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CUM ESTE ORGANIZATĂ Șl CE REZOLVĂ
ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ?
într-o epocă în care 
tehnico-ștlințlfică re- 

mai mult munca fizi-

Trăim 
revoluția 
duce tot 
că a omului, iar sedentarismul
devine o frînă în dezvoltarea 
fizică armonioasă, în întărirea 
și menținerea sănătății oame
nilor. In aceste condiții, exer
cițiul fizic, mișcarea în aer 
liber, recrearea fizică și psihi
că, capătă o importanță deo
sebită, devenind fenomene so
ciale. Educația fizică și sportul 
constituie, în țara noastră, 
preocupări de interes național.

Din ce în ce mai mulți ce
tățeni, în special tineri, practi
că înotul, patinajul, schiul, 
fotbalul, turismul și alte ra
muri de sport. Din păcate, 
însă, numărul acestora este 
încă insuficient, gama mijloace
lor de organizare a activității 
sportive de masă este îngustă, 
iar condițiile asigurate sînt 
minime. Este greșită părerea, 
formată în ultimii ani, că pro
blema educației fizice a mase-

lor se rezolvă, în principal, 
prin competițiile de masă.

în lucrările Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din iu
lie 1967 a fost combătută ten
dința cars a existat în ultimii

genul celor organizate pînă în 
prezent, cu etapă așa-zisă 
masă — pe întreprindere, 
stituție, școală etc. — apoi 
localitate, raion, regiune și
nele cu finală pe țară, nu con-

de 
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pe
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^\\\\\\\\\\\\^ ''

PUNCTE
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

\\\\'

DE VEDERE

ani de a transfera > esența sis
temului competițional de per
formanță în activitate sportivă 
de masă. Și pe bună dreptate, 
deoarece, dacă pentru sportul 
de performanță concursul con
stituie unul din factorii domi
nanți, fără de care nu se poa
te vorbi despre această activi
tate, în schimb, în domeniul e- 
ducației fizice și sportului de 
masă, competiția nu poate fi 
o formă principală. De aceea, 
unele competiții de masă, de

stituie o formă eficientă de 
trenare a maselor în practicarea 
exercițiilor fizice, ci din con
tră, poate să devină o frînă în 
dezvoltarea acestei activități.

Este depășită perioada cînd 
se încerca rezolvarea educației 
fizice și sportului 
prin „scoaterea" pe 
dată sau de cîteva 
a unui număr de
muncii, în cadrul unor așa-zise 
concursuri de masă. Cu această 
ocazie, se participa, întîmplă-

an-

de masă 
stadion, o 
ori pe an, 
oameni aiTRANSFERĂRILEBUTURUGAD INFOT

PENTRU O
SISTEMUL

tor, la un meci sau la o pro
bă sportivă. Un exemplu, a 
oferit în 1964, prima etapă a 
unei competiții de masă, or
ganizată — la atletism - de 
asociația sportivă „Industria 
Bumbacului" din București. 

Participantele, din. fabrică, 
au fost aduse pe stadion după 
orele de producție și după o 
ședință de sindicat, în îmbrăcă
minte de stradă. Pentru că au 
aruncat de trei ori cu greuta
tea (fiecare cum a putut), au 
alergat „cu sufletul la gură" 
100 m, asociația sportivă a 
înregistrat, in. evidența sa că 
au participat... peste 80 de tine
re ! Exemplul nu este 
Astfel de fenomene au 
în foarte multe locuri, 
frele raportate, de sute

participant! la competițiile 
masă, nu au exprimat reali-

Conferențiarul universitar C. I. Bucur din 
Timișoara și-a dat doctoratul la Universitatea 
din Bruxelles (Facultatea de medicină și far
macie) la prof. dr. Rijlant Pierre. Titlul tezei 
de doctorat: „Rezultate privind introducerea 
educației fizice în învățămintul universitar din 
România" și anexa „Avantajele înotului craul 
pentru învățarea natației la copii". Lucrarea 
s-a bucurat de o frumoasă apreciere în ca
pitala belgiană.

P. ARCAN — coresp. principal
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prof. Anghsl VRABIE

(Continuare in pag. a 2-a)

CALEABALULUIPROVERBIALA
duminică ?

Duminică, pe „23 August" se va relua tradiția cuplajelor interbucureștene : Pro
gresul — Dinamo șl Rapid — Steaua. In fotografie o mărturie a spectaculozității 
acestor atractive șl disputate partide: portarul Haidu este înfrînt de atacul giuleștean: 

Ce va fi ' • • - -

PATINATORI I

DISCUȚIE DESCHISĂ DESPRE
ACTUAL Șl CEL NECESAR

UN DISCURS FUNEBRU! I
I
I

Luni 11 martie, F.R. Fotbal 
anunța printr-un comunicat, 
instituirea unei noi perioade 
pentru transferarea jucătorilor 
(a treia în actualul campionat), 
denumind-o „excepțională" 
drept subliniere a caracterului 
ei neobișnuit. înainte de apro
bare, propunerea a stîrnit vii și 
controversate discuții între 
membrii Biroului federal. In 
cele din urmă, ea a fost accep
tată, dar s-a menționat în co
municat că aprobarea acestei 
perioade „este determinată și de 
unele deficiențe ale actualului 
regulament"...

Problema transferărilor con
stituie, de ani de zile, în fot
balul nostru, nodul gordian pe 
care mulți l-au apărat cu pa
ragrafe formulate în doi peri, 
evitînd să-i taie cu lama neștir
bită a adevărului. Toate varian
tele „îmbunătățite" succedate 
în decursul timpului, au tran
smis, ca niște ștafete, de la un 
campionat la altul, aproxima
tiv aceleași anomalii.

Intr-un recent interviu acor
dat ziarului nostru, președinte
le F.R. Fotbal, tovarășul Adrian 
Dimitriu afirma: „Federația 
n-a reușit să limpezească nici

operațiunea transferărilor, din 
cauza unui regulament cu pre
vederi improprii specificului a- 
cestei ramuri sportive. S-au co
mis în decursul anilor neregu- 
larități ce frizau codul penal".

Ce principii 
recționeze un 
transferări ?

Să conțină 
limpezime desăvîrșită ; 
îngăduie interpretări în favoa
rea unei minorități consfințind 
o deplină echitate între clu
buri ; să prevadă cît mai puține 
excepții, și, în nici un caz, să 
nu contribuie la divizarea, ne-

ar trebui să di- 
regulament de

paragrafe de o
să nu
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JANSA

FINIȘ...
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s-a
Sosirea se anunță strînsă. 

ciuda ritmului lent cu care 
înaintat, trei din cei cinci mari 
maeștri prezenți la turneu s-au 
instalat ferm în frunte și proba
bil că dintre ei se va alege în
vingătorul. Onoarea maeștrilor a 
apărat-o cu cel mai mult succes 
tînărul cehoslovac Jansa, care 
aspiră și el la un loc printre pre- 
mianți.

Ultimul tur de pistă se anunță 
mai ușor pentru Bilek. El a tre
cut de acum prin „furcile cau
dine" ale întîlnirilor cu marii 
maeștri, mai avînd de jucat cu 
Troianescu, Ghițescu și Liebert. 
Farma, Ghipslis și Jansa se află 
la polul opus, sorții rezervîndu-le 
un sfîrșit de competiție greu. 
Marile ' examene abia încep: 
PARMA va juca cu Jansa, 
Ghipslis și Gheorghiu, GHIPSLIS 
cu Tringov, Parma și Jansa, 
JANSA cu Parma, Ghipslis șl 
Gheorghiu. Tn sfîrșit, campionul 
nostru FLORIN GHEORGHIU 
(pe care doar un finiș formidabil 
l-ar putea menține în lupta pen
tru locul întîi) va întîlni con
secutiv pe Ciocîltea, Tringov. 
Parma și Jansa.

După cum se vede, cele mai 
multe dintre întîlnirile chele se 
vor desfășura acum, la sfîrsitul 
turneului. Un motiv de bucurie 
în plus pentru puținii (dar fide
lii) spectatori ai acestei întreceri.

AU FOST

»C.C.E.“

n

WADE - GHIȚESCU,
Cele mal multe dintre sporturi 

reușesc să-și dezvăluie frumuse
țea mai ales atunci cînd sînt eli
berate de obsesia rezultatului. 
Runda de aseară a turneului in
ternațional de șah a vrut parcă 
să sublinieze acest adevăr, argu- 
mentînd elocvent cu partida 
Wade — Ghițescu, în care com
petitorii, fără pretenție la locu
rile fruntașe, au jucat exclusiv 
pentru plăcerea lor personală. 
Prezent, înainte de toate, în a- 
ceasță întîlnire a fost... șahul. Cu 
subtilitățile sale, cu surprizele 
sale. în momentul cînd eveni
mentele s-au precipitat, totul a- 
junsese pe muchie de cuțit. Ghi
țescu a sacrificat o piesă, apoi a 
recîștigat-o și întreaga sală văzu-

RUNDA A 9-A

Drimer — Bilek V2, Ra
dovici — Troianescu 
Ghipslis — Ciocîltea 
Jansa — Tringov 
Gheorghiu — Liebert 
Wade — Ghițescu 0—1.

ÎNTRERUPTE

într.,

0—1, 
0—1. 
fără 

Trolanescu

Liebert — Parma 
Ghipslis — Ghițescu 
Wade — Bilek 0—1, toate 
joc. Gheorghiu —

CLASAMENTUL

Bilek 6, Ghipslls 51/.- (1), 
Parma, Jansa 572, Gheorghiu, 
Drimer 4’/», Tringov, Troia
nescu 4, Liebert S1/, (1), Ghi
țescu, Radovici 3‘A Ciocîltea 
V/s (2), Wade V2.

Astăzi este zi liberă.

I 
o mutare „sal- 
observase ama-

se pentru Wade 
vatoare” dar .nu . 
nuntul că negrul rezervase sur
priza unui mat, legat de sacrifi
ciul unui turn. A cîștigat Ghi- 
țescu o partidă care se anunță, 
dacă nu cea mai bună, oricum 
cea mai disputată a acestui tur
neu.

O luptă interesantă de idei s-a. 
desfășurat la masa la care jucau 
Ghipslis .1 II
maestru sovietic, candidat, prin
cipal Ia 
desigur — să profite de 
slabă în care se află fostul nos- 

' tru campion. El a complicat în 
permanență lucrurile pe tablă și 
Ciocîltea, spre cinstea sa, nu a 
refuzat complicațiile. Am asistat 
la o cursă acerbă de pioni, acela 
al lui Ciocîltea ăjungînd la un 
cîmp de transformare. La între-

și Ciocîltea, Marele

primul loc, a vrut — 
forma

STABILITE SEMIFINALELE
și „GUPEI CUPELOR"

loc ieri tra- 
aentru sfabili- 
in cadrul se- 

campioni- 
și „Cupei co

PARTIDA ZILEI!
rupere Ghipslls păstrează avantaj 
material.

Celelalte partide ale rundei au 
fost remize. Nimic surprinzător. 
De mirare este doar faptul că 
Florin Gheorghiu, avînd albele 
la Llebert, a renunțat cu foarte 
multă ușurință la luptă. Socotim 
că este prea devreme să se de
clare resemnat...

Valeria CHIOSE

Lei Fraga a avut 
gerea la sorți pi 
rea meciurilor dii 
mifinalelor „Cupei 
lor europeni” 
pelor". Tn „C.C.E."? Benfica-

Juventus și Manchester United 
—Real ; în „Cupa cupelor" : 
Milan—Bayern Miinchen, Ham
burg—Torpedo Moscova sau 
Cardiff,

declarată dar reală, a echipelor, 
în beneficiare și furnizoare de 
jucători ; să nu permită abu
zul și traficul de influență; să 
consfințească o atitudine de 
respect față de munca celui 
care
lente și 
dreptul 
într-un

.seamănă" și „cultivă" ta- 
care trebuie să aibă șl 
moral să se bucure, 

fel sau altul, de rodul
Romulus BALABAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Mai multă anima
ție ieri dimineață pe 
dreptunghiul de ghea
tă de la Floreasca, 
cînd în concurs au 
intrat cei mai tineri 
competitori pentru 
„Cupa Cutezătorii", 
aparținînd categorii
lor de începători. 
Multe siluete noi, 
micuți patinatori și 
patinatoare, care tră
iesc 
oară 
mare 
apariții 
de 
rîndul juriului, unde 
și-au făcut debutul 
în Capitală, două ar- 
bitre noi. Marieta 
Paltan-Weinrich și 
Imola Seiwarth. De 
fapt, sînt reapariții, 
fiindcă amîndouă au 
fost patinatoare de 
performantă, prima 
deținînd și titlul de 
campioană a tării. 
Notăm această întă
rire a corpului de 
arbitri și pentru fap
tul că ieri a fost ne
voie de 0 muncă 
deosebită pentru de
partajarea atîtor con» 
curenti de valori 
apropiate.

pentru 
emoțiile 
concurs, 

inedite 
remarcat și

prima 
unui
Dar 
sînt 

în

După proba de fi
guri obligatorii, în 
categoria începători
lor, pe primele 
locuri au fost cla
sați: BĂIEȚI: 1. Că
tălin Ionită (Școala 
sportivă nr. 2) 39,4 p; 
2. Daniel Ginghină 
(Constructorul) 

Mihai 
28,0

1. Cornelia 
($c. sp. 2) 
2. Mihaela 

(Constr.) 
Liliana 
sp. 2)

32,2 
Deac 

p;
p; 3. 
(Constr.) 
FETE : 
Ghlșerel 
37,0 p ■, 
Paraschiv 
35,9 p; 
Moise (Se. 
32,6 p.

întrecerile 
nuă pînă luni. Nu
meroase premii aș
teaptă să fie împăr
țite celor mai bine 
clasați. în afara „Cu
pei Cutezătorii* ofe
rită de Consiliul na
țional al organizației 
pionierilor, două cu
pe sînt oferite de 
F.R.H.P. pentru cele 
mai bune rezultate 
obținute de cencu- 
renții din provincie. 
Un stimulent în 
pentru cucerirea 
melor lecuri.

3.

cenți-

plus 
pti-

Rd. V.

CONSFĂTUIRE METODICĂ LA BRAȘOV
La sfirșitul acestei luni (30 martie), în or

ganizarea cabinetului metodico-științific de pe 
lingă C.J.E.F.S. Brașov, va avea loc o con
sfătuire metodico-științifică. Tema : „Dinami
ca efortului înainte și după ziua de com
petiție". Vor fi prezentate 21 de comunicări 
din diferite ramuri de sport.

C. GRUIA — coresp. principal

ELENA LEUȘTEAN, SONIA IOVAN
Șl ATANASIA IONESCU - LA CENTRUL

DE GIMNASTICĂ DE LA PALATUL
PiOHIERILOR

Aflăm cu deosebită satisfacție că la Pa
latul Pionierilor din Capitală își va în
cepe peste puțin timp activitatea un cen
tru de gimnastică. Faptul este remarcabil 
prin aceea că de instruirea și pregătirea 
multilaterală a tinerilor dornici să parti
cipe Ia activitatea sportivă ce se va des
fășura aici se vor ocupa maestre binecu
noscute ale gimnasticii noastre de perfor
manță : Elena Leuștean, Sonia Iovan, Ata- 
nasla Ionescu

Care dintre copii se înscrie primul in 
grupa de instruire condusă de Elena Leuș
tean, Sonia Iovan sau Atanasia Ionescu ?

IN ATENTIA ANTRENORILOR
Sectorul de pregătire și perfec

ționare a cadrelor din cadrul Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, anunță că sesiunea 
de examene 
norilor de 
organiza la 
5—12 iulie

Antrenorii 
prevederile 
lificare, clasificare și funcționare a 
antrenorilor de sport, intrat în vi
goare la 1 ianuarie 1968, se pot 
înscrie la aceste examene numai 
prin intermediul organelor județene 
pentru educație fizică și sport, PÎNA 
LA DATA DE 1 APRILIE 1968.

pentru avansarea antre- 
toate categoriile, se va 
București și Cluj între 
1968.
care se încadrează în 

Regulamentului de ca-
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F a n o r a m i c
sportiv intern

oricum, ar 
măcar, cu- 
IPGG, tra- 
întrecerilor 

pot fi nu- 
Este păcat !

Onorat de prezența cîtorva 
mari valori ale șahului 
mondial, turneul inter

național de la București este 
— în continuare — „cap de 
afiș" pe agenda competițională 
a săptămînii. Dar, paradoxal, 
în timp ce cronicarii de spe
cialitate vorbesc despre mari 
manevre, atacuri tăioase, dra
matice sacrificii, învăluiri neaș
teptate — ceea ce, 
trebui să trezească, 
riozitate — în sala 
diționala gazdă a 
șahiste, spectatorii 
mărați pe degete.
Nu avem în fiecare zi prile
jul să-i vedem la masa de joc 
pe Bilek, Parma sau Ghipslis, 
de altfel — după toate calculele 
— candidați principali la .șefia 
clasamentului final, de dumini
că. Ar mai merita să fie văzut 
Florin Gheorghiu în tentativa 
de a-i face pe. suporteri să uite 
„matul" — după numai 18 mu
tări din partida cu Bilek. Sau 
cursa, mult mai grea decît pă
rea la început, in care Drimer 
și Troianescu s-au angajat pen
tru cucerirea celor șase puncte 
care să-i treacă în categoria 
maeștrilor internaționali „ac
tivi". Poate că într-una din a- 
ceste ultime zile...

★

Duminică, Ia Floreasca, 
handbaliștii de la Stea
ua intîlnesc, în cel de 

al doilea meci din semifinalele

C.C.E., echipa Dynamo Berlin, 
campioana R.D.
tenție ! Punctul 
plasare poate fi 
meciul nu este

Dynamo Berlin 
autoritate în clasamentul cam
pionatului actual și nu va re
nunța la încercarea de a pro
duce, totuși, marea surpriză 
a competiției. Trebuie ca Steaua 
să cîștige. Are toate șansele. 
Dar, mai ales, trebuie să joace 
în așa fel îneît să facă să spo
rească speranțele suporterilor 
și pentru finala de la Dort
mund ! în aceste ultime zile. 
Gruia, Oțelea, Iacob și ceilalți 
handbaliști de la Steaua își re
glează tirul, 
care decide 
nalistă.

Germane. A- 
pierdut în de- 
reeuperat, dar 
o formalitate.

conduce cu

Duminică — meciul 
a doua echipă fi-

-A-

După acalmie, după meciuri 
anoste încheiate cu sco
ruri astronomice, începe 

„turneul celor 4". Acum, da I 
Este de mers Ia hochei. Dina
mo, Steaua, Avîntul Miercurea 
Ciuc și Agronomia Cluj vor 
furniza, fără îndoială, partide 
de calitate care vor readuce 
pe primul plan discuțiile des
pre frumusețea, dinamismul și 
cavalerismul jocului de hochei 
Cine va cîștiga ? Teoretic me
ciul Dinamo — Steaua ar tre-

Don GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Ovidiu Puiu, performerul sezonului și lider a! clasamentului 
la „500", atacă hotărî) un viraj scurt pe traseul de la Pante- 
limon. Duminică îl vom revedea în concursul de la Moreni

Foto : A. NEAGU

C
heltuim tone de cerneală și 
enciclopedii de cuvinte pen
tru a preamări entuziasmul. 
Iar atunci cînd îi avem la 
ușa noastră, îl izgonim I

Un caz, pentru a nu vorbi 
în deșert. Tn 1962, un grup de muncitori 
sanitari, plini de bune intenții și îndră
gostiți de sportul hipic, au înființat, la 
Timișoara, centrul de călărie „Sănăta
tea". Sufletul acestui grup a fost un 
entuziast incorigibil, un idealist în cel 
mai bun sens al cuvîntului, un mare 
iubitor de cai și un pasionat sportiv : 
medicul Vladimir lavorovski. Locuința șa 
de pe malul Begăi a fost primul sediu 
al înflăcăratei inițiative.

în decursul celor 6 ani de existență, 
centrul a obtinut prin mijloace locale 
(și adesea proprii) terenul necesar an
trenamentelor, un graid pentru 10 cai 
cu toate dependințele, echipamentul, 
harnașamentul și materialele sportive 
de minimă necesitate.

In această perioadă, centrul a instruit 
în arta călăriei .216 persoane, a legi
timat 28 de sportivi și continuă să se 
ocupe de : 7 elevi, 6 muncitori, 3 teh
nicieni și 2 studenți devotați sportului 
ecvestru. Reprezentanții centrului au 
luat parfe anual la campionatele re
publicane de călărie și — deși dotați 
numai cu cai de reformă — au obținut 
în 1966 un loc 2 la proba de obsta
cole pentru fete, iar în 1967, locurile 1 
și 3 la dresaj (toate în etapa secundă 
a campionatului țării). Aci a fost 
încurajată pregătirea ecvestră a unui ta
lentat pentatlonist, participant la fina
lele campionatului național. Mai mult, 
membrii centrului au contribuit la 
popularizarea călăriei în Banat, depla- 
sîndu-se la demonstrații organizate în 
reședințe muncitorești (Reșița, Oțelul 
Roșu, Făget), sau într-o serie de co
mune (Deta, Pădurari, Jebel, Albina, 
Dumbrăvița, Moșnița etc.). Centrul a 
stat — cu destul succes — și la dispo- ' 
ziția turiștilor (recomandați de O.N.T.), 

mijloc de agrementcare căutau un 
pasager.

Ei bine, în cel 
existență, acest 
vede nevoit să 
lipsa unei soluții 
getul pe anul 1968. L-am văzut pe 
inimosul animator, dr. Vladimir lavo- 
rovski,. făcînd o disperată naveta între 
forul tutelar (Federația română de că
lărie) și Consiliul sindical județean 
Timiș, cerșind un sprijin bugetar.

Așadar, este pe cale să dispară 
sportul călare într-un oraș ca timi
șoara, unde există o veche tradiție, 
alimentată cu pasiune de excelentul 
călăreț de altă dată I. Iliescu-Zănoagâ 
(care s-a consacrat ulterior tenisului la 
Pitești și de al cărui recent deces lumea 
sportivă a aflat cu multă durere). Un 
alt călăreț consacrat, T. Tudoran, s-a 
arătat dispus să preia conducerea an
trenamentelor la centrul din Timișoara, 
unde se pregătesc sportivi și unde se 
pot lua lecții de călărie.

Din păcate însă, activitatea ecvestră 
la Timișoara va trebui să înceteze, 
atîta vreme cît va dura meciul de 
ping-pong dintre forul tehnic (r. R. Că
lărie) și organul (sindical) investit cu 
sarcina sprijinirii sportului de masă. 
Acesta este poate chiar un caz tipic 
în cadrul căruia declinarea competen
țelor, pînă la clarificare, produce două 
victime : entuziasmul și activitatea spor
tiva.

Tovarăși aparținînd celor două orga
nisme diriguitoare uniți-vă eforturile și 
amintiți-vă vorbele mari pe care le pro
nunțați în ședințele festive. Aveți oca
zia să transformați cuvintele în fapte. 
Nu pierdeți prilejul, pentru că entu
ziaștii nu se găsesc la fiecare colț de 
stradă. Iar călăria timișoreană nu are 
voie să moară !

Victor BANCIULESCU

de-al șaptelea an de 
centru de călărie se 
se autodesființeze, în 
care să-i asigure bu-
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Cupa Școlarul" - ultima competiție țn sală 
„Cupa Viitorul" - primul concurs pe stadion

! 5

La întrecerile dotate cu „Cupa 
Școlarul" — ce vor avea loc 
sîmbătă, de la ora 15,30, în sala 
Steaua din Capitală, au fost 
invitați să participe și atleții de 
la Farul Constanța și Petrolul 
Ploiești. Clubul sp. șc. — organi
zatorul concursului — va atribui 
trofeul echipei care va acumula 
cel mai mare număr de puncte, 
acordate după următorul sis
tem : locul 1=6 p. locul 2=5 p, 
...locul 6==1 p. Ca a noutate, 
consemnăm faptul că performan
țele ce reprezintă recorduri re
publicane da sală (noi sau ega
late) vor beneficia de anumite

ES■hhmHI
CLASAMENTELE

ZI...

punctaje suplimentar®; această 
prevedere va avea darul să sti’ 
muleze obținerea unor rezultate 
bune în cadrul „triunghiularu
lui". Printre cei care vor evolua 
se numără și VI. Toma (50 mg 
șj lungime), M, Votoea, Șt. Țaeu 
și C. Lihu (prăjină), Gh. Neagu 
(triplu), M. Preda (înălțime), 
Viorica Recu si Adriana Teo
dora (50 m), Ecaterina Mazilu 
și Nicijliiofț Hînda (50 mg), Cons
tanța Anghel (înălțime). unii 
dintrș pei mai buni junior; din 
țară la probele respective. „Cupa 
Școlarul" va fi ultima competi
ție atletică pe teren acoperit din 
actualul sezon.

Și, pentru că vremea este fa
vorabilă, alți atleți îș; vpr face 
debutul lor în ger liber. După 
ce crosiștii au dat tonul, intrp- 
cîndu-se pe aleile parcurilor, 
i-au urmat mărșălnitorii (pe as
faltul străzilor) și aruncătorii de 
disc și ciocan (pe betonul perpu’ 
rilor de arpneare'). Acum, 
sprinterii, săritorii și aruncătorii 
vor lua primul contact cu pista 
de zgură a stadioanelor. Con
cursul este intitulat „Cupa 
Viitorul" și se - va desfășura pe 
terenul centrului de antrena- 
menț „33 August". Competiția 
începe sîmbătă de la ora 16, Și 
duminică de la ora 9, și va fi 
repetată în zilele de 6 și 7 a- 
prilie după același program.

8

A LUAT FIINȚA Dan Cristea din nou învingător
CLUBUL ATLETIC ia naționalele de junioriSTUDENȚESC

Ștafetele au revenit echipelor Dinamo (băieți)

BUCUREȘTI și Tractorul (fete)

URIAS 
Cristea 
2. Gh. 
1:35,4;

Markos (Harghita)

MASCULIN

1. Bin. Buc. (1) 13
2. steaua (3) 13
3. Ppliț. BUC. (3) 13
4. Pollt. Gl. (4) 13
5. I.C.F. (6)
6. univ. Cluj (5)
7. Poiiț. Iași (8)
8- „U« Tim. (7)
9. Raplfl Buc. (12)

13
10. Comerțul Tg. M.

13
11. Farul Constanța

13 „
12. Crișul Oradea (11)

13 3 10

13
13
13
13

26
26
21
20
20

1086-829
1040-871 
934-836 
931-961 
817-823 .
92Q-S86 19

828-1003 19 
905-940 “18

94
(9)
4 9
(10)
3 10

918-917

854-947

785-872

763-933

17

17

16

16

feminin

Deși nu a împlinit încă 16 ani, Constanța Anghel. (C.S.Ș.) 
a sărit la înălțime 1,51 m, in concursurile de sală

Foto: FR. BRANDRUP

MECIUL ROMÂNIA - U. R. S. S. (f) -
CAPUL DE AFIȘ" AL LUNII APRILIE//

1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.

11 o
io 2

6
6
5
5

Mureșul Țg. Al. (6)
12 5

Sala de festivități a Insti
tutului de cultură fizică a 
găzduit, aseară, ședința de 
constituire a Clubului atletic 
studențesc-București. Prezenta 
unor personalități ca acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului, Anghel Aiexe, preșe
dintele C.N.E.F.S., Mjhai plo- 
rescu, președintele Federației 
române de atletism, Mircea 
Angeleseu, secretar al C. C. 
al U.T.C., președintele consi
liului U.A.S.R., a subliniat im
portanța acestui eveniment 
pentru atletismul nostru.

Clubul atletic studențesc- 
Bucureșți care va funcționa 
sub egida Ministerului învă- 
țămîntului, cu sprijinul Consi
liului Național, pentru Educație 
Fizică și Sport, ca și al fede
rației de specialitate, va fl 
condus de un consiliu alcă
tuit din 17 persoane, în frun
tea căruia șe află ; conf. univ. 
dr. Mircea Cristea, director în 
Ministerul învățămîntului — 
președinte; lector Titus Tatu, 
decanul I.C.F. și conf. univ. 
Laurențiu Bran, șeful catedrei 
de atletism a I.C.F. —- vice
președinți ; asist, univ. Marin 
Tănăsescu — _secretar.

C.A.S.-București va ii una 
dintre cele mai puternice 
Unități de atletism din țară, 
deoarece va grupa aproxima
tiv 200 de atleți valoroși. De 
reținut, că din acest club vor 
putea face parte — dacă do
resc — și absolvenții facultă
ților, atleți din categoriile 
maestru și I.

Baza de antrenament și de 
concurs a Clubului atletic 
studențesc va fi pe Stadionul 
Republicii.

Procesul de antrenament îp. 
cadrul acestui club se va des
fășura pe probe și grupe de 
probe apropiate sub conduce
rea unor antrenor; speciali’

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon, de la trimisul nostru), 
în ziua a doua a campionate
lor naționale de schi pentru 
juniori, ipartlcipanții s-au bucu
rat, în general, de o 
frumoasă. Dar, dacă 
fondiști prezenta mai 
soarelui s-a soldat cu 
onorabilă, în schimb 

consecința 
de i

sosit vremea unei analize a- 
profundate, în vederea dez
morțiră fondului. Dar, acest 
lucru cu alt prilej.

Rezultate. SLALOM 
juniori mari: 1, Dan 
(CI. sp. Sinaia) 1:31,0; 
Vulpe (CI. sp. Sinaia)
3. N. Crețoi (Politehnica Bra
șov) 1:3^9; 4. V. Crețoi
(A.Ș.A. Brașov) 1:37,4; 5. C. 
Văldeanu (A.S.A.) 1:37,8; 6.
1. Bobiț (St. roșu Brașov) 
1:38,4; juniori mici: 1. Alex. 
Bogdan (CI. sp. Sinaia) 1:07,8;
2. P. Ivănescu (Sc. sp. Brașov) 
1:07,9; 3. C. Văideanu (Sc. sp. 
Brașov) 1:08,2; junioare mari:
1. Elena Neagoe (I.C.F.) 1:56,7;
2. Georgeta Băncilă (Dinamo) 
1:58,3; 3. Rodica Frățilă (Sc. 
sp. Brașov) 2:05,7; junioare, 
mici: 1. Liliana Șotron (Dina
mo Brașov) 1:20,0 ; 2. Mariana 
Trestian (Sc. sp. Reșito) 1:20,3 ;
3. Eva 
1:21,2.

FOND.
DINAMO 
caru, N. uuuu, v. mau; j 
2. Clubul sportiv Sinaia (Gh. 
Voicu, C. 
58:40; 3, 
puc. I.
Ih01:10; 
lh01:59; 
șov II 11102:25 ; 6. Șțeagul roșu 
Brașov lh03:46; 3X3 km ju
nioare : 1. TRACTORUL BRA
ȘOV (Ana Clinqi, Lpcig ta
raba?, Adriana Barabaș) 41:17 ; 
2. Fundata (Maria Bădescu, 
Maria Gîrbăcea, Elena Bășea) 
42:23; 3, Dinamo (Maria Ba
rabaș, Aurora Tamaș, Vilma 
Bogozi) 42:24; 4. Suceava I 
44:37; 5. A,S. Armata Brașov 
46:12; 6. Școala sportivă Rîș- 
nov 47:11.

vreme , 
pentru 
rară a 
o pistă 
pentru 

alpini consecința decorului 
formidabil, de ilustrată, a 
constituit-o înmuierea și, pe 
alocuri, chiar dispariția pîrtiei. 

întrecerile de joi au repre
zentat confirmări pe toată li
nia. La slalom uriaș, Dan Cris
tea, urmat în clasament de a- 
eeiași permanenți protagoniști 
din aproape terminatul sezon 
1968, a cîștigat cu măiestrie. 
Evoluția lui pe „zidul mare", 
ca de obicei punctul cheie al 
curselor de pe Sulinar, a stîr- 
nit admirație. La fete, Elena 
Neagoe s-a Impus dar — ne
dorită, deși așteptată, confir
marea — mediocritatea de pre
zent și slabele perspective ale 
junioarelor ne-au reîngrijorat.

Ștafetele au revenit formații
lor brașovene Dinamo (la bă
ieți) și Tractorul (la fete), iar 
cele ale clubului sportiv Sinaia 
(la băieți) și centrului de schi 
Fundata (la fete) au ocupat pe 
merit locurile următoare. în 
această ramură a schiului, par- 
că-parcă se întrezărește un 
Viitor mai acătări pe plan in
ternațional. Credem, însă, că a

3X5 km juniori: 1.
BRAȘOV (N. Coio- 

Dudu, V. Nan) 58:17

Șovăială, N. Horga) 
Suceava I (V. Pa- 

Sparghiu, I. Savu).
4. Tractorul I

5. A.S. Armata Bra-

pe echipe, ca și nouls ament
conținut al exercițiilor ce ur
mează a fi prezentate ne fae 
să sperăm că întrecerea lice
elor din Capitală va constitui 
lin stabil punct de plecare pen
tru viitoare concursuri de înal
tă ținută. Intre liceele care 
și-au anunțat participarea a- 
mintim Liceul 
Liceul nr. 35

Un remarcabil eveniment al 
lunii aprilie îl constituie întil- 
nirea internațională amicală 
dintre echipele feminine ale 
țării noastre și Uniunii Sovieti
ce. Meciul va avea Joc îp Bucu
rești, în zilele de 13 și 14 apri
lie, cu exerciții impuse și liber 
aleșe. Nu a fost definitivată e- 
chipa U.R.S.S., dar într-o con
vorbire telefonică cp federația 
de specialitate sovietică, ni s-a 
comunicat că va fi deplasată 
la București cea mai bună gar
nitură pe care o pot alinia la 
ora actuală antrenorii sovietici.

La sfîrșițul lunii viitoare 
(27—28 aprilie), echipele noas
tre de juniori și tineret, (m-f-f) 
se vor deplasa în Bulgaria spre 
a întilni echipele similare ale 
țării gazdă.

IN ÎNTRECERE — LICEELE 
DIN CAPITALA

★.
loc cursele de co- 
sîmbătă și dugri- 
disputa întîietatea 

școlilor profesionale

Vineri au 
borîre, iar 
sică își vor 
schiorii 
și tehnice.

Mihai Viteazul, 
eu program deAstăzi dimineață, în sala de 

la ștrandul Tineretului, înce- 
pînd de Ia ora 9, este progra
mată finala pe municipiul 
București a campionatului re
publican școlar al liceelor. Cele 
12 echipe feminine angajate în 
întrecere reunesc gimnaste ta
lentate din București, iar re
gulamentul modificat al com
petiției, care permite înscrie
rea în concurs a oricărei spor
tive, indiferent de categoria de 
clasificare, alcătuirea unui cla-

educație fizică, Liceul nr.
ș.a,

659-483
719-560
576-578
595-926
588-614
541-592

22
22
18
18
17
17

11
12
12
12
12

Foii. BUC. 
Bapîd Buc. 
Voința Bv
I.C,F. (4) 
Univ Cluj __ 
Constr. Buc. (7) 12

(2)
(3)
(5)

6
6
7
7

586-6897
8. Voința BUC. (9) 12 4 8 562-620 
S. erișul Or. (8) 11 4 7 554-591

ib. Progresul buc. (io>
12 3 568-595

17
16
15

15

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE VITEZĂ IN COASTĂ

vedere faptul că 
automobiliști nu 

gen de competiție, 
aproape 20 de ani

I

la Fejeac

campionat
ai A.C.R.,

în calendarul competițional 
M Automobil Clubului Român 
pe anul 1968 apare și campio
natul republican de viteză în 
coastă.

Avind în 
foarte multi 
cunosc acest 
deoarece de
nu s-au mai organizat aseme
nea concursuri, în rindurile de 
mai jos vom sublinia unele din 
prevederile regulamentului res
pectiv.

Campionatul se desfășoară în 
patru etape : etapa I (7 aprilie) 
la Hula (Mediaș) pe 3 km; eta
pa a Il-a. (5 mai) ța Oituz pe 
5,5 km; etqpa a IlI-a (19 mai) 
la Pîriul Rece pe 5,8 km; etapa 
a IV-a <6 octombrie) 
pe 7 km,

Pot participa la 
automobiliști, membri
posesori de permise de condu
cere, cu o vechime de cel pur 
țin doi ani, pentru categoria 
B și care nu au avut în aceas
tă perioadă permisul de corn 
ducere anulat sau reținut.

Se primesc înscrieri și pentru 
participarea la o singură eta
pă. Aceste înscrieri trebuie de
puse cu cel puțin 15 zile înain
te de desfășurarea etapei res
pective. Participanții la una 
șau două etape nu se bucură 
de drepturile de care benefi
ciază participanții la campio
nat (minimum 3 etape).

Organizatorii vor trimite au- 
fnniobiliștilnr admiși confir
marea participării, împreună eu 
•licența de concurent și licența 
de conducător, pe care fiecare 
conducător va trebui să aibă 
indicată grupa sanguină, certi
ficată de un organ sanitar com
petent.

țn conformitate cu Codul 
sportiv auto și ținînd seama de 

țara 
îm- 
LA 
500,

prevederile anexei a Codu
lui sportiv internațional auto, 
pentru turisme de serie grupa 
1 și 2, și să fie conforme dis
pozițiilor legale privind circu
lația pe drumurile publice.

în timpul curse;, în mașină 
nu poate fi decit conducătorul,

Menționăm că un automobi
list care dorește să participe 
la mai multe clase, trebuie să 
șe înscrie, în termenul 
la clasele respective.

Pupă fiecare etapă 
întocmi clasamente pe 
echipe și clasamentul 
La terminarea celor patru eta
pe, se vor întocmi aceleași cla
samente, stabilindu-șe campio
nul pe anul 1968.

indicat.

șe var 
clase și 
general.

AMÎNAREA FESTIVITĂȚII

DESCHIDERII SEZONULUI meciurile decisive!
RUCBYSTIC

Festivitatea de deschidere a 
sezonului rugbystic, care urma să 
aibă iop astăzi, î ncepi iul de la 
ora 18, în sala Diiwmo din pa-’ 
pitală, se amînă la o dată ce sp 
va anunța ulterior.

Cum este organizată și ce rezolvă 
activitatea sportivă de masă?

aceasta 
din se
ca lu- 
— atît 
„vîrf" ! 
somno-

(Urmare din pag. 1)

tatea în ce privește antrenarea 
oamenilor toupeii ÎB practicarea 
cu regularitate a exercițiilor 
fizice.

Trebuie, desigur, să reflec
tăm mai atent asupra mijloa
celor pe care le recomandăm, 
asupra formelor pe care le or
ganizăm, în această privință, 
rezoluția Conferinței pe țară 
precizează foarte clar orienta
rea actuală și viitoare.

Avînd în vedere aceste con
siderente. se impune o schimbare 
de optică în ceea ce privește 
organizarea unor competiții de 
masă de o amploare deosebită. 
Este necesar cg eforturile să 
se concentreze, așa cpm arată 
rezoluția amintită, în direc
ția antrenării tineretului îq 
practicarea drumeției. îno
tului, schiului, cicloturismu
lui, popicelor, canotajului popu-

Iar, fotbalului etc., activități 
care, insă, n-ar trebui organi
zate sub forma unor competi
ții „festive", în cazul cînd con
dițiile permit, nu trebuie re
nunțat și la unele concursuri 
de amploare, dar acestea să 
aibă un caracter local, să ex
cludă sistemul de calificare la 
faze superioare, să fie de o 
mare diversitate.

Venind în întîmpinarea do
rinței oamenilor muncii, a ti
neretului, pentru practicarea e- 
xercițiilor fizice, prin crearea 
condițiilor necesare la locul de 
muncă, în cartiere, în apropie
rea noilor ansambluri de locuin
țe, în parcuri, stațiuni balneo
climaterice, la ștranduri, se 
coptribuie la întărirea Sănătății, 
la sporirea capacităților fizice 
și intelectuale ale populației, la 
dezvoltarea armonioasă fizică 
și morală a tineretului.

Deci s-a încheiat și 
etapă, a IV-a, ultima 
ria celor anoste, fără 
mea hocheiului nostru 
de mică și în orele de 
— să fie trezită din
lentă de vreun eveniment deo
sebit. De astăzi însă, puțini
lor îndrăgostiți de hochei li 
se vor adăuga, în mod cert, 
numeroșii amatori de specta
cole sportive de calitate, de
oarece, o dată cu etapa a V-a 
programul campionatului înce
pe să cuprindă jocuri echili
brate. Și interesul pentru a- 
ceste dispute este cu ațît mai 
mare cu cit rezultatele lor vor 
fi hotărîtoare în lupta pen
tru ocuparea primelor lacuri 
ale clasamentului.

Ar fi bine însă ca rolul de
cisiv al jocurilor de azi, mîine 
și duminică să nu influențeze

Agronomia Cluj s-a Impus 
greu, după multe emoții în 
fața echipei Petrol-Geologie 
București, singura dintre co
dașe care a mai încercat, reu
șind uneori, să ia în serios 
meciurile cu echipele frunta
șe. Ieri, de pildă, după ce au 
fost conduși cu 0—4, ca urma
re a unor greșeli de apărare, 
bucureștenii n-au cedat și ata- 
cînd mereu, au ajuns să re
ducă 
4—5 
urmă, 
vjnș
2—3), _......................
de Cazan I (3), Tarei (2), Ca
zan II și 0tvoș, respectiv Mi- 
hăilescu (4).

„CUPA OLIMPIA"

Panoramic sportiv intern
(Urmare din pag. 1)

serios din handicap: 
(mim 47) 1 în cele din 
studenți; clujeni au țn- 
cu 7—4 (3—0, 2—1,
prin puncțele înscrise

Duminica dimineața, la ora 
10, pe șos. Olteniței (km. 7), se 
va da startul în populara com
petiție ciclisță „Cupa Olimpia". 
Participă sportivi din toate sec
țiile bucureștene și Voința Plo
iești, la probele: seniori (60 
km), juniori mari (20), juniori 
mici (20), semicurse (10) și bi
ciclete de oraș (5).

Programul de azi, ORA 8 : 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc
— Petrol-Geologie; ORA 17: 
Steaua — Agronomia Cluj; 
ORA 19 : Dipamo București
— Avîntul Miercurea Ciuc.

mașinile existente în 
npasfră, automobilele sînt 
părțitg în 8 clase: PIN A 
600 CMC (Trabant. Fiat 
Pueh), PINA LA 770 CMC (Fiat 
600), FINA LA 850 CMC (Re
nault. Dauphine, Fiat 850), PINA 
LA 1000 CMC (Wartburg, Sko
da), PINA LA 1150 
1106 R', Renault 10, 
dett), PINA LA 1300 
1100 D, Fiaț 1300,
PINA LA 1600 CMC (VIV 1500 
Șț 1600. Fiat 1500, Mosfivici, 
Taunus 1? M și 15 M), PESTE 
1660 CMC Opel Re
cord, Țeunys 17 M și 20 M, 
Peygeot 404).

Mașinile admise în campio
nat trebuie să se încadreze în

CMC (Flat 
Opel Ka- 

CMC (Flat 
W 1200),

bui să desemneze echipa cam
pioană. Dar... Dinamo a cîștigat 
greu la Avîntul Miercurea 
Ciuc : 2—1, ca și Steaua în jo
cul cu Agroriomja: 4—3. In pluș, 
dinampviștii vor avea de su
portat absența „șușpendațitor0: 
Dumitraș și Pană. Așa. însă, 
manșa finală a pampionatpliu 
capătă un plus de echilibru și 
de incerțitudirte, 
reștg 
dele 
că.

O surpriză dezagreabilă. Ti) 
campionatele republicane 
de volei (A — feminin, 

B — feminin și masculin) nu 
mai puțin de 25 (!?) de meciuri 
aminate. O explicație care, de 
fapt, nu explică: în acest sfîr
șit de săptărpină sînt progra
mate și fazele de zonă ale 
campionatelor școlare și in 
majoritatea echipelor joacă 
cite 3—3 elevi ! Eșțg îpșă evi’ 
dent că pe undeva lucrurile au 
fost incurcate. Np cumva de 
federația de volei 7

n țoală țara, „Cupa pri
măverii" la tir, De fapt, 
primul concurs cu earac- 

repupliean dm aceșt sezon.

trăgătorilor (A- 
Rotaru, Fereca- 
adung „decari" 
de Mexico. In-

•f •

: ceea ce spo- 
și interesul pentru part!’ 
programate pînă dumini-

La București — pe poligoanele 
de la Tunari și Dinamo, reîn- 
tîlpire cu elita 
tanasiu, Tripșa, 
țy ș.g.) care 
peptru Cjiidad
teresant de urmărit acest debut 
oficial

După concursuri modeste, 
traseul de mqtocros de 
la Moreni va fi, dumini

că, gazda unei competiții de 
amploare, Pișțribnțig — exce
lentă, Vor lua startul toți aler
gătorii din campionatul repu
blican Și, în plus, experimenta
tul Tr. Macarie, absent motivat 
la prima etapă.

Așadar, viraje de mare spec
taculozitate, „șicane" de tot fe
lul Și = în general — acea pa
sionantă goană pe toată întin
derea traseului. Cine vor fi

cîștigătorii în „Cupa orașului 
Moreni" ? Cum vor evolua ~ 
mai ales — O. Puiu și E, Ke- 
resteș care, luni, urmează să 
plece in Franța pentru a 
cipa la cîteva concursuri 
iraționale ?

parli- 
jnter-

alte 
: „Cupa primă

veri;" )a rugby (dumini
că, Dinamo — Grivjța Roșie), 
finalele campionatelor republi
cane ale juniorilor mici la scri
mă, „Cupa Viitorul" și „Cupa 
Școlarul" Ia atletism.

Și, bineînțeles, fotbal... (ru
brica nsastcă de 
oferi cititorilor 
nunte înaintea 
care se așteaptă 
puns la întrebarea : 
F.G, Argeș ?“, 
toate — acei pași hotărîți pe 
drumul calității).

Pentru amatorii de 
sporturi: 
voriif* In

specialitate va 
ultimele amâ- 
e tapei de ia 

nu numai răș- 
„Steaua șau 

ci — înainte de

mai mult decit este necesar 
starea nervoasă a hocheiști- 
lor noștri fruntași, care și așa 
au rămas mult datori la ca
pitolul disciplină față de spec
tatori. De fapt, ca să fim 
drepți, datoria este ceva mai 
mare. Ea include și unele lip
suri în ceea ce privește teh
nica și tactica. Ce s-ar întîm- 
pla dacă în aceste etape jocu
rile ar fi de așa natură in
cit să ne facă să regrețăm 
mai tîrziu absența hocheiului 
din 
interne ?

Cu atît mai mult cu cit 
condițiile de joc sînt exce
lente, pentru că gheata, pre
gătită cu ajutorul mașinii 
Rolba, arată ca o oglindă. Și 
totuși se impune ca marcajul 
să fie refăcut (a fost șters 
de cuțitele Rolbei...), ca insta
lația de cronometraj să func
ționeze și ca lumina să fie 
perfectă.

Și acum despre partidele 
de ieri. Revirimentul despre 
care am vorbit în cronica 
noastră anterioară s-a făcut 
acum ceva mai mult simțit. 
In jocul disputat dimineața

programul competițiilor

I
ter
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A apârut nr, 3 
al revistei „SPORT și TEHNICĂ"

din sumar;

r- Privire în interiorul iul ,,Renault 8 Major".
— Cabane in Cosmos.
•ctt Planoare românești-

Construcții aviatice experimentale.
— ABC alpin : Gradele de ditii-uif.Ue.
— Cursele de automobile și progresul tehnic.
— De ce sucomba moțooiclismul ?
■— Receptor eu doi tranzistor!.
Revista publică, de asemenea, numeroase reportaje, foto

reportaje. noutăți tehnice, știri, magazin, răspunsuri iâ scri
sorile cititorilor.

32 pagini bogat ilustrate.

Ineeptnd cu amazoanele 
care l-qu fugărit pe Hercu
le, istoria abundă in exem
ple de discipline sportive 
masculine praetiegte de că
tre femei, Rxlstg. fentei au- 
tomobiliști și metocicliști, 
femei amatoare de catch și 
de lupte irț nprpi, există 
rugbyste, fotbaliste și, par 
rerșe, in eprind yem vedea 
femei-hqlterofil de categorie 
grea, care ar faeero să șe 
ascundă, pe Giganta lui Bau
delaire.

Și cu toate acestea mai 
există amatoare de volei și 
handbal, de fugă și sărituri 
— care nu vor să renunțe 
la grație în schimbul bicep- 
șilor și la talie in schimbul 
dezvoltării sțernocleidomas- 
toidianului.

Jn marile centre urbane 
oricine poate practica orice 
disciplină dorește — dar in 
micile localități, în orașele 
a căror tradiție sportivă a 
dispărut peste pșgpte^ sau 
încă n-a apucat șă apară

Meciurile 
s-au încheiat 
rezultate : Dinamo 
Odorheiul 
(1—0, 4—0, 
Miercurea 
Gheorghieni 
3-1).

după-amiază 
cu următoarele

Tîrnava
Secuiesc 13—0
8—0) și Avîntul

Ciuc — Avîntul
11—2 (5—0, 3—1,

Călin ANTONESCU

De această dată, portarul 
Talinazan (Petrol Geolo
gie) t'a prinde pucul ceva 
mai liniștit, fiind protejat 
de coechipierul său Cos- 
teseu, Fază din meciul 
Agronomia Cluj — petrol 
Geologie, disputa,t ieri in 

campionatul de hochei 
Foto: A. NEAGUFOTBALISTELE DIN TALMACIU

— organizatori, jucători, an
trenori privesc in liniște — 
și chiar cu satisfacție dis
pariția terenurilor cy plase 
și cașuri, a terenurilor cu 
piste de alergări și ștachete, 
înghițite de unicul, atotpu
ternicul teren de fotbal.

La „Firul roșu" In Tăl- 
maciu, din 2 500 salariați, 

1 800 sînt femei. Existau nu 
de mult echipe de volei și 
de handbal, se juca pmg- 
pong și se 
cele 1 800 
pregătesc 
face sport, 
cancii cu
handbalistele încearcă 
uite reflexul dobîndit de a 
apuca, mingea cu mina.

Evident, cele cîteva zeci 
de echipe de fotbal feminin 
nu. se pot crea peste noapte. 
Trecerea de la o disciplină

hi alta cere 
zele ay. fost 
șqrețȚ in pgrgginq a baze
lor sportive existențe și prin 
ind.emnyrile ce se fac auzi
te din ce în ce maf ener-

tțmp. Dgr 
puse prin lă-

m\\\\\\A\\\i1 mwww

făcea tir. Acum, 
de salariate se 
pentru a putea 
să-și încalțe bo- 
crampoane iar 

să-și

T-

gic: „Pentru întreținerea
coafurii folosiți jocul de 
cap". „Și Lolobrigida joacă 
fotbal!" „Dacă vreți să că 
pătați picioarele Gretei Gar
bo, faultați cu îndrăzneală".

Aceste îndemnuri ca și 
condițiile create (și Tălma- 
ciu nu e decit unul din a- 
Ceste exemple) vor furniza,

in sfîrșit, fotbalului nostru 
plutonul de jucători de care 
are qtița nevoie. In mini
jupe, și coafate după ulti
ma modă, fotbalistele îl vor 
handicapa nu numai pe 
BobbU C’iariton ci și pe 
Matthews in cadrul unui 
meci, cu qlds-boy-i Angliei, 

Inclinindii-se în fqțq fot
balului feminin suporterii — 
chiar ceț mai consecvenți - 
ii vor uita pe Mateianu și 
pe Constantin, pe Ene și pe 
Nunweiller iar revista Fot
bal își va înlocui instanta
neele de șut de pe copertă 
cu portretul unei Venus cu 
jambiere și gene rimelate.

Jocul dur vq cădea in de
suetudine și soții, spălînd 
vasele duminica după-amia- 
zd in timp ce soțiile lor vor 
fi la meci, vor asculta co
mentariul crainicei sportive:

— Ferindu-Și bombeul de 
lac, frumoasa extremă a ?- 
chipei Liliacul introduce 
balonul in poartă eu ajuto
rul tocului model. Dior cu 
incrustații fosforescente, ul
tima creație pentru meciu
rile în nocturnă. Spre deo
sebire de adversarele lor, ju
cătoarele echipei Mimoza 
poartă ghete CU nasturi, mo
del Bonnie and 
fuste cu panglici, 
mingea pe borul 
extrema Liliacului
din nou in careul advers, 
în tactul nemuritorului lun
go Jalousie...

...Si gșculțină meciul, 
printre lacrimi, foștii su
porteri, jucători și organi
zatori se. vor întreba : „Oare 
nu 
să
să sară la înălțime

Clyde și
Ducînd 

pălăriei, 
pătrunde

era. mai bine să le lăsăm 
joace handbal și volei.

Camil BACIU

(după o corespondență de 
la ILIE IONESCU).

••WHHiaaam.
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cm cititorii
Tovarășul Gligore, Seraa din 

eomuna Lunca, județul Bihor, 
este de părere cft în Starul nos
tra ar trebui să fie publicat^ 
după fiecare etapă,. și forma
țiile echipelor din divizia B. 
De fapt, nu-i prima oară eînd 
primim o asemenea, solicitare 
și din nou șîntem.puși In si’ 
tuația de a nu putea da un 
răspuns pe deplin afirmativ. 
■Multitudinea evenimentelor 
sportive pe care ziarul nostru 
ie are de reflectat (într-un spa
țiu totuși resțrfns) ne obligă să 
ne limităm (în numărul de 
luni) doar la publicarea de 
scurte cronichete despre meciu
rile diviziei B, fără anunțarea 
celor 28 de formații aliniate, în 
jocuri. Ne propunem, totuși, a 
prezenta pe rînd aceste forma
ții în funcție de meciurile cele 
mai importante sare au loc în 
fiecare etapă a campionatului 
diviziei B.

Un răspuns asemănător pu
tem da și tovarășului Gheorghe 
Marțea din București, ștr, A- 
luviunii 8, sectorul 5, care ne 
întreabă de ce nu sțnț comu
nicate în ziar formațiile de ți- 
neret-rezerve. în limita posibi
lităților de spațiu, vom publica, 
jn ordine, și loturile acestor 
echipe proaspăt constituite.

★
Mal mulți cititori, printre care 

Franclsc Schweb din Timișoara, 
ștr. Morarilor 1, Daniel Șodinca 
din Oradea, Aron Rusu, tehni
cian la Combinatul chimic din 
Tîrnftvenl, Petre Negurescu, sa
lariat la Uzinele „Grlvița Roșie" 
din București, s-au adresat re
dacției noastre în ultima vreme 
cu propuneri de schimbare a 
Sistemului actual de acordare a 
pupatelor la meciurile de fotbal. 
Aceste propuneri pornesc de la 
ideea de a se încuraja jocul o- 
fensiv în deplasare (pentru o vlc- 
tr -ie realizată în asemenea con
diții se sugerează, de pildă, a- 
cordarea nil a două puncte ca 
ptnă acum, cl trei) șl înscrierea 
cit mal multor goluri.

La prima vedere, aceste su
gestii par, desigur, Interesante, 
Utile chiar, dar la o examinare 
mal amănunțită Ies în evidență 
și anumite dezavantaje pe care 
le-ar comporta aplicarea lor. Toc
mai de aceea, experimentele care 
s-au făcut In alte țări pe baza

TRANSFERĂRILE- BUTURUGA PROVERBIALĂ
(Urmare din pag. 1) 

activității sale' să faciliteze 
ascensiunea elementelor de ta
lent, să determine o atmosferă 
de calm, de siguranță în viața 
internă a cluburilor, precum și 
relații loiale între jucători, an
trenorii, șl conducătorii aces
tor?,; să delimiteze net transfe
rul legal, de falsele piruete 
care-1 eludează; să simplifice 
pînă la esență operațiunea de 
transfer propriu-zisă, obișnuin- 
du-i pe oameni să se adreseze 
federației numai atunci cînd 
Sînt strict îndeplinite prevede
rile legale.

în contrast cu aceste repere, 
transferările deveniseră, în nu
meroase cazuri, probe de forță, 
<țe mistificare, de șmecherie 
șlefuită și poleită, de ample 
devieri de la etică și legalitate. 
De ani de zile (destul de mulți), 
acest tablou dezolant se reedi
ta, în ciuda coloritului său 
sumbru.

Fotbaliștii sînt la noi, con
form prevederilor actuale, le
gitimați pe viață Ia aceeași e- 
chipă, legați pe tot timpul ca
rierii sportive de un anumit 
jlpb. Nu există nicăieri stipu
lat dreptul de transfer al jucă
torului, în baza căruia, după o 
activitate de cîțiva ani, el ar 
putea solicita trecerea într-o 
altă grupare sportivă. In acest 
punct se găsește cheia proble
mei-

Nefiind hotărîtă șl limitată, 
perioada de activitate obliga
torie la o echipă, unii -jucători 
încearcă să plece în fiecare an 
(latent există această posibili
tate). Iată cpexistînd alterna
tive extreme — NICIODATĂ — 
și - ÎN FIECARE AN. Dăună
toare, fiecare în parte ; prin 
contopire, suma prejudiciilor se 
dublează. Vom enumera doar 

unor propuneri asemănătoare nu 
au dat rezultatei» scontate, fiind 
curîpd abandonate. în ceea ce 
ne privește, na îndoim că în 
campionatul nostru aplicarea pro
punerilor menționate ar avea o mai mare eficiență.

Antrenorul echipei de fotbal 
<Hn Bolintin-Deal, județul Ilfov, 
ne aduce la cunoștință că prin
tre jucătorii pe care îi are în 
pregătire se află un element 
foarte bine dotat fizic și cu 
regla posibilități de a deveni 
Un vgloroș yîrf de atac. După 
spusele antrenorului, acesta are 
viteză, șutează eu ambele pi
cioare, driblează excelent, lo
vește bine mingea cu capul. 
Sîntem asigurați că și la ora 
actuală jucătorul respectiv ar 
face față CU succes în unele 
echipe din divizia A.

Din păcate, nu ne șînt indi
cate numele jucătorului respec
tiv și al formației în care acti
vează. Cum însă Bolintțnul nu 
este departe de București, poa
te se va încumeta cineva in
teresat să meargă pînă acolo 
pentru a vedea despre ce-i 
vorba.

★

Faptele s-au petrecut In ziua 
de 6 martie a.c. In sala din 
parcul sportiv de pe str. Dr. 
Staicovicl se disputau meciuri de 
volei din campionatul orășenesc. 
Printre spectatori se aflau și 
cîțiva fotbaliști al echipei divi
zionare Progresul. Dar dacă unii 
dintre ei, Țarălungă de pildă, 
urmăreau cu interes jocurile, alții 
veniseră probabil numai să se 
amuze. Astfel, Alecu și Mocanu 
erau mai mult preocupați să facă 
„spirite" ieftine pe seama jucă
toarelor care se aflau in preajma 
lor sau treceau pe lingă el. Pe 
una dintre handbalistele fruntașe 
ale propriului lor club au ajuns 
chiar s-o insulte. Sesizat de cele 
ce se tntîmpli, cineva din con
ducerea clubului Progresul a a- 
tras atenția celor doi asupra 
comportării lor necorespunză
toare, dar Alecu și Mocanu și-au 
dat ■ in continuare drumul la 

„vocabular". „Oare așa trebuie să 
se poarte unii tineri cu colegii 
sau colegele de sport care apără 
culorile aceluiași club ?“ întreabă, 
pe bună dreptate, tovarășul Ion 
Mihal din str. Petre Gîdescu 10, 
martor la cele tntîmplate.

Desigur că nu așa, tovarășe 
Mihal. Credem, insă, că cei doi

cîteva : fricțiuni la sfîrșitul fie
cărui sezon, divorț afectiv ju- 
eățor-elub, dispariții, răpiri, 
șantaj, intervenții neprincipia
le, Imixtiuni brutale, neliniști 
și nesiguranță în incinta clubu
rilor (atitudini anulatorii pentru 
demnitatea și noblețea sportu
lui).

Obiecțiunea jucătorilor este 
la fel de substanțială. Nu li se 
recunoaște dreptul elementar 
de a hotărî la ce echipă vor să 
joace. Un fotbalist nu poate fi 
blocat 10—15 ani (pe toată du
rată carierei sportive) la aceeași 
echipă, împotriva voinței sale. 
Dacă el vrea să rămînă și clu
bul are nevoie de potențialul 
său, totul este în perfectă or
dine. Dar și atunci, jucătorul 
ar trebui să-și reînnoiască ade
ziunea, la cîțiva ani o dată.

După ce activează însă un 
număr de ani la o echipă, ju
cătorul poate dori să-și dobân
dească dreptul de a opta, în 
funcție de toate datele vieții 
sale personale (serviciul mi
litar, starea sănătății, rezolvări 
de ordin profesional, familiar, 
intelectual, sportiv etc.), exerci- 
tînd influențe puternice care 
pot merge pînă la restructura
rea vieții unui om între 18 și 
35 de ani. Este oare compati
bilă coexistența acestor date 
permanent mobile cu fixarea 
fotbalistului în „peretele" unei 
singure echipe ? Regulamentul 
în vigoare prevede dezlegări 
doar îți legătură CU facultatea 
și cu stagiul militar, dar există, 
oare, dreptul moral să fie ig
norate toate celelalte aspecte 
profund umane care compun 
viața oricărui individ ?

Iată de ce elementul cu pu
tere profund corectivă, aducă
tor de ordine, disciplină, echi
tate și de revitalizare a inte

fotbaliști vor fi puși la punct 
cum ea cuvine.

★
Doctorul Mircea Eliescu din 

Țr. Severin ne aduce la cunoș
tință o situație destul de ne
plăcută: în orașul său nu e- 
xistă, la ora actuală, nici o sală 
destinată activității șahiște. 
Pînă nu demult, iubitorii șahu
lui din Tr. Severin (mulți din
tre ei sînt jucători de categ. I 
și a IT-a) aveau — de bine, 
de rău — la dispoziție o mică 
sală cu ciment pe jos, neîncăl
zită. Acum n-o mai au nici pe 
aceasta, căci a luat-o ADAS-ul. 
La clubul Voința nu se poate 
juca șah, deoarece acolo se țin 
foarte multe ședințe. Și astfel, 
cei ce vor să practice acest 
sport, fie pentru a se pregăti 
și participa Ia competiții, fie 
în scop de relaxare după orele 
de muncă, nu au o sală a lor 
în care să se poată reuni zil
nic. Oare nu se găsește nimeni 
în Tr. Severin care să-i ajute 
pe șahiști în „dezlegarea" aces
tei... probleme 1

I. MITROFAN
N. R. Următorii cititori do

resc să corespondeze cu alți 
iubitori ai sportului : elevul
Pqmfil Berceanu, str. Parcului 
14, Jibou, județul Sălaj, și lă
cătușul Ion. Mihu, str. Moș 
Ajun <30, sectorul 6 — București 
(despre echipa de fotbal Petro
lul Ploiești); Gh. Căpraru, str. 
Teilor 23 — Craiova (despre e- 
chipa de fotbal Rapid Bucu
rești); Mihai Mihăilescu, Calea 
13 Septembrie 136, sectorul 6 — 
București (despre echipele de 
fotbal Steaua și F. C. Argeș); 
Alex. Nedelcu, elev la Grupul 
școlar al Uzinelor „Vulcan", 
str. Sergent Neagu Nicolae 15, 
sectorul 6 — București, și Ma
rian Trușcă, contabil ia s.m.t. 
Olari Pîrscoveni, județul OR 
(despre echipa de fotbal Stea
ua); loan Sighiartău, învățător 
Ia Școala generală de 8 ani din 
satul Corund, comuna Bogdand, 
județul Bătu Mare (despre e- 
chipa de fotbal „U" Cluj), 

resului sportiv In toate sensu
rile, ar li numai legitimarea 
fotbaliștilor pe a perioadă limi
tată în timp, fixată de comun 
acord in momentul transferării, 
cu toți jucătorii depășind vârsta 
junioratului, O dată oîștigată, 
această stare ar trebui conso
lidată printr-o armătură juri
dică, capabilă să-și impună 
stricta respectare de către toate 
forurile și departamentele. Li
mita minimă a perioadei de a- 
deziune ar putea fi stabilită la 
doi sau trei ani, cea. maximă 
rămînînd variabilă în funcție 
de latitudinea și acordul celor 
trei factori interesați, In acest 
răstimp, jucătorul nu va mai 
cocheta cp alte grupări sporti
ve, nimeni nu va mai veni să-l 
solicite în taină, să-1 deruteze. 
In cluburi se va instaura o at
mosferă mai calmă, propice lu
crului intens, loviturile de tea
tru și scenele de Far West, 
fiind exclușe îp noile condiții- 
îndeplinirea obligațiilor reci
proce, în perioada stabilită, va 
căpăta un dublu stimul, legai 
și moral. Fotbalistul liber să 
opteze periodic, eu sentimentul 
unei depline responsabilități, se 
va găsi încadrat in raporturi 
noi, cu acțiune asupra con
științei sale, Căci, opțiunea de
liberată presupune demnitate 
și actul acesta nu se poate 
refuza nimănui. Adeziunea ar 
putea fi întreruptă înainte de 
termen, dacă jucătorul nu este 
Utilizat un an de zile, dapă nu 
se îngrijește de propria-i sănă
tate, dacă se abate de la linia 
obligațiilor sale. Totul s-ar pe
trece la lumina zilei, ar dis
pare sumedenia de neregulari- 
tăți, intrate de atîtea orj în 
conflict chiar cu prevederile 
codului penal. S-ar termina de
finitiv cu atitudinea de raco

Foto î A. NEAGWFază palpitantă în fata porții dinamoviștilor băcăuani rezolvată in extremis de Ghiță

17 AMI
Colegii <ie echipă, adversa

rii de pe terenul de joc, prie
tenii ii zig, simplu și cald, 
„Manea". Un apelativ moștenit 
din copilărie, rezistînd ado
lescenței, păstrîndu-se și azi, 
în plină maturitate.

L-am urmărit pe Mircea Ne- 
delcu, căci despre el este vor
ba, la un antrenament. Stăteam 
în tribună, printre cîțiva supor
teri, probabil dintre cei care nu 
scapă nimic din activitatea dina- 
moviștilor băcăuani. In fața 
noastră, cu nasurile în sîrma 

lare, acea campanie insidioasă 
și de nestăvilit pentru atrage
rea și sustragerea jucătorilor, 
iar fotbaliștii voiajori s-ar re
educa sau ar fi scoși în afara 
legii. Intenția de a Părăsi clu
bul, anunțată din timp, ar 
permite antrenorului și condu
cătorilor să pregătească soluția 
adecvată.

Principiul pentru care pledăm 
are deplină valabilitate și în 
cazul echipelor militare și stu
dențești. Mai întîi, jucătorii au 
datoria să fie prevăzători. Cei 
ce știu că urmează să-și satis
facă serviciul militar, sau cel 
ce intenționează să intre în în- 
vătămîntul superior au datoria 
să anticipeze, dîndu-și adezi
unea la echipa precedentă aces
tor evenimente, pînă la terme
nul coincident cu viitoarea 
schimbare. Ar mai putea fi a- 
doptată și modalitatea utilizată 
în numeroase țări (R.S-F. Iu
goslavia, Franța etc,), unde fot
baliștii nu joacă decît într-un 
campionat intern, pe tot tim
pul satisfacerii serviciului mi
litar.

Asanarea transferărilor re
prezintă una din operațiunile 
cu mare influență în acțiunea 
de însănătoșire a fotbalului ro
mânesc. Propunerile expuse vi
zează oportunitatea modificării 
concepției existente și pornesc 
de la necesitatea (îndelung ig
norată), apărării intereselor tu
turor cluburilor (în pofida apa
rențelor fondul de jucători ai 
majorității acestora fiind labil, 
nesigur, fluctuant). Concomi
tent este susținut, în egală mă
sură, și dreptul jucătorilor la 
opțiune liberă, de cîteva ori în 
decursul carierei lor sportive, 
prin mijloace care-i exclud pe 
jucătorii voiajori și înclinați 
spre mercantilism sportiv.

DE FOTBAL
gardului care imprejmuiește te
renul, o duzină de puști. Mini- 
fotbaliștii clubului. Priveau an
trenamentul celor mari în tă
cere, înregistrînd zecile, sutele 
de mici amănunte din mișcarea 
jucătorilor pe care doar ochiul 
avid de copil care visează fot
balul și ziua și noaptea le prin
de din zbor. Din cînd în cind îi 
auzeam șoptind. „11 vezi pe nea 
Macea 2 El e peste tot." „O cli
pă nu stă locului. Fuge nemai
pomenit". „De unde o fi avînd 
atîta putere să alerge 2“ „E me
reu primul la minge". „Nu se 
lasă deloc".

Șe spune că sensibilitatea Și 
spiritul de ohservațîe ale copiilor 
sînt foarte ascuțite. Intr-adevăr, 
copiii prinseseră nuanțele esen
țiale — de portret moral — ale 
căpitanului dinamovistilor bă
căuani.

O putere de vojnță puțin obiș
nuită — tărie de caracter — per
severență — spirit ascuțit de 
luptă, iată ce descifrase mintea 
de copil la un jucător căruia 
spectatorii maturi ai stadioane
lor noastre ii cunosc sau intuiesc 
aceleași atribute,

...O discuție eu Mircea Nedel
cu scoate la iveală și alte tră
sături ale personalității sale.

O scurtă retrospecție în ca
riera fotbalistică...

— Am fost selecționat dintre 
copiii cartierului băcăuan Letea. 
„Pitic" la Steaua roșie, junior 
(jucînd apoi și la echipa senio
rilor), la. Flamura roșie, afirmîn- 
du-mă la „U‘‘ Cluj în perioada 
studenției. Din '55 pînă în ’59 
am jucat în echipa universitari
lor. din ’60 pînă în ’63 am făcut 
parte din lotul bqimăregn al. Mi
nerului, iar in 1963 m-am întors 
acasă. La Bacău, la Dinamo. 
Acum, la virsta de 31 de ani, 
am 17 ani ca fotbalist legitimat.

— Mulți înainte! Te-ai gîn- 
diț, totuși, vreodată pînă acum

DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ
® Stadionul „23 August", ora 

14: Dinamo București -• Fro- 
gresul; or» 15,45: Rapid — Stea
ua (ambele din divizia A);

• Stadionul Dinamo, ora 
10,30; Dinamo București —> Pro
gresul (tineret);

® Stadionul Giulești, ora 
9,45: Rapid — Steaua (tineret); 
ora 11,30; Rapid C.F. București 
— Progresul Brăila (divizia O); 

la retragerea din activitatea fot
balistică 7

— Eu, niciodată. Soția meat 
Mariana, juristă ca și mine, s-a 
gindit însă adeseori la acest 
lucru... Vă mărturisesc că mi-am 
organizat de asemenea manieră, 
viața, incit aș putea oricînd să 
las fotbalul. Oamenii mă respec
tă. Mi-am întemeiat un cămin 
trainic, aș putea oricînd să de
vin ceea ce se numește un „om 
liniștit, de casă". Iubesc insă și 
acum fotbalul ca un copil. Ei 
îmi dă imense satisfacții. Cea 
mai mare bucurie a mea rămîne 
aceea DE A JUCA FOTBAL. 
Oricînd, oricum. La meci, la. an
trenament, la „miuțe" chiar...

— Ești considerat un adevărat 
motor al echipei. Jucătorul care 
nu obosește, nu cedează în fața 
greutăților. Care este explica
ția ?

— Am fost, întotdeauna, un 
fanatic, aș zice, al fotbalului. 
Nopți pierdute, alcool, viață ne
sportivă, sînt lucruri pe care le 
știu doar de la alții sau din 
cărți. Eu am iubit fotbalul. Cu 
credință. Pentru că mi-a plăcut 
realmente foarte mult. Specta
tor fiind, urmăresc cu multă 
plăcere un meci de fotbal.

— O întrebare adresată jucă
torului care gîndește fotbalul J 
ce preferință ai între diferitele 
sisteme de jac ?

— Sînt adeptul, fără rezerve, 
al „manierei Celtic". 10 apără
tori, 10 atacanți, vîrtej de ac
țiuni, circulația rapidă și sur
prinzătoare a jucătorilor și a 
mingii...

— O întrebare finală : încer- 
cînd o sinteză, ce consideri că 
ai învățat în 17 ani de fotbal ?

— Deși nu caut să-l para
frazez cu orice preț Pe marele 
scriitor Albert Camuș, și eu 
cred că tot ce am mai bun, da- 
toresc fotbalului !

Marius RQPESCU

® Stadionul Metalul (Pante- 
iimon), ora 11: Metalul Bucu
rești Poiana Cimpina (divi
zia B);

• Stadionul Politehnica (fost 
C.A.M.). ora 11: Politehnica 
București — Portul Constanța 
(divizia B);

® Terenul Timpuri noi, ora 
11: T.U.G, București — Chimia 
Tr. Măgurele (divizia C).

h
® Duminică, frații Ene 

au marcat cele două goluri 
și astfel Dinamo Bacău a 
întrecut pe Universitatea 
Cluj. Cel mai bucuros din
tre ei a fost fratele mai 
mare, Gică. De ce ? Era pri
mul gol pe care l-a înscris 
după 9 luni, adică de cînd 
activează la această echipă. 
Să sperăm că acum i s-a 
redeschis apetitul pentru 
goluri, amintindu-i că pînă 
nu de mult se număra prin
tre golgeterii campionatu
lui...'

® Secția de fotbal a a- 
sociației Dunărea Giurgiu a 
hotărit scoaterea definitivă 
din viața sportivă a jucăto
rului Liviu Borțea, Motivul? 
Actele de huliganism săvîr- 
șiie de acest jucător.

@ Dan Anca a reapărut 
în jocuri oficiale. Fundașul 
clujean, care în toamna tre
cută a suferit o dublă frac
tură, și-a făcut reintrarea, 
deocamdată, în jocurile e- 
chipei de tineret.

® Zilele trecute, am pri

mit la redacție o scrisoare 
din partea lui Publik, fos
tul jucător al echipei Dina
mo Bacău, Am aflat cu 
acest prilej că el s-a sta
bilit în orașul Tg. Mureș.. 
Publik nu mai joacă fotbal. 
Este tehnician la I.I.S. Elec- 
tro-Mureș și totodată stu
dent în anul II la l.C.F. 
(cursul fără frecvență). Să 
sperăm că nu peste multă 
vreme vom auzi de antre
norul de fotbal Publik,

® Duminică, 17 martfe 
cu ocagia meeiplui do fotbal 
C.F.R. Timișoara — Vago
nul Arad, comitetul UTC 
de la uzinele de vagoane 
Arad a organizat o excursie 
cu autocarele ia Timișoara, 
cu participarea a 200 de ti
neri. Pînă aici toate bune. 
Dar, o dată cu începerea 
meciului, in timp ce tinerii 
arădani își încurajau 4n mod 
sportiv echipa, unii specta
tori timișoreni i-au „bom
bardat" cu pietre, rănind pe 
cîțiva.

Am vrea să amintim că 
în toamnă, la Arad, C.F.R. 
Timișoara a cîștigat cu 1—0. 
meciul desfășurîndu-se în 
bune condițiuni. De ce la 
Timișoara n-a fost la fel’
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„NICI UN PORTAR DIN LUME..."

In octombrie 1925, o altă „haltă" de neuitat. 
Meciul Ungaria — Spania, la Budapesta. Iubitorii 
fotbalului din Europa erau foarte curioși să vadă 
cine va cîșțiga această întîlnire dintre cele două 
mari forțe fotbalistice. Deși ungurii au fost su
periori în joc, victoria a revenit spaniolilor cu 
1—0. La meci au fost prezență numeroși ziariști 
din țările europene. Trimisul special al revistei 
berlineze ,,Fussball Woche“ serial „Fără Zamo
ra, spaniolii ar fi cunoscut o înfrîngere cumplită. 
Ungurii au dominat copios, dar s-au lovit de 
un zid de netrecut : de marele Zamora". In mi
nutul 14, Molnar a șutat năpraznic. „Bomba" a 
fost atît de puternică incit Ricardo, deși a reușit 
să respingă mingea, s-a dezechilibrat și a căzut. 
Balonul a ajuns la un coechipier care, zăpăcit 
de fază, l-a reluat cu capul spre propria poartă. 
Cu o săritură nemaipomenită, Zamora s-a ridi
cat și a salvat un gol gata făcut., Redactorul ger
man scria în continuare că „nici un portar din 
lume nu ar fi putut salva autogolul"...

Un an mai tîrziu, Zamora, împreună cu echipa 
sa Espanol, a efectuat un turneu în Uruguay și 
Argentina. Cu acest prilej, formația iberică a 
învins eu 1—0 pe Nacional Montevideo, echipă 
care avusese în componență nu mai puțin de 5 
jucători internaționali din naționala Uruguayului, 
campioană olimpică în 1924. „Divinul" Zamora 

a triumfat și aici. A fost mai mult o victorie a 
lui don Ricardo, dealt a clubului catalan.

RĂNILE EROULUI

în 1927 a urmat revanșa- meciului cu Franța, 
pe stadionul „Colambes". Lui Zamora, această in- 
tilnire îi produce amintiri triste. în primele mi
nute, don Ricgrda șe evidențiază apărind cu bra
vură un șut al lui Boyer, Dar, după ce a prins 
balonul, trei înaintași ai gazdelor l-au atacat ne
regulamentar. Zamora a căzut și s-a ales cu o 
rană pe față, a cărei cicatrice este vizibilă și 
astăzi. Pe jumătate leșinat in această busculadă, 
celebrul portar a scăpat balonul din mină și 
Boyer l-a trimis în plasă 1 Spre stupefacția pu
blicului, arbitrul a acordat gol!

Nu mult după acest incident, spaniolii reușesc 
să egaleze. în pauză se constată că accidentul lui 
Zamora este mai serios decîț se credea. I se 
propune să nu mai Joace, dar ambițiosul don 
Ricardo nu acceptă nici în ruptul capului. în 
fine, pentru a putea continua jocul, i se face 
o nouă cusătură și Zamora, cu fața bandajată, 
apare în poarta echipei sgle. Totuși, îngrijirile 
ce i s-au dat n-au ajutat la nimic, Peste puțin 
timp, Ricardo, care-și pierduse aproape cunoștin
ța, a părăsit terenul, locul său fiind luat de 
Vidai.

Anul 1929 marchează apogeul la care a ajuns

„De aproape c!e .jumătate <Je secol am dat sute de mu 
de autografe» — spunea recent Zamora. Iată 1 la

Rio de Janeiro, în anii tinereții, dînd un autograf

fotbalul spaniol. învingind, pe stadionul Metro
politan din Madrid, formația Angliei, cu 4—3, re
prezentativa Spaniei a atins practic virful pira
midei în ierarhia fotbalului continental. Dar cei 
25 000 de spectatori s-au arătat nemulțumiți de 
forma slabă a lui Zamora. Pentru prima oară 
„divinul" don Ricardo a fost huiduit și fluierat 
„la scenă deschisă". Englezii au marcat două 
goluri în primele 20 de minute ! Intr-adevăr, ne
înțelegerile lui Zamora eu fundașul Pena au dus 
la înscrierea celor două goluri. Dar meciul nu 
era jucat. în continuare, spaniolii au evoluat ex
celent și în min. 39 tabela de marcaj indica 
2—2 ! Nici după pauză Zamora n-a arătat forma 
sa de altg dată. Primește un nou gol, determi- 
nind spectatorii din tribune să-și manifeste ne
mulțumirea : „concertul de fluierături îți asur
zea pur și simplu urechile" — remarcă don Ri
cardo. în final, însă, gazdele marchează alte 
două puncte și Spania obține o victorie de mare 
prestigiu în fața insularilor, neînvinși pînă <?- 
tunci. Abia după meci s-a descoperit „misterul" 
formei slabe a lui don Ricardo, Medicii au con
statat că Zamora apărase în acest meci cu o 
coastă fracturată !

Ricardo Zamora a avut un curaj de toată lau
de, fiind considerat aproape nesăbuit datorită te
merarelor sale intervenții. Fotografiile făcute la 
meciuri și martorii oculari confirmă marile sale 
calități, puse în valoare în momentul cînd poar
ta sa era în pericol. Așa se explică, de altfel, nu
meroasele sgle accidentări, dintre care unele deo
sebit de grave. Palmaresul accidentelor sale este 
impresionant : 10 fracturi! Unele accidente au 
lăsat urme care se pot vedea și azi: vomerul 
fracturat, cicatrice pe buze și chiar pe limbă, 
umerii deplasați, mîinile pline de semne — sînt 
fără îndoială ttmintiri ale unor fapte cu adevă
rat eroice. Cînd vorbește despre amintiri, Zamo
ra nu-și poate ascunde zîmbetul: „Dacă aș mai 
juca fotbal, tot postul de portar l-aș alege. Au 
fost zile mărețe, pe care nu le VQi uita niciodată. 
Satisfacțiile au fost cu mult mai mari deciț mi
cile accidente survenite în timpul meciurilor".

HIPNOTIZATOR Șl GENTLEMAN

Acestea au fost doar citeva din momentele 
memorabile ale strălucitei sale cariere sportive, 
care însumează nu mai puțin de 46 de apariții 
în echipa națională a Spaniei — cifră realizată 
in acea vreme de foarte puțini fotbaliști din 
lume-

Dacă cele descrise pînă acum constituie minu
nate exemple de curaj și măiestrie pentru tine
rele generații de fotbaliști, Ricardo Zamora a 
avut și un „punct negru" in getivițateg șa spor

tivă. O spune chiar el: „Fumam, zilnic, chiar 
peste 60 de țigări. Fiind o fire extrem de ner
voasă, antrenorul mi-a permis să fumez chiar 
in pauză 3—4 țigări (!). Ba mai mult, fumam și— 
sub duș".

Cit de dăunător a fost acest obicei și-a dat 
seama Zamora mai tîrziu, după ce a abandonat 
fotbalul, cînd a renunțat definitiv ța fumat. De 
15 ani, don Ricardo n-a mai pus țigară în gură !

Don Ricardo a dus, în rest, o viață sportivă. 
Nu a fost nicicînd prietenul băuturilor, La ban
chetele și festivitățile care abundau in timpul 
strălucitei sale cariere, închina mai mult formal 
o cupă de șampanie.

Acesta a fost, pe scurt, marele jucător al lumii, 
Ricardo Zamora. Performanțele sale, acrobația 
Pe egre o stăpînea, îl situează pe Zamora în vîr- 
ful piramidei marilor jucători ai tuturor timpu
rilor. Orieg fotbalist din generația sa este mîndru 
de a fi jucat cy el sau împotriva sa. Acela care 
i-a înscris vreun gol nu poate uita niciodată a- 
eeaștă bU"urie. Unul dintre aceștia este Ales- 
sadro Frigeiro, născut pe coasta americană a Pa
cificului, Frigeira, poreclit „Muqho", g fost un 
fotbalist cu mare renume între (inii 1930—40. A 
jucat în Elveția, la Lugano și Servette Geneva, 
și în Franța, devenind ulterior antrenor al echi
pei columbiene Bogota. Cred că rințiurile ce ur
mează îl caracterizează deștul de bine pe „divi
nul" don Ricardo. Ele aparțin lui Frigeiro și au 
apărut în ziarul „Sport" din Ziirich sub titlul: 
,,Zamora — hipnotizator și gentleman". „Pe vre
mea mea, numele Zamora a fast sinonim cu g- 
cela al unui portar celebru. Dacă ar fi fost după 
mine, aș fi acordat acestui om — cel mai mare 
portar al tuturor timpurilor — un titlu de no
blețe... Cea mai mare calitate a sa a constat ÎP 
puterea hipnotică, ce fascina pur și simplu pe 
înaintași, Principala țintă și mîndrie a unui ju
cător era aeeea de a fi înscris un gol în poarta 
lui Zamora. Eu am avut această fericire cînd 
eram încă foarte tinăr și Zamora, la 35 de ani, 
se apropia de sfîrșitul carierei sale. După meci 
i-am cerut un autograf. Nu, nu e cu putință așa 
ceva — mi-a răspuns don Ricardo. Sîntem doar 
colegi ! Abia după lungi insistențe mi-a acordat 
o fotografie, cu următoarea dedicație : Cu depli
nă admirație prietenului și colegului meu, Fri
geiro — semnat Zamora.

Don Ricardo a fost un gentleman apreciat de 
toți pentru, calitățile sale sportive deosebite și 
pentru marea sa modestie".

Traducere și adaptare de
Ion OCHSENFELD

(SSÎRȘIT)



CORESPONDENTE SPECIALEHANDDALIȘTII ROMANI
TREI PARTIDE DECISIVENEINVINM

IN SEZONUL DE SAEA

ALE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
îndeosebi 
pentru a 
dintre ti- 
candidea- 
încercînd

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
Cortina va cădea în curînd 

peste sezonul de sală al hand- 
baliștilor. Principalele confrun
tări ale marilor formații de pe 
continent, o dată încheiate, nu 
a mai rămas decît să așteptăm 
— în primele zile ale lunii vi
itoare — desemnarea noilor 
cîștigătoare ale „C.C.E.".

Principala caracteristică in 
activitatea formațiilor masculi
ne, în această stagiune, a con
stat în marea infuzie de tineret 
administrată aproape tuturor 
selecționatelor, care aspiră la 
o poziție superioară în elita 
mondială a acestui sport. După 
ultima ediție a mondialelor , 
desfășurată anul trecut în Sue
dia, principala preocupare a 
celor care coordonează și în
drumă evoluțiile celor mai pu
ternice echipe naționale (Be- 
drich Kdnig în Cehoslovacia, 
Kurt Wadmark în Suedia, Ivan 
Snoj în Iugoslavia, Hans Seiler 
în R. D. Germană, Bernard 
Vick în R. F. a Germaniei, 
Ghîorghi Sarasidze în U.R.S.S. 
și Per Talman în Danemarca) 
a fost continua împrospătare a 
rîndurilor selecționatelor res
pective. Aceasta explică într-o 
mare măsură noianul de rezul
tate contradictorii și unele 
schimbări în ierarhia primelor 
valori ale handbalului mondial.

Singura reprezentativă care 
nu a cunoscut în acest sezon 
înfrîngerea este 
niei. Nu trebuie 
tul că în cele 9 
nute, numai în
fief, „7“-le nostru nu a întîlnit 
redutabilele formații ale Ceho
slovaciei, R. D. Germane și 
Suediei. Antrenorii N. Nedef și

cea a Romă- 
omis însă fap- 
meciuri susți- 
propriul său

E. Trofin au folosit 
lunile acestei ierni 
verifica cît mai mulți 
•nerii handbalști, care 
ză la tricoul național,
în felul acesta să alcătuiască un 
nou nucleu de bază al echipei 
pe care o vor prezenta la viito
rul campionat al lumii din 1970. 
Și in linii mari activitatea lor 
a fost încununată de succes.

Alte trei echipe rămîn în 
continuare virtuale pretendente 
la supremație. In primul rînd, 
actualii campioni mondiali, ju
cătorii cehoslovaci (învinși 
doar de danezi cu 16—14), și a- 
poi cei din R. D. Germană (au 
pierdut tot în fața Danemarcei 
cu 17—19) și R. F. a Germaniei 
(singurele înfrîngeri : 16—28
cu România și 19—21 cu Ceho
slovacia). Printre selecționatele 
aflate la mijlocul obișnuitului 
clasament, pe care vi-1 oferim 
în finalul fiecărui sezon, sur
prinde prezența Poloniei, re
marcabilă în ultima vreme prin 
jocul ei atletic și deosebit de 
viguros. Mai puțin strălucitoa
re ca în anii trecuți, reprezen
tativele Danemarcei și U.R.S.S. 
s-au relevat mai mult prin- 
tr-o... neobișnuită inconstanță, 
coborînd citeva trepte ale cla
samentului (danezii de pildă, 
au învins Cehoslovacia și Sue
dia, și au pierdut in fața hand- 
baliștilor norvegieni !). In orice 
caz, diferențele dintre frunta
șele continentului ,s-au nivelat 
simțitor, fapt care
considerabil interesul față de 

I întrecere a celor 
handbaliști din lume.

sporește

pasionanta 
mai buni 1

AcL VASILIU

1. ROMANIA 9 9 0 0 200—134 100%
2. R. D. Germană 7 6 0 1 140—102 85%

3—4. Cehoslovacia 5 4 0 1 89— 79 80%
3—4. R. F. a Germaniei 10 8 0 2 202—183 80%

5. Iugoslavia 10 6 2 2 184—151 70%
6. Suedia 8 5 0 3 138—125 62%
7. Polonia 7 2 2 3 199—131 42%

8—9. U.R.S.S. 11 4 0 7 189—182 36%
8—9. Ungaria 10 3 2 5 182—199 36%

9—11. Danemarca 10 3 1 6 158—166 35%
D—11. Norvegia 10 3 1 6 146—158 35%

Asalt milanez la poarta belgienilor : fundașul Dewalque (nr. 4) 
respinge 
gata sa

balonul cu capul, în timp ce portarul Nicolay este 
intervină. Fază din meciul Milan — Standard, 2—0

Telefoto : U.P.I.—AGERPRES

GIANNI RIVERA A RATAT
UN PENALTI...

întîlnirea decisivă (a treia), 
dintre Milan și Standard Liege, 
s-a încheiat cu victoria echi
pei italiene cu 2—0 (1—0), și 
astfel milanezii și-au cîștigat 
un loc în semifinalele „Cupei 
cupelor". De data aceasta, ita
lienii au pornit dezlănțuiți la 
fiecare început 'de repriză, în
scriind cele două goluri în 
primele minute după fluierul 
de începere: min. 2: Prati șl 
min. 48 : Rivera. Ambele punc
te au fost de toată frumuse
țea. Sormani a trimis balo
nul cu capul spre poartă, Ni
colay nu a putut reține și a 
respins pînă la Prati, care, atent, 
a reluat în plasă. La un fault 
în careu comis asupra lui 
Prati, Rivera execută penaltiul 
dar îl ratează! (min. 32). Du
pă pauză, același Rivera este 
iertat de greșeala comisă prin 
bomba expediată în poarta

belgienilor care înseamnă tot
odată al doilea gol.

Francezul Barde a condus 
echipele :

MILAN: Cudicini — Anqul- 
letti, Schneliinger, Scala, Ma- 
latrasi, Rosato, Hamrin, Lo- 
detti, Sormani, Rivera, Prati.

STANDARD LIEGE: Nico
lay — Beurlet, Thiessen, De
walque, Jeck, Pilot, Semme- 
ling, Naumpvici, Claessen, 
Smailovici, Cajoud.

Cesare TRENTINI

UWE SEELER
REDIVIVUS!

DUEL AL ANALIZELOR ÎN FINAL
După runda precedentă, în 

care în toate cele șase partide 
participanții concursului au ju
cat cu dîrzenie la cîștig, runda 
a 8-a a prezentat un contrast 
izbitor. După circa 3 ore de 
joc pe cinci din cele șase table 
de demonstrație atîrna carto
nașul anunțînd încheierea. par
tidei prin REMIZA. Numai

SURPRIZE
IN DESCHIDERE

maeștrii Troianescu și Wade au 
dus o luptă fără compromisuri, 
dar și ei au trebuit să cadă de 
acord asupra remizei, după ce 
epuizaseră toate posibilitățile 
de a juca la cîștig.

Astfel, runda a 8-a a turneu
lui a realizat un record — 8 
remize, dezamăgind în bună 
măsură pe spectatori și spul- 
berînd speranțele de combati
vitate trezite cu

Singurul lucru 
trecut 
tarea, 
ieri, a 
Florin
ianescu. După cum se vede din 
poziția diagramei, Troianescu 
avea avantaj material, ceea ce 
îi dădea perspective de cîștig.

o zi înainte, 
interesant pe- 
a fost dispu- 
dimineții de

la turneu 
in cursul 
partidei întrerupte dintre 
Gheorghiu și Dr. O. Tro-

APARAREA SICILIANA

Alb : B. Parma

Negru : V. Ciocîltea Negru : Dr. O. Troianescu

cu 3—2, a pierdut la limită pe 
celelalte două, cu 1—0.

Jucînd pe teren neutru, la 
Berna, Juventus a fost echipa 
mai bună obținînd o victorie 
meritată : 1—0 (0—0) aprecia
tă de cei 42 000 de spectatori 
prezenți pe stadionul „Wank- 
dorf". în prima repriză jocul 
a fost echilibrat, concentrat 
mai mult în mijlocul terenu
lui. După pauză, italienii ata
că dezlănțuit și reușesc să 
înscrie siijgurul punct al par
tidei : Roger Magnusson — 
cel mai bun jucător de pe 
teren — driblează 3 adversari 
și marchează printr-un 
fulgerător de la 10 mi 
1—0 în min. 57, și cu 
scor ia sfîrșit partida.

Arbitrul elvețian Gottfried 
Dienst a condus formațiile:

șut
Este 

acest

JUVENTUS: Anzolin 
vadore, Leoncini, 
Castano, Sacco, Magnusson, 
Del Sol, Zigoni, 
Menichelli.

Sal-
Bercelino,

Cineslnho,

Jucată în runda a 7-a.
I.e2—e4 c7—c5 2.Cgl-f3 

Cb8—c6 3.d2—dl c5:d4 4.Cf3: 
d4 e7—e5 5.Cd4-b5 a7—a6 6. 
Cb5—d(i-ț- Nf8:d6 7.Ddl:d6 
Dd8—f6 8.Dd6—c7 (Una din
tre cele mai bune continu
ări în această poziție mult 
analizată, deși personal, pre
ferăm mutarea lui I. Băla
nei 8.Da3 !) 8...Cg8—e? 9. 
Cbl-c3 0—0 (Excelentul cu
noscător al acestei variante, 
maestrul F. Baumbach, con
sideră că aci cel mai bine 
este 9...Cb4 10.Nd3 d5 11.
e:d5 ! cu un mic avantaj 
pentru alb) lO.Ncl—e3 d7— 
d5!?? (O încercare riscan
tă. Probabil Ciocîltea avea 
in vedere o întărire a jocu
lui negru dar n-a mai ajuns 
s-o aplice) U.e4:d5 Cc6—d4 
12.0—0—0 ! (Continuarea teo
retică era 12.Nd3 Nfă 13.0—0 
—0, dar Parma întărește jo
cul albului) 12...Nc8—fă 13. 
f2—fi ! (Vezi diagrama. O 
mutare foarte bună care

Alb : F. Gheorghiu

fost

profite de po- 
regelui negru) 
(La 51.Re3 ar 
tare Th2) 51...

sHH K

Continuarea partidei a 
foarte interesantă: 46.f6 (Mu
tarea secretă) 46...h:g5 47.N:gb 
a5 ! 48.a3 a:b4 49.a:b4 Ta6 5O.h6 
(Singura șansă a albului este 
de a încerca să 
ziția proastă a 
5O...Ta2+ 51.Rf3 
fi urmat foarte
Ta31 52M2 TaG! 53.h7-\- Rh8 
54.Ng5 Nh6! (O manevră inge
nioasă care pune albului pro
bleme grele. După cum ne-a 
spus Florin Gheorghiu, el n-a 
observat .această posibilitate la 
analiza făcută) 55.Nh4 Td6!? 
(De ce nu 55...Nd2 ? La 56.Nd5 
ar fi putut urma 56...R:h7 57. 
N:f7 N:c3 58. Ne8 Tb6 59.Î7 
N:b4) 56.Rg4 Td3 57.Nc6 TX3 
58.Ne8 R:h7 59.N:f7 Tel 6O.Rh5 
(Acum poziția activă a pieselor 
și pionul „f“ dau albului con- 
trașanse) 6O...Tgl 61.Ne8 Nf8

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininniiiiiniirmimiimmmniiniiniiiiiiiifiiijiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiinni

scoate în evidență defectele 
poziției negrului) 13...Cd4:c2 
(Singura posibilitate) 14.Ne3 
—că ! Tf8—c8 (La 14...Tfe8 
urmează 15.f:e5 DI164- 16.
Td2 cu avantaj decisiv) 15. 
Do7:e7 TeSică 16.De7:c5 TaS 
—c8 17.Dc5:c81 (Cel mai 
simplu. Pentru damă albul 
obține două turnuri și un 
cal, ceea ce este mai mult 
decît suficient pentru victo
rie) 17. .Nf5:c8 18,Rcl:c2 Dt6: 
f4 19.dă-d6 ! Nc8—fă+ (19...
Ndî 2O.Nd3) ZO.Nfl—cl3 eă— 
e4 21.Cc3:e4 Nfă:e4 22.d6—d7 
DI4-C7-I-' 23,Rc2—bl și ne
grul a cedat.

TROIANESCU

63.1Vd3-f- Rh8 64.Ng5 
(Poziția este remiză.

62.N: b5 c3 
Tg2 65.Ne4 
Negrului ii lipsește un tempo 
pentru a cîștiga) 65...Te2 66.Nd,3 
Th2 + .' ? 67.Rg6 Tg2 (Nu
67...C2 68.17 Th6-|- ? 69.N:h6 N: 
h6 7O.N:c2 șl albul cîștigă !) 68. 
Ne4 Tg4 69.RJ5 T:g5-f- Remiză.

Cu disputarea acestei parti
de, situația s-a clarificat în 
partea superioară a. clasamen
tului, deși el nu este încă defi
nitiv din cauza partidei ami
nate Ciocîltea — Liebert. De
oarece numărul participanților 
este impar, unii au jucat pînă 
acum cite opt partide, alții nu
mai șapte. De aceea vom în
cerca să schițăm un clasament 
real, bazat pe numărul puncte
lor pierdute. El se prezintă 
foarte interesant, anunțînd o 
luptă strînsă pentru primul loc. 
Intr-adevăr, deocamdată în 
frunte se află marii maeștri 
Bilek, Ghipslis și Parma cu 
cite 2% puncte pierdute (cite 
5 remize), urmați de Gheor
ghiu 
dute
(din 
dute

și Driiner cu cite 3 pier- 
(din 7), Liebert 3 pierdute 
6 jucate) și Jansa 3 pier- 
(din 8).

S. SAMARIAN

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

înotătorii români participă

la concursurile de la
si Berlin

Milano

Andrei, 
Manatu 
însoțite

înotătoarele Anca 
Agneta Sterner, Gica 
și Georgeta Cerbeanu, 
de antrenorul Gh. Dimeca, au
plecat ieri Ia Milano, pentru a 
participa la un important con
curs internațional.

Tot ieri, Zeno Oprițescu, Zita 
Erdely, Liliana Burlacu, Emil 
Manolescu și Liviu Copcealău,

Tiparul: L P. .Informația", str. Brezoianu 23—25.

împreună cu antrenorul Cris
tian Vlăduță, au plecat la Ber
lin, pentru a lua parte la un 
concurs rezervat 
născuți in 1954 s

t înotătorilor 
și mai mici.

POLOIȘTII DE
AU PLECAT

LA VOINȚA CLUJ 
IN CEHOSLOVACIA

polo Voința ClujEchipa de 
a plecat ieri în Cehoslovacia, 
unde va susține o serie de me
ciuri în compania echipelor 
țării gazdă. (P. RADVAN1 — 
coresp.).

Al treilea meci dintre Ham
burger S.V. și Olimpique Lyon 
desfășurat la Hamburg a dat 
cîștig de cauză gazdelor (2^—0) 
care s-au calificat în semi
finalele „Cupei cupelor". Ast
fel, Hamburger S.V. este a 
doua formație vest-germană 
(după Bayern Munchen) care 
obține calificarea în etapa 
penultimă a competiției. Des
fășurat pe „Volkspartstadion", 
meciul decisiv a evidențiat 
forma excelentă a interna
ționalului Uwe Seeier (în re
venire față de partidele an
terioare) care a fost autorul 
celor două 
47 și 58.

Arbitrul 
a condus

HAMBURGER' S.V.: Oczan 
— Sandmann, Kurbjuhn, H. 
Schulz, Horst, W. Schulz, 
Dieckmann, Horing, Uwe 
Seeier, Kramer, G. Dorfel.

OLYMPIQUE ] 
veau — Kuffer, 
Flohic, Rocco, 
Schwinn, Pin, Di 
bert, Maison.

goluri în minutele

olandez Aibrecht 
echipele :

Domotor — unul dintre cei mai buni 
Ungariei. După Karpati, el este cel mai 

selecționatei maghiare

jucători ai echipei 
în vîrstă jucător al

Va reuși echipa Ungariei
să obțină al șaselea titlu

olimpic la polo ?
KALMAN MARKO- 
se ocupă de pregăti- 
maghiar, încearcă un 
această întrebare.

La ultimele șapte ediții ale 
Jocurilor Olimpice, reprezentati
va' de polo a Ungariei a cucerit 
de cinci ori titlul de campioană. 
Este, fără îndoială, o performan
ță deosebită. Dacă privim însă 
cu atenție acest palmares, ajun
gem la o concluzie interesantă t 
poloiștii maghiari au cucerit 
două ediții la rind medaliile de 
aur, la ediția următoare au pier
dut titlul, apoi din nou de două 
ori la rind campioni olimpici 
și iarăși pierderea titlului. Ast
fel. la J.O. de la Los Angeles 
și Berlin echipa Ungariei a de
venit campioană, a pierdut lo
cul I la Londra, a cîștigat din 
nou medaliile de aur la Hel
sinki și Melbourne, după care 
a urmat „bronzul" de la Roma. 
Și cum la Tokio poloiștii ma
ghiari au urcat din nou pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului, ar urma, potrivit acestui 
ciclu „matematic", o nouă me
dalie de aur la Ciudad de Mexi
co ! E realizabilă această perfor
mantă ?

Să privim în mod realist lu
crurile și să vedem dacă ulti
mele evoluții ale poloiștilor ma
ghiari îndreptățesc speranțele în 
cucerirea titlului suprem. După 
cum se știe, în ultimii ani echi
pa noastră nu a obținut rezulta
tele scontate. Ea a pierdut titlul 
la C.E. de la Utrecht, după care 
nu a mai cîștigat nici un turneu 
de anvergură. Este adevărat, pe 
plan internațional forțele s-au 
echilibrat 
echipele 
Italiei și
șanse egale la primul loc în ie
rarhia mondială. In plus, să nu 
uităm că și formația R.D. Ger
mane a progresat foarte mult în 
ultimul timp. Firește, în aseme
nea condiții ne întrebăm: ce 
anume va hotărî rezultatul între
cerii de la Ciudad de Mexico ?

MAGNUSSON

In prima etapă, bazinul a 
neglijat. Aproape SO la sută 
volumul pregătirilor s-a ta
pe uscat. în faza a doua,

LYON : Cha- 
Le Borgne> 

, Nouzaret, 
i Nalio, Ram-

Dieter HENNIG

SUEDEZUL
ROGER MAGNUSSON,

CEL MAI BUN DE PE TEREN
Abia 

de joc, 
asigurat 
finalele 
europeni". Adversarul pe care 
l-a întîlnit în „sferturi", Ein
tracht Braunschweig, s-a 
vedit deosebit de tenace 
toate cele trei meciuri 
după ce a cîștigat primul

sensibil în ultimii ani,
U.R.S.S., Iugoslaviei,
Ungariei aspirînd cu

după 270 de minute 
Juventus Torino și-a 
calificarea în semi- 
„Qupei campionilor

EINTRACHT BRAUN
SCHWEIG: Woter — Grzyb, 
Moll, Schmidt, Kaak, Baese, 
Gerwin, Elfert, Saborowski, 
Duiz, Mass.

F. C. AUSTRIA
DOZSA - BUDAPESTA

Pe un timp însorit, în pre
zenta a 10 000 de spectatori, 
la Viena s-au întîlnit forma
țiile F.C. Austria și Dozsa Uj- 
pest Budapesta, într-un meci 
contînd pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Europei 
Centrale" la fotbal. După ce 
la pauză gazdele conduceau 
cu 1—0, în final cele două 
echipe au terminat la egali
tate :

Wolfgong THIEL

. >

Ecourile strălucitei victorii a boxerului italian Nino Ben- 
venuti în fața lui Emile Griffith sînt încă destul de puternice 
în Italia. Imaginea noastră redă un aspect al ceremoniei orga
nizate de primarul orașului Trieste, Marcello Spaccini, în ca
drul căreia campionului mondial i-a fost înmînată o înaltă 
distincție locală.

Antrenorul 
VICS. care 
rea lotului 
răspuns la

— O fracțiune de secundă 
poate hotărî totul. Dacă se ob
servă o fisură în echipa adversă 
— să zicem viteză scăzută în 
înotul unui jucător, o pregătire 
fizică slabă — acolo trebuie în
dreptată atenția. Sesizarea ori
cărei slăbiciuni, înaintea adver
sarului, poate fi hotăritoare.

— Ce noutăți în tabăra polo
iștilor maghiari ?

— Intii să vă spun — declară 
Markovics — că in lot a revenit 
fostul internațional Karpati, 
component al echipei care a cu
cerit de trei ori titlul olimpic. 
In campionatul din toamna anu
lui trecut, Karpati a avut o for
mă ca în prima tinerețe. Pentru 
a reveni în lot i-am pus citeva 
condiții: să ajungă la o greutate 
de 73 de kilograme, să înoate 
sub un minut suta de metri și 
sub 2:18,0 pe 200 m.

Alături de acest veteran, foar
te conștiincios, se află 'și’ celă
lalt decan de vîrstă, DSmotor.

— Și despre pregătiri ?
— Lotul și-a început pregăti

rile la 4 decembrie. Săptămînal 
au fost efectuate 11 antrenamen
te !
fost 
din 
cut
proporția a fost inversată. Băie
ții mei au stat mai mult în apă 
și aproximativ 20 la sută din 
timpul afectat antrenamentelor 
s-au pregătit pe uscat.

In etapa a treia întreprinde™ 
un lung turneu în Spania și 
Franța. Apoi vom participa la 
turneițl internațional de la Cluj. 
Pentru această competiție îmi 
propun ca echipa Ungariei să 
atingă o formă de aproximativ 
80—85 la sută din cea prevăzută 
pentru Mexic.

Kalman Markovics este adep
tul jocului „curat". Dar, după 
cum mi-a spus chiar el, o ase
menea concepție a rămas idea
listă. Trebuie să ții cont de rea
litatea in care se practică azi 
jocul de polo — din păcate, une
ori dur și nesportiv — și ca a- 
tare așa trebuie să te pregătești!

Dacă adversarului îi place 
lupta „corp la corp" trebuie să 
te întreci cu el în aceste con
diții, dacă el va folosi demară
rile rapide, trebuie să înoți mai 
bine.

Vom reuși, deci, în Mexic'? 
Markovics nu este uri om super
stițios, Pentru el, ciclul de care 
v-am vorbit nu are nici o va
loare științifică. De aceea Mar
kovics acordă o importanță deo
sebită pregătirii și aducerii in 
maximum de formă a jucători
lor. Acestea sînt „secretele" cele 
mai prețioase cu care ne vom 
prezenta în orașul celei de-a 
XlX-a Olimpiade.

Pal PETERDI
(din revista „Kepes Sport“)

telexmdiO'telefiL
patru runde înainte de terminarea tur

neului internațional de șalr de la Belgrad, 
Alexandra Nicolau se menține în lupta pen
tru primele locuri, aflîndu-se la o jumătate 
de punct în urma campioanei mondiale, 
Nona Gaprindașvill, actuala lideră a clasa
mentului. în runda a 9-a, Nicolau a jucat 
cu piesele negre contra polonezei Radzi- 
kowska. în apărarea Siciliana, șahista noa
stră a acceptat sacrificiul unei piese pentru 
doi pioni, a respins metodic manevrele de 
atac ale albelor, obligind-o pe Radzikowska 
să cedeze Ia mutarea 30-a. Katia Jovanovici 
a cîștigat în 38 de mutări la Heemskerk. 
S-a consemnat remiză în partidele : Jivko- 
vici-Gaprindașvili, Konarkowska-Liliak și 
BIlek-Asenova. Markovici a întrerupt cu 
avantaj la Stadler. Clasamentul după 9 run
de : 1. Gaprindașvili (U.R.S.S.) 7 puncte ; 2. 
Nicolau (România) 6,5 puncte ; 3. Markovici 
(Iugoslavia» 6 (1) puncte ; 4. Kușnir (U.R.S.S.) 
5,5 (1) puncte ; 5-6. K. Jovanovici (Iugosla
via), Liliak (Iugoslavia) 5,5 puncte etc.

Cu prilejul unui concurs de haltere desfă
șurat la Sofia, sportivul bulgar Ivan Ata
nasov a stabilit un nou record al țării sale 
Ia categoria grea, totalizind la cele trei sti
luri 507,500 l<g. Vechiul record era de 505 kg 
aparținea lui Veselinov.

Echipele de handbal (juniori) ale Suediei șl 
Danemarcei s-au întîlnit într-un meci ami
cal la Frederica (Suedia). La capătul unui 
joc echi'-brat, cele două echipe au termi
nat la egalitate : 22—22 (12—11).

H

Repi-ezentativa masculină de baschet a Bul
gariei se află în prezent în Franța. în pri
ma partidă, disputată la Paris, echipa 
Bulgariei a întîlnit selecționata Franței, de 
care a fost învinsă cu scorul de so—6.9 
(39—35).

In cadrul unui concurs atletic disputat la 
Adelaida (S.U.A.), semifondistul american 
Tracy Smith s-a clasat pe primul loc în 
proba de 3 000 m plat cu timpul de 7:55,0. 
El i-a învins pe australienii Kerry O’Brien 
.și Ron Clarke, clasați în această ordine.

H
La Varșovia s-a disputat returul meciului 
Legia Varșovia — Honved Budapesta din 
cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la volei masculin. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 3—2 
(11-15, 11-15, 15-10, 15-7, 15-7). învingătoare șl

în primul joc (scor 3—0), formația Legia 
Varșovia s-ă calificat pentru semifinalele 
competiției în care va întîlnl echipa româ
nă Dinamo București.

Turneul international de hochei ce Iarbă ele 
la Nairobi a fost cîștigat de selecționata 
Kenyei. în ultimul joc, Kenya a învins la 
limită cu 1—9 echipa R. F. a Germaniei Pe 
locurile următoare s-au clasat reprezentati
vele Pakistanului și R. F. a Germaniei

S-au încheiat întrecerile concursului inter
național de natație de la Minsk. în ultima 
zi a concursului, tînăra sportivă cehoslova
că Olga Koziceva a stabilit un nou record 
al țării sale în proba de 800 m, pe care a 
cîștigat-o cu timpul de 10:12,1. Proba de 
400 m mixt feminin a revenit Larisei Zaha
rova (U.B.S S.), cronometrată cu 5:26,5 (nou 
record unional), iar cea masculină lui An
drei Dunaev (U.R.S.S.) cu 4:48.3. Dunaev s-a 
clasat pe primul loc șl în proba de 1500 m 
cu 17:22,5.


