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IN ULTIMA MANȘÂ

A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

UN OARECARE REVIRIMENT
Ceva mai disputate, în ciu

da faptului că echipele favo
rite au învins tot fără emoții, 
jocurile programate ieri, la 
patinoarul „23 August" din 
Capitală, au mai înviorat, oa
recum, întrecerea. Am înregis
trat o subită ofensivă a coda
șelor clasamentului, care și-au 
demonstrat cu această ocazie 
posibilitățile de progres. Nu-i 
mai puțin adevărat că jocul 
bun al formațiilor din coada 
clasamentului a fost 
și de maniera în care 
luat echipele fruntașe, 
lăsînd impresia că își rezervă 
forțele pentru partidele cheie 
de vineri, sîmbătă și duminică.

Așa incit, în cele trei me
ciuri de ieri am avut prilejul 
să asistăm la cîteva reprize 
în care jocul nu a avut...'sens 
unic. Scăpate din cleștele do
minării unor formații ca Di- 

l n ani o București sau.Agronomia

au

1—1, 7—2). Au înscris : Ca
zan I 4, Cazan II 3, Tarei, 
Kbllă, Santa pentru studenți, 
respectiv Csiki, Veres și Basi- 
lides.

După-amiază, Dinamo Bucu
rești a învins Petrol-Geologie 
București cu 9—2 (3—1,G—1, 
3—0). Au marcat: Bașa 2, 
Ștefan 2, Boldescu, Ciobotaru, 
Huțan, Făgăraș, Marian 
tru Dinamo,

pent
respectiv Mihăi-

facilitat 
au evo- 
acestea Programul 

Agronomia 
Geologie București i 
Dinamo București — 
Odorhei; ora 19: 
Miercurea Ciuc — 
Gheorghienl.

de astăzi: ora 8:
Cluj -J Petrol- 

ora 17: 
Tîrnava 
Avîntul 
Avîntul

I

Ungă noi,
DOCTORE!

C
hemarea nu se adresează lui 
Titi Medianu sau lui Jean Po- 
nova — ieri sportivi fruntași 
și studenți mediciniști iscusiți, 
azi medici apreciați și maeștri 
emerifi ai sportului. Nici lui 

Ion Wiesenmayer sau Traian Georgescu, 
ultimul 15 ani purtător al tricoului cu 
„U" în dreptul inimii. Ei și mulți alții, 
care au îndrăgit stadionul precum fa-

i
i

Cluj, Avîntul Gheorghieni 
Petrol-Geologie București 
probat că pot acționa bine și 
în atac și, în ultimă instanță, 
că sînt într-un oarecare pro
gres față de inanșele anteri
oare ale campionatului natio
nal.

In prima partidă, de pildă, 
care a opus formațiile,; Agro
nomia Cluj și Avîntul - Gheor
ghieni, studenții au întîmpinat 
timp de două reprize, nu nu
mai o rezistență neobosită 
cînd au atacat, dar au plătit 
și scump, mai scump ca nici
odată, neglijențele din zona 
neutră și din propria treime. 
Echipa din Gheorghieni a 
profitat de orice greșeală a 
hocheiștilor din Cluj, contra- 
atacînd prompt și creînd nu
meroase situații de gol. Avîntul 
a ratat însă mult, așa că, îna
intea reprizei a treia, Agro- 
nomja conducea, totuși, cu 
3—I. în ultimele 20 de mi
nute, studenții au evoluat la 
valoarea lor și s-au detașat 
net. Scor final: 10—3 (2—0,

lescu și Mezei. In această în
trecere, dinamoviștii au fost 
.deranjați" în toate cele trei 
reprize de către studenți. Ho- 
cheiștilor de la Dinamo le-au 
trebuit eforturi serioase pen
tru a obține victoria la o di
ferență de scor care să justi
fice locul fruntaș pe care-1 o- 
cupă în clasament.

Etapa de ieri s-a încheiat, ca 
și cea precedentă, cu o victo
rie la scor a echipei Steaua. 
Bucureștenii, deși cu improvi
zații în formație, 
nava Odorheiul 
16—0 (7-0, 3—0, 
rul moment mai 
cestui joc a fost
în care timp de 30 de secunde 
Steaua a avut pe gheață numai 
trei jucători de cîmp (Iordan și 
Vacar eliminați succesiv), dar 
Tîrnava n-a reușit să înscrie 
golul de onoare. Au marcat : 
Ionescu 4, Varga 3, Gheorghiu 
2, Petrescu 2, Bucur, Iordan, 
Trăușan, Czaka și Fodorea.

au învins Tîr- 
Secuiesc cu
6—0). Singu- 
animat al a- 
ultimul minut

Călin ANTONESCU

CONSTITUIREA CLUBULUI ATLETIC
UNIVERSITAR BUCUREȘTI

Astăzi ia ființă primul club de atletism din țară i Clubul 
atletic universitar București. Ședința de constituire la care 
au fost invitate să participe personalități de seamă ale 
vieții noastre sportive, va avea loc — cu începere de la 
ora 18 — în sala de festivități a I.QF. (str. Maior Ene 12)

î

Azi, după ultima oră de curs, elevii din țara 
noastră intră in vacanță. Vacanța zilelor însorite, 
a reintilnirii cu activitatea sportivă în aer liber. 
Aidoma elevilor din fotografia noastră (de la 
Școala generală nr. 30 din Capitală), mii și mii

cu asalt stadioanele, vor fi 
atletice, dar și de gimnastică,

vor lua 
întreceri 
competiții de fotbal, volei, baschet și

de școlari 
prezenți în 
natație, în _ 
handbal. Și este firesc să fie așa: vacanța în
seamnă și odihnă activă...

I

SUCCES DE PARTICIPARE LA NAȚIONALELE
PENTRU JUNIORI

Dan Cristea, învingător detașat la
POIANA BRAȘOVULUI 

20 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Astăzi, 
(n.r. : ieri) s-au desfășurat 
în Kantzel (slalomul spe
cial) și în Poiană (cursele 
de fond) probele inaugu-

na-
ju-

rale ale campionatelor 
ționale de schi pentru 
niori și junioare. Ca o pri
mă remarcă (îmbucurătoa
re), semnalăm numărul 
mare al participanților, 
mulți dintre ei avînd o

slalom special

UN FRUMOS SUCCES
ASEARĂ,

3-0

CU WISLA !
ROMÂNIA - UNGARIA,

LA POPICE I VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO
In zilele de 30 și 31 martie 

va avea loc la București pri
ma întîlnire de popice inter- 
țărl a anului : România—Un
garia. La ultimele două me
ciuri dintre selecționatele res
pective s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Reșița, 1966: 
România—Ungaria 5490—5324 
(masculin) și 2444—2592 (fe
minin) ; Budapesta, 1967 .- Un
garia — România 5492—5352 
(masculin) și 2546—2475 (femi
nin).

ÎN SEMIFINALELE „C.C.E."

FOTBAL :

CONCURS DE SELECȚIE
PENTRU COPII I

Centrul de copii și juniori 
al clubului Progresul din 
Capitală organizează în va
canța școlară (22 martie — 
5 aprilie) o selecție pentru 
copiii născuți între anii 
1952—1957. Amatorii se ] 
prezenta în fiecare zi, dimi
neața între orele 9,30—12, 
terenurile din strada 
Stalcovici nr. 42. Copiii 
vor prezenta cu pantofi 
tenis și chiloți.

pot | 
mi- |

Pe
dr.
se
de

Partida feminină de volei, 
disputată aseară în sala Di
namo, a revenit pe merit cam
pioanelor noastre cu un scor 
categoric: 3—0 (6, 7, 12). Jocul 
a fost frumos. Am văzut o 
puită de procedee tehnice reu
șite (blocaje ermetice, lovituri 
de atac variate, plonjoane te
merare), lucrate cu măiestrie 
de către învingătoare, iar de 
partea cealaltă a fileului o e- 
chipă dezorganizată care a scli
pit rar (la începutul primului 
set și la sfîrșitul ultimului) dar 
care a încercat, totuși, totul 
pentru a stăvili atacul furtu
nos al dinamovistelor.

Wisla a luat conducerea din 
start, 4—0 și 6—3. Dinamo s-a 
dezlănțuit însă, și prin șuturi 
bombă (Popescu, Bogdan), 
puncte directe din serviciu 
(Constantinescu, Bogdan) reali
zate în serie a cîștigat eu 15—6!

La reluare tot Wisla deschi
de scorul: 1—0. Apoi, Popescu 
preia serviciul, egalează și ob
ține alte două puncte directe,

„CUPA FAIR PLAY
LA RUGBY

Federația română de rugby 
și-a propus să ofere o cupă | 
(„Fair play") celei mai disci- I 
plinate dintre echipele parti- S 
cipante la întrecerile pentru 
„Cupa Primăverii". Un bun | 
prilej pentru formațiile noa- | 
stre de rug by, de a practica 3 
un joc cît mai curat. în limi
tele regulamentului și ale | 
sportivității.

FINALELE NAȚIONALELOR | 

DE JUNIORI LA SCRIMĂ j
Sala Floreasca din Capi

tală găzduiește, Ia sfîrșitul | 
acestei săptămîni, finalele | 
campionatelor naționale de 
scrimă rezervate juniorilor | 
mici. Probele vor avea loc | 
după cum urmează: sîm
bătă —■ floretă băieți; du- | 
minică — floretă fete ; luni | 
— spadă ; marți — sabie.

Mijlocul principal de plani
ficare și de organizare a 
activității sportive de 
mase și de performanță 

îl constituie calendarul compe
tițiilor. Acesta reprezintă do
cumentul de bază în munca 
organelor și organizațiilor 
C.N.E.F.S., instrumentul care le 
ajută la antrenarea unui nu
măr cît mal mare de tineri în 
practicarea sistematică a dife
ritelor ramuri de sport. Calen
darul trebuie să conducă, pe 
de o parte, la ridicarea poten
țialului biologic al tineretului 
nostru, iar pe de alta Ia spo
rirea măiestriei sale sportive.

Calendarul competițional al 
municipiului București caută 
să corespundă acestor două 
condiții de bază. El a fost ela
borat pe temeiul sarcinilor ge
nerale și al prevederilor calen
darului sportiv republican, re- 
flectînd cerințele și posibilită
țile actuale ale activității spor
tive de masă și de performanță 
din București.

scorul evoluează in 
româncelor :

9—3, 11—3,

De data aceasta, 
preluarea atacului de 
către Wisla a reușit...

5-1,
11-5, 

schim-
15—7.

după care 
favoarea
5—2, 9-2,
14—5, 14—7. Urmează 11 
bări de serviciu și -
In ultimul set : 4—0, 4—1, 8—1, 
8—2, 14—2 ! Dar, campioanele 
noastre răsuflă ușurate puțin 
prea devreme și dau emoții su
porterilor, deoarece Wisla re
vine pînă la 14—12 ! In acest 
răstimp, Dinamo a mai avut 
de patru ori serviciul, dar de 
abia la al cincilea a reușit 
punctul victorios. Arbitrii alba
nezi Cara Dilaver și Fuga Bilal 
au condus atenți și autoritari 
echipele :

DINAMO : BOGDAN, ȘTE- 
FANESCU (Vamoșiu), IVA- 
NESCU, POPESCU, VANEA - 
ILIESCU (Șorban), CONSTAN- 
TINESCU ; WISLA: Heine 
(Zajac), WIECHA (Sowa), Mo- 
szek (Osiak), LEDWIG (Osiak), 
Kmiec (Zajac) și PORZEC.

I. DUMITRESCU

valoare ridicată. Afirmația 
vizează mai puțin, dm pă
cate, fetele.

Desigur, în centrul aten
ției s-a situat proba tehni
cității, slalomul special, 
desfășurată pentru toate 
categoriile de vîrstă. Dan 
Cristea, șeful de promoție, 
a cîștigat la o diferență 
care face inutil orice co
mentariu, mai ales că el 
a realizat victoria de-o 
manieră care arată un pro
gres evident. Sporul de 
experiență competițională 
și-a spus cuvîntul.

în aceste condiții, inte
resul celor prezenți s-a în
dreptat spre bătălia pen
tru locul secund, - în care 
a ieșit învingător Ion Bo- 
biț. Și ceilalți din partea 
superioară a clasamentu
lui sînt dintre protagoniș-

DAN CRISTEA

tii 
ale

diverselor concursuri ■ 
acestui sezon.

Intr-o mai mică măsură 
îmbucurătoare a fost evo
luția fetelor, în special a 
junioarelor mari, care au 
reconfirmat imensele slă
biciuni ale generației. Pu
tem spune chiar că junioa
rele mici s-au prezentat 
la un nivel care indică 
mai marile lor perspective.

La fond, dispute echilibrate
de Jos 
și tem- 
dat loc 
pentru 

Așa afruntașe.
pildă, în cursa ju- 
mari, în care Gh. 
și Vasile Nan au

întrecerile de fond, des
fășurate în Poiana 
pe o vreme închisă 
peratură scăzută, au 
la o luptă strînsă 
locurile 
fost, de 
niorilor 
Gîrniță
fost departajați în final doar 
de 18 secunde, sau la ju
nioare mari șl la junioare 
mici, unde, de asemenea, 
diferențele de timp înre
gistrate au fost mici.

In rest, vom remarca 
comportarea junioarelor 
mici din Cîmpulung Mol
dovenesc care, deși nu au 
cîștigat în fața schioarelor 
din Fundata, au avut com-

portări apreciabile, dove
dind că performanța lui Va
sile Papuc la biatlon nu 
constituie un unicat în e- 
voluția reprezentanților cen
trului aflat sub conducerea 
prof. Orest Frățeanu.

Rezultate tehnice: SLA
LOM SPECIAL juniori 
mari : 1.1 Dan Cristea (Clu
bul sportiv Sinaia) 65,0; 2. 
I. Bobiț (Steagul roșu Bra
șov) 70,2 ; 3. C. Văideanu 
(A. S. Armata Brașov) 72,0 ;
4. V. Crețoi (A.S.A.) 72,1 ;
5. C. Tudor (St. roșu) 73,2;
6. I. Bogdan (CI. sp. Sinaia) 
73,7 ; junioare mari : I.

G. RUSSU-ȘIRIANU
(Continuare în pag. a 2-a)

cultatea, n-au nevoie de chemări. .Au 
înțeles rostul exercițiului fizic în viața 
de toate zilele, a sportului ca pe o ne
cesitate firească și i-au rămas credin
cioși. Altora le-o adresăm. Acelor me
dici care, pe baza unei prietenii sau în
duioșați de cerințele unor părinți, acor
dă cu prea mare ușurință elevilor cer
tificatul de scutire de la orele de edu
cație fizică.

Problema nu e nouă. A mai fost sem
nalată. O readucem în discuție acum 
într-o perioadă de intense căutări și 
frămîntări, de pregătiri și noi măsuri 
luate, pentru ca sportul să pășească 
mai adînc în școala noastră, să fie mai 
prezent în preocupările elevilor. Fiindcă 
viața modernă o cere.

La o importantă ședință de lucru din 
cadrul recentei Consfătuiri pe țară a 
U.T.C., în cuvîntul său, plin de înțelep
ciune, un profesor de educație fizică cu 
tîmplele argintii, cu foarte multă ex
periență, prin mîna căruia au trecut 
multe generații, arăta mai tinerilor par
ticipanți la această întîlnire — activiști 
sportivi și de U.T.C., profesori — fo
loasele practicării sportului, posibilită
țile împletirii acestei activități cu în
vățătura spre folosul amînaorura și, 
mai ales, al viitorului cetățean pe care 
societatea îl vrea inteligent, temeinic 
pregătit, dar sănătos și bine clădit 
fizic.

Profesorul se plîngea că orele de 
educație fizică de la liceul său — unul 
din cele mai mari din Capitală — sînt 
departe de ceea ce ar trebui să fie 
(n.n. — și situația poate fi întâlnită nu 
numai aici). La ora de sport numărul 
celor ce stau pe băncile de pe margi
nea terenului este uneori mai mare de- 
cît al celor ce s-au dezbrăcat în maieu, 
îndeosebi la fete. Și nimeni nu le poate 
spune nimic. De ce ? Fiindcă se preva
lează de o hîrtie pe care un medic a 
scris : „Scutit de. efort fizic", iar dede
subt a semnat și și-a pus parafa. Aces
tor cadre le adresăm chemarea noastră.

Haideți lîngă noi, doctorilor ! Fiți-ne 
ajutor în propagarea binefacerilor spor
tului,, luptați cu noi împotriva mentali
tății învechite care mai dăinuie în con
cepția multor părinți. Cum ? Dovedind 
mai multă exigență în eliberarea certi
ficatelor. Amintiți-vă că John Konrads, 
Cristina Balaban și elfi mari campioni 
sînt azi sănătoși fiindcă s-au împriete
nit cu sportul. Amintiți-vă că aproape 
jumătate dintre participanții la Olimpiada 
de la Grenoble erau studenți, viitori 
medici, ingineri și profesori, cărora 
sportul le-a adus atîtea satisfacții, le-a 
dat atîta forță, curaj și îndemînare. Da, 
sportul pe care nu-1 părăsesc după orele 
de cursuri și studiu.

Societatea noastră socialistă acordă 
o atenție . sporită îmbunătățirii condiți
ilor materiale, creșterii copiilor și a ti
neretului, manifestă o deosebită grijă 
pentru apărarea sănătății, pentru for
marea unui tineret multilateral dezvol
tat. Sportul este chemat să contribuie 
la îndeplinirea acestui important obiec
tiv.. Mai ales sportul școlar. Să nu-i 
oprim pe elevi din drumul către sala 
de sport sau stadion. Nici măcar cu un 
certificat eliberat de atîtea și atîtea 
ori cu multă ușurință.

II 1f I
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Constantin ALEXE I
„CUPA PRIMĂVERII" LA

Unul dintre participanti 
campionul lumii V, Atanasiu

Se poate spune că de azi, 
noul sezon competițional de 
tir este deschis. Chiar dacă, 
cronologic vorbind, în acest an 
au mai fost organizate cîteva 
întreceri, „Cupa Primăverii", 
care se va desfășura timp de 
cîteva zile în diferite centre 
din țară, este primul concurs 
cu caracter republican pe 1968. 
De altfel, pe standurile de tra
gere vor lua loc cei mai buni 
țintași. Așa se va întîmpla șl 
la București, unde competiția 
va fi găzduită pe cele două 
poligoane: Tunari și Dinamo.

Programul de astăzi cuprin
de, de la orele 9,30: proba de 
armă liberă 3 x 40 focuri se
niori (poligonul Dinamo) șl 
pistol viteză 60 focuri seniori 
(Tunari), iar vineri, ora 9 : ar
mă liberă 60 f. culcat seniori, 
armă standard 60 f. senioare,

juniori, junioare

TIR
Dinamo, 
a doua 
municl- 
înregis-

CALENDARUL SPORTIVILOR BUCURESTENI
?

® Un sistem competițional ameliorat
® 750 de campionate și concursuri la 33 sporturi
® 40o/q din competiții, rezervate copiilor și juniorilor

Făcînd analiza activității com- 
petiționale de anul trecut, au 
reieșit unele deficiențe impor
tante în alcătuirea calendarului 
competițional. De pildă, prin 
concentrarea activității la 
treapta superioară (campionatul 
republican și orășenesc), a fost 
diminuat rolul competiției in
termediare (sectoare, cluburi și 
asociații sportive), ceea ce a 
dus la îngustarea bazei de masă 
a sportului de performanță. Pe 
de altă parte, nu s-a efectuat 
coordonarea intr-un singur ca
lendar a activităților sportive 
din școli și unități studențești,

din asociațiile sportive din în
treprinderi și instituții sau din 
cluburi sportive de performan
ță, nu s-au conjugat aceste ac
tivități cu calendarele federați
ilor de specialitate.

Luînd în considerare atari 
lipsuri principale, calendarul 
competițional sportiv pe 1968 
a fost îmbunătățit prin elabo
rarea unui sistem competițio
nal specific municipiului Bucu
rești, cuprinzind un număr spo
rit de competiții și de con
cursuri individuale și pe echi
pe. In acest fel se întărește ac
tivitatea competițională a sec

toarelor municipiului și a clu
burilor, prin descentralizarea 
activității la nivelul acestor or
gane. Conducerea, coordonarea 
și îndrumarea întregii activități 
sportive înscrise în calenda
rul competițional rămîne în 
seama Consiliului municipal 
Eucurești pentru educație fizi
că și sport.

Pentru anul 1968, calendarul 
sportiv al municipiului Bucu
rești cuprinde un număr de 750 
de campionate și concursuri la 
33 de ramuri de sport, dintre 
care: 183 cu caracter republi
can, 267 municipale, 189 pe sec
toare și cluburi, 13 inter-orașe. 
55 școlare, 34 universitare, 9 
competiții cu caracter larg de 
masă, precum și 223 de compe 
tiții internaționale.

Este de semnalat faptul că 
303 competiții și concursuri, a-

juniori, junioare — Ia 
în cadrul celei de

etape a campionatului 
piului București s-au 
trat o serie de rezultate pro
mițătoare pentru început de 
sezon. Iată cîștigătorii: armă 
standard 3x20 f. seniori, gr. A: 
G. Vasilescu (Dinamo) 558 p„ 
gr. B: A. Svoboda (Olimpia) 
531 p„ senioare, Mariana An
tonescu (Arhitectura) 563 p„ 
pistol liber 60 1. seniori: I. 
Pieptea (Olimpia) 551 p„ ju
niori : Gh. Iordache (Dinamo) 
521 p„ pistol sport 60 f. seni
ori: N. Ciotloș (Steaua) 565 p., 
armă sport 3x10 f. seniori, gr. 
A: A. Moraru (Șc. sp. 1), gr. 
B: D. Marin (Metalul) 256 p„ 
senioare, gr. A : 1—2. M. Va- 
siliu și V. Savovici (ambele 
de la Dinamo) cu cîte 259 p„ 
gr. B : Virginia Negrețu (Arhi
tectura) 236 p.

dică 40 la sută din totalul celor 
prevăzute, angrenează în exclu
sivitate categoriile de juniori 
și copii' contribuind, în acest 
fel, la depistarea și selecțio
narea elementelor tinere și de 
perspectivă pentru sporturile 
de performanță.

în pagina a 4-a :

TURNEUL

INTERNAȚIONAL

DE ȘAH

REZULTATE, COMENTARII,

IMPRESII

Ponderea o deține atletismul 
(cu 59 de competiții), urmat de

Prof. Tudor VASILE 
președintele Consiliului muni
cipal București pentru educație 

fizică și sport
(Continuare in pag. a 3-a)
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BUCEGII AȘTEAPTĂ UN BUN GOSPODAR
5

„Dacă valorificarea potențialu
lui turistic al Bucegilor nu este 
încă satisfăcătoare, aceasta, se 
datorește mal ales lipsei unei 
gospodării chibzuite a posibili
tăților existente", susține tov. N. 
NICOLAESCU din București, a- 
ducînd interesante argumente în 
Sprijinul afirmației sale.

.,O scurtă excursie prin Bu- 
cegi. iarna, îți pune la înde- 
mînă exemple numeroase. Tu
riștii ocolesc, în acest sezon, 
multe cabane, care stau pustii 
luni întregi. Nimeni nu popose
ște acolo, fiindcă nu găsește un 
loc. cit de mic si de sumar a- 
menajat. pentru practicarea spor
turilor d„ iarnă.

La cabana Seropoasa s-a,r pu
tea curați de zăpadă gheata la
cului, pentru cei . dornici de pa
tinaj : la Cheile Zănoagei și Bol- 
boci se pot amenaja cu ușurință 
ptrtii pentru schi sau săniuțe.

In Bucegl nu s-au construit. în 
ultima vreme, cabane noi. S-au 
demolat. însă, cîteva cabane mal 
vechi, unele din ele în mod ne- 
justiflcat. Cabana de la Plaiul 
Mlrcii. după mici reparații, mai 
putea fl utilizată încă multi ani. 
Muncitorii forestieri, martori la 
demolarea acestei cabane, au a- 
firmat că întregul el material de 
construcție era încă în stare 
foarte bună.

Nici micuța si cocheta cabană 
Bolboci nu cred că va fi scu
tită de tîrnocop. ea fiind lăsată, 
parcă, cu bună știlntă în para
gină. Actualmente cabana este 
deschisă numai cîteva luni pe 
an. deoarece s-a interzis folosi
rea sobelor din camere. nefUnd 
reparate coșurile. Si această si
tuație durează de ani de zile.

N-aș obiecta. dacă s-ar fl 
construit alte cabane între timp. 
Singura extindere a spațiului de 
cazare s-a materializat în cam
pingurile de la cabana Peștera. 
Dar frigul nopților montane, nu 
permite utilizarea lor mai mult 
de 2—3 luni de an.

In Buzegl ar putea fl valorifi
cate foste amenajări forestiere, 
astăzi nefolosite. Mă refer. în 
primul rînd. la construcțiile ce 
deserveau funicularul de bușteni, 
desființat de cîtiva ani. La fosta 
stația de încărcare Brătei. într-o 
zonă turistică de mare frumuse
țe. stau goale cîteva construcții 
care pot fi utilizate în scopuri 
turistice. Pentru a se ajunge aici, 
se pot folosi potecile existente 
fie de la Dobresti. fie de la Bol
boci <cu o durată de 2 ore).

La fel, fostele cantoane de pe 
traseul acestui funicular, cele de 
pe muntele Nucet și de pe Jepi, 
er putea fi amenajate ca refugii.

ZESTREA EXISTENTA — 
NĂPĂDITĂ De buruieni

Pentru ca turiștii să-sl petrea
că, în mod agreabil, timpul la 
cabane, ar trebui amenajate te
renuri dP volei. popicarii etc. 
Dar laptele arată că nici cele 
existente cîndva n-au fost păs
trate.

La Cheile Zănoagei, de exem
plu. după mutarea unui șantier 
al I.S.P.E. (Institutul de studii 
Si proiectări energetice), situat 
pe malul Ialomitei. într-o fru
moasă pajiște, au rămas un te
ren de volei, unul mic de fot
bal si o poplcărie. După cîtiva 
ani. le-au năpădit buruienile, iar 
turiștii trec acum pe aici fără 
să știe măcar d„ existenta lor, 
ae multe ori fără să se opreas
că. măcar cîteva minute, la ca
bană. De asemenea, popicăria din 
fata clădirii vechi de la Scropoa- 
sa, a avut aceeași soartă.

La nici o cabană' din Bucegi nu 
există materiale sportive de îm
prumutat. Nu poți găsi. vara, o 
minge măcar, sau. iarna, o săniu
ță, Televizoarele existente )a 
Peștera si Padina, ori sînt de
fecte. ori stau în camera caba
nierilor.

LA ZI
• ARBITRI ROMANI PES

TE HOTARE. — Dr. Mircea Al- 
buț și ing. Emil Costoiu pleacă 
azi la Sofia pentru a conduce 
întilnirea feminină de volei din 
sferturile finalei „C.C.E." între 
echipele Levsfci Sofia—Ț.S.K.A. 
Moscova (în tur, la Moscova, 
3-0 pentru Ț.S.K.A.).

Q FINALA „CUPEI DE IAR
NA" LA FETE. — Echipele 
Constructorul și Confecția, fi
naliste ale „Cupei de iarnă", 
au jucat meciul tur-retur, în- 
registrîndu-se rezultatele: Con
structorul — Confecția 3—2, 
Confecția — Constructorul 3—1. 
întrucît cele două echipe sînt 
la egalitate de victorii după 
două meciuri, se va juca al 
treilea, decisiv, sîmbătă.

Cursa de 500 de mile de la 
Indianapolis (S.U.A.) este com
petiția automobilistică dotată 
cu cele mai mari premii. La e- 
diția din anul 1967 a stîrnit 
mare vîlvă automobilul de curse 
cu turbină al lui Jones Parnelli, 
o construcție a fraților Grana
telli. La această competiție,

„aspiratorul de praf", cum l-au 
denumit ceilalți concurenți, a 
preluat de la start conducerea 
cursei și s-a distanțat mult pe 
parcurs, fiind insă nevoit să 
abandoneze cu cîteva ture în
ainte de sosire datorită unei 
defecțiuni la sistemul de tran
smisie.

Succesul pe care l-a avut „as
piratorul de praf" a încurajat 
mai mulți constructori de au
tomobile de curse de a folos’, 
drept agregat de antrenare tur
bina cu gaze. Acest fapt a 
stirnit bineînțeles o reacție 
imediată in rîndul adepților 
motoarelor clasice cu pistoane, 
astfel incit organizatorii s-aii 
văzut nevoiți să revizuiască 
regulamentul cursei și să gă
sească un criteriu de compa-

Din cabane lipsesc trusele de 
prim ajutor în cazul unor acci
dente.

In Bucegl nu există o echipă de 
ghizi locail pentru excursiile în
tre cabane, sau de salvare a celor 
accidentați grav, în special iarna. 
Respectarea unei ambianțe propi
ce odihnei, la cabane. rămîne 

PENTRU

încă un deziderat căci regulamen
tul de funcționare al acestora nu 
este respectat. In multe locuri, 
chefurile încurajate, uneori, chiar 
de cabanieri, tin toată noaptea.

PRODUSELE STÎNELOR 
NU AJUNG LA CABANE

Existenta unor preparate culi
nare specifice la cabanele din Bu
cegi constituie încă o problemă 
insolubilă — se pare — pentru 
forul care le administrează. Deși 
în imediata apropiere a cabanelor 
Padina sl Peștera există stîne a- 
parținînd unor întreprinderi agri
cole de stat, nu s-a găsit încă 
modalitatea contractării directe a

bbbbbbbb

Q REPROGRAMARI de me
ciuri. — Azi, la Brăila, are 
loc partida restantă de volei 
masculin (div. A) Celuloza 
Brăila — Politehnica Galați, iar 
duminică, la Galați, Politehnica 
susține jocul restant cu Trac
torul Brașov.

ZECE PARTIDE AMINATE 
DIN ETAPA DE DUMINICA

Două partide din divizia A 
și opt din ..B“ vor lipsi dumi
nică din programul etapei fiind 
aminate pentru a face loc jocu
rilor din campionatele școlare 
ce se vor desfășura sîmbătă și 
duminică.

AUTOMOBILE Of CURSE CU TURBINE
rație a „mărimii" turbinei cu 
capacitatea cilindrică a motoa
relor cu pistoane.

Pină în 1967 au fost admise 
la cursa de la Indianapolis au
tomobile cu turbine a căror 
secțiune efectivă a admisiei 
aerului nu întrecerea 23 țoii 
pățeați (148,4 cmp). Turbina cu 
gaze folosită de frații Grana
telli, cu secțiunea admisiei de 
mai sus, dezvolta o putere de 
550 CP, ceea ce corespunde 
puterii motoarelor cu pistoane 

cu o capacitate cilindrică de 
4200 cmc. Superioritatea mași
nii lui Granatelli se explică 
prin curba caracteristică a mo
mentului turbinei (momentul 
maxim la demaraj) și folosirea 
tracțiunii pe patru roți.

Pentru ediția din 1968 a 
cursei de la Indianapolis, s-a 
limitat prin noul regulament 
secțiunea de admisie a aerului 
pentru turbinele cu gaze utili
zate de concurenți la 15 țoii 
pătrați (96,8 cmp). Adepții au
tomobilelor de curse cu motoare 
cu pistoane au crezut că prin 
această modificare a regula
mentului cursei au eliminat pe
ricolul superiorității „aspiratoa
relor de praf".

Este interesant de menționat 
faptul că turbina cu gaze uti- 

unor produse de către aceste ca
bane. O bună lecție de oameni 
gospodari dau responsabililor cu 
aprovizionarea cabanelor, brănenii 
cu căluții lor ' miel, care trec 
încărcati munții, să-sl vîndă pro
dusele : fructe de pădure, lapte, 
smîntînâ. urdă etc. la cabane. în 
timp ce alături, responsabilii sec

torului zootehnic al I.A.S. Tîrgo- 
viște se plîng deseori că li se 
strică produsele, din cauza întîr- 
zierii celor care trebuie să le 
preia.

CABANIERI SAU PUR Șl
SIMPLU NEGUSTORI 1

Unele cabane — din păcate încă 
puține la număr — te atrag în 
mod deosebit. De ce ? Datorită 
simțului ospitalier $i gospodăresc 
al cabanierilor. Am toată admira
ția fată de cabanieri ca G. Rîșno- 
veanu (Cota 1500). I. Mărăcineanu 
(Peștera), c. Moiceami (Piatra 
Arsă), c. Vila (Padina),

Deși muncesc în condiții grele, 
zărind în spate alimentele pentru 
turiști în tot timpul iernii, ei în
trețin curate și calde cabanele si 
arată întotdeauna o mare grijă 
și atenție turistului care le trece 
pragul.

AU VENIT SITARII!••••
Alaltăieri, pe seară, am fost 

în zăvoiul de la Argeș. Erau 
acolo, l-am văzut. Ba nu. Intii 
i-am auzit. Dar mai intii și-ntii 
am fost de față, în zăvoi, la 
procesiunea înserării. Era o pro
cesiune, fiindcă murea una din 
primele zile ale acestei primă
veri. Soarele căzuse sîngerînd 
apusul, piuituri se căutau pen
tru noaptea deja înscăunată. Era 
răcoare și mirosea crud a pri
măvară. Dar unde or fi sitarii '! 
N-au venit ?, mă-ntrebam neli
niștit. Deodată, cînd un mierloi 
îndrăgostit a fluierat prima mă
sură din a lui „Noapte bună", 
s-a auzit o plesnitură seacă 
tăind aerul rece: șuier scurt 
de aripă, apoi Quorr! pssiit! ...

lizată de frații Granatelli nu a 
fost o turbină de mare randa
ment, ci o turbină construită 
pentru funcționarea îndelunga
tă ca motor industrial sau ca 
agregat de antrenare pentru e- 
licopter. Constructorii de auto
mobile de curse cu turbine de 
gaze sînt convinși că prin uti
lizarea unor turbine de mare 
randament vor reuși să ajungă 
la puteri similare cu cele dez
voltate de motoarele cu pistoa
ne cu capacitatea cilindrică de 
4200 cmc.

Este de așteptat ca la star
tul cursei de la Indianapolis, 
care se va disputa anul acesta 
la 25 mai, să se prezinte cel 
puțin 6 automobile antrenate 
de turbine cu gaze. Unul din 
acestea va fi bolidul construit 
de Goodyear, General-Elec
tric și Carroll Sheiby, caracteri
zat prin șasiu central, dispu
nerea asimetrică a turbinei de 
mare randament construită de 
General-Electric și transmisie 
pe patru roți.

Lupta sportivă între automo
bilele de performanță cu mo
toare cu pistoane și cele cu tur
bină nu se rezumă însă numai 
la cursa de 500 de mile de la 
Indianapolis. Astfel, la prima 
cursă din campionatele mon
diale pe anul 1968, rezervată 
prototipurilor de automobile 
sport (grupa 6-a), care s-a dis
putat la Dayton (S.U.A.), și la 
care s-au clasat detașat pe pri
mele 3 locuri prototipurile Por
sche, Carrera 907, s-a menținut 
timp de 50 de minute pe locul 
4 prototipul cu turbină How- 
met, care însă a ieșit din cursă 
în urma blocării accelerației.

Asistăm oare la începutul 
declinului motorului clasic cu 
pistoane în competițiile auto
mobilistice de performanță ?

ing. Roif SEEWALCT

ANCHETA ZIARULUI 
NOSTRU: „VALORIFI
CAREA SUPERIOARĂ 
A ZONEI TURISTICE 
VALEA PRAHOVEI"

E regretabil faptul că. în ulti
ma vreme, la cîteva cabane au 
apărut niște „negustorași" comozi 
și îngîmfati. în concepția lor, un 
turist „onorabil” este numai ace
la care cheltuiește cît mai multi 
bani, în toate cazurile pe bău
tură. Dar tocmai acești cabanieri 
nu pot oferi nici o indicație tu
riștilor. Ei nu cunosc nici măcar 
traseele turistice, nefiind în stare 
să te îndrume spre un loc sau 
altul. Nu știu cum au apărut a- 
Cești oameni în munți, dar ar fl 
de dorit să dispară.★

Turistul vrea să găsească, la 
munte, cabane și nu bodegi, să 
fie întîmpinat de cabanieri și nu 
de negustori, pentru a păstra a- 
mintirea unor oameni de ome
nie pe lîngă aceea a unor locuri 
minunate".

Quorr ! pssiit!... Primul gros, 
al doilea subțire. Erau doi si
tari. Doi fluturi de umbră. Pe 
urmă alții au trecut nu se știe, 
de unde, umbre în umbră...

Din vreme în vreme, la țevile 
puștii înfloreau bujori în noaptea 
tot mai multă. Și, atunci, cădea 
la pămînt cîte un ghemotoc pesâ 
triț, cu cioc lung. Un sitar. Pa
săre misterioasă, nocturnă, as
cunsă, venită din Sudul cald, în 
drum spre Nordul rece. Drum 
întrerupt...

Am cules de pe jos primul 
sitar căzut. L-am agățat la cior- 
chinar și am avut o strîngere de 
inimă. Venisem nepoftit la nun
ta lor, a sitarilor și, pur și sim
plu, ucideam nuntașii! Dar, 
imediat am revenit cu logica 
vînătorului: ei zboară foarte 
repede. Apar cînd nu te gîn- 
dești și dispar ca nălucile. 
N-apuci să arunci pușca-n umăr 
și năluca nu-i 1 Deci, există 
oarecum condiții egale, în astă 
întrecere. Dovadă că-i așa sînt 
multele focuri aruncate în vînt. 
Cam la trei focuri un sitar. Ce 
să fac ? Nu sînt un trăgător 
grozav...

Apoi, iarăși, în aer s-au în
tâlnit doi rivali cu cioc lung. 
S-au învîrtejit, s-au lovit și au 
început să se prăbușească ghem, 
în luptă nebună, în tufe. Am 
tras, în vreme ce de jos din 
tufe, „pssiit“-ul femelei discret 
și tandru, moale, abia scăpat din 
gușă, îl și chema pe învingător. 
Dar învingător n-a mai fost 
nici unul dintre rivali. A fost 
învingător, poate, vînătorul...

"k

— Maică, ce păsări or fi fiind 
astea ? ... te întreabă în autobuz, 
cu degetul întins, o bătrînică, 
arătând spre cele patru sau cinci 
ciocuri lungi care împing aerul 
de lingă șoldul tău.

— Sitari... răspunzi cu disi
mulată indiferență dar și imn- 
drie. Ai scuze : cartușiera goală,

SOFIA (prin telefon). — Sala 
de sub tribunele stadionului 
„Vasil Lewski" a găzduit în
tilnirea dintre sabrerii bulgari 
și ronjîni.

în Mirecerea pe echipe, vic
toria a revenit reprezentati
vei Bulgariei, la un scor 
strîns: 9—7. Primele două
manșe au fost foarte echili
brate. Astfel, în primul asalt, 
Popescu a dispus de Diakow
ski, cel mai experimentat din
tre sabrerii bulgari, cu 5—4. 
Apoi, Bădescu a pierdut la 
Spiridonov, cu 5—2. In asal
tul al treilea, Budahaziu avea 
să piardă la Stavrev, cu 5—4, 
astfel că sabrerii bulgari au 
preluat conducerea. Vintilă, 
foarte activ pe planșă, a adus 
egalarea, printr-o victorie la 
Nicolov, cu 5—2. Deci, după 
prima manșă : 2—2.

în manșa a 2-a, Bădescu l-a 
întrecut, la mare luptă, cu 
5—4 pe Diakowski. Dar, pen
tru a treia oară s-a produs 
egalarea, deoarece Popescu 
avea să piardă la Stavrev, cu 
5—4. în continuare, Vintilă a 
fost mai bun decît Spiridonov 
(5—3). Cum Budahaziu n-a pu
tut trece de Nicolov, scorul 
după manșa a 2-a a fost iarăși 
egal: 4—4.

SUCCESE DE PARTICIPARE EA NAȚIONALELE
JUNIORI

(Urmare din pag. 1)
Georgeta Băncilă (Dinamo) 
69,2; 2. Rodica Frățilă (St.
roșu) 78,6 ; 3. Elena Donea (CI. 
sp. Sinaia) 79,0 ; junioare mici :
1. Eva Naftan (Șc. sp. Predeal) 

.78,9 ; 2. Eva Makos (Harghita) 
79,7 ; 3. Mariana Cristian (Șc. 
sp. Reșița) 79,9 ; juniori miei: 
1. Al. Bogdan (CI. sp. Sinaia) 
63,3 ; 2. Șerban Cojocaru (Șc. 
sp. Brașov) 65,0 ; 3. P. Ivănescu 
(Șc. sp. Brașov) 65,8 ; 4. O. Tu- 
turea (Șc. sp. Brașov) 68,0.

FOND. Tineret 15 km : 1. I. 
Mîrzea (A.S.A.) 53:06 ; 2. Ion
Olteanu (Dinamo) 54:01 ; 3. I. 
Dudu (I.C.F.) 54:10 ; 4. D. Sodu 
(A.S.A.) 54:44 ; 5. AL Szabo (St. 
roșu) 55:12; 6. Gh. Dihoi (Di
namo) 55:50; juniori mari 10 
km: 1. Gh. Gîrniță (Șc. sp. 
Rîșnov) 37:39 ; 2. V. Nan (Di
namo) 37:57 ; 3. I. Benga (Trac
torul Brașov) 39:10 ; 4. N. Horga 
(CI. sp. Sinaia) 39:27; 5. Gh. 
Varză (St. Roșu) 39:31 ; 6. N. 
Vestea (A.S.A.) 39:42 ; junioare 
mari 5 km: 1. Vilma Bogozi 
(Dinamo Brașov) 21:27 ; 2. Doi
na Barabaș (Dinamo) 21:44; 3. 
Rodica Zeican (A.S.A.) 21:56;
4. Adriana Barabaș. (Tractorul) 
22:12 ; 5. Lucia Barabaș (Trac
torul) 22:16; 6. Ana Clinei
(Tractorul) 22:37; juniori mici 
5 km: 1. N. Dudu (Dinamo) 

multe și grele probe de tir ra
pid la zbor și o plăcută obosea
lă fizică generală. Dar bătrînică 
revine.

— Sînt bune de mîncat, mai
că ?

— Desigur... Și te refugiezi în 
tine privind pe fereastră. De 
fapt, privești înapoi, spre ză
voi. Dar nu scapi:

— Și ce-i bun de mîncat la 
păsările astea ciudate ?

— Mai ales mațele I Pateu !... 
Și după asemenea răspuns, bă- 
trînica nu te mai întreabă ni
mic. Cel mult, o mai auzi mur- 
murînd : Săracul! și e încă tâ
năr ! Păcatele, maică !...“

★
Miine plec iarăși la sitari. La 

paza de seară. Și nu-mi iau 
clinele cu mine. Primăvara di
nele poate fi chiar dăunător. In 
loc să-mi aporteze sitarul căzut, 
îmi aduce un pui de iepure abia 
născut. Și-n felul acesta cîinele 
mă pune în postura de braco
nier. Nu. Îmi iau pușca, două
zeci de cartușe de doi-jum’ate 
și... văd eu ce fac. De fapt, în 
sfertul acela de oră din crepus
cul...

Dar, la toamnă, cînd va că
dea frunza și cînd Lord va 
„țese" lăstărișul înainte-mi și-mi 
va sălta unul după altul sitarii, 
atunci, va fi „care pe care". 
Acuma, primăvara, mă mulțu
mesc doar cu paza de seară cînd 
cad aproape numai bărbătuși. 
Femelele vor cloci și așa și vor 
scoate pui. Bărbătușii sînt, și la 
sitari, făpturi „de uși multe"...

Hie C1RCIU

Speranțe întreite,.. Foto. O. CAHANE

Octavian Vintilă (dreapta), cîștigătorul concursului interna
țional de la Sofia, intr-o atitudine caracteristică

Ultima manșă, însă, a fost 
dominată de sabrerii români. 
Vintilă l-a întrecut pe Stavrev 
(5—3), Bădescu pe Nicolov 
(5—3), Budahaziu pe Diakow
ski (5—2). înaintea ultimului 
asalt, Popescu — Spiridonov, 
scorul era, deci, 8—7 pentru 
Bulgaria. în acest asalt final, 
Spiridonov a condus cu 4—1, 
dar a fost egalat și n-a lipsit 
mult ca să și piardă. Cîști- 
gînd, pînă la urmă, la limită 
(5—4), Spiridonov a stabilit și 
rezultatul final: 9—7 pentru
Bulgaria.

Turneul individual a fost do
minat de sabrerii români, care 
s-au clasat pe primele trei 
locuri în ordinea următoare: 
Vintilă, Nilcă, Bădescu, toți cu 
cîte 5 victorii. Pentru stabili
rea cîștigătorului au avut loa 
două turnee de baraj. Iată și 
clasamentul în continuare i 
4. Stavrev 4 v; 5—6. Spiri
donov, L. Rohoni 3 v; 7. Dia
kowski 2 v; 8. Ghencev 1 v.

în această săptămînă sabre
rii români și cei bulgari vor 
efectua o scurtă pregătire co
mună.

Tema HRiSTOV 
corespondentul ziarului 

„Sportul"

Manșa a 3-a a aparținut in
tegral sabrerilor bulgari. Patru 
victorii realizate de Stavrev 
(5—2 cu Bădescu), Diakowski 
(5—3 cu Vintilă), Nicolov (5—-4 
cu Popescu) și Spiridonov (5—3 
cu Budahaziu) care au făcut 
ca scorul să se modifice net 
în favoarea sabrerilor gazdă, 
cu 8—4.

17:47 ; 2. Gh. Macovei (Cîmpu- 
lung Moldovenesc) 18:47 ; 3—4. 
N. Andrei (Cîmpulung) și V.
Dihoi (A.S.A.) 19:02 ; junioare 
mici: 1. Elena Bășea (Fundata) 
12:02 ; 2. Maria Gîrbăcea (Fun
data) 12:40; 3. Elena Papuc
(Cîmpulung) 12:52; 4. Maria
Papuc (Cîmpulung) 13:12.

Joi, în ziua a doua a cam
pionatelor, se dispută slalomul 
uriaș (pe Sulinar) și ștafetele 
3x3 km junioare și 3x5 km 
juniori (în Poiana de Jos).

PREGĂTIRI ÎN VEDEREA RETURULUI

Nu peste mult timp, cînd 
primăvara va intra defi
nitiv în drepturile ei, 

handbalul va spune „la reve
dere" sălilor. Se va inaugura, 
o dată cu începerea returului 
campionatelor naționale, sezo
nul oficial în aer liber.

în zilele care au mai rămas 
handbaliștii continuă antrena
mentele cu intensitate sporită. 
Cîteva informații despre pre
gătirile echipelor feminine Rul
mentul Brașov și Liceul nr. 4 
Timișoara, din prima categorie.

Brașovencele au terminat 
prima parte a campionatului pe 
locul 7, iar în turneul final al 
„Cupei F.R.H". au ocupat ulti
mul loc. „Consider aceste re
zultate sub posibilitățile jucă
toarelor noastre, ne-a declarat 
antrenoarea Herta Konicek. Ca 
urmare a acestui iapt, perioada 
de pregătire o iolosim di'n plin: 
patru antrenamente pe săptă- 
mînă, urmind ca înaintea în
ceperii campionatului să par
ticipăm la un turneu eare se

VACANTE TIMPURII
Prezențele au fost excepții 

și absențele - regulă, în ulti
mul concurs de anvergură din 
acest sezon de patinaj artistic. 
Tinerii patinatori cărora li se 
adresează competiția au prefe
rat, probabil, plăcerile unei va
canțe timpurii, în locul emoți
ilor noului examen de caligra
fie pe gheață. Nu vom mai in
sista asupra acestui subiect. Ar 
fi bine de știut, totuși, cum văd 
secțiile bucureștene (cea de la 
Dinamo, în special) participarea 
la o întrecere în care urmau 
să fie trecute în revistă roadele 
unui întreg sezon de pregătire. 
Dacă programul competițional 
este prea încărcat, de ce nu se 
obiectează aceasta la alcătuirea 
lui ? Astfel, asemenea acțiuni
— cum este și prezenta „Cupă 
Cutezătorii" — pot părea sim
ple formalități. Au fost cîte 
doi concurenți de fiecare cate
gorie, iar la cea a senioarelor
— una singură. Păcat, mai ales 
că gheața patinoarului Floreas- 
ca se prezenta ieri dimineață 
în condiții admirabile, iar soa
rele dădea întrecerilor un de
cor de film cu Sonja Henie... 

va disputa la Sibiu. Lotul este 
format din 15 jucătoare (me
dia de vîrstă fiind de 20 de 
ani) în majoritate salariate ale 
uzinei Rulmentul. La ciijrena- 
mente insistăm îndeosebi asu
pra omogenizării formației și 
a menținerii pe toată durata 
unei partide a unui ritm de 
joc cît mai rapid. Va trebui să 
ne îmbunătățim, de asemenea, 
condiția fizică. Sperăm ca la 
slîrșitul campionatului să ne 
situăm pe un loc mai bun".

La Timișoara, elevele Liceu
lui nr. 4 (cu program special 
de educație fizică) fac zilnic 
antrenamente și „jocuri școa
lă" sub conducerea profesoru
lui C. Lache.

„Scopul urmărit de noi, ne-a 
relatat antrenorul timlșorence- 
lor, este ea, concomitent cu 
creșterea în vîrstă a tinerelor 
eleve, să realizăm un progres 
tehnia individual și un jod, 
tactia eit mai variat. Căutăm, 
de asemenea, să nu neglijăm 
nici latura spectaculară. în 
retur vom depune toate etor- 
turile pentru a rămîne în pri
ma categorie",

Gh. RANGU ♦Fa
Iată punctajele (nu îndrăz

nim să spunem clasamente...) 
după executarea celor 3 dese
ne, 2 sărituri și o piruetă, pro
ba obligatorie a concursului : 
SENIORI: Băieți: 1. Dragoș 
Sandu (Constructorul) 135,4 p;
2. Eugen Tăujan (I.C.F.) 91,4 p. 
Fete: 1. Doina Ghișerel (Școala 
sportivă nr. 2) 138,5 p. JUNIORI 
MARI: Băieți: 1. Mihai Popescu 
(Constr.) 111,9 p; 2. Atanasie 
Bulete (Șc. sp. 2) 102,5 p. Fetei 
1. Anca Tănase (Șc. sp. 2) 
125,2 p; 2. Mariana Ionel (Șc. 
sp. 2) 109,7 p. JUNIORI MICI ; 
Băieți: 1. Dănuț Panait (Constr. 
90,6 p; 2. Lucian Cozia (Con
str.) 89,2 p.

Rămînem cu speranța că azi, 
cînd la categoria începătorilor 
sînt așteptați 27 de concurenți 
și concurente, ambianța se va 
schimba total și arbitrii vor 
avea mai mult de lucru.

Rd. V.



Nr. 129 (5563) »»■»» j£ag. a 3-3

VAGONUL ȘI-A PROPUS SĂ „GAREZE" IN DIVIZIA A
Ne aflam la Arad la o masă 

cu trei oameni încărunțiți. 
Vorbeam despre fotbalul din 
orașul de pe Mureș cu trei 
oameni care și-au petrecut 
peste trei decenii în lumea 
acestui sport, ca jucători, an
trenori și, acum, ca specta-

DE LA UN BUT 
LA ALTUL...

[® Duminica trecută a fost 
inaugurată și competiția dotată 
cu „Cupa primăverii" pentru 
echipele bucureștene din seria 
I. Iată rezultatele înregistrate:

S.N.O. - I.P.G.G. 3—3 (0—0); 
Vulcan — A.S.E. 9—0 (6—0); O- 
limpia — Arhitectura 9—3 (3—0). 
Din aceeași serie mai face 
parte și formația Tînărul pe- 
trolist-Ploiești, care a stat.

In etapa a Il-a sînt progra
mate meciurile : A.S.E. — Arhi
tectura (stad. Tineretului II, 
ora 10), Tînărul petrolist — 
S.N.O. (meciul se va juca la 
Ploiești) și I.P.G.G. - Vulcan 
(sîmbătă, stad. Tineretului IV, 
16.30).

® Echipele bucureștene din 
seria a Il-a vor intra în com
petiție duminică 31 martie. Vor 
participa: Inst. de construcții, 
Aeronautica, I.C.F., Politehnica, 
Rapid șl Foresta Pitești.

®: Tot duminica trecută au 
avut loc și primele meciuri în- 
tr-o întrecere rezervată echipe
lor bucureștene de tineret (cu 
jucători între 19—22 de ani). 
Rezultatele tehnice:

Clubul sportiv școlar — Stea
ua 3—0 (3—0); Grivița Roșie — 
Dinamo 3—0 (3—0); Progresul — 
Constructorul 17—0 (17—0). Me
ciul s-a întrerupt în min. 32, 
deoarece Constructorul — care 
intrase pe teren în... 11 jucă
tori — a rămas în joc doar cu 
9 sportivi. A stat echfpa 
Gloria.

In etapa din 24 martie se 
Vor întîlnl echipele: Clubul 
sportiv școlar — Grivița Roșie 
(stad. Tineretului II, ora 11.30), 
Gloria — Steaua (sîmbătă, stad. 
Steaua, ora 15), Dinamo — Pro
gresul (terenul n-a fost încă 
stabilit). Echipa Constructorul 
va sta.

® Tn prima duminică din 
luna aprilie vor fi prezente în 
activitatea competițională și e- 
chipele bucureștene de juniori 
— în „15“ și în „8".

La juniori în 15 vor participa 
un număr de 10 echipe, și anu
me : Clubul sportiv școlar, 
Constructorul) Grivița Roșie, 
Progresul, Dinamo, Școala spor
tivă 2, Steaua, Gloria, Olimpia 
și Rapid. Se va juca un singur 
tur, pînă la data de 26 mai, 
după care — în continuare — 
echipele de juniori în 15 vor 
lua parte la „Cupa de vară“.

In competiția pentru juniori 
în 8 participă un număr de 6 
echipe : Școala sportivă 2, Clu
bul sportiv școlar, Grivița Ro
șie, Dinamo, Progresul și Școa
la generală nr. 64. Formula de 
întrecere : tur-retur, de la 7 a- 
prilie — 2 iunie.

® Vineri 22 martie, la ora 
19, în sala clubului sportiv Di
namo din Șoseaua Ștefan cel 
Mare va avea loc festivitatea 
oficială de deschidere a sezo
nului rugbystic, din Capitală. Tn 
program — o conferință pe 
teme educative (Dan Lucescu, 
președintele comisiei de propa
gandă a municipiului Bucu
rești) și o gală de filme pe 
teme de rugby. Au fost invi
tați sportivi, antrenori și ar
bitri din Capitală. 

tori. Doi erau localnici. Al 
treilea, o veche cunoștință a 
iubitorilor fotbalului de la 
noi î Mircea David. „II Dio“ 
venise ca observator la me
ciul U.T.A. — Progresul. Dar 
discuția se purta mai mult în 
jurul altei echipe. Era vorba 
despre Vagonul. Cei doi prie
teni ai lui Mircea David 
erau „vagoniști“ (așa se nu
mesc susținătorii echipei de 
la Fabrica de vagoane). „A- 
ceastă formație — spuneau 
ei — va intra în A“. O vor 
aduce aici moralul ei ridicat, 
seriozitatea de care dau do
vadă jucătorii.★

Marți, 12 martie. L-am vi
zitat pe antrenorul Tonta 
Jurcă la el „acasă". în ves
tiarele echipei, aflate la sub
solul clădirii dispensarului 
uzinei. „Băieții" săi se pregă
teau de antrenament. Antre
norul stătea la o masă din 
magazia cu echipament, aple
cat asupra planului de pre
gătire, desfășurat pe perioada 
de la 3 ianuarie pînă Ia ter
minarea acestui retur al „ma
rilor speranțe".

Toma Jurcă, fostul jucător 
al U.T.A.-ei, este un antrenor 
tînăr (a împlinit la 1 ianua
rie 40 de ani). Vagonul este

TRIAL PENTRU JUNIORI

Miercuri după-amiază, pe terenul II din complexul sportiv „23 August" din Capitală, a avut Ioc 
primul trial al juniorilor pentru viitoare tabere aie F.R. Fotbal. Cei 30 de juniori — năseuți 
după 1 septembrie 1950 — au fost repartizați in două echipe, disputînd un meci, cu o durată de 
două reprize a cite 30 de minute. Evoluția tinerilor este urmărită și apreciată de către 
membrii Comisiei centrale de juniori și do antrenori ai centrelor de juniori din București, 
Astăzi dimineață și după-amiază vor avea Ioc noi concursuri pentru ceilalți amatori din Bucu
rești de a ocupa un loc în viitoarele tabere de pregătire pe care Ie va organiza federația.

în fotografie, un aspect din. partida de ieri după-amiază.

FOTBALIȘTI SANCȚIONAȚI
Comisia centrală de disci

plină a F. R. Fotbal ne-a co
municat sancțiunile aplicate 
unor jucători:

Ilie Nițescu (Metalul Tîrgo- 
viște), Gheorghe Șoangher 
(Progresul București), Nicolae 
Popescu (Rapid C.F.), Vasile 

Bocșa (Metalul Satu Mare) și 
Bekzic Mihai (Steaua roșie Sa- 
lonta) au fost suspendați trei 
etape pentru lovirea adversa
rului cu pumnul.

Gheorghe Spaniol (Soda Ocna 
Mureș) a fost suspendat trei e- 
tape pentru injurii aduse arbi
trului de tușă și bruscarea ar
bitrului de centru.

Aurel Haimana (Chimia Tr. 
Măgurele) a primit un ultim 
avertisment pentru intenția de 
lovire a adversarului.

Elemer Feher (Lemnarul O- 

echipa sa de debut în mate
rie de antrenorat. Lucrează 
aici de 6 ani. A avut de 
atunci și decepții și bucurii, 
în 1963 formația sa a retro
gradat în divizia C. Dar nu 
s-a descurajat. Secția de fot
bal și conducerea uzinei i-au 
acordat încredere în conti
nuare. Nu l-au schimbat, așa 
cum se întîmplă în alte 
locuri. Și după un an, Vago
nul a revenit în B. Ambiția, 
dublată de o pregătire din ce 
în ce mai bună (citește, stu
diază continuu, fiind con
știent că mai are încă multe 
de învățat) și apropierea de 
jucători — dar o apropiere 
fără concesii față de cei ce 
se abat" de la disciplină — 
au început să dea roade. în 
1964—1965, la finele campio
natului, a ocupat locul 5, iar 
în ultimele două ediții echipa 
sa a terminat pe poziția a 
treia a clasamentului.★

Și iată, a venit ceasul ma
rii tentative — Divizia A1 
Jurcă este convins că nu-i va 
fi ușor. (Discuția noastră a 
avut loc înaintea meciului de 
la Timișoara, cu C.F.R,)- Era 
cam reținut. Se gîndea întîi 
la acest examen greu din 
orașul de pe Bega. Meciul cu 

dorhei) a fost suspendat cinci 
etape, iar Gheorghe Bucur, tot 
de la Lemnarul Odorhei, a fost 
suspendat trei etape pentru 
bruscarea arbitrului de centru.

Nicolae Stoicescu (Metalul 
Aiud) a fost suspendat 12 eta
pe pentru practică repetată a 
„plimbărilor" de la un club 
la altul.

Deselnicu Petre, Ion Oble- 
menco (Universitatea Craiova), 
Zoltan Nemeth, Vasile Aldea, 
(Minerul Bihor), Ion Mureșan 
(A.S.A. Tg. Mureș), Constantin 
Chirilă șl Ion Silaghi (Poiana 
Cîmpina), Cristian Stătescu 
(Politehnica Galați), Petre 
Schweilinger (Vagonul Arad) și 
Constantin Cirstea (F. C. Ar
geș), care au fost avertizați de 
arbitri pentru joc dur și peri
culos, pentru proteste la deci
ziile conducătorilor de joc, pen

C.F.R. a trecut cu bine (0—0). 
Obiectivul propus, locul I în 
clasament (promovarea) este 
acum parcă mai aproape.

— Cu ce jucători plecați în 
acest retur în realizarea pla
nurilor atît de îndrăznețe ?

— Cu Arghișan, Gherghel 
și Secui — portari, Lenardt, 
Miilrodt, Boroș, M. Mihai și 
Matușinca — fundași, cu doi 
mijlocași — Dvorjac și 
Schweilinger, dar pe acest 
post poate juca și Chivu, cu 
Stănoaie, Chivu, Dembrovschi, 
Macavei I, Petschowschi III 
și Macavei II — înaintași. 
Un lot cu multă experiență 
(Macavei I, Stănoaie și Chi- 
ru au jucat în A), a cărhi 
medie de vîrstă este de 26 de 
ani.

L-am rugat apoi pe Jurcă 
să ne prezinte „atu“-urile for
mației sale.

— Avem un lot omogen. O 
linie de mijlocași bună 
(Dvorjac — Schweilinger, ul
timul, un excelent coordona
tor de joc) și o înaintare pro
ductivă. Anul trecut, . am 
marcat 58 de goluri, ceea ce 
n-a reușit nici o altă forma
ție din diviziile A, B și C. 
Acum, am înscris doar 20 de 
goluri, dintre care 9 în de
plasare. Explicația ? Locul în 

tru vociferări, neprezentări la 
salut etc. au primit un avertis
ment.

Â LA INMAZIOMLf...
Duminicii, Oțelul Galați a avut 

meci la Buhuși, cu Textila din 
localitate. Nu mică ne-a fost 
surpriza întilnind echipa de pe 
malul Dunării vineri seara la Ho
telul Bistrița din Bacău. De ce ? 
în drum spre Buhuși, echipa gâ- 
lățeană din seria Est a diviziei 
C s-a deplasat „din timp“, pen
tru aclimatizare (cum face, de 
pildă, Internazionale înaintea me
ciurilor grele), cu două zile îna
intea jocului, la Bacău.

în schimb. Universitatea Cluj 
a sosit la Bacău sîmbătă seara 
iar echipa Jiul a venit la Bucu
rești, de la Petroșeni, tot sîm
bătă.

Poate că pentru cel de la Oțe
lul Galați distanțele Cluj—Bacău 
și Petroșeni—București sînt mai 
scurte ca ruta Galați—Buhuși... 

clasament. Sîntem mai reți
nuți, nu ne hazardăm. Și 
apoi, echipele vin la Arad să 
se apere, se betonează la dis
perare. In plus, înaintașii 
noștri nu prea se descurcă în 
fața apărărilor aglomerate, 
în cazul lui Stănoaie și Ma
cavei, din cauza constituției 
fizice nu-și pot permite prea 
multe „întîlniri" cu apără
torii adverși. Au însă o bună 
viteză, iar centrările lor sper 
să le fructifice atacanții cen
trali, îndeosebi Chivu.

— Apropo de Chivu. Cum 
s-a integrat în echipă ?

— Bine. Se cunoaște cu 
noii lui coechipieri. De la 
această echipă a plecat la 
U.T.A. Participă la pregătiri 
de la 9 februarie și nu a avut 
nici o abatere. El poate da 
mai mult dacă își va ordona 
în continuare viața particu
lară. în altă ordine de idei, 
vreau să spun că programul 
returului ne favorizează. 
Avem 7 meciuri acasă, iar 
Politehnica vine la noi. 
C.F.R. Timișoara va juca doar 
de 6 ori pe teren propriu. 
Apoi, meciul de cupă eu 
Steagul roșu ne-a dat mare 
încredere în posibilitățile 
noastre.

— Unii antrenori amenin
țați de retrogradare sau care 
țintesc promovarea nu acordă 
mare atentie cupei. Ce pă
rere aveți ?
— Nu sînt de acord cu acest 
punct de vedere. E greșit. 
Noi vom merge pînă unde 
vom putea și în cupă și în 
campionat. Cupa ne asigură 
încă un joc tare, fericit pri
lej de verificare a formei și 
nivelului de pregătire a echi
pei.

în încheiere vreau să vă 
spun că sînt preocupat de 
problema arbitrajelor. Mai 
sînt 11 jocuri. întrecerea e 
departe de a fi încheiată. 
Sper ca arbitrii desemnați să 
nu se mai schimbe peste 
noapte și să conducă de așa 
manieră încît lupta sportivă 
din seria noastră să reflecte 
cu adevărat posibilitățile echi
pelor. Să promoveze cea mai 
bună formație, indiferent că 
e din Arad, Timișoara sau 
Oradea. Numai atunci fotba
lul nostru va avea de cîștigat.

AL. CONSTANTIN

RAPID - Ș. N. OLTENIȚA, AZI, IN GIULEȘTI
Pregătindu-se în vederea 

meciului cu Steaua, echipa 
Rapid susține azi în Giulești 
un joc cu caracter de verifi
care în compania formației de

CALENDARUL SPORTIVILOR BUCURESTENI
(Urmare din pag. 1)

baschet (51), fotbal (49), handbal 
(48), volei (45), ciclism (42), 
lupte (41), box (37), caiac-canoe 
(36), gimnastică (32), tir (35), 
tenis de masă (31), tenis de 
cîmp (30) etc.

Planificarea competițiilor și 
concursurilor din calendarul 
sportiv pe anul 1968 prevede e- 
șalonarea întrecerilor pe întrea
ga perioadă a anului, evitînd 
astfel suprapunerile, aglome
rările sau golurile din activi
tatea competițională, asigurînd 
în același timp principiul con
tinuității în pregătire a tuturor 
categoriilor de sportivi.

Cu toată riguroasa planifica
re a datelor întîmpinăm greu
tăți datorită volumului mare de 
activități care nu mai găsesc 
loc în limitele bazei materiale 
existente. Numai în ultimul 
timp, faza pe sectoare a cam
pionatelor școlare a adus pe 
terenurile de sport peste 12 500 
de elevi din școli generale și 
licee și peste 3 500 de elevi din 
școlile profesionale, iar faza 
pe municipiu a antrenat, la di
verse ramuri sportive, peste 100 
de echipe școlare care dumi
nică de duminică și-au dispu
tat întîietatea. Dacă acestora li 
se adaugă cei peste 27 000 de 
sportivi legitimați, cuprinși în 
campionatele cu continuitate 
ale municipiului București, ne 
putem imagina greutățile în- 
tîmpinate în programarea com
petițiilor sportive. Această si
tuație se referă în special la 
perioada octombrie — aprilie, 
cînd timpul nu permite activi
tăți în aer liber. Consecința a-

DE LA F. R. FOTBAL
Etapa a XV-a a campionatului 

de fotbal, ca și cea precedentă, a 
confirmat preocuparea corespun
zătoare a secțiilor de fotbal pen
tru desfășurarea jocurilor, atitu
dinea disciplinată a majorității 
Jucătorilor, iar- ca element or
ganizatoric îmbucurător in ra
port cu etapa a XlV-a, s-a re
marcat numărul crescut de spec
tatori, mai ales la jocurile din 
provincie.

In privința randamentului echi
pelor, se poate menționa evolu
ția corespunzătoare a formațiilor 
Petrolul Ploiești, Steaua, A.S.A. 
Tg. Mureș și, parțial, Dinamo 
Bacău, o slabă comportare a 
avut Progresul București, iar ce
lelalte echipe s-au situat de a- 
semenea, sub nivelul posibilită
ților lor.

Cu mici excepții, acțiunile de 
Joc au fost lipsite de indici co
respunzători de viteză, iar exe
cuțiile tehnice efectuate, mal 
ales în condiții de intensă soli
citare, au fost defectuoase. La 
multe echipe se observă o gre
șită orientare privind organizarea 
jocului, minimalizîndu-se acțiu
nile ofensive, trecerea rapidă din 
atac în apărare și invers.

Subliniem din nou aceste de
ficiențe, întrucît, deși sînt sesi
zate de mult timp, ele continuă 
să se manifeste și chiar să ca
racterizeze Jocul multor echipe 
divizionare. Perpetuarea acestor 
lipsuri, o parte din ele subli
niate șl după etapa a XIV-a, 
demonstrează insuficienta recep
tivitate a cadrelor de speciali
tate față de recomandările fe
derației. dar mal ales neglijarea 
prelucrării corespunzătoare a a- 
cestora în conținutul ciclurilor 
săptămînale de antrenament. Lip
suri identice, dar cu o amploare 
mal mare, s-au manifestat și în 
jocurile multor echipe divizionare 
B și C.

Pornind de la premisa că prin
cipala formă de pregătire a echi
pelor noastre reprezentative o 
constituie activitatea din cadrul 
secțiilor, F.H.F. atrage atenția 
birourilor secțiilor divizionare, an
trenorilor, precum și jucătorilor 
să dea dovadă de spirit de răs
pundere crescut față de calitatea 
antrenamentelor și a randamen
tului de Joc al fiecărui sportiv 
în parțe.

In privința echipelor de tine- 
ret-rezervă, pe lingă aspectele 
pozitive remarcate în activitatea 
acestora, birourile secțiilor de fot
bal și antrenorii trebuie să orien
teze procesul de instruire a ju
cătorilor cu deosebire în direc
ția perfecționării pregătirii teh- 
nico-tactice, a obținerii unui înalt 
nivel de pregătire fizică și nu a 
urmăririi unor rezultate favora
bile imediate, așa cum se ma
nifestă, pe alocuri, o asemenea 
tendință. Echipele de tineret-re- 
zerve nu trebuie să constituie un 
refugiu al jucătorilor lipsiți de 
perspectiva afirmării ; scopul lor 
principal este de a forma tine
rele elemente pentru cerințele

categoria C., Ș.N. Oltenița. Par
tida începe la ora 16.

în deschidere, de la ora 14 : 
Rapid (tineret-rezerve) — In
stitutul Agronomic.

cestor greutăți este pierderea 
unui important potențial fizic 
și tehnic, cîștigat în cursul lu
nilor cînd se poate lucra în 
aer liber. Incercînd să compen
seze aceste greutăți, calendarul 
prevede, pentru perioada cînd 
activitatea ar trebui să se des
fășoare în săli, un număr spo
rit de crosuri, competiții-fulger 
(cu o durată mai scurtă), cupe 
cu caracter eliminatoriu etc.

Calendarul sportiv al muni
cipiului București pe anul 1968, 
an olimpic, prevede și un nu
măr sporit de competiții inter
naționale.

LOTO • PRONOSPORT ® PRONOEXPRES
CONCURSUL EXCEPȚIONAL 

PRONOEXPRES DIN 24 MARTIE 1968
La 24 martie 1968, Administra

ția de Stat LOTO-PRONOSPORT 
organizează primul concurs ex
cepțional Pronoexpres din acest 
an la care se atribuie în număr 
NELIMITAT autoturisme : „Re
nault 16“, ,,Skoda 1000 „Re
nault Gordini" și „Trabant 601“ 
pentru variantele cîștigătoare cu 
6 din 9.

tn continuare pe lista de premii 
mai figurează : 10 autoturisme
prin tragere la sorți : 2 „War
szawa", 2 „Moskvici 408“ cu 4 fa
ruri și radio. 2 „Skoda 1000 

2 „Renault Gordini" șl 2 
„Trabant 601“ pentru variantele 
cîștigătoare cu 5 din 9 și 4 din 
9 ; 50 excursii în R.P. Bulgaria 
— litoral — cu o durată de circa 
17 zile ; premii in bani de va
loare variabilă ; premii în bani 
de valoare fixă.

Ultima zi pentru vînzarea bi
letelor este sîmbătă 23 martie 
1968.

e Incepînd cu data de 20 mar
tie 1968 casieria LOTO-PRONO
SPORT nr. 21 din Sectorul 4 va 
funcționa în localul agenției din 
Calea Rahovei nr. 2.

O Cîștigătorii celor 100 excursii 
(50 la Paris și 50 în R.D. Ger

fotbalului de înaltă performanță.
Exceptînd comportarea medio

cră a arbitrilor de centru N. Mo- 
goroașe, M. Ostaficiu, A. Lukcacs 
și cazurile de neprezentare la 
Jocuri a arbitrilor E. Sterescu și 
A. Paraschiv (care vor fi anali
zate de colegiul central al arbi
trilor pentru a se lua măsuri 
corespunzătoare), tn această eta
pă, calitatea arbitrajelor s-a men
ținut în general bună (C. Bărbu- 
lescu, C. Petrea, I. Hristea etc.).

Deficiențe în organizarea jocu
lui a dovedit secția C.F.R. Timi
șoara. La sfîrșitul partidei cu 
Vagonul Arad, mai mulți specta
tori, certați cu disciplina, au a- 
runcat cu pietre în cabina arbi
trilor, făcînd necesară intervenția 
organelor locale ; la jocul Olim
pia Oradea — Politehnica Timi
șoara, delegatul echipei Politeh
nica, Mihai Bilă, a fost evacuat 
din incinta terenului pentru in
jurii adresate arbitrului de linie. 
Contrar indicațiilor F.R.F., în in
cinta terenului de joc au fost to
lerate persoane neautorizate și 
Ia jocurile : Dinamo Bacău — 
„U" Cluj, Textila Buhuși — Ote
lul Galați, Rapid — U.T.A. Comi
sia de competiții va analiza ca
zurile și va lua măsuri corespun- 
zătoare.

Cu totul reprobabile au fost 
atitudinile unor jucători elimi
nați din joc, ca Lucescu — Di
namo București, Durduman — 
Electrica Constanța și Avramescu 
— C.F.R. Caransebeș, care și-au 
lovit intenționat adversarii, A. 
Szenes — Metalul Satu Mare, L. 
Ciucu — Industria Sîrmei C. Tur- 
zii, A. Lonkovschi — Foresta 
Fălticeni, Gh. Ciurdaru — C.F.R. 
Caransebeș pentru protest sau 
injurii la adresa arbitrilor. A- 
ceste cazuri au fost înaintate 
spre judecare comisiei centrale 
de disciplină.

Exemplele negative enumerate 
mai sus sînt în totală contradic
ție cu comportarea meritorie a 
unor jucători ca Dumitriu III, 
Suciu, Ivăncescu, Mocanu, Gro- 
zea, Ene Daniel, Dumitru Nico
lae, Ion Haidu și alții. Mențiuni 
speciale se cuvin tinerilor Du
mitru, Alecu (Progresul Bucu
rești), N. Ionescu, Lică, Tătaru, 
Nicolae Gheorghe, Caniaro și 
alții.

în vederea înlăturării lipsurilor 
semnalate în această etapă, sec
țiile de fotbal vor trebui să acțio
neze mai ales în următoarele di
recții : îmbunătățirea calității jo
cului echipelor, în special pri
vind organizarea rațională a 
acțiunilor de atac și apărare, des
fășurarea fazelor jocului în vi
teză și precizia în execuție ; a- 
sigurarea unei atitudini discipli
nate a conducătorilor echipelor, 
a jucătorilor, precum și a specta
torilor ; respectarea indicațiilor 
F.R.F. cu privire la ținuta ju
cătorilor pe teren și a accesului 
în incinta terenului de joc.

De asemenea, arbitrii trebuie 
să dea dovadă de mai multă 
exigență atît în aplicarea întoc
mai a prevederilor regulamentu
lui de joc, cît și a instrucțiunilor 
F.R.F. privind echiparea corectă 
a jucătorilor și accesul persoane
lor autorizate în incinta terenu
lui.
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III
TN CARTEA DE AUR

Am răsfoit cartea de aur a Federației spa
niole de fotbal, în care sînt trecute evenimen
tele cele mai însemnate din istoria fotbalului 
spaniol, sînt consemnate marile personalități 
ale soccerului iberic. Numele lui Ricardo Za
mora, căruia i se face o caracterizare deose
bită, este trecut la loc de frunte : „Ricardo 
Zamora — a fost cei mai valoros portar al 
Spaniei, a constituit cheia succeselor repurtate 
de echipa națională și va rămîne o personali
tate de neuitat în istoria fotbalului nostru”.

Cu toate că primele succese ale lui Zamora 
au fost remarcabile, drumul spre poarta echi
pei naționale n-a fost de loc ușor. Pe atunci, 
portarul titular al echipei reprezentative era 
Eizaguirre, un jucător rutinat, care se bucura 
de mult succes. Antrenorul San Mamez era 
convins că Zamora este mai bun decît Eiza- 
guirre. Dar ziariștii, nefiind totuși pe^ deplin 
convinși de calitățile lui Zamora, îi făceau o 
presă deosebită lui Eizaguîrre.

în fine, după un meci memorabil făcut ia 
Barcelona de către Zamora, ziariștii au fost 
nevoit! să recunoască în unanimitate că tînă
rul Ricardo, în vîrstă de 19 ani., este ce? mai

bun portar al Spaniei. Evenimentul a avut o 
semnificație deosebită : echipa Spaniei se pre
gătea pentru startul în turneul de fotbal al 
Jocurilor Olimpice din 1920.

Ricardo Zamora se afla în lotul spaniei pentru Jocu
rile Olimpice de ia An vers, care-și începuse pregă
tirile în localitatea Coya și le continuase la Amute. 
Managerul Bru făcu apoi cunoscut lotul definitiv : 
Zamora era titular, iar Eizaguirre rezervă. Pentru 
tînărul de 19 ani, această apreciere constituia un ve
ritabil succes.

Și iată-1 pe Zamora apărînd onoarea echipei olim
pice a Spaniei în primul său meci internațional, în 
compania Danemarcei. Spaniolii erau echipați în tri
couri roșii și chiloți bleu, iar danezii în tricouri al
bastre și chiloți albi. Un singur om făcea excepție •: 
Ricardo Zamora, care purta un pulover albastru. 
Cînd îl văzu, arbitrul meciului, olandezul Eymers îi 
spuse destul de autoritar : „Te duci imediat în cabi
nă și îți pui alt tricou Nu vezi că ești aproape la fel 
echipat ca și formația adversă ?" Deși supărat, Ricar
do n-avu altceva de făcut decît să se supună și să-și 
schimbe puloverul. >

SINGUR CU MIDDELBOE IN FAȚA
De la început, danezii atacă în trombă. Apărarea 

spaniolilor se arată nesigură, dînd prilejul lui Za
mora să intervină în cîteva rînduri prin sărituri și 
plonjoane de-a dreptul acrobatice. Spectatorii au ră
mas pur și simplu încremeniți văzînd isprăvile tînă- 
rului portar din Barcelona, răsplătindu-i măiestria 
cu aplauze necontenite. Spaniolii își revin încet-încet, 
trec la atac și înscriu un gol care este însă anulat pe 
motiv de ofsaid. La pauză rezultatul era de 0—0. în 
tribune, publicul discuta entuziasmat despre miracu
losul Zamora. Toți erau fascinați de acrobațiile por
tarului spaniol. Cînd spaniolii au apărut din nou pe 
teren, spectatorii, inclusiv suporterii danezi, îl acla
mau pe Zamoră.

N-au trecut decît 9 minute și Patricio Arabolaza a 
marcat pentru spanioli singurul punct al partidei. 
De bucurie, Zamora s-a agățat de bara transversală, 
iar coechipierii săi își manifestau bucuria îmbrățișîn- 
du se și sărutîndu-se...

Danezii nu s-au descurajat. Au încercat totul ca 
să egaleze, dar Zamora a fost impenetrabil. Spaniolii 
trec prin clipe grele. Mijlocașul Samitier și interul 
Sesumaga sînt accidentați. Profitînd de inferiorita
tea numerică a adversarilor, danezii au inițiativa. 
Masivul fundaș Niels Middelboe, care a jucat cîțiva 
ani la Chelsea, trece în linia de atac, doar-doar va 
reuși să marcheze. într-adevăr, nu mult după această 
schimbare, Middelboe ajunge în posesia balonului, se 
află singur în fața lui Zamora și se pregătește să 
;ragă. Ca o panteră, Ricardo face un salt de cîțiva 
metri și reține balonul la picioarele jucătorului da
nez. Cea mai mare ocazie de gol a danezilor a fost 
anihilată de Zamora. După meci, primul care-l^feli* 
cită pe Ricardo este Middelboe, apoi toți jucătorii 
danezi. Zamora a fost purtat pe brațe de colegii săi,
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iar a doua zi, presa consemna că Zamora este cel 
mai mare portar văzut pînă atunci în Belgia.

După această victorie, echipa Spaniei era conside
rată principala favorită a turneului olimpic, se aștep
ta cu nerăbdare confruntarea din sferturi dintre 
Spania șl Belgia. în ziua meciului, 40 000 de specta
tori. pe stadionul olimpic din Anvers, erau nerăb
dători să asiste la marea confruntare. începe jocul... 
în primele minute spaniolii ratează. La un contra
atac fulgerător, belgianul Copee înscrie primul gol. 
Zamora, mascat de fundașul Vallana și de mijloca
șul Sancho, n-a putut reține balonul. Echipa Spaniei 
se mișcă greoi. Efortul depus în ajun în meciul cu 
danezii își spune cuvîntul. După pauză, gazdele mal 
marchează de două ori, iar în ultimele minute, Ar- 
rate transformă un penalti, astfel încît meciul se 
termină cu rezultatul de 3—1 în favoarea belgienilor.

Ziua următoare a programat un nou meci : Spania 
—Suedia. După primele 25 de minute scorul era de 
1—0 în favoarea suedezilor, a fost poate unicul gol 
primit de Zamora, pe care acesta nu-1 poate uita, și 
de care se face în întregime vinovat. O recunoaște 
chiar el : „Acest gol nu-1 voi uita niciodată. Suedezii 
au atacat pe dreapta. Samitier, mijlocașul echipei 
noastre, se afla în fața mea căutând să-1 marcheze pe 
centrul înaintaș Karlson. Mingea centrată cu putere 
a fost reluată cu capul de Dahl (aflat în spatele lui 
Karlson) spre colțul porții. Unde am greșit ? Contrar 
obiceiului am... adormit în poartă. în loc să ies și să 
rețin centrarea, am rămas între buturi fiind mascat 
de propriul meu apărător !<s

Meciul a avut un final regretabil. Jocul a degene
rat în așa măsură încît în min. 90, cînd arbitrul a 
consemnat victoria echipei Spaniei cu 2—1, pe teren

RICARDO ZAMORA
văzut de NEAGU RADU LESCU

se aflau numai 15 jucători : 8 spanioli și 7 suedezi — 
ceilalți fuseseră eliminați. Dar și printre cei 15 erau 
numeroși accidentați ?

UNICA ELIMINARE
A urmat meciul cu Italia. Acest meci îi produce 

lui Zamora întotdeauna o amintire neplăcută. Este 
singura partidă din lunga sa carieră, în care a fost 
eliminat de pe teren ! La o minge înaltă, italienii 
Demarchi și Badini l-au „prins în clește" trîntindu-1. 
Zamora, nervos, n-a rămas dator și, pierzînd- contro
lul nervilor, a explodat pur și simplu, a lovit și el î 
Astfel, arbitrul belgian Putz l-a eliminat de pe teren. 
Era în minutul 80, cînd scorul era favorabil spanioli
lor cu 1—0. Fiind eliminat, Zamora s-a postat în spa
tele porții și a dirijat întreaga apărare pentru ca re
zultatul să nu se schimbe.

Victoria Spaniei a avut pe at mei un mart răsunet, 
pentru că poarta echipei Italiei fusese apărată de re
numitul Campelli. tn ultimul meci al turneului, Spa
nia a fost opusă Olandei. Victoria le-a surîs din nou 
ibericilor (3—1), dar meritul a aparținut indiscutabil 
lui Ricardo Zamora. El a apărat magistral tot ce 1 * * * * * * 8 * 10 
s-a tras și drept omagia — pentru acest joc. ca și 
pentru locul al doilea ocupat de Spania în turneul 
olimpic — Zamora a fost purtat pe brațe !

N.R. Ne surprinde lipsa echipei 
Dinamo București din rîndul for
mațiilor a căror evoluție în etapa 
a XV-a a fost caracterizată drept 
corespunzătoare în prezentul co
municat.

La realizarea calendarului
sportiv este firește necesară și 
contribuția sindicatelor, a or
ganizațiilor U.T.C., a Inspecto
ratului de învățămînt, a Consi
liului municipal al pionierilor, 
a comisiilor sportive, studen
țești, precum și a altor organe 
și organizații obștești.

Nădăjduim că, întocmit ju
dicios, calendarul competițional 
va asigura, în perimetrul mu
nicipiului București, desfășura
rea unei bogate activități spor
tive, de masă și de performan
ță.

mană) oferite la tragerea speci
ală LOTO a Mărțișorului din
8 martie 1968 sînt publicați în 
Programul LOTO-PRONOSPORT 
de marți 19 martie 1968.

PRONOEXPRES NR. 12 
DIN 20 MARTIE 1968

EXTRAGEREA I :
12 29 47 36 24 40 — 15 10
Fond de premii : 483 120 lei
EXTRAGEREA A II-A :
10 30 14 37 19 20 — 35 25
Fond de premii : 3«2 376 lei.
Cîștigătorul extragerii I, cate

goria a 11-a de la concursul Pro
noexpres nr. li din 13.IH.1968: 
Kazazian Simion din București si 
cîștigătorul de la extragerea a 
II-a, categoria a Il-a : Badiu 
Emil — Văleni de Munte.

PREMIILE ÎNTREGI
ȘI SFERTURI DE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 15 MARTIE 1968
Categoria I : 1 variantă 76136 

lei șî . 2 a 18 784 lei; a II-a : 6 a 
21132 lei și 8 a 5 283 lei; a IlI-a : 
135 a 1 198 lei șl 212 a 299 lei; a 
IV-a: 527 a 393 lei și 757 a 98 lei; 
a V-a: 1 209 a -217 lei șl 1 393 a 34 
lei.

Premiul de categoria I a fost 
obținut de Coman Gheorghe din 
Cîmpulung Mușcel.

Succesul fotbaliștilor spanioli a fost mult comentat. 
Au urmat o serie de victorii remarcabile care au ri
dicat prestigiul sportiv al Spaniei. De neuitat va ră- 
mme triumful repurtat în meciul cu Franța : 4—0.
înainte, francezii i-au învins pe belgieni — proaspeți 
campioni olimpici — și pe renumiții italieni.

Golurile spaniolilor în partida cu Franța au fost 
de o rară frumusețe. în special, cel marcat de Alcan
tara, își amintește cu plăcere Ricardo : „Paulino Al
cantara a demarat cu o viteză uimitoare spre poarta 
francezilor. Cînd a ajuns în careu, a lansat un șut ex
trem de puternic. Mingea intrată în gol a rupt plasa! 
Un șut atît de puternic n-am văzut în viața mea".

în decembrie 1922, echina Spaniei era așteptată la 
Lisabona Gazdele se pregătea i să i fa«‘ă o primiie 
triumfală. în gară, mii de omeni îi așteptau pe re
numiții fotbaliști spanioli, scandînd numele celui mai 
bun jucător : „Za-mo-ra ; Za-mo-ra ; Za-mo-ra La 
coborîrea din tren, fiecare jucător spaniol a fost 
purtat pe brațe și instalat în limuzinele special co
mandate pentru transport J1 lor.

în hărmălaia aceasta, Zamora și-a pierdut mascota, 
pe care o purta întotdeauna la el. Abia la cîteva ore, 
după ce a fost anunțată poliția — oficialitățile i-au 
adus obiectul pierdut. Superstițioșii componenți ai 
echipei și-au recăpătat numaidecît liniștea, fiind con
vinși că vor cîștlga și meciul acesta. Așa a și fo,st. 
Spaniolii au învins cu 2—1, grație formei strălucite a 
lui Zamora și... nu a mascotei, pe care și de data 
aceasta (ca întotdeauna) o agățase de bară !

Traducere și adaptare de Ion OCHSENFELD 
(Va urma)



1

NONA GAPRINDAȘVILI - LIDERĂ 
ÎN TURNEUL DE LA BELGRAD

BELGRAD 20 (Agerpres). — 
Începînd cu runda a 8-a, tur
neul internațional, de șah de 
la Belgrad are un nou lider 
în, perșoana campioanei mon
diale Nona Gaprindașvili. 
Aceasta, în evidentă revenire 
de formă, a învins-o în 88 de 
mutări pe Radzikovska. în 
schimb, fosta lideră, a clasa
mentului, Milunka Markovici, 
a suferit cea de-a două în
frângere consecutivă, de data 
aceasta la Kușnir. Alexandra 
Nicolau a remizat cu Katia

IU TURNEUL DE TENIS DE MASA DE LA MOSCOVA

Sportivii noștri eliminați din toate probele
Finala probei de dublu fe

minin din cadrul turneului in
ternațional de tenis de masă de 
la Moscova se va disputa între 
perechile Marta Luzova -- Ilo
na Vostova (Cehoslovacia) și 
Zoia Rudnova — Svetlana 
Grinberg (U.R.S.S.). In semifi
nale, jucătoarele cehoslovace 
au întrecut cu 21—17, 21—15, 
21—16, cuplul sovietic Bela A- 
nisimova — Rita Pogosova, iar 
cele sovietice au dispus cu 
21-11, 12-21, 21-16, 21—9 de 
perechea Doris Hovestadt — 
Gabriele Geisler (R. D. Ger
mană). In sferturile de finală 
ale probei, Rudnova și Grin
berg au eliminat cu 21—11, 
21—11, 21—13 pe Carmen Crișan 
— Viorica Ivan (România).

^telex radiotelefon^
ETAPA A 5-A a competiției 

cicliste „Tour d’Annaba“, desfă
șurată pe distanța Skkida—Gu- 
elma (152 km), a fost cîștigată 
de rutierul Dieter Grabe (R.D. 
Germană) cronometrat cu timpul 
de 4h 07:49,0. In același timp cu 
învingătorul a sosit un grup de 
17 cicliști, printre care și Walter 
Ziegler (România).

In clasamentul general indivi
dual continuă să conducă sue
dezul Erik Pettersson, urmat de 
frații săi Gosta șl Sture la 26,0, 
Jan Oke (Suedia) — la 1:14.0, 
Grabe (R.D. Germană) — la 
16:01,0 etc.■

DUPĂ CUM S-A MAI ANUN
ȚAT, în sferturile de finală ale 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah Portisch (Un
garia) îl va întîlni pe Larsen 
(Danemarca). Intllnirea, care va

PROIECTELE LUI BENVENUTI

FĂRĂ REMIZE „DE MARI MAEȘTRI44!
Cunoscînd caracterul de 

luptător al lui Florin Gheor
ghiu, am avut ferma convin
gere că după înfrângerea ustu
rătoare suferită în partida cu 
Bilek el va căuta să se re
vanșeze în intîlnirea imediat 
următoare. Și, într-adevăr, ju
decind după aerul arborat de 
campionul nostru, soarta doc
torului Troianescu părea... pe
cetluită. Nu întotdeauna, însă 
— cum spun moldovenii — pu
tințele corespund dorințelor și 
această veche vorbă s-a con- 
iirmat încă o dată în această 
interesantă și dramatică parti
dă. Ambiționat de intențiile 
prea vădite ale tînărului său 
adversar, maestrul Troianescu 
s-a arătat la înălțimea situației 
și a jucat ca pe vremuri, pa- 
rînd cu sînge rece încercă
rile de atac ale impetuosului 
său partener. în momentul 
cînd pionii albului de pe fran
cul regelui au ajuns pe linia 
a 5-a și amenințau o străpun
gere decisivă, caii lui Troia
nescu au efectuat un contra
atac spectaculos în poziția ad
versă, care s-a soldat cu cîs- 
tigul calității și cu simplifica
rea jocului. Partida s-a între
rupt în poziția din diagramă,

Calificat de patru ori în 
finala campionatului U.R.S.S. 
(ceea ce constituie, indiscuta
bil, o performanță), partici
pant la recentul turneu inter
zonal de la Soussa, învingător 
al mai multor concursuri in
ternaționale, A.IVAR GHIPS
UL este cotat în rîndul eru- 
ditUor șahului ca unul dintre 
cei mai buni cunoscători ai 
teoriei moderne. La 21 de 
ani el deține paternitatea unei 
variante (menționată în tra
tate), redactează, împreună cu 
Tal, excelenta publicație de 
specialitate „SAHS", care a- 
pare la Riga, are '.locul de 
titular la masa a doua în 
echipa Letoniei și (o să vă 
mirați) joacă fotbal, hochei 
și badminton. De altfel, alura 
lui Ghipslis nu prea este șa
hiști, poate că de aceea jocul 
său este foarte atletic 1 

lovanovici, după 21 de mutări. 
Liliak a cîștigat la Jivkovici, 
iar Âsenoya a remizat cu 
Rujica lovanovici. S-au între
rupt partidele Heemskerk — 
Bilek și Stadler—Konarkowska. 
în clasament, pe primul loc 
a trecut acum Gaprindașvili 
(U.R.S.S.), care totalizează du
pă 8 runde 6V2 puncte. O ur
mează Markovici (Iugoslavia) 
6 puncte, Nicolau (România), 
Kușnir (U.R.S.S.) 5Vs puncte 
etc.

în proba de dublu masculin, 
s-au calificat în finală cupluri
le Gomoșkov — Amelin 
(U.R.S.S.) și Stanek — Miko 
(Cehoslovacia). Perechea româ
nă Dorin Giurgiucă — Adalbert 
Reti a fost eliminată în sfer
turile de finală cu 11—21, 
21—8, 21—19, 21-12 de pere
chea cehoslovacă Stanek — 
Miko.

Iată finaliștii celorlalte pro
be : simplu masculin : Gomoș 
kov (U.R.S.S.) — Amelin
(U.R.S.S.); simplu feminin: Zoia 
Rudnova (U.R.S.S.) — Marta 
Luzova (Cehoslovacia) ; dublu 
mixt: Miko, Luzova (Ceho
slovacia) — Golubkova, Strel
nikov (U.R.S.S.).

cuprinde 10 partide, se va des
fășura cu începere de la 5 mal în 
localitatea iugoslavă Porec. îna
intea acestui meci Portisch și 
Larsen vor juca la un turneu 
programat la Monaco alături de 
Smîslov, Botvinnik, Byrne șl Ma- 
tanovicl.■

PROBA DE 200 M FLUTURE 
feminin din cadrul concursului 
internațional de natație de la 
Minsk a fost cîștigată de spor
tiva olandeză Ada Kok cu timpul 
de 2:25,9. Pe locurile următoare 
s-au clasat sovieticele Deviatova 
— 2:36.3 și Zorina — 2:38,2.

In proba de 200 m bras femei, 
pe primul loc s-a clasat Ga
lina Prozumenșcicova (U.R.S.S.) 
cronometrată în 2:45,3, iar l'a 
200 m bras masculin victoria a 
revenit lui G. Prokopenko 
(U.R.S.S.) cu 2:28.9.

Negru: dr. O. Troianescu

Alb: Florin Gheorghiu
(Albul la mutare!

în care negrul păstrează avan
tajul material și șanse de cîs- 
tig, deși realizarea lor nu va 
fi de loc ușoară.

O partidă deosebit de inte
resantă, dar a cărei încheiere 
logică a fost alterată de criza 
de timp, a fost aceea dintre 
marele maestru A. Ghipslis și 
Theodor Ghițescu. Acesta din 
urmă a jucat cu mult spirit 
de inițiativă deschiderea, sa- 
crificînd un pion în schimbul 
căruia a obținut o presiune 
puternică. Ghipslis a trebuit 
să se apere cu mutări unice 
și, - după o serie de manevre 
subtile de ambele părți, pozi
ția s-a simplificat, îndreptîn
du-se spre remiză. Din păcate 
însă, în criză de timp, Ghi- 
țescu a jucat inexact, nermi- 
țînd adversarului său să intre 
intr-un final cîștigat. Păcat de 
jocul excelent din prima par
te a acestei partide.

ANTRACT
In cadrul tradiționalului 

„Antract", marele maestru ni 
s-a dezvăluit ca un interlocu
tor spiritual și ironic. Mai 
ales cu el însuși.

Condamnă cu vehemență 
fumatul, dar își aprinde o 
țigară și remarcă buna cali
tate a „Snagovului" Se decla
ră partizanul convins al șa
hului de efervescență, dar nu 
uită să adauge că primul lu
cru care trebuie învățat este 
manevra pozițională. Spune, 
cu puțin cinism și cu foarte 
multă voluptate, că jucătorul 
căruia îi este milă să pună 
o piesă la schimb nu are ce 
căuta pe tablă. In sfirșit, 
constată că, din moment ce 
„Inter", cu betonul ei atît de 

Tenismanii 

români 

învingători 

la Cannes...
PARIS, 20. — în cadrul tur

neului internațional de tenis 
de la Cannes, jucătorii români 
au obținut miercuri cîteva 
rezultate remarcabile. Astfel, 
în optimi de finală, I. Țiriac 
l-a eliminat pe australianul 
Dibley cu 3—6, 9—7, 6—1, I. 
Năstase a dispus de sovieticul 
Lejus cu 2—6, 6—2, 6—2, iar 
S. Dron l-a învins pe Szoke 
(Ungaria) cu 8—6, 7—5. La 
dublu bărbați, în turul doi, 
perechea Dron (România) — 
Kakulea (U.R.S.S.) a întrecut 
cuplul francez Goven — Loi- 
seau : 6—3, 6—4.

...și Neapole
La Neapole a început un 

turneu internațional de tenis, 
la care participă jucători din 
șapte țări. România este re
prezentată de tinerii tenismani 
Viorel Marcu și Ion Santeiu. 
în primul tur al probei de 
simplu masculin, lori Santeiu 
l-a învins cu 7—5, 6—2 pe 
italianul Labellarte, iar Viorel 
Marcu a dispus cu 6—3, 6—3 
de Marzano (Italia). Alte rezul
tate : Mulligan (Australia) — 
Della Corte (Italia) 6—0, 6—0 ; 
Hutka (Cehoslovacia) — Aonzo 
(Italia) 6—2, 6—2 ; Zednik
(Cehoslovacia) — Vettesi (Ita
lia) 10—8, 6—1.

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
Ultimul euvînt al mo- (l 

«tei.în R. F. a Germaniei, * 
îl constituie „pălăriuțele a 
antitanc", menite a pro- |8 
teja partea cea mal im- “ 
portantă și, în același 
timp, cea mai expusă ac
cidentelor a corpului ome
nesc : capul. O piesă din 
material plastic, deosebit f 
de rezistentă, pe care o 
conține, face din această gBBI 
pălărie, acoperită cu catl- ț’.; 
fea relată, un eficace mij- 
loc de protecție. Poate fi B ■ 
folosită de automobilist!, 
alpiniștl și de alți sportivi flB 

expuși accidentelor. Auto- Jgj 
mobllista din imagine ne R 
prezintă un model al noil ® 
pălării.

FOTBALUL DETRONAT

Nu pretutindeni fotbalul 
este „regele sporturilor". Nici 
chiar în Austria, țară care, 
în decursul deceniilor, a dat 
atî-tea generații de fotbaliști 
renumiți pe plan mondial. Po
trivit unei statistici publicate 
recent la Viena, cea mai pu
ternică federație sportivă din 
această țară este aceea de 
alpinism, cu 310 000 membri. 
Pe locul doi se află federația 
de fotbal, cu 220 000 membri, 
urmată de federația de gim
nastică (180 000 membri)

UN „CIRC" FEMININ 
DE TENIS

Încurajat probabil de succe
sul (in primul rînd material) 
al evoluțiilor „circurilor" pro
fesioniste de tenis, promotorul 
american George Mac Call a 
anunțat intenția de a înfi
ința o trupă asemănătoare fe
minină. Pentru început, ale
gerea lui a căzut asupra a 
patru foste campioane: Billie 
Jean King și Rose Marry Ca
sals (S.U.A.), Ann Jones (An
glia) și Frangoise Durr (Fran
ța). A fost prevăzut ca primul 
turneu să aibă loc la înce
putul lunii aprilie, la Los An
geles.

Ce va face Nino Benvenuti 
după recucerirea titlului mon
dial la categoria mijlocie în 
fața americanului Emile Grif
fith ? — iată întrebarea pe 
care și-o pun specialiștii bo
xului din numeroase țări. Ma
nagerul lui, Bruno Amaduzzi, 
a oferit în cadrul unei confe
rințe de presă cîteva indicii 
privind proiectele sale de vi
itor. Ca adversari ai noului 
campion au fost avansate pa
tru nume: două ale america

RUNDA A 8-A

Toate cele șase partide ale 
rundei au (ost remize : Ghi
țescu — Gheorghiu, Liebert — 
Ghipslis, Ciocîltea — Jansa, 
Tringov — Parma, Troianes
cu — Wade, Bilek — Radovici. 
Drirner a avut zi liberă.

CLASAMENTUL

1. Jansa 5 p., 2—4. Parma, 
Ghipslis, Bilek 4*/« (1) — toți 
din 8 partide, 5. Drimer 4, 8. 
Gheorghiu 3»/» (1), 7. Tringov 
3</2, 8. Liebert 3 (2), 9. Tro
ianescu 3 (1) — din 8 partide, 
10. Radovici 3, 11. Ghițescu 
2‘/2 (1), 12. Ciocîltea 1'1, (î), 13. 
Wade ‘/, (1).

ASTAZI, DE LA ORA 9, IN 
AULA INSTITUTULUI DE 
PETROL, GAZE, GEOLOGIE, 
SE REIAU PARTIDELE ÎN
TRERUPTE ; DUPA-AMIAZA, 
DE LA ORA 16,30, SE JOACA 
RUNDA A 9-A.

nilor Don Fullmer și „Gypsy" 
Joe Harris, al cubanezului din 
Miami, Luis Manuel Rodri- 
guez, și al cubanezului din 
Porto -Rico, Pedro Miranda. O 
garanție de 150 000 dolari a 
fost promisă campionului 
mondial italian pentru ca 
să-și pună titlul în joc la 
Madison Square Garden în 
fața „numărului 1" al cate
goriei : Luis Manuel Rodri- 
guez. Se pare că această pro
punere a fost .acceptată în 
mod tacit.

RASISM

Un caz de rasism pe plan 
sportiv a fost semnalat la 
New York. Conducerea clubu
lui „New York Athletic", re
zervat numai sportivilor albi, 
a refuzat să răspundă unei ci
tații din partea comisiei oră
șenești pentru drepturile o- 
mului de a prezenta lista mem
brilor și a răspunde acuzați
ilor de practici rasiste ce i-au 
fost aduse. Acesta este al doi
lea refuz al clubului, în de
curs de o lună, de a colabora 
cu comisia. In această lumină, 
nu apare ca fiind întîmplă- 
tor faptul că luna trecută mai 
multi atleți negri cunoscuți 
au refuzat să participe la o 
reuniune organizată la Ma
dison Square Garden, cu pri
lejul aniversării centenarului 
clubului.

JOCHEU Șl SCHIOR

Călărețul francez Yves Saint 
Martin este unul dintre cei mai 
buni jochei din lume. In ulti
mii ani el a repurtat numeroa
se victorii pe hipodromul de 
la Longchamp din Paris, Recent 
Yves Saint Martin a demon
strat frumoase calități șl în 
schi. In cadrul concursului re
zervat jocheilor, el a cîștigat 
proba de coborîre și a ocupat 
locul doi la combinată alpină.

• BOXERUL britanic Ho
ward Winstone, care a devenit 
recent campion mondial la ca
tegoria pană în urma victoriei 
realizate in fața lui Seki, a tre
cut prin mari emoții după 
meci. Mai intîi, managerul bo
xerului japonez a contestat 
verdictul, acuzindu-l pe Winsto-

( ......

Corespondentă specială din Praga

sparta a Învins, dar real madrid s-a calificat...
— AMANCIO, ELIMINAT DE PE TEREN —

Cînd scorul a devenit 2—0, 
în ultimele secunde ale pri
mei reprize, și cînd prin eli
minarea lui Amancio Real 
Madrid rămăsese în zece ju
cători, multi dintre cei 37 000 
de spectatori prezenți la meci 
sperau în calificarea echipei 
Sparta. Dar Real a arătat că 
nu este o formație oarecare. 
Continuînd partida în inferio
ritate numerică, spaniolii nu 
numai că nu au inai primit 
nici un gol, dar au redus din 
handicap și astfel victoria a 
revenit la limită cehoslovaci
lor 2—1. Madrilenii, însă, în
vingători în prima manșă cu 
3—0, s-au calificat în semifi
nalele „C.C.E." cu un scor ge
neral de 4—2.

Și acum, cîteva cuvinte des
pre joc. începutul este echi
librat. Din min. 25, gazdele 
asaltează poarta lui Betancort, 
grație unui joc excelent făcut 
de Hovanec la mijlocul tere
nului si de Kvasnak ca vîrf 
de atac. în min. 28 combinația 
Amancio—Gento pornită pe 
contraatac se încheie cu o 
bombă a ultimului, apărată 
magistral de Kouba. Dar iată 
că în min. 33... se sparge 
gheata. Gazdele execută un 
corner, Betancort greșește și 
Kvasnak reia cu capul în pla

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară, Ia lumina reflectoarelor, au avut 

loc cîteva meciuri decisive din sferturile de 
finală ale cupelor europene Ia fotbal.

IN „C.C.E."

La Berna : EINTRACHT BRAUNSCHWEIG 
— JUVENTUS TORINO (în primele jocuri 
3—2 și 0—1) 0—1 (0—0).

IN „CUPA CUPELOR"

La Milano : MILAN — STANDARD LIEGE 
(în primele meciuri : 1—1 și 1—1) 2—0 (1- 0)

La Hamburg : HAMBURGER S.V. — 
OLYMPIQUE LYON (în primele partide i 
2—0 și 0—2) 2—0 (0—0).

Echipele învingătoare s-au calificat în se
mifinalele competițiilor respective.

Citiți amănunte în ziarul nostru de mîine.

ne că a lovit cu capul și i-a 
spart arcada elevului său. A 
doua zi după meci, Winstone 
a trebuit să apară in fața unui 
tribunal din Cardiff, deoarece 
soția sa intentase acțiune de 
divorț pentru „nepotrivire de 
caracter".

PESTE 50000 DE SPECTATORI 
LA UN MECI DE BASCHET !

Un record de spectatori a 
fost înregistrat la partida de 
baschet dintre echipele univer
sităților Houston și Austin din 
S.U.A. în tribunele „Astrodo- 
mului" din Houston, unde s-a 
disputat acest meci, au luat loc 
52 693 de spectatori. Intîlnirea 
a fost echilibrată și s-a înche
iat cu victoria (71—69) a bas- 
chetbaliștilor din Houston. Suc
cesul gazdelor s-a datorat în 
mare măsură jucătorului Elvin 
Hayes, care a jucat excelent.

Chiar și o întrecere de ciclocros poate oferi uneori faze de 
mare spectacol, momente surprinzătoare. Imaginea alăturată, 
ilustrind poziția de loc comodă a unui participant la campio
natul Olandei, este o mărturie elocventă în acest sens. Din 
fericire, concurentul care a căzut atît de spectaculos a putut 
să continue cursa și să se claseze, în final, pe un loc onorabil

ACLIMATIZAREA CAILOR —O PROBLEMA!

In „dosarul altitudinii olim
pice" a apărut o „nouă piesă": 
aclimatizarea cailor care vor 
participa la întrecerile hipice 
din cadrul Jocurilor Olimpice 
de vară din Mexic. Dezbătind 
această problemă, asociația bri
tanică de călărie a ajuns la 
concluzia că transportul cailor 
peste Ocean va fi suportat re
lativ ușor, dar că aceștia nu 
vor fi apți pentru concurs de- 
cit după 21 de Zile de aclimati
zare cu altitudinea mexicană.

Pirri (Real Madrid), in stingă 
fotografiei, pierde balonul în 
favoarea unui fundaș advers

să. In ultimele secunde ale 
reprizei scorul se modifică. 
Sparta beneficiază de o lovi
tură liberă, balonul ajunge 
la Dyba care marchează al 
doilea gol. Amancio protes
tează (reclarnînd ofsaid) și, 
drept urmare, arbitrul vest-ger- 
man Rademacher îi elimină

CROAZIERA CU... MUZICA

Se pare că asistăm la o adevărată între
cere în ce privește tentativele de traversare 
solitară a Oceanului Atlantic. Ultimul care 
s-a încumetat să întreprindă o asemenea ex
pediție este francezul Etienne Grenapin, în 
virstă de 24 de ani. Săptămîna trectită la 
Nantes el a „ridicat ancora" ambarcațiunii 
sale în lungime de 6,4 metri, îndreptîndu-se 
spre insulele Bahamas, Bermude... sau ori
unde va întîlni pămîntul. Grenapin a avut 
grijă să ia cu dînsul un magnetofon, baterii 
și un important stoc de benzi imprimate 
cu muzică clasică. „Să ascult muzică în li
niștea mării este cea mai mare plăcere a 
mea" — a explicat navigatorul la plecare. 
Grenapin speră să ajungă la țintă în decurs 
de 45 de zile.

GREVA FOTBALIȘTILOR CHILIENI

Chilienii, mari amatori ai sportului cu ba
lonul rotund, trebuie să renunțe acum la 
distracția lor preferată de la sfîrșitul săptă- 
mînii. Aceasta deoarece jucătorii echipelor 
din divizia I au declarat grevă pe termen

nelimitat. Motivul îl 
stituie o hotărîre a 
derației chiliene de

con-
Fe- 
fot- 

bai, potrivit căreia membrii 
Sindicatului fotbaliștilor pro
fesioniști n,u au dreptul să-și 
schimbe dubul în care joaca, 
decît după patru ani. Sindi
catul a calificat această ho- 
tărîre oa fiind „arhaică, 
nedreaptă și cu tendințe scla
vagiste". „Fotbaliștii nu stat 
simple mobile" — au declarat 
greviștii.

A ȘTI SĂ PIERZI
„Echipele sud-americane de 

fotbal trebuie să învețe să 
piardă" — a declarat preșe
dintele F.I.F.A., Stanley Rous, 
într-un interviu acordat zia
rului „Jornal do Brasil". Sud- 
americanii au fost foarte prost 
pregătiți din punct de vedere 
fizic la ultima ediție a cam
pionatului mondial — a adău
gat el — și trebuie acum să 
recîștige terenul pierdut".

Cea mai spinoasă problemă, 
după părerea medicului veteri- 
nar-șef al respectivei asociații, 
va fi însă cea a furajelor. Con
form legilor mexicane în vi
goare, importul furajelor din 
Europa este interzis. Sînt ad
mise numai furaje din Canada 
și S.U.A. Dar finul mexican se 
deosebește radical de cel din 
Anglia, iar caii britanici îl re
fuză cu încăpățînare, la fel ca 
și pe cel american și canadian.

din joc. După pauză campionii 
Spaniei se apără inteligent și 
efectuează periculoase contra
atacuri. La o asemenea acțiune 
(min. 57) Gento reduce din 
handicap.

SPARTA: Kouba — Kollar, 
lichy, Hovanec. Semendak, 
Dyba, Kvasnak, Mraz, Jurka- 
nin, Masek, Vrana.

REAL: Betancort — Gonza
les, Zunzunegui, Zoco, San- 
chis, Pirri, Grosso, Velazquez, 
Diego, Amancio. Gento.

★
Joi, la Praga, au loc trage

rile la sorți în semifinalele 
„C.C.E." și „Cupei cupelor".

Jan POPPER

ECHIPA AUSTRIEI 
SE PREGĂTEȘTE

Pregătlndu-se pentru noul 
sezon, reprezentativa Austriei 
a susținut un meci de verifi
care la Graz cu formația iu
goslavă Maribor. Fotbaîiștii 
austrieci au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (2—1). Go
lurile învingătorilor au fost 
înscrise de Skocik (min. 26) 
și Reisinger (min. 43). Pentru 
oaspeți a marcat Piric în mi
nutul 44.

Țipatul: I. P. „Informația*, str. Brezoianu 23—25. 40300

Fotoreporterul agenției 
U.P.I. care a înregistrat pe 
peliculă această imagine, îna
inte de startul în cursa Mi
lan—San Remo, nu știa, pro
babil, că fotografia sa va că
păta un sens deosebit cîteva 
ore mai tîrziu, după sosirea 
cicliștilor. Aci, îl vedem pe 
Rudi ' Altig (în stingă), cel 
care avea să cîștige cursa, 
făcînd parcă un legămînt cu 
Eddy Merckx și Felice Gi- 
mondi, cei doi mari învinși. 
Sau a fost o felicitare, cu 
anticipație...

V. Ciocîltea a fost victima 
unei inovații teoretice a ad
versarului său, marele maes
tru iugoslav, B. Parma, și a 
trebuit să capituleze după nu
mai 23 de mutări.

Wade nu pare de loc în 
formă în acest turneu. în par
tida cu Bilek el a obținut o 
poziție clară de remiză, pe 
care apoi a stricat-o în mod 
neașteptat intrînd într-un final 
cu patru turnuri, cu un pion 
în minus. în continuare, maes
trul englez a făcut multe greu
tăți adversarului în realiza
rea acestui avantaj material 
dar, totuși, în poziția de în
trerupere Bilek are mari șan
se să cîștige.

Celelalte două partide, 
Jansa—Liebert și Radovici— 
Drimer s-au încheiat remiză, 
dar după multe complicații 
interesante. De remarcat că 
aceasta este prima rundă de 
la începutul concursului în 
care remizele „de mari 
maeștri" au lipsit și în care 
la toate tablele s-a jucat cu 
multa ambiție. Fenomenul este 
îmbucurător și ne îndreptățeș
te să credem că, pe măsura 
apropierii finișului, „tensiunea" 
sportivă a concursului va fi 
în continuă creștere și vom 
avea prilejul de a asista la 
numeroase partide de luptă.

Sergiu SAMARIAN

hulit, a fost incontestabil cea 
mai bună echipă de fotbal din 
lume, Petrosian merită să fie 
cel dinții dintre șahiști. Se 
aștepta ca turneul de la Bucu
rești, altminteri foarte intere
sant, să fie mai puternic, ca 
să existe o scuză dacă nu-l 
va cîștiga... Este încintat de 
revederea cu capitala Româ
niei, pe plan arhitectural și 
sportiv, măgulindu-ne cu cîte
va superlative, expresii foarte 
rare în vocabularul său. Se 
scuză politicos, cînd nu epui
zasem nici jumătate din între
bările pe care intenționam 
să i le punem: băiatul său 
împlinește șase ani și i-a pre
gătit o telegramă. Se duce s-o 
expedieze.

Acesta este Aivar Ghipslis.

Valeriu CHIOSE


