 6 2 7 19-19 14
15 6 2 7 19-23 14

21- 21 13
17-35 13
22- 25 12
17-30 12

ETAPA VIITOARE (24 martie) : 
Metalul Aiud — Medieina Clui 
Metalul Satu Mare — Soda Ocnă 
Mureș, Steaua roșie Salonta — 
Chimica Tîrnăvenl, Metalul Cop- 
sa Mică — Minerul Bihor, Unirea 
Dej — Victoria Cărei, Minerul 
Bala Sprie — Unio Satu Mare, 
Medicina Tg. Mureș — Faianța 
Sighișoara.
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Noul serial al ziarului nostru este consacrat 
celui mai celebru dintre portarii de fotbal al 
lumii : RICARDO ZAMORA. Cariera legendară 
a goal-keeperulul spaniol a produs de-a lungul 
deceniilor o fascinație unanimă.

Episoadele majore ale vieții „divinului^ don 
Ricardo le retrasează corespondentul nostru
la Viena, ziaristul austriac Kurt Castka, al cărui 
volum „De la Zamora la Iașin" l-am recenzat nu 
de mult în aceste pagini. Autorul cărții ne-a au
torizat să reproducem pasajul dedicat lui 
Zamora și să-l adaptăm potrivit nevoilor zia
rului nostru.

Sîntem siguri că veți citi cu interes rindu- 
rile închinate celui despre care o enciclope
die franceză scrie : „Intr-un domeniu de alt
fel bogat în individualități de clasă. Ricardo 
Zamora este produsul cel mai strălucit al 
fotbalului spaniol. Postul de portar l-a permis 
să-și evidențieze calitățile: detentă, suplețe, 
clarviziune și hotărîre — calități excepționale, 
care fericesc pe orice toreador 1"

I
ADIO, FOTBALULUI SPANIOL I
în 1966, aflîndu-mă la Barcelona, vizitam 

foarte des casa cu numărul 33 din strada Urgel. 
Bineînțeles, îmi îndreptam pașii într-acolo cu 
un scop : să stau de vorbă cu un om foarte 
simpatic, jovial, care avea să-mi povestească 
diferite episoade din glorioasa sa activitate. Da, 
mă aflam în casa legendarului portar Zamora. 
Ore întregi, discuția cu „divinul" don Ricardo 
nu mă plictisea. Deseori, însă, convorbirile 
noastre erau întrerupte de soneria telefonului. 
Don Ricardo se scuza pentru o clipă și după 
ce revenea îmi spunea că asemenea convorbiri 
sînt frecvente : „...închipuiește-ți, chiar și acum, 
după 30 de ani de la abandonarea porții, tot 
mi se mai cer autografe, fotografii. Simpatizan- 
ții mei vin chiar și acasă. Sînt oameni de Soațe 
vîrsteie, de profesiuni diferite. De, mare e pa
siunea pentru fotbal și fotbaliști!“. Mi-am dat 

seama că don Ricardo este un om amabil. Deși 
director tehnic al echipei Espanol Barcelona, 
el își găsește timp liber și pentru suporteri 
și pentru ziariști.

„Deci să începem, dar deocamdată nu cu în
ceputul, ci cu sfîrșitul carierei mele din Spania 
— propune don Ricardo. N-am să uit niciodată 
meciul din 21 iunie 1936. Jucam ia Real Ma
drid și echipa mea întîlnea, în finala „Cupei 
Spaniei", pe Espanol Barcelona. La un moment 
dat, unul dintre fanaticii suporteri ai echipei 
din Barcelona a lansat spre mine o sticlă plină 
cu vin. Am zărit-o în ultima clipă. Sticla se 
îndrepta spre capul meu, dar cu un reflex ui
mitor — cum poate nu am avut nici la cel mai 
periculos șut — am reușit să fac o fentă și 
să evit lovitura, care ar fi putut fi mortală. 
Așa a început meciul. La pauză, formația mea. 
Real, conducea cu 2—1, dar noi am rămas în 
inferioritate, prin accidentarea mijlocașului 
Souto. Ce s-a întîmplat după pauză, e greu de 
imaginat".

Espanol a dominat copios, ca urmare a su
periorității numerice și dacă rezultatul a rămas 
neschimbat aceasta se datorește în totalitate 
măiestriei, cu care a apărat Zamora —■ remarca 
a doua zi presa. Ziarele din acea vreme au 
reprodus cu lux de amănunte fazele care peri
clitau poarta madrilenilor. „Balamanya (n. tr. 
actualul antrenor) i-a pasat balonul lui Escola 
(acesta , era cel mai bun atacant al Espanolului) 
care, singur în fața porții, a trimis o bombă 
spre, colțul porții, dar «pantera» a prins !“. După 
meci,, fanaticii suporteri din Barcelona — su- 
părați probabil că Zamora își părăsise orașul 
de baștină și că apărase atît de bine poarta 
madrilenilor — nu l-au iertat. La ieșirea de 
pe teren, Zamora a fost totuși lovit, cu o sticlă și 
rănit destul de grav; și-a revenit abia după 
aproape două ore !

în urma revoltătoarelor manifestări, a căror 
principală, țintă a fost, don Ricardo — pe a- 
tunci și ziarist — și-a intitulat cronica acestui 
meci: „Adio, fotbalului spaniol".

Intr-adevăr, nu mult după aceea, Ricardo 
Zamora pleacă la Nisa, unde apără cu strălu
cire, pînă în 1938, buturile formației franceze. 
Abia în acel an don Ricardo a agățat ghetele 
de fotbal în cui. Dar acest fapt nu a însem
nat nicidecum un divorț cu marea sa iubire, 
balonul rotund. „Căsătoria" sa cu fotbalul du
rează și astăzi.

Reîntors din Franța, Ricardo Zamora devine 
selecționerul, echipei naționale a Spaniei. Apoi, 
din 1940, își continuă activitatea ca antrenor 
la Atletico^ Madrid, Celta Vigo, Malaga și, în 

> fine, azi, în calitate de director tehnic Ja 
| Espanol Barcelona.

DE LA PELOTA, IN POARTA
I Ricardo Zamora s-a născut la 21 ianuarie 
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1901, la Barcelona. Tatăl său, fiind medic, dorea 
ca micul Ricardo să-și aleagă aceeași profesi
une. în școala elementară, Ricardo se dovedi 
un elev bun, dar nu strălucit. In primii ani 
de învățătură, acest copil cu temperament vioi 
arăta mai multă aplicație pentru exercițiile fi
zice decît pentru carte. Cu toate stăruințele 
părinților, micul Ricardo nu a putut fi convins 
că numai școala îi va deschide o carieră fru
moasă. Tînărul polisportiv, care practica boxul, 
atletismul, înotul și baschetul, îndrăgise cel mai 
mult sportul atît de popular în acea vreme în 
Spania, numit pelota. Jocul e simplu. © minge 
mică de cauciuc învelită în piele se aruncă de 
60 de ori într-un zid (de marmură sau cără
midă tencuită) de la o distanță de 16 m. Min
gea revine din zidul lat de 6,50 m și trebuie 
reținută de un jucător al echipei adverse. Jo
cul cere forță, viteză de reacție, o atenție deo
sebită — calități indispensabile și unui portar 
de fotbal. Ricardo Zamora a fost în copilărie 
unul dintre cei mai buni jucători de pelotă. 
Pe vremea aceea, iubitorii fotbalului, care-1 
vedeau pe Ricardo jucînd pelota, afirmau că 
va fi un portar ideal la fotbal. Ei făceau o 
comparație simplă, dar foarte reală. Dacă Za
mora prinde cu uimitoare ușurință mica minge 
de pelotă, balonul de fotbal va fi o jucărie în 
mîinile sale...

La 13 ani, încă elev de liceu, Zamora debu
tează în echipa școlii. Dar, surprinzător, Ricar
do nu a jucat în poartă, ci înaintaș. Era fi

fe
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resc i pe el îl atrăgea mai mult înscrierea go
lurilor decît apărarea mingilor! In pauzele 
dintre meciuri, Ricardo se așeza între buturi 
și apăra absolut toate mingile ce i se trăgeau. 
Băieții se rugau pur și simplu de el să le apere 
poarta, dar Ricardo nu se lăsa înduplecat. îi 
plăcea să marcheze, și pace ! Au trecut 3 ani 
și Zamora continua să se evidențieze la pelotă, 
precum și ca înaintaș. Avea un fizic bine călit, 
ceea ce-1 avantaja în duelurile cu apărarea 
adversă și la marcarea golurilor.

Și iată-1 cedînd, la vîrsta de 16 ani... Ricardo 
Zamora, ca orice tînăr, la asemenea vîrstă, era 
mîndru că a fost solicitat de o echipă studen
țească. Intr-adevăr, așa s-a și întîmplat. Dar 
cererea universitarilor a fost condiționată i 
„vei juca numai în poartă 1“ In acea vreme, 
întîlnirile între Universidad și combinata Es

panol — Sanitier Gringuel erau tradiționale, 
deși toate meciurile se terminau invariabil cu 
înfrîngerea la scoruri astronomice a universi
tarilor (11—0, 8—0, 10—1 etc). Firește, băieța
șul de 16 ani a avut un trac deosebit. In prima 
repriză a primit 4 goluri. „In pauză, studenții 
m-au încurajat și mi-au dat să beau un pă
hărel de coniac. Ca prin minune, am prins un 
curaj nemaipomenit — povestește Zamora — 
și, ca urmare, în poarta mea nu a mai intrat 
nici o minge. Era în obiceiul studenților să 
consume alcool în pauze! Din fericire, acest 
viciu nu l-am avut niciodată în lunga mea 
carieră."

NEGOCIEREA TIMARULUI DE 16 ANI
La patru-cinci luni după acest debut, casa pă

rintească a fost vizitată de un mare bancher: 
Jose Maria Tallada, președintele și omul care 
finanța clubul Espanol. Scopul vizitei ? Tallada 
auzise că în echipa Universidad joacă un tînăr 
talentat și pretindea că de un asemenea por
tar ar avea nevoie clubul său. Transferul era 
cît se poate de urgent, pentru că se anunțase 
un mare meci la Madrid, între Real — care și 
pe atunci se bucura de un renume binemeritat 
— și Espanol. „Eu eram de față la dialogul a- 
cesla, care mi-a rămas întipărit în minte" — 
povestește Zamora.

TATA : — Ce să facă un copil Ia Madrid ? 
Să joace fotbal ? Mai întîi să învețe și apoi să 
se apuce de fotbal.

TALLADA : — Fiul tău va juca totuși la 
Espanol. Va deveni, mai tîrziu, un fotbalist re
numit.

TATA : — Ce fel de viitor poate să-l asigure 
fotbalul ?

Discuția a durat pînă noaptea tîrziu. Finalul 
conversației nu I-am mai auzit. Este cert că 
tata a cedat pînă la urmă, pentru că altfel nu 
puteam să mă văd în trenul care ducea echipa 
Espanol Ia Madrid".
Traducere și adaptare de Ion OCHSENFELD
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UIMIRE ȘI INDIGNARE
Cum au privit iubitorii

lui Virtus în

de sport

„C. C.E."
din Bologna forfaitul

la volei

CD BALONUL ROTUND ÎN JURUL LUMII

In etapa a 24-a, Real Madrid a învins pe teren propriu cu 2—0 pe Sabadell. în fotografie, un 
aspect din acest meci: portarul

PORTUGALIA: Meciuri de 
cupă

Cîteva rezultate înregistrate 
în optimile de finală ale „Cu
pei Portugaliei" : Benfica Li
sabona — San Joanense 2—1 ; 
Setubal — Academica
F.C. Porto — Covilha 5—0 ; 
Lusitania — Maritomo

2—0

1—1.

AUSTRIA: Rapid învingătoare 
cu 6—0 !

consecu-

BBSS
Ifti

în etapa a 17-a a campio
natului austriac, liderul clasa
mentului, Rapid, a obținut o vic
torie la scor : 6—0 cu Bregenz. 
Alte rezultate; Austria Viena 
— Austria Klagenfurt 9—0 ; 
Wacker Innsbruck — A.K. 
Graz 2—2; Sturm Graz — Ad
mira 2—2. Rapid are 28 p, iar 
Austria Viena 27 p.

BULGARIA : Reintrarea prema
tură a lui Asparuhov

In etapa a XVIII-a s-au 
desfășurat două meciuri de 
mare importanță pentru confi
gurația primelor locuri din 
clasament. Simbătă, după un 
joc mediocru, Ț.S.K.A. și Sla
via Sofia au terminat la ega
litate : 1—1. Pentru militari a 
înscris Atanasov, .care a des
chis scorul, iar Tașev a ega
lat. Duminică, în fata a 55 000 
de spectatori, Lokomotiv Sofia,

după două înfrîngeri 
tive, a întrecut cu 3—1 pe 
Levski, revenind în 
fruntaș. De notat că 
pa învinșilor și-a făcut reapa
riția internaționalului Asparu
hov. care s-a înapoiat de la 
Viena unde a fost consultat 
de prof. Jelinek. La recoman
darea acestuia, Asparuhov poar
tă acum ghete speciale de fot
bal. Totuși, după părerea unor 
specialiști, reintrarea în forma
ție a lui „Gundi" este prema
tură. De altfel, în jocul ce 
duminică el nu a dat satis
facție. Golurile au fost înscri
se de Kotkov (2) și Debrski, 
respectiv lliev. Celelalte re
zultate : Spartak Sofia — Spar
tak Pleven 2—1, Botev Vrața 
— Trakia Plovdiv 1—1, Mi
nier — Marița 3—1, Lokomo
tiv Plovdiv — Dobrudgea 3—1, 
Beroe — Sliven 
Burgas — Cerno 
In clasament, 
locuri se află
Levski cu cîte 28 p, urmate 
de Lokomotiv Sofia 27 p, Mi- 

21 p, Trakia și Spartak 
cîte 20 p etc

plutonul 
în echi-

3—0, Botev 
More 1—0. 

pe primele 
Ț.S.K.A. și

nior
Sofia

Toma HRISTOV

DE PRETUTINDENI

Recent, clubul Interna-

întreceri decisive

și „Cupa cu-

St.
1— 1

SPANIA : Bilbao întrecută 
acasă 1

Ajaccio
4—0;
Metz 

clasa- 
39 p,

BELGIA: Standard învinsă 
cu 4—0 1

1-2;

echipei oaspe, Martinez, primește al doilea gol marcat de Zoco 
Foto: ARRIBA — Madrid

FRANȚA : St. Etienne — LyonANGLIA: Manchester United 
învinsă

Numeroase partide decisive

telex

I NAP LO

în etapa a 31-a a campiona
tului englez, Wolverhampton 
a cîștigat cu 2—0 (în depla
sare) cu Arsenal, Coventry a 
învins cu 2—0 pe Manchester 
United, Manchester City cu 
5—1 pe Fulham, Liverpool cu 
3—2 pe Burnley, iar Everton 
cu 6—2 pe West Bromwich 
Albion. Alte meciuri: New
castle — Leeds 1—1; Not
tingham — Tottenham 0—0 ; 
Southampton — West Ham 
United 0—0. în clasament con
duc cele două echipe din 
Manchester cu cîte 43 puncte,

urmate de Leeds și Liverpool 
cu 41 de puncte.

IUGOSLAVIA: Derbiuri la 
Belgrad și Split

In etapa de duminică s-au 
desfășurat două partide foarte 
importante. La Belgrad, Parti
zan a întrecut pe Dinanjo 
Zagreb cu 2—0, prin golurile 
marcate de Pirmayer. La Split, 
Ilajduk și Steaua roșie au ter
minat la egalitate ; 1—1. Ze- 
lejnicear a dispus cu 3—1 ele 
Rjeka și se menține pe locul 
al doilea în clasament:
1. Partizan 17 10 4 3 25-14 24
2. Zelejnicear 17 8 7 2- 30-16 23
3. Steaua roșie 17 7 7 3 26-17 21
4. Dinamo 17 7 7 3 26-18 21

Nantes
Star — Va-

Rouen
Etienne

Etapa a 27-a: 
Rennes 2—0 ; Red 
lenciennes 1—0 ; 
Monaco 3—1 ; St. 
Lyon 1—1 ; Marseille
3—2 ; Strasbourg — 
0—0 ; Bordeaux — Nice 
Sedan — Angers 3—1 ; 
— Sochaux 2—0. In 
ment: St. Etienne cu 
Bordeaux 31 p (un meci mai 
puțin), Marseille 31 p, Sochaux 
30 p etc

e
zionale și-a aniversat cel de-al 
60-lea an de existentă. Clubul 
milanez deține un palmares re
marcabil în fotbalul italian. 
El a cucerit de zece ori cam
pionatul, o dată cupa, iar în 
anii 1964 și 1965 a cîștigat 
Cupa campionilor europeni" 
i „Cupa intercontinentală"

® La 26 iunie, la Belgrad, 
echipa Iugoslaviei întîlnește 
în meci amical reprezentativa 
Braziliei. înainte de acest joc, 
brazilienii evoluează la 16 iu
nie în R.F.G., iar la 20 iunie, 
la Varșovia.

în această săptămînă au loc numeroase 
pentru calificarea în semifinalele competițiilor europene.

Azi, la Tașkent, în „Cupa cupelor" Torpedo Moscova 
întîlnește în meci revanșă formația galeză Cardiff City (în 
tur, Cardiff a cîștigat cu 1—0).

Mîine, tot în „Cupa cupelor" au loc alte două jocuri 
decisive. La Milano, Milan susține al treilea meci cu Stan
dard Liege (în primele două jocuri scorul a fost egal: 1—1); 
la Hamburg, formația locală susține a treia partidă cu 
Olimpiqup Lvon (în primele două întîlniri scorul a ..fost 
de 2—0 și 0—2).

Si în „Cupa campionilor europeni" au loc miercuri două 
jocuri. La Praga, Sparta întîlnește în meci revanșă pe Real 
Madrid (în tur 0—3), iar Juventus Torino susține partida 
decisivă cu Eintracht Braunschweig, la Berna (în cele două 
întîlniri, 2—3 și 1—0).

Tragerea Ia sorți a semifinalelor în 
pelor" are loc, joi, Ia Praga.

După 23 de etape, conduce 
Anderlecht cu 37 de puncte, 
urmată de F.C. Bruges cu 
34 p. Cîteva rezultate: Racing 
White — F.C. Bruges 0—0; 
Charleroi — Daring 0—1 ; 
Liege — Beveren 2—0; An
derlecht — Standard 4—0 ; 
Beerschot — Trond 0—2,

Etapa a 25-a: Cordoba — 
Real Madrid 3—3, Betis — 
Sevilla 0—0 ; Barcelona — 
Las Palmas 2—0; Atletico 
Bilbao — Espanol Barcelona 
1—2 ; Valencia — Real Socie- 
dad 3—2; Sabadell — Malaga 

Elche — Pontevedra 
0—0; Atletico Madrid — Sara
gossa 0—1. Clasament: Real 
Madrid cu 35 p, Barcelona și 
Valencia cu 31 p etc.

BOLOGNA, 18 (Telex). 
Cititorii ziarului „Sportul" 
aflat, desigur, la timp că 
turul întîlnirii de volei Stea
ua — Virtus Bologna, din ca
drul „Cupei campionilor euro
peni" nu va mai avea ioc. 
Iată comunicatul pe care con
ducătorii secției de volei a 
clubului Virtus Minganti l-au 
dat publicității :

„Meciul retur cu Steaua 
București, care urma să se dis
pute în capitala României, nu 
va mai avea loc. Am fost ne- 
voiți să recurgem ia această 
nepiăcută renunțare din mo
tive organizatorice și tehnice. 
Pentru deplasarea în România, 
chiar limitînd timipul la mini
mul trebuincios, ar fi fost ne
cesare cel puțin patru zile.

Faptul că unii jucători nu 
pot lipsi de la serviciu, că alții 
sînt reținuți de studii și că 
un voleibalist de bază este in
disponibil, împiedică echipa 
noastră să prezinte publicului 
bucureștean o formație care 
să facă o figură onorabilă."

Acest comunicat laconic a 
produs uimire, dar și indig-

au
re-

în rîndul celor ce urmă- 
soarta voleiului bolognez

nare 
reso 
și a celui italian. Se consideră 
că această renunțare nu fase 
cinste sportului italian, Gă in
disponibilitățile datorite servi
ciului și studiului sau unui 
accident, nu scuteso pe Virtus 
de datoria de a se prezenta la 
București, chiar cu e echipă 
care ar fi pierdut la zero cele 
trei seturi dar care, 
ar fi ținut sus steagul 
club — Virtus — care 
trei ani va împlini un 
de existență.

In cercurile gazetărești 
firmă că neprezentarea bolog- 
nezilor la București are cauze 
de ordin economic. în ceea ce 
ne privește, credem că he- 
tărirea conducătorilor echipei 
Virtus a fost influențată de 
perspectiva unei victorii certe 
a românilor. Acel 8—0 obținut 
la Palazzo dello Sport din Bo
logna s-ar fi putut repeta — 
numai dacă n-ar fi intervenit 
vreo minune — și în sala Flo- 
reasca din București.

oricum, 
unul 

peste 
secol

Cesare TRENTINI

NANCY GREENE DE TREI ORI
VICTORIOASA LA ASPEN (Colorado)

J. C. Killy de trei ori învins...
NEW YORK, 18. — Schioara 

canadiană Nancy Greene a 
cîștigat toate probele din ca
drul concursului internațional 
de la Aspen (Colorado). Ea a 
terminat învingătoare și în 
proba de slalom uriaș reali- 
zînd timpul de 1:26,2. Marielle 
Goitschel (Franța) s-a clasat 
pe locul doi la 1,67, urmată 
de Roși Mittelmayer (R.F. a 
Germaniei) la 3,5. în urma a- 
cestei victorii, campioana o- 
limpică Nancy Greene s-a de
tașat în clasamentul general 
al „Cupei Mondiale".

Triplul campion olimpic, fran
cezul Jean Claude Killy, nu a

putut revanșa insuccesele din 
probele de coborîre și slalom 
special. Proba de slalom uriaș 
a revenit în mod surprinzător 
austriacului Reinhard Tritscber, 
în vîrstă de 21 de ani, care 
a obținut timpul de 1:54. El 
a fost urmat în clasament de 
Giovanolli (EVwjția) — 1:54,37, 
Bill Kidd (S.U.A.) — 1:54 74, 
Killy (Franța) — 1:54,99 etc.

Ron Clarke se va retrage 
după Ciudad de Mexico ?
La Olympic Park din Mel

bourne s-a disputat un concurs 
internațional de atletism. Proba 
de 5 000 m plat a fost cîșt.i- 
gată de australianul Ron Clarke 
care a realizat timpul de 
13:57,4. Clarke a declarat că 
după J.O. de la Ciudad de 
Mexico va abandona în parte 
activitatea sportivă, partici- 
pînd numai la concursuri lo
cale.

In proba de 100 yarzi atleta 
australiană Burge a realizat

timpul de 10,3 care este egal 
recordului mondial (performan
ța nu va putea fi omologată de
oarece vîntul a suflat cu mai 
multi metri pe secundă decît 
prevede regulamentul).

Alte rezultate înregistrate i 
greutate — Silvester (S.U.A.) 
18,84 m; disc — Silvester 
(S.U.A.) 60,83 m; lungime — 
Hopkins (S.U.A.) 8,02 m; su
liță femei — Barbara Fried
rich (S.U.A.) 54,64 m.

„Tour d’Annaba
ALGER 18 (Agerpres). — 

Etapa a 3-a a cursei cicliste 
„Tour d’Annaba", desfășurată 
pe distanța Setif—Balna (161 
km), a fost cîștigată de rutie
rul Dieter Grabe (R.D. Ger
mană) cu fimpul de 4h 22:30. 
In același timp cu învingăto
rul au mai sosit frații Petter- 
sson (Suedia) și Gonshorek 
(R.D. Germană). Primul sosit 
dintre cicliștii români a fost 
Gabriel Moiceanu, clasat pe 
locul 12 cu timpul de 4h 22:35.

In clasamentul general indi
vidual conduce Erilc Petler- 
sson (Suedia), urmat la 1:26 de 
frații săi Gosta și Sture, Gra
be (R.D. Germană) — la 17:01, 
Knispel (R.D. Germană)

★
Etapa a IV-a Batna—Skida, 

(200 km) a revenit lui Erik 
Pettersson în 4 h 45. în ace
lași timp a sosit pe locul 14 
Moldoveanu și pe locul 18 
Stoica din echipa României.

u

După o zi de odihnă, în care 
participanții au asistat la un 
spectacol cu opereta „Marco 
Polo", în Sala Palatului, con
cursul a fost reluat duminică 
dimineața cu disputarea par
tidelor întrerupte. Au fost li
chidate toate restanțele, cu 
excepția partidelor lui Cio- 
cîltea cu Troianescu și Liebert, 
care n-au putut fi soluționate, 
fostul nostru campion fiind 
gripat.

Disputarea partidelor între
rupte s-a desfășurat sub sem
nul analizelor minuțioase, cu 
excepția partidei Biiek — 
Jansa, în care adversarii au 
căzut de acord asupra remi
zei, fără a mai continua jocul.

Excelent s-a apărat Troia
nescu în partida cu Tringov, 
demonstrînd că nebunul „bun" 
al acestuia nu poate pătrunde 
spre pionii „răi" ai negrului. 
Calul centralizat și-a făcut 
datoria și partida s-a termi
nat remiză după o luptă 
scurtă, în care însă fiecare 
mutare a fost bine calculată. 
(Vezi scurta analiză alătu
rată).

Foarte interesant a fost și 
finalul, partidei Radovici — 
Jansa, în care primul avea 
avantaj material (vezi diagra
ma). Și aci apărarea s-a

în plus al albului nu 
culoarea cîmpului 
formare al pionului
A urmat 49.Rd5 Re8 5O.Rd6 
Nb4 + 51.Rc6 Nel 52.Rc7
Na5-F 53.RC8 Nel 54.Rc7. în
tr-o convorbire avută după 
partidă, Radovici ne-a spus 
că după părerea adversaru
lui său albul ar fi putut cîș- 
tiga în această poziție prin 
54. Ng5 I N:g3 55.a5 Nel 56.a6 
Nf2 57. Nh4 Nd4 58. Ng3 '. O 
continuare interesantă și greu 
de văzut, deoarece acum 
manevra directă 58... Ne3 59. 
Rb7 Rd7 60. Nc7 nu merge din 
cauza 60... h4 61. Nb6 h3 62. a? 
h2. Albul poate face însă ace
eași manevră de interferare a 
nebunului avînd regele la c7, 
transformarea la a8 făcîndu-se 
cu controlul cîmpului hl, dar 
analiza acestor subtile mane
vre depășește cadrul cronicii 
noastre. în 
54... Na5+ 
Ng5 Nc7 a 
remiza.

ba-

Negru : V. Jansa

Alb : C. Radovici 
(Negrul la mutare)

că după 47....
R:f7 în cazul în 
negru reușește să 
fața pionului alb 
sacrifică nebunul

zat ne faptul 
C;f7 48,g:î7 “ 
care regele 
ajungă în 
„a" negrul 
pentru pionul g3 și partida 
este remiză deoarece nebunul

este de 
de trans
marginal.

momente
Ghițescu

partidă, după
55. Rb7 Rd" 56. 
fost consemnată

RUNDA A V-A

După-arniază, în runda a 
5-a a turneului s-au disputat 
cîteva partide interesante, 
deși, pentru a nu strica „obi
ceiul", marii maeștri Ghipslis 
și Rilek au încheiat jocul 
după numai 11 mutări prin- 
tr-o remiză care n-a depășit 
limitele manualelor teoretice.

De cu totul altă factură a 
fost remiza dintre Florin 
Gheorghiu și D. Drimer. Ju- 
cînd cu albele, campionul nos
tru a manifestat intenții a- 
gresive, repetînd o variantă 
modernă a apărării Tarrasch, 
pe care o cunoaște foarte 
bine deoarece a jucat-o și în
tr-o partidă mai veche cu Th. 
Ghițescu. Fiind „în temă", 
Drimer s-a apărat cu destulă 
exactitate și la mutarea a 
21-a, considerînd că poziția 
este echilibrată, Gheorghiu a 
propus remiză.

în celelalte 3 partide termina
te s-a desfășurat de fapt un 
meci între jucătorii români 
și invitații străini, încheiat 
la egalitate. Maestrul englez 
Wade a suferit a patra în- 
frîngere. fiind întrecut de că
tre C. Radovici într-o partidă

complicată, cu multe 
tactice interesante, 
s-a apărat foarte corect cu 
negrul într-o variantă Naj- 
dorf a apărării siciliene, ob- 
ținînd la un moment dat con- 
trașanse foarte bune, 
obligat pe marele 
Parma să renunțe la 
cercări de cîștig.

Troianescu a fost 
de către Jansa în deschidere 
cu o veche continuare a lui 
Yanovski (în varianta 1. el 
e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 Cf6 4. 
0—0 C :e4 5. d4 Cd6 6. d:e5 
C:bo 7. a4 d6 8. e6 !) și după
8.. . N:efi (Pachman recoman
dă 8... f:e6 9. a:b5 Ce7 10. Cc3 
Cf5, vezi „Teoria modernă a 
deschiderilor" vol. I, tabela
17, nota 18) 9. a:b5 Ce5 10. 
Cd4 în locul mutărilor uzitate
10.. . Nd7 sau Ne7, a încercat 
să împiedice înaintarea f2—f4 
prin 10... g5 ! ? dar după 11. 
Cc3 Ne7 12. f4 g:f4 13. N:f4 
Cg6 14. Df3 C:f4 15. D:f4 Ng5 
16. C:e6 N:f4 17. C:d8 Ne3-f-
18. Rhl R:d8 19. T:f7 a intrat 
într-o poziție extrem de difi
cilă din cauza lipsei de legă
tură între turnuri și, cu toa
tă apărarea tenace, pînă 
urmă a pierdut.

H. Liebert

Țipatul; I. P. .Informația", sli. Brezolanu 23—25.

care l-au 
maestru 

orice în-

surprins

la

EXACTĂ
Partida dintre marele ma

estru bulgar G. Tringov șl 
dr. O. Troianescu se în- 
trerupsese în runda a 8-a 
într-o poziție de final (vezi 
diagrama), în care repre
zentantul țării noastre stă
tea mai slab. Dr. Troianescu 
a găsit însă o linie de a- 
părare foarte exactă, care

Negru: dr. O. Troianescu

Selecționatele U.R.S.S. 
cîștigat întrecerile pe echipe 
din cadrul turneului interna
tional de 
Moscova, 
formațiile 
echipele 
masculin cu 5—1, iar la femi
nin cu 3—0. în competiția 
masculină, echiipa României a 
ocupat locul trei. în ultimul 
meci susținut, sportivii ro

mâni au învins cu 5—1 se
lecționata de juniori a U.R.S.S.

La Sofia a avut loc dubla 
întîlnire de sabie între trăgă
torii României și cei ai Bul
gariei. La echipe, victoria a 
revenit sportivilor gazdă (cu 
9-7), iar la individual oaspeți
lor, prin O. Vintilă. Vom re
veni cu amănunte.

E
Finala probei de simplu mas

culin din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la A- 
lexandria a opus jucătorului 
sovietic Korotkov pe cehoslo
vacul Holecek. După aproape 
două ore de joc, Korotkov a 
cîștigat în cinci seturi: 4—6, 
6—1, 6—8, 6—2, 6—3. Proba 
de dublu mixt a revenit pe
rechii australiene Bob Carmi
chael—Gail Sherriff, care a 
dispus cu 6—1, 6—2 de cu
plul soților Kalagheropoules 
(Grecia).

Alb : G. Tringov

G. Tringov
(Albul la mutare)

în sfîrșit, partida Tringov 
— Liebert s-a întrerupt în po
ziția din diagramă, după ce 
în mare criză de timp ambii 
jucători au făcut greșeli.

Negrul păstrează un pion 
în plus și șanse de cîștig, 
deși albul are resurse de apă
rare datorită pionului liber 
„b“ care amenință să înainte
ze rapid.

S. SAMARIAN

i-a permis să obțină re
miza. Iată cum s-a desfășu
rat în continuare această 
partidă:

46,..Ce8-d4 (Mutarea se
cretă, dată la întreruperea 
partidei) 47.Nd2-e3! (La 
47.b:c5-|- negrul nu răspun
de 47...R:c5 ? ceea ce ar 
permite pătrunderea nebu
nului spre pionii de pe flan
cul regelui prin 48.Nb4-ț- 
și iNe7, ci 47...Re61 urmat 
de Cc6 blocînd poziția)
47.. .Rd6-d7 48.Ne3-gl Rd7-e7 
49.Ngl-î2 Re7-d7 5O.Ngl-e3 
Rd7-e7 (Scopul acestor mu
tări de tempo a fost de a 
obține poziția de la muta
rea a 47-a, cu regele ne
gru Ia e7, pentru a putea 
lua mai tîrziu la c5 cu șah, 
cum se va vedea în conti
nuare) 51.b4-b5 a6:b5 52. 
C4:b5 Cd4:b5 53.Ne3:c5-ț- 
Re7-e6 54.Nc5-b4 (Nu mer
gea 54.a4 din cauza Cc3-|-)
54.. .Cb5-d4 55.a3-a4 Î6-Î5-4- 
56.g4:f5 Cd4:f5 57.a4-a5 
Cî5-g3-|- 58.Re4-e3 Re6-d7 
Remiză. Calul negru se sa
crifică pentru pionul alb 
f3, iar pionul „a" nu poate 
cîștiga împotriva regelui 
negru instalat la a8.

Pe circuitul de la Brands 
Hatch (Anglia) s-a disputat o 
cursă internațională de auto
mobilism după „formula 1". 
Victoria a revenit neozeelan
dezului Bruce Maclaren care 
a dominat cursa din cap în 
cap. El a terminat cu un a- 
vans de 14 sec. față de cel 
de-al doilea clasat mexicanul 
Pedro Rodriguez. Maclaren a 
parcurs 213 km în 1 h 18:53,4 
realizînd o medie orară 
162,014 km.

într-un meci internațional 
volei (masculin) desfășurat

tenis de masă de la 
în ambele finale, 

sovietice au învins 
Cehoslovaciei: la

înălțime, Dick Fosbury, unul din cei mai in formăSăritorul în
atleti americani, are un stil cu totul deosebit de trecere a 
ștachetei, așa cum se vede și din această imagine de la 

recentul concurs pe teren acoperit de la Detroit (S.U.A )

3—0 (15—11, 15—4, 15—5) pe 
Honved Budapesta.

de

de 
la 

Budapesta, echipa Legia Var
șovia a învins cu scorul de

în ziua a doua 
internațional de 
Minsk, sportiva 
tiana Savelieva

a concursului 
natație de Ia 
sovietică Ta- 
a stabilit un

Primn clasați în cursa ciclistă Paris—Nisa se felicită reciproc: 
in stingă, învingătorul — Rolf Wolfshohl (R.F.G.); în dreapta, 
al doilea Sosit — Ferdinand Bracke (Belgia). Amîndoi își vor 
măsura din nou forțele în viitoarea întrecere rutieră, cursa 

Milan—San Remo

nou record unional în proba 
de 200 m spate, pe care a 
cîștigat-o cu timpul de 2:30.6. 
Alte rezultate: FEMININ i 
100 m bras — Galina Prozu- 
menșcicova (U.R.S.S.) —
1:17,0; 100 m fluture — Ada 
Kokk (Olanda) — 1:07 7;
200 m mixt — Larisa Zaha
rova (U.R.S.S.) — 2:31,6 (nou 
record unional); 400 m liber
— Olga Koziceva (U.R.S.S.)
— 4:52.0; MASCULIN: 100 m 
spate — Roland Mattes (R.D. 
Germană) — 59,8; 400 m li
ber — Ghenadi Turețki 
(U.R.S.S.) — 4:24,9.■ •

într-un meci internațional 
feminin de handbal, disputat 
la Lodz selecționata Poloniei 
a întrecut cu scorul de 11—8 
(6—4) reprezentativa Danemar
cei.

ES
La Barcelona s-a desfășurat 

întîlnirea internațională de 
polo pe apă dintre selecțio
natele Spaniei, și Ungariei. La 
capătul unei partide echili
brate, cele două formații au 
terminat la egalitate : 2—2
(1—1, 0—0, 1—1, 0—0).
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