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Fază palpitantă dintr-o partidă Dinamo — Progresul

COPIII

RĂSPUNDPREZENT
LA

„PROVOCAREA11
ZIARULUI NOSTRU

Tn primul msci, 
la Timișoara : 
Metearul — Raeheta

5—3

© încep jocurile 
la Ploiești, 
Baia Mare, 
Tohanul Vechi...

©
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MAI DES.

SONDAJ ÎN CAREUL BUCUREȘTENILOR
Tn perspectivă 
o partidă 
București — Cluj

I
I
I

Deși „anotimpul florilor" a primit învestitura oficială de cîteva zile, la 
echinocțiului, iubitorii fotbalului din Capitală afirmă că 
lor" 
inter-bucureștean al returului. Cunoscîndu-i prea bine, să-i credem pe cuvînt și 
să pornim in urmărirea echipelor 
care —, joi, pe terenurile lor din 
și Ciulești — au efectuat repetiția

ora 
„primăvară în sufletul ■ 

va fi abia mîine, cînd campionatul diviziei A programează primul cuplaj

DINAMO, PROGRESUL, STEAUA și RAPID, 
șos. Ștefan cel Mare, dr. Staicovici, Ghencea 
generală.

ARIPA PÎRCĂLAB—VARGA, 
DIN NOU ÎN ARENĂ...

Boc, Dinu, Ștefan,

ta ora 14, ora meciului 
cu Progresul, Bazil Marian, 
deghizat în arbitru, a fluie
rat începutul jocului de ve
rificare pe care băieții lui 
aveau să-l susțină în com
pania formației Dinamo 
Obor, întărită cu Nelu Nun- 
weiiler, Pîrvu, Lucescu, 
Frățilă și Naghi.

La divizionari: Datcu

Popa,
Stoenescu, Radu Nunweiller, 
Pîrcălab, Varga, Dumitra- 
che, Haidu. Acest „11" a 
fost folosit pe tot parcursul 
celor 90 de minute (înche
iate cu scorul de 4—1 ; 
marcatori: Varga — 2, Du- 
mitrache — 2, respectiv, 
Lucescu), semn că el va 
arăta aidoma și mîine pe 
gazonul de la „23 August". 
AșadaT, comparativ cu echi
pa care a întrecut duminică

pe Universitatea Craiova 
o singură modificare: Pîr- 
călab în locul lui Lucescu. 
Se reeditează astfel, după 
mult timp, aripa Pîrcălab— 
Varga, tandem de epocă... 
scurtă din cauza ultimului.
LA PROGRESUL: POSIBILA 

REINTRARE A LUI 
ȚARĂLUNGĂ

• MATEIANU ȘI MATEI 
— ÎN VERVĂ DE JOC
Progresul a . jucat la două

V. n mișcarea sportivă se constată 
B o îmbunătățire continuă a perfor- 
g manțelor și o viață din ce în ce 
S mai scurtă a racordurilor, chiar 
H în intervalul dintre Olimpiade 

sau de la un campionat mondial 
la altul.

în sport, ca în orice domeniu de ac
tivitate, ar trebui să domnească pre
ocuparea neîntreruptă pentru găsirea, 
pentru descoperirea noului. Fără în
drăzneală, fără originalitate, nu se 
poate concepe progresul. învingătorul 
din golful Caliacra, amiralul Ușakov, a 
spus cîndva : „Numai proștii cred că 
pot cuceri victorii, folosind aceleași 
metode".

Sportul, în continuă transformare și 
progres, pretinde sportivilor și, mai ales, 
antrenorilor să fie la curent cu tot ce 
apare nou în metodica sportivă. Noul 
trebuie să se manifeste în tehnică și 
tactică, dar cu atît mai vîrtos în pro
cedeele pedagogice de instruire, de edu
care și formare a personalității și ca
racterului sportivilor.

Sarcinile antrenorului modern sînt 
multiple și ele reclamă din partea aces
tuia întrunirea unor calități și cunoștințe 
care să-i confere o autoritate de 
necontestat.

Majoritatea antrenorilor noștri sînt 
buni cunoscători ai sportului de care 
se ocupă și își bazează exercitarea pro
fesiunii pe o experiență acumulată de-a 
lungul anilor, pe cunoștințe căpătate la 
diverse cursuri de inițiere sau perfecțio
nare urmate și pe ceea ce au putut re
cepta cu ocazia întîlnirilor sportive in
terne și internaționale. Sînt însă prea 
puțini cei preocupați să-și îmbogățească 
cunoștințele prin cercetarea și însușirea 
a tot ceea ce se scrie — valoros — în 
ziarele, revistele și publicațiile de spe
cialitate de la noi și de peste hotare. 
Nu se citesc încă suficient asemenea 
materiale, după cum nu se fac destule 
comunicări referitoare la noutățile cu
lese din diverse călătorii.

O vizită la biblioteca C.N.E.F.S. este 
cît se poate de edificatoare în acest 
sens. Numărul cititorilor din rîndul an
trenorilor (nu ne referim la sportivii 
fruntași din Capitală, deoarece aceștia 
nu prea sînt întîlniti pe fișele celor care 
vizitează sălile de lectură) este de-a 
dreptul îngrijorător.

Biblioteca sus-amintită este cuprinzător 
organizată, oferind 
și publicațiile cele 
lumea. Conducerea 
precupețește nimic 
să aibă la timp o 
sportivă.

Poate câ unii antrenori se țin departe 
de volumele și ziarele de acolo din 
pricina necunoașterii limbilor străine în 
care sînt scrise. Acest impediment 
s-ar putea înlătura chiar prin interme
diul federațiilor pe ramuri de sport, 
a căror preocupare pentru traducerea 
și difuzarea materialelor mai interesante 
trebuie stimulată cît de urgent.

Se simte, de asemenea, lipsa infor
mărilor verbale și scrise, despre tot 
ceea ce s-a văzut, înțeles și apreciat 
cu ocazia deplasărilor la marile com
petiții unde s-au confruntat stiluri, me
tode, procedee. Dacă tehnicienii și an
trenorii noștri, aflați cu echipele româ
nești la competițiile internaționale, ar 
include în preocupările lor și culegerea 
a cît mai multe însemnări, ei ar putea 
impăriăși și altora lucruri folositoare.

Pornind de la ideea „cultura nu tre
buie să râmînâ numai fizică", ne expri
măm dorința ca antrenorii, pe umerii 
cărora se poate edifica prestigiul unei 
mișcări sportive, să-și bazeze munca 
pe o documentare la zi, privind tot 
ceea ce este nou în sport, găsind mij
loacele de a ieși din șablonul și rutina 
unei munci care-i va plafona în mod 
cert.

Nu sînt necesare calități excepțio
nale pentru a fi receptiv la tot ce-i 
nou, pentru a aplice noul și a-l împăr
tăși celor din jur. Cum nu este atît 
de greu să-ti însușești o limbă străină 
pentru a putea face față unui interviu 
pentru presă, radio, televiziune sau 
pentru a traduce (sau a înțelege) un 
articol sportiv.

în fața antrenorilor noștri stau obiec
tive care trebuie să sporească presti
giul sportului românesc ne plan euro
pean și mondial.
care toti 
noastră îl 
pinde, în 
neobosită 
aplica rea 
eficiente procedee și metode moderne 
de pregătire.
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Fază din meciul Steaua—Agronomia Cluj.

porți cu formația sa de ti- 
neret-rezerve. Măndoiu și 
Stoicescu sînt — în con
tinuare — indisponibili, așa 
că antrenorii Cornel Dră- 
gușin și Florin Știrbei au 
început meciul cu: Mîn- 
dru — V. Popescu, Mari
nescu, Peteanu, Adrian 
Constantinescu, Alexandru 
Constantinescu, Georgescu, 
Oaidă, Alecu, Mateianu, 
Matei — în fapt echipa din 
prima repriză a meciului 
cu Jiul.

La reluare, Manta, Șoan- 
gher, Neacșu și Țarălungă 
i-au înlocuit pe Mîndru, 
Adrian Constantinescu, A- 
lexandru Constantinescu și,

(Continuare în pag. a 3-a)

ziarele, revistele 
rnai noi din toată 
acestei unități nu 
pentru ca citllorii 
vastă documentare
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în activitatea sportivă și turistică
CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEI I

I
I

re- 
au 
în 
le 

tu-

Consiliul Național al Orga
nizației de Pionieri și 
dacția ziarului nostru 

realizat, recent, o dezbatere 
jurul problemelor pe care 
ridică activitatea sportivă și 
ristică a pionierilor.

Au participat la discuții fac
tori de răspundere din Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor (ELENA POPARAD, vice
președinte, MIRCEA SINTIM- 
BREANLT, șeful comisiei cultu
rale, FLORIN MORARU, șef- 
adjunct al comisiei sport-tu- 
rism), din Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
(EMIL GHIBU, vicepreședinte, 
ANGHEL VRABIE, director), din 
Ministerul Invătămîntului (MA
RIA LOGIN, director), din C.C. 
al U.T.C. (SEPTIMIU TODEA, 
șef-adjunct al secției sport), o

serie de specialiști din acest do
meniu : EUGENIA ȚICALIUC, 
inspector școlar în Consiliul 
Municipal-București, EMIL JE- 
CU, vicepreședinte al Consiliului 
municipal pentru educație fi
zică și sport, FLORIAN MATEI, 
vicepreședinte al Consiliului mu
nicipal al organizației de pio
nieri, MIHAI PETRESCU, șeful 
comisiei șport-turism din Con
siliul municipal al organizației 
de pionieri, cadre didactice cu 
experiență: prof. dr. docent 
ADRIAN IONESCU, șef de ca
tedră la Institutul de Cultură 
Fizică, lector univ. IOSIF HIDI, 
de la catedra de gimnastică a 
I.C.F., prof. EUGEN STANESCU, 
directorul Școlii generale nr. 30,* 
prof. ROMULUS SPIRESCU, 
director adjunct al Școlii spor
tive de elevi nr. 2, prof. VIR-

GIL IONESCU de la Șc. gene
rală nr. 53, prof. ELENA CO- 
LESNICOV-GIULESCU de la 
Șc. generală nr. 188, prof. ȘTE- 
FANIA TEODORESCU, de la Li
ceul nr. 40, precum și repre
zentanți ai presei: C-TIN FIRA- 
NESCU, redactor șef-adjuncț_ al 
ziarului ’
ZOTTA, secretar general de re
dacție al revistei „Cutezătorii" 
ș. a.

„Sportul", OVIDIU

Participanții la această masă 
rotundă au făcut o utilă inves
tigație în aria preocupărilor 
sportive și turistice ale pionie
rilor, schițînd, totodată, direcții 
de dezvoltare a activității viitoa
re în acest domeniu. (Citiți, în 
pag. a 2-a, discuțiile pe tema 
turismului și taberelor școlare).

Un final interesant de etapă
î I
i i

iiCele trei jocuri, disputate 
ieri în campionatul de hochei, 
au fost așteptate cu mai mult 
interes decît partidele progra
mate pină acum. Din păcate, 
în locul unor dispute îndîrjlte, 
două dintre cele trei întilniri 
nu au avut o valoare tehnică 
și tactică măcar mulțumitoare, 
fiind searbăde și fără istoric. 
Este adevărat că și gheața, în
muiată serios de valul de căl
dură din aceste zile, nu a mai 
fost așa de bună. Dar, oricum, 
ea s-a prezentat (cu ajutorul 
mașinii Holba) mai bine ca... 
jucătorii.

Tn 
ieri, 
rești 
bine 
prize, pe Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc cu scorul de 9—4 
(3—1, 5--0, 1—3). Echipa din
Odorheiul Secuiesc, dacă n-a 
strălucit în hochei, s-a eviden
țiat, în schimb, prin indiscipli
nă, acumulînd multe minute de

12—0 (2—0, 
inscris : Trâu-

i i
i i
i i

VolumulTRĂPAȘILOR

echipei sale cum a fost și
Dynamo Berlin să fie la fel de util 
jocul cu Gummersbach

primul meci al etapei dc 
Petrol-Geologie Bucu- 

a învins, jucînd foarte 
doar în primele două re-

Cristian (Steaua) va încerca în meciul cu 
în

DEBUTUL

Duminică, de la
9,15, pe Hipodromul din 
Ploiești va avea Ioc des
chiderea stagiunii aler
gărilor de trap pe anul

Sport și legendă"

sancțiune. Au marcat Mihăiles- 
cu (3), Niță (3), Sgîncă II (2), 
Mantea pentru bucureșteni și, 
respectiv, Peter (2), Gyorgy și 
Torok.

După-amiază, în primul meci 
al cuplajului, Steaua a învins 
— mult mai comod decît ne aș
teptam — pe Agronomia Cluj. 
Rezultatul final : 
6-0, 4—0). Au
șan (4), lonescu (3), Constantl- 
nescu, Fodorea, 
și Biro.

Ultimul joc al programului 
de ieri a fost cel mai intere
sant. echipa Dinamo București 
fiind obligată să facă eforturi 
deosebite pentru a se impune 
în fața hocheiștilor de la 
Avîntul Miercurea Ciuc. Timp 
de aproape 50 de minute sco
rul s-a menținut strîns, dato
rită în special faptului că 
Avîntul a jucat foarte bine în 
apărare, dar nu-i mai puțin 
adevărat că și dinamoviștii au 
ratat o suită de ocazij care 
mai de care mai clare.

Jucînd rapid, în mișcare, cu 
multe șuturi la poartă, di
namoviștii au obținut final
mente victoria, cu 6—1 (1—0, 
1—1, 4—0).

Varga, Czaka

Călin ANTONESCU
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13 CICLIȘTI ROMANI 
PARTICIPĂ

Ieri, seară, la librăria. „Mi
hail Sadoveanu" din Capita
lă, cu prilejul primei zile 
de difuzare a volumului său 
„Sport și legendă", colegul 
nostru de redacție, Victor 
Băneiulescu, s-a întîlnit cu 
cititorii. Scriitorul Dan Deș
ira, care este și prefațato
rul remarcabilei lucrări, l-a 
prezentat celor de față pe 
autor.

La sfârșit, Victor Bănciu- 
lescu a oferit autografe.

la Întrecerile

Astăzi dimineață pleacă 
în Bulgaria o delegație 
de 13 rutieri români 
care va participa la Ple
ven la competițiile ce se 
desfășoară la 24 și 25 
martie. Printre rutieri se 
află Emil Rusu, C. Gri- 
gore, V. Tudor, Cr. Tu- 
doran, L. Zanoni. Antre
nor : Nicolae Voicu.

MECIUL RETUR STEAUA-DYNAMO BERLIN
ULTIMUL ASALT SPRE FINALA

dublei întîlniri —
Steaua și Dynamo 

constituie, fără în- 
„capul de afiș" al

„C. C. E.“ LA HANDBAL
Meciul de handbal — re

tur al 
dintre 
Berlin 
doială,
programului sportiv inter
național de la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. Mulți din- 

iubitorii hanglșW <în

fapt, atîți cît vor putea cu
prinde tribunele sălii Flo
reasca) vor veni duminică 
seara să-i susțină pe băie
ții de la Steaua în ultimul 
asalt ce-1 dau spre finala 
„C.C.E.”.

Echipa Steaua s-a pregătit 
«sa»

mare atenție. Căpitanul e- 
chipei — Oțetea — ne-a de
clarat : „Vom face totul — 
in limitele celei mai depline 
sportivități — pentru a ne 
califica în finală. Promitem 
suporterilor noștri o partidă 
de mare atracție".

Și acum cîteva amănunte.
@ Meciul este programat 

in sala Floreasca, duminică 
la ora 19.

® Arbitrul întîlnirii : 
Jack Rodii (Danemarca). Ar
bitrul dane? a S>

Saltul calitativ pe 
iubitorii sportului din tara 
așteaptă de la sportivi, de- 

mare măsură, de munca 
a antrenorilor, bazată pe 

necondiționată a celor mai

Felix ȚOPESCU 
antrenor,

A. C. R. RIDICĂ

I
I
I
I

PICIORUL DE PE FRÎNĂ!

partida din sferturi dintre 
Gummersbach și Steaua 
desfășurată la Koln.

țS Repriza a doua va fi 
transmisă de studioul nostru 
de televiziune cu începere 
de Ia ora 19.40.

@ Echipa Dynamo Berlin 
a sosit ieri în Capitală.

★
In deschidere, se vor dis

puta finalele (fete și băieți) 
competiției de handbal șco- 
te tot

Secretarul general al A.C.R., ing. Vasile Iordăchescu, revelează presei intere
santele perspective ce se deschid în 1968, automobiliștilor români

fe pag. $ 2-a)
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DAR, FOTBALUlT

I
ncepînd să publice pasajele esențiale din discuțiile pur
tate _ cu acest prilej, ziarul nostru urmărește să vină în 
sprijinul plenarei pe care Consiliul Național al Organi
zației de Pionieri o va ține la începutul lunii aprilie și 
care va fi cpnșacrată activității sportive și turistice a pio
nierilor. Factorii interesați — profesori de specialitate, di
rectori de_ școli sau de licee, comandanți de pionieri — 
vor face, în felul acesta, cunoștință cu opiniile și dezide
ratele exprimate la dezbaterea amintită, se vor simți — 
sperăm — îndemnați să pună în circuitul public experiențe veri

ficate, puncte de vedere personale, propuneri originale pentru 
ca activitățile fizice, sportul și turismul, să dea copiilor un po
tențial biologic ridicat, o dezvoltare armonioasă într-un con
text plăcut, cît mai atractiv.

Fiindcă ne aflăm în perioada vacanței școlare de primă
vară publicăm, pentru început, un capitol legat de această 
temă.

VACANTA »ADMIRABILĂ INTEBFLRENIĂ
Â SPORTULUI CU TURISMUL

A. IONESCU: In activita
tea organizației de pionieri e- 
xi'tă un principiu foarte fru
mos : activitate în școală și 
în afara școlii. Pe cînd eram 
elev, vacanța însemna disper
sarea noastră. Nu mai aveam 
contact eu marea majoritate 
a colegilor decît atunci cînd 
reîncepeau cursurile. A pune 
accentul pe o activitate con
tinuă, iată o sarcină impor
tantă pentru organizația de 
pionieri. Această continuitate 
se poate extinde și în peri
oadele vacanței. Iată cum! 
In prezent șe fac tabere în 
care primează, ca șă spun așa, 
interesul medical. Sint „ta
bere de sănătate". Eu aș pro
pune sg, se organizeze tabere 
sportive. Iarna, tabere de 
schi, unde copilul învață să 
schieze, Vara, tabere de înot, 
unde-i învățăm. să înoate. Sau 
de fotbal. Să-i punem să joa
ce fotbal. Sau de atletism. Și 
vor învăța acolo să alerge, să 
sară, sg arunce.

Aceste tabere ar trebui să 
dureze nu o lună de zile căci 
va apare nostalgia, dorul de 
casă, pligțțsealg.. 14—2p de 
zile sinț de ajuns. Așadar, 
să organizăm multe, multe 
tabere eu profil sportiv pre
cis.

O altă formă de mișcare 
utilă și atractivă este turis
mul. Ce bine gr fi dacă copiii 
de la țară s-ar duce, in unele 
duminici, într-un sat vecin 
unde să fie primiți de copiii 
de virsta lor și de părinții fl- 
cestora. Iar în altă duminică 
gazdele să întoarcă vizita oas
peților. Așa ceva s-ar putea 
realiza și între școlile din 
orașe. Mai întii, intre cele 
apropiate, apoi și între. cele 
mai depărtate. Astfel, s-ar 
dezvolta, trepțat, legături de 
prietenie iar o dată cu ele și 
simțămîntui nobil al dragos
tei de patrie.

F. MORARI’ : Care este pă
rerea dv în legătură ou tabe
rele de pionieri, Le concepeți 
uiiuiai in clădiri prevăzute eu 
apă caldă și neon ?

A. IONESCU: Dimpotrivă.! 
Taberele sportive și, mai ales, 
cele de înot le văd realizate 
în corturi, la marginea apelor, 
înțr-o poiană frumoasă. Pă

rinții care doresc să facă din 
copilul lor un om sănătos, 
puternic nu vor pregeta să-l 
trimită într-o astfel de tabă
ră, în mijlocul naturii.

E. GIULESCU : Și, totuși, 
părinții se interesează foarte 
mult de condițiile în care ur
mează să fie cazați copiii,lor.

' M, S1NTIMBREANU: Mie 
mi se pare că alta este pro
blema cea mai importanță- Șl 
anume, că nu cuprindem în 
tabere mai mulți elevi. Toc
mai în vacanță, cînd au mai 
mult timp liber, ei fac mai 
puțin sport organizat.

E, GIULESCU : Ca să avem 
mai multi copii în tabere tre
buie să le oferim un pro
gram de activitate dinamiPr 
interesant. în vacanța de iar
nă, pentru șapte din cei 20 
de copii pe care i-am luat la 
munte am dus o șprioasă 
muncă de lămurire cu părin
ții lor. De ce ? Pentru că 
intr-o tabără anterioară, a- 
cești copii se plictisiseră și 
s-au înapoiat acasă slăbiți, 
fără poftă de învățătură. De 
data aceasta toți au fost în
aintați. I-am duș zilnic in 
excursie, la săniuș, de fie
care dată în alt loc. Conplu- 
șa ? Copiilor nu le pl^eg pro
gramul rigid. Le place plim
barea, zburdatul. Acestea sint 
elementele care îi relaxează, 
le împrospătează forței®.

Ar fi foarte bine dacă or
ganizația de pionieri ar lărgi 
posibilitatea de a-i duce pe 
elevi în excursii,
«SHH

R. SPIRESCU: Personal, 
Sint împotriva taberelor în 
clădiri, în școli. Vara se poa
te dormi în cort. Acum doi 
ani am organizat o excursie 
în Car pății Răsăriteni, cu cor
turi purtate de copiii mai 
voinici. De fapt, toți erau 
bine dezvoltați. Am organizat, 
pe parcurs, diferite întreceri 
cu caracter practic. De exem
plu, cine montează șau strin
gs măi repede corțul. Vă pot 
spune că excursia a plăcut 
foarte mult.

Aș propune să se facă mul
te excursii pe biciclete, In 
București sint numeroși copii 
care au biciclete. De aseme-

Ferieite clipe ale vacanței! Piciorul cunoaște plăcuta osteneală 
a urcușurilor, plăminii se umplu eu gerul tare al înălțimilor 

iar retina înregistrează frumusețile fără număr ale patriei

nea, se pot organiza și ex
cursii pe jos, in împrejurimile 
orașelor, Și, bineînțeles, con
duse de diferiți profesori.

A. VRABIE: Cred că ex
cursiile mici, în jurul orașe
lor. ar putea fi organizate di
rect de către pionieri. Cînd 
eram elev, mergeam cil co
legii. de mai multe ori pe an, 
la pădurea Bănoasa. Acolo ju
cam fotbal, ne plimbam prin 
pădyre și șeftra ne înapoiam 
acasă. Freețzez eă o bună 
bucată de drum o făceam pe 
jos.

M- LOGIN: Eu propun ca, 
în timpul vacanțelor, să lo
calizăm activitatea sportivă de 
masă a pionierilor in tabere 
situate în vecinătatea orașe
lor. In această privință, tre
buie să mărturisesc în mod 
gutocritic că nu folosim urni 
■mult baza școlară de la Sna- 
gov. Aici și în alte tabere, 
simple, care să nu necesite 
investiții mari, ar trebui să-i 
aducem pe copii aproape fa 
fiecare sfîrșit de săptămînă. 
Timp de o zi. sau o zi și ju
mătate să-i deprindem să-și 
organizeze singuri activitatea 
în aer liber și micile înde
letniciri gospodărești. Dacă 
vom organiza bine aceste ta
bere din junii orașelor, pă
rinții vor fi mai ușor cîști- 
gați de ideea activității în 
mijlocul naturii.

E. POPARAD : Am consta
tat, cu prilejul unor controa
le, eă în unele tabere se duce 
p activitate monotonă.: Pare 
de necrezut dar am fost în 
situația de a îndemna con
ducerea unei tabere să-i ducă 
pe copii în excursie, la un 
obiectiv turistic sau, pur și 
simplu, intr-o plimbare pre
sărată eu jocuri.

M. LOGIN: Totuși, anul 
trecut s-a făcut un important 
pas înainte în direcția spor- 
tivizării taberelor de odihnă. 
Anul acesta vrem să facem și 
mai mult, întărind, totodată, 
controlul gșuprg acestei acti
vități.

E. GHIBU: Ideea pu tabe
rele profilate pe sporturi mi 
se pare excelentă. Acestea ar 
urma să fie de două țipuri ; 
unul pentru ejevij șpprțivi, 
care practică un sport în șco
lile sportive sau în cluburi- 
celălalt pentru elevii nespor
tivi, chiar mai slăbuți fizi
cește și care au mare nevoie 
de mișcare, de sport. Deci: 
tabere sportive și tabere de 
inițiere în sport. Acestea din 
urmă ar trebui să fie foarte 
numeroase, în toată țara. Eu 
cred, însă, că asemenea ta
bere pot fi făcute și în orașe, 
nu numai în afara lor.

în sfîrșit, cea mai con
servatoare disciplină sporti
vă, rugbyul, avîndu-și lea
gănul în cel mai conserva
tor dintre fiefurile sportu
lui internațional, Insulele 
Britanice — este supusă unor 
iminente și decisive modi
ficări de regulament. Adep- 
ții jocului deschis salută 
hotărîrile luate recent de 
International Board și ju
bilează de pe acum la 
ideea disputelor scutite de 
exasperantele degajări în 
tușă, din orice poziție ; pe 
viitor, apropierea de butu
rile adverse va fi bazată 
îndeosebi pe jocul la mină, 
iar șarjele spectaculoașe 
ale trei-sferturilor vor căpă
ta o pondere superioară.

Bucurîndu-mă pentru jo
cul de rugby, pentru înflă
cărați! săi adepți și supor
teri, nu mă pot împiedica 
să reflectez, vag melanco
lic, la închistarea în care 
se complqce sportul-repe 
— mai bine zis, cei ce șînt 
chemați să vegheze desti
nele sale pe arena mon
dială. De aproape două 
decenii, spectqeolul fotba
listic decode încet, dor si

gur, în ciuda faptului că 
mari valori individuale con
tinuă să apară, pe toate 
paralelele și meridianele. 
Sferg de influență a balo
nului refund s-a lărgit 
simțitor; Asia, Africa, Ame
rica de Nord și, mai de cu- 
rînd, Australia — se dove
desc receptive la subtilită
țile jocului în unsprezece 
oameni. Dar ce folos ?

Betonul, aceaștq diaboli
că inovație tactică, pe care 
nimeni n-a blestemat-© în
deajuns, continuă șq sufoce 
tendințele creatoare, redu- 
cînd adesșq pe artiștii au
tentici la sarcini de figu
rație mai mult sqy mai pu
țin onorabilă, transformînd 
individualitățile de excep
ție în șuruburi ale unui an
grenaj obsedat de evita
rea golului în propria 
poartă — ba, uneori, cnjqr 
și în poarta opusă 1 Cam 
trei pătrimi din numărul 
partidelor importante se 
încheie pretutindeni cu sco- 
ruri modice, între 0—0 și 
2—1 ; fazele palpitante, răs
turnările de situație, sara
banda șuturilor decisive și 
a paradelor miraculoase —

sînt evenimente rarisime, 
de căutat cu luminarea (ci
tiți „reflectorul") pe princi
palele stadioane ale lumii.

Această Stare de lucruri 
a devenit atîț de îngrijoră
toare în ultimii ani, îneît 
am putut auzi numeroase 
voci autorizate reclamînd 
schimbări de regulament 
capabile să reanime spec
tacolul pe gazon. între mo
dificările propuse, cea mai 
interesantă, prin eficacita
tea directă, pare să fie des
ființarea ofsaidului — lovi
tură mortală, după unele 
opinii, împotriva „betoane- 
lor“ de diverse structuri.

în ce mă privește, ca 
neșpecialist, nu-mi pot per
mite aprecieri categorice în 
probleme de acest ordin. 
Nu știu exact ce-ar trebui 
făcut — dar am certitudi
nea că, fără anumite imix
tiuni drastice în articolele 
actualului regulament, fot
balul este amenințat sâ de
vină cu totul altceva decît 
au visat inițiatorii sâi și, 
ulterior, generațiile care 
i-au făurit faima.

Dan DEȘLIU

ÎN FAȚA % 
FILEULUI V «?!?«?

© Partida feminină Dinamo — Penicilina, 
capul de afiș al etapei de mîine, suscită 
un deosebit interes. Echipierele Doinei Ivă- 
nescu — eroina partidei eu Wisla» neînvinse 
în actualul campionat, doresc să-și păstreze 
imaculat „pasivul-', mai ales că pe teren 
propriu au recoltat numai victorii, deși Pe
nicilina vine cu pretenții, după recenta vic
torie asupra Rapidului.

© Mîine, la Galați, Politehnica susține 
meciul restanță, din etapa a doua, cu Trac
torul Brașov.

® Voleibaliștii de la Steaua, continuîn- 
du-și pregătirii© pentru meciul din „C.C.E." 
eu Spartak Brno, vor face, mîine seară, o 
partidă de verificare în compania Rapidului 
la sala Floreasca, după întîlnirea internațio
nală de handbal Steaua — Dynamo Berlin.

® Au fost amînate partidele • DIV. A: 
C.S.M. Sibiu — C.P.B. (f) — 28 martie, Dra
pelul r. Sibiu — Univ. Cluj (f) — 30 aprilie; 
DIV. B.: Politehnica Brașov — Șc. sp. Con
stanța (f) — 26 martie, Viitorul Bue. —
Ceahlăul P. Neamț (f), Lie. N, Băleescu 
Cluj — Univ. Timișoara (f), Medicina Tg. 
Mureș — Sănătatea Arad (£), Știința Găești

--I.C.F. (f), Corvinul Deva — Șc. sp. Ora
dea (f), Pedagogic Tg. Mureș — C.F.R. Cluj 
(m), Cooperatorul Șiml, Silv. .■— Politehnica 
Cluj (m) — toate Ia 21 aprilie.

RESTANTE JUCATE
DACIA BRAILA — PROGRESUL BUC. 

(m, B) 0—3 (4, 11, 6); CELULOZA BRĂILA 
— POLITEHNICA GALAȚI (m, • A) ' 0—3 
(10, 9, 3). După doyă seturi în care a opus 
o oarecare rezistență Celuloza a cedat în 
fața iureșului studenților, mai bine pregătiți 
tehnic și fizic.

N. COSTIN — coresp. principal

Dan Cristea, 
campion absolut 

al juniorilor
POIANA BRAȘOVULUI, 22 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Vineri la amiază, o dată eu în
cheierea probei de coborire, a luat sfîrșit ediția 
1968 a campionatelor naționale de juniori. Compe
tiția a reprezentat un succes, în primul rînd de 
participare, cel aproximativ 250 de concurenți vă
dind un progres de ordin general al tinerei gene
rații de schiori din țara noastră. Desigur, însă, 
concluziile generale șl de amănunt vor fi tratate 
într-un număr viitor.

întrecerea eoborîtorllor, de fapt — prin așeza
rea porților — mai degrabă un slalom uriaș, a 
fost găzduită de pîrtia Lupului care, deși foarte 
bine pregătită, nu a prezentat cele mal bune con
diții datorită temperaturii ridicate care a înmuiat 
zăpada și a amplificat rolul ceruiril. Cu toate a- 
cestea, ierarhia valorică a fost confirmată de 
clasament. Dan Cristea șl-a întrecut din nou par
tenerii, ceea ce l-a adus și cel de-al patrulea titlu, 
acela la combinata alpină. Ion Bobiț, prezent în 
toate cele trei curse pe locuri fruntașe, a ocupat 
la combinată un merituos loc secund.

Clasamente. Coborîre juniori mari : 1. Dan Cris
tea (Ci. sp. Sinaia) 1:37,0 ; 2. Gh. Vulpe (Ci. sp. 
Sinaia) 1:37,8 ; 3. I. Bobiț (St. roșu Brașov) 1:88,7': 
t N. Crețol (Politehnica Brașov) 1:43,8 ; 5. Vasile 
Crețoi (A.S.A. Brașov) 1:47,8 ; 6. I. Bălan (A.S.A.) 
1:49,4 ; juniori mici : 1. Al. Bogdan (Ci. sp. Sinaia) 
1:10,2 ; 2. Z. Hambrie (Universitatea Cluj) 1:11,6 ; 
3. N. Ghlmbășan (Dinamo Brașov) 1:12,2 ; junioare 
mari : 1. Elena Neagoe (I.C.F.) 1:14,6 : 2. Rodjca 
Frățllă (Școala sportivă Brașov) 1:23,9 ; 3. M&ia 
Dumitrescu (Dinamo) 1:27,2 ; 4. Elena Donea (CI. 
sp. Sinaia) 1:38,4 ; 5. Mariana Bălan (CI. sp. Sinaia) 
1:33,3 1 6. Floria Megianu (CI. sp. Sinaia) 1:37.4 ; 
junioare mici : 1. Mana Cîmpeariu (Șc sp. Brașov) 
1:19,3 ; 2. Mariana Trestian (Șc. sp. Reșița) 1:22.5 ; 
3. Dorina Munteanu (Șc. sp. Brașov) l;g5,7 ; eom- 
blnata alpină juniori mari : i. Dan Cristea 9 p ; 
2. I. Bobit 104,38 p ; 3. N. Crețol 163,70 p ; junioare 
mari : 1. Rodicâ Frățilă 182,54 p ; 2. Elena Donea 
228,36 p ; Maria Dumițrescu 372,86 p,

Mîine (n.r. azi) au loc primele probe ale cam
pionatelor școlilor tehnice și profesionale, la care 
se scontează pe participarea a 100 de elevi. Pe 
șulinșr va avea loc slalomul uriaș, iar în Poiana 
Ruia, cursele individuale de fond.

La Fundata se desfășoară tradiționalele Între
ceri de fond șl blatlon pentru „Cupa federației”, 
competiție care încheie activitatea competlțională 
a sezonului la aceste ramuri ale schiului.

G. RUSSU-ȘIRIANU

DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN „CUPĂ PRIMĂVERII *

Ion Tripșa a reușit un rezultat excelent la pistol viteză: 593 n.
Foto: A. NEAGU

p,, 4. M. Fereeatu (Dinamo) 392 
p„ 5. T, Ciulii (Șțeaua) 391 p ; 
po^, genunchi s 1. (3. Vasilescu
338 P,, ?• G. șicopșphi 387 p., 3,
M. Antal (Arhitectura) 385 p. 4. 
L. Crjstescu (Steaua) 382 p., 5.
N. Rotaru 382 p, ; poz. picioare : 
1, I. Oiăreseu (Arhitectura) 375 p. 
— record republican egalat — 2. 
T. Clulu 365 p., 3. L. Cristescu 
363 p., 4. N. Rotaru 360 p., 5. P. 
Șandor (Steaua) 360 p ; trei po
ziții : 1. I. Oiăreseu 1141 p„ 2. G. 
Vasilescu 1140 p., 3 N. Rotaru 1137 
p., 4. T. Clulu 1135 p., 5. M. Fe- 
recatu 1133 ; armă standard 60 f.

A. C R. RIDICĂ PICIORUL DE PE FRÎNĂ!
Perspective interesante în 1968 pentru automobiliștii români
în preajma aniversării pri- 

miilui său an de existență, 
Automobil Clubul Român a 
simțit nevoia unei confesiuni 
publice (cu care a fost înde
obște zgîrciț pină acum), convo- 
cjnd o conferință de presă 
revelatoare. Timiditatea clubu
lui automobilistic în informa
rea opiniei publice este justifi
cată prin lipsa veștilor încu
rajatoare. Cuiți mșă perspecti
va anului 1968 pare mai bună, 
clubul a cutezat să mfnințo 
indiscreția ziariștilor și să le 
comunice — Elin glasul secre
tarului general, ing. Vasile Ior- 
dăchescu - noutățile apului. 
Era și timpul, pentru că cei 
8 000 de membri ai A.C.R. (pu
țini, încă foarte puțini !) așteap
tă de mult știrile care să-i în- 
4reFtăWscă a fi mîndri de a- 
partenența lor la club și a de
veni, la rîndu-le, propagatori 
fervenți ai sportului și turis
mului automobilișlic. Cu un a- 
paFat care însumează 17 filiale 
lecșle, realizările centralei 
trebuie sȘ progreseze, Ge ne 
rezervă deci nou anul 1968 7

Un club adevărat
Pește cîteva săptăminl, se

diul central al A.C.R. (în plină 
refacere) se va ppezentg mem
brilor ca un adevărat club 
automobilistic : cu un cabinet 
de documentare tehnică și tu
ristică și cu servicii de infor
mare în problemele turistice 
interne și internaționale (reco
mandări de trasee etc.).

Pe plan editorial, clubul a și 
difuzat codul sportiv interna
țional, pregătește apariția unei 
reviste lunare (al cărei titlu va 
fi „Automobilul"), a trimis la 
țipgr ghiflyri automobilistice 
pentru 5 țări (Ungaria, Bulga
ria, țjjgqslavia, CeliQșloyaejg și. 
firește, România). Pe de altă 
parte, clubul a achiziționat un 
șțpc mare de hărți din țări 
străine și q canfecționat insig
nele de rever (emblemele 
A-C.Il. de radiator vor fi gata 
și ele în curînd).

Noutăți șînt șî pe planul ar

sistenței tehnice, care va fi ex
tinsă și pe alte trasee decîț 
Oradea — Mamaia, în Banat și 
în Moldova. In plus, A.C.R. va 
asigura, Ia cerere, testarea ori
cărei mașini, pentru depistarea 
defectelor, sau reglarea faruri
lor. De asemenea, sînt în curs 
tratative pentru obținerea prio
rității, în favoarea membrilor 
A.C.R.; Ia stațiile de auto-sep- 
vice,

Bogat program 
competițlonal

Iubitorii automobilismului vor 
avea prilejul să urmărească 
sau să participe la o serie de 
raliuri și alte competiții auto
mobilistice interne și interna
ționale. Astfel, între 17 și 20 
iulie șe va desfășura și pe te
ritoriul țării noastre (cea. 2 009 
krn) a 5-a ediție a „Raliului 
Dunării — Castrol", competiție 
organizată de Automobil Clu
bul Român (A.C.R.) și de cel

LA 31 MARTIE RALIUL DE VEST
Filiala județeană A.Q.R.- 

Maramureș organizează în 
ziua de 31 martie Raliul de 
Vest, ediția a H-a, un con
curs de rezistență, cu viteză 
medie orară limitată și eu 
itinerar dipaințe stabilit.

Competiția se va desfășura 
pe traseul Baia Mare —- Dej 
Cluj —■ Huedin —• ©rgdea —

Satu Mare — Baia Mare, pe 
o distanță de 508 km. Pe 
parcurs vor avea loc și pro
be speciale: de viteză în 
coastă pe șoseaua Baia Ma
re — Pej (6 kni) și la Piatra 
Craiului (4 km), preeym și 
de îndemînare (la Cluj, Ora
dea și Baia Mare).

Clasamentele se .vor în-»

tocmi la următoarele clase: 
pînă la 850 cmc ; 1 000 cmc ; 
1100 . erne ; 1 300 cmc ; peste 
il 300 cmc.

Pînă la această oră s-au 
înscris peste 20 de echipaje. 
IJșța înscrierilor rămîne des
chisă pînă la 27 martie.

isUDQVXG CIUR A—• porespș

austriac (O.A.S.C.). In organi
zarea exclusivă a A,G,R,( îp zi
lele de 13 și 14 septembrie, se 
vg disputa în România (Pear 
2 000 km) cea de a IV-a ediție 
a ..Raliului Balcanic51, jar între 
14 și 15 septembrie va străbate 
țara noastră tradiționalul rgliu 
..Turul Europei" (cu intrarea pe 
la Negru Vodă și ieșirea Pe la 
punctul de frontieră Șiret).

Pe plan intern, comisia spor
tivă națională auto a A.C.R, va 
organiza anul acesta numeroașe 
raliuri locale, precum și circui
te de viteză și prope de îndș- 
mînare, Dintre acestea amin
tim : Raliul României (J.U--"1§ 
iunie); Raliul de Vest (31 mar
tie); Raliul Recoltei (1 septem
brie); Raliul Litoralului (în 
luna august); Raliul Mînăștiri- 
lor (în luna octombrie) etc.

Exeursri In Ungaria, 
Bulgaria și Turcia
Printre inițiativele interesan

te ale A.C.R. — facilitate de o 
serie de convenții recente — șe 
numără și organizarea în acest 
an a excursiilor în grup sau in

dividuale, cu mașini, în diverse 
țări străine.

De 1 Mgi, membrii filialelpr 
București, Ploiești și Țg. Mureș 
vpr pleca intr-o excursie de i 
zile în Bulgaria țcqșțui com
plet, inclusiv benzina, aproxi
mativ 800 lei de persoană). In 
aceeași perioadă (3—6 mai) 
membrii filialei Oradeg vșr 
participa la q excursie turișți-- 
că (în condiții de camping) la 
Budapesta, cu prilejul meciului 
de fotbal Ungaria — țJ.R.Ș.Ș. 
(prețul aproximativ 300 de lei). 
La 2B mai pleacă din București 
prima- caravaiță de mașini îo» 
tr-0 exeurșie de 8 zile în Bul
garia și Turcia (prețul gcg, 2000 
de lei de persoană); înscrierile 
pentru această excursie încep 
lqni 25 martie, ora 12, la filiala 
București,

De altfel, pe baza convenți
ilor încheiate și a colaborării 
cu O.N.T., anul acesta A.C.R. 
va organiza caravane și în alte 
țări (Austria, Cehoslovacia, 
Franța, Italia, Iugoslavia, Po
lonia, U.B,S.S. etc.).

Un program plin de promi
siuni, pe care nu-1 așteptăm 
decît înfăptuit.

Victor BĂNCIULESCU

Deși la început de sezon com- 
petițional, „Cupa primăverii" a 
adus cîteva rezultate valoroase. 
Pe prim plan se situează cifra 
realizată la pistol viteză de ma
estrul emerit al sportului și 
campionul țării, Ion Tripșa : 593 
p„ la trei puncte de recordul 
mondial. De asemenea, mențio
năm rezultatul de 375 p. al lui 
I. Oiăreseu la armă liberă pozi
ția în picioare, ca șl recordul 
Marinei VasiHu la șrmă standard 
60 t, culcat junioare.

Rezultate țehiiice : pistol vitp- 
?ă : 1, J. Tripșa (pinajno) 593 p.

+ 297), 2, M. Hoșșa (Dinamo) 
590 p„ 3, L. Giușcă (Construcții) 
589 p., 4. V. Atanasiu (Steaua) 
586 p., 5. M. Dumitriu (Steaua) 
586 p ; armă liberă calibru re
dus 3XM f. seniori, poziția cul
cat : 1, (4, Vașileșcu (Olimpia) 
Ș9Ș p„ Ș. N. Botaru (Steaira) 395 
p. 3. G. Sicorșchi (Dinamo) 394

culcat senioare : 1. Rorliea Gorgol 
(Steaua) 583 p„ 2. Mariana Bor- 
cea (Dinamo) 580 p„ 3. Aurelia 
Schaffer (Arhitectura) 579 p„ ju
niori : 1. M. Marin (Metalul) 587 
p„ 2. N. Homescu (Șc. șp. 1) 581 
p„ 3. P. Soporeanu (Arhitectura) 
580 p„ junioare : 1. Marina Va- 
slllu (Dinamo) 590 p. — nou re
cord republican (v.r. 586 p„ Ve
ronica Stroe), 2. Veronica Stroe 
(Dinamo) 573 p., 3. Anișoara Pe, 
trache (Olimpia) 570 p„ armă li
beră calibru redus 60 f. culcat 
seniori ; 1. m. Ferecatu 594 p., 2. 
G. Vasilescu 591 p., 3. I. Oiăreseu 
589 p„ 4. V. Savin (Dinamo) 
589 p„ 5. a. Bellnschl (Arhitec
tura).

Astăzi, programul este următo
rul : de la ora 9 (pe poligonul 
Dinamo) : armă standard 3X20 f. 
seniori, senioare, juniori, junioa
re șl pistol liber 60 f. seniori și 
juniori.

P. GORETI — coresp.

Danga, danga, cu talanca...

Raliul Balcanic în pregătire
Astăzi încep în Capitală lucrările Comitetului de organizare 

a celei de-a IV-a ediții a Raliului Balcanic (13—14 septem- 
bne), competiție organizat® de A C.R exclusiv pe teritoriul 
țarii noastre. La lucrări participă delegați ai automobil 
elubiițnloj; glii Bulgaria, Iugoslavia si România

La GaîatL înaintea 
meciulqi de baschet 
Politehnica Steaua, 
arbitrii înțîinirii au 
yen it la organizatori 
și ie-au șrus: „sipteți 
amabili să ne împru
mutat! pentru o oră 
talăngile cjin tribună ? 
„Să încercăm", au 
răspuns aceștia. Au 
încercat și în clipa 
următoare am crezut 
că vine sfîrșitul lu
mii. Un tunet năpraz- 
nic a zguduit din te
melii sala, arbitrii 
s-au înfiorat, și-au 
strîns puternic mîi- 
niîe în semn de ră
mas bun și au dat 
imediat drumul la 
meci.

Auzi dumneata: sa 
îe ceară talăngile ! Să 
rămînă ei, talangiștii, 
fără aceste mașini 
spărgătoare de timpa
ne. Nemaipomenit ! 
Unde e respectul față 
de suporterul cu tar 
langa ? Așa se încu
rajează frumoasa tra
diție a vacarmului gă- 
lățean ? frpmos !

Apropo de expresii: 
n-aș arbitra la Galați 
pentru țot aurul din

lume I „Mă, ăsta, poa
te cp elicopterul sa 
mai pleci din sală 1" 
„Chioruîe I" „Hoților", 
Și tot medul, danga, 
danga, cu falanga... 
Ca Să FIM mai vorbesc 
de aspectul sălii î

NOTĂ
praf, fum (se fumea
ză continuu), lumină 
chioară, fără ventila
ție.

Sala aparține asocia
ției sportive Construc
torul și e o decepție. 
Pereți nevăruiți (ei, ce 
mare lucru cîteva gă
leți cu var la o aso
ciație sportivă a con
structorilor ?), geamuri 
crăpate, vestiare nepri
mitoare, un amărît in
dicator de scor cu 
cifre șterse, o stație 
de amplificare cîrpită 
cu cîteva lămpi luate 
de ici, de colo, care 
nu merge. Și, peste 
toate acestea, insu
portabilul refren gălă-

țean: danga, danga, cu 
talanga

Duminică, poate, 
arbitrii altor întreceri 
republicane vor spune 
organizatorilor : „Sin- 
•eîi amabili sî ne îm- 
P’bmiitaîi pentru © 
hfm3’ilănSi,e di" Ui- bun4l" Dațî curs a- 
cestei justificate rugă- 
mtntl. Poate nu veH 
cțîtiga meciul, dar cu 

vetf c“ceri Știma tuturor din sa- 
15- Zgomotul înde. 
partează spectatorul, 
îngreunează evoluția 
sportivilor. Puneți 
dumneavoastră în- 
tr-o variantă inedită 

un panou asemenea 
celui de la 
tn oraș: 
în sală,

Intrarea
„Tălăngiful 

interzis
Vasile TOFAN

P-S. Panouri de acest 
fel ar putea fl puse 
!l în alte săli din dl. 
ferite orașe (în Bucu 
iești, poate, unele 
reva mai mari) unde 
există tălăngi jalap. 
Shti. \
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RAPÎD — STEAUA:

Grea vii î Atenție I Vine Tățaru I

NEPREVĂZUTE... DINAMO BUC. — PROGRESUL JIUL PETROLULbARURI

Dinamo: Haidade, ce vă țineți 
după mine ?

Ion lonescu : Și dacă trecem de 
Steaua, Dgbrine, vă servesc,,,

Portarul Jiului:
— Nu vă apropiați! Am gripă !

Argeșenii : Lăsați-l pe Oblemenco 
să-și facă numărul din Carioca

ûiiiiiiiiiiiiiiiiiniiînniiiniiininiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiininiiniiniininiiiniiiii

ARBITRII
MECIURILOR

DIN DIVIZIA A
9 FARUL - A.S.A. TG. 

MUREȘ : Ilie Drăghici la cen
tru. I. Hrisafi și N. Petrieeanu 
la tușă (toți din București);

* F.G. ARGUS — UNIVER
SITATEA CRAIOVA : N. Mi- 
hăilescu la centru, F. Coloși și 
G. Rețezan la tușă (toți *^n 
București);

9 RAPID - STEAUA: Gh. 
Pepovici la <?<?• tril, M. Șgdo- 
veafiy Și C- Csramitru la tnșă 
(tpți din București);

U.T.A. - DINAMO BA
CĂU : E. Martin la centru, C. 
Constantin și M. Niță (toți din 
București);

® UNIVERSITATEA CLUJ 
rr STEAGUL ROȘU: C. Nicu- 
lsscu la centru, Lazăr Ștefan 
și C. Manusaride la tușă (toți 
din București);

« DINAMO BUCUREȘTI - 
PROGRESUL,: Gh. Llipona la 
centru, D. Isăcescu și C. Ma
rin la tușă (toți din București);

S> JIUL PETROLUL : A. 
Pop la centru, R. Babau și Gh. 
Vereș la tușă (toți din Cluj).

JOI SfASÂ,
IÂ DINAMO BIIC’IRLȘTI

■ Joi seară, la clubul Dlnaino 
* București, a avut loc ședința 

de analiză a activității secției 
de fotbal. Au participat între
gul efectiv de Jucători, antre
nori. tehnicieni, foști jucători 
al echipei șl delegați ai sus
ținătorilor. Cu acest prilej, 
președintele secției de fotbal, 
tov. Anton Amân, a prezen
tat o dare die seamă în care 
a trecut în revistă problemele 
cele mal acute ale sportului 
eu balonul rotund din tabăra 
dinamovistă.

Lista celor care au luat apoi 
cuvîntul și Și-au spus părerea 
asupra activității fotbalistice 
din cadrul clubului Dinamo, a 
fost deosebit de lungă. Am 
reținut dintre aceștia pe Vru- 
Ieriu Călinoiu (maestru emerit 
al sportplui, fosț jucător). Bc- 
șțl Marian (actualul antrenor 
al echipei), Ștefan Constant™ 
și Dinu Cornel (jucători). Din 
cuvintele lor au reieșit nemul
țumirile față de jocurile slabe 
prestate în ultima vreme de 
prima echipă, dar și încre
derea în redresarea cit mal 
rapidă a formației eare dis 
pune astăzi de un lot destui 
de valoros.

în partea a doua a ședin
ței a fost ales noul birou al 
secției de fotbal. Au fost a- 
leși tov. Anton Aman (preșe
dinte). Ene Alexandru (vice
președinte) și Gh. 'Turtureaua 
(secretar). In componența sa 
biroul mai cuprinde pe urmă
torii tovarăși : Vșlpi'iu CAIl- 
noii). Bazil Marian, Traian lo
nescu. Taciițc Sebastian. Mir
cea Cristea, Iosif Szoke, qh. 
Teodoreșcu șl Ștefan Stăncur 
lescu.

ATLETISM — sala Steaua 
de la ora 15,30 : „Cupa șco
larul" i terenul centrului 
„23 August'', de la ora 16: 
„Cupa Viitorul".

SCRIMĂ — sala F10’ 
reasca II, de la ora 8,30 și 
16,30: fjpgieje eampioiiațe- 
Jor naționale de juniori 
pilei (fjprșță băistil-

RUGBY — Stadionul 
Stegua (Gheneea), de la 
oră 16,30 : Steaua—Gloria, 
în „Cupa primăverii".
BASCHET r-sala Flereas- 
ca, ora 16,30: Universitar 
tea—Voința (B m/2), ora 
17,45: Progresul—Voința
Brașov (A-f), ora 19 • Vo
ința—Politehnica București 
(A.f), ora 20,15 : Pragroșul— 
Construcții (B ?p/2).

HOCHEI — patinoarul 
„23 August", ora 8: jAvîți- 
țul Gheorghieni — Tîrnava 
Odorheiul Secuiesc, ora 17 : 
Dinamo—Agronomia Cluj, 
ora 19: Steaua—-Avîntul 
Miercurea Ciuc (meciuri în 
cadrul ultimului tur al cam
pionatului național de se
niori).

Concursul excepțional
Numai astăzi 23 martie mai 

aveți posibilitatea să vă cum
părați biletele concursului ex
cepțional Pronoexpres din 24 
martie 1968.

La acest concurs puteți ob
ține : autoturisme în număr 
NELIMITAT și, prin tragere la 
sorti, excursii în R.P. Bulgaria 
prin O.N.T., premii în bani de 
valoare variabilă și premii fixe 
în bani.

Cu biletele de 10 lei puteți

Prin telefon: ULTIMELE VEȘTI DE LA ECHIPE
KRAUS - INDISPONIBIL IN 
CONTINUARE, CQMAN — 

INCERT
în așteptarea dificilului lor 

meci eu Universitatea Craiova,, 
antrenorii argeșeni Bălănescu 
și Mladin au două grele pro
bleme de rezolvat In alcătuirea 
.,U“-’ui care va fi aliniat. 
Kraus, accidentat în meciul cu 
Rapid, este indisponibil Jn con
tinuare, Q mare grijă Inspiră 
jucătorul eu nr. 1, Coman, a că
rui folosire în fața craioveni- 
lor ește Incertă datorită linei 
recente accidentări.

Iată formația probabilă pen
tru joeul de mîipe: Cqman 
(State) — Păciiilete, Barbu, Ilie 
SțeRani, Ivan, Prppurgel, OL 
teanu, Nuțu, Jercan, Dobrin, 
Radu.
UN NU1VIE NOU : TOKAI, 

TREI JCUME LIRSĂî SFÎRLO- 
GEA, DȘSELNICU, BITLAN

Jod, la Rm. Vilcea, (,U“ Cra
iova a avut drept sparing-par- 
tener pe Chimia, pe care a

SPORT LA... I SONDAJ IN CAREUL BUCUREȘTENILOR

SIMBATA

Ora 23,05 - emisiunea
„Telesport". în cuprins : re
portaje filmate la volei fe
minin (Dinamo Bpourești — 
Wisîa Cracovia), handbal 
masculin (Dinamo — Rapid) 
și atletism („Cupa școlarul").

DUMINICA

Ora 13,55 — transmisiune 
de Ia stadionul „g3 August", 
cuplajul interbucureștean : 
Dinamo — Progresul și Ra
pid — Steaua; în pauză: e- 
misiținea ,,Careul magic" 
prezintă mta'lnl de box din
tre Tony Zale șl Marcel 
Cerdan,

Ora 19,40 - transmisiune 
de la sala Floreasoa, repri
za a Il-a a întîlnirii de 
handbal masculin Steaua — 
Dynamo Berlin (semifinalele 
„C.C.E.").

Ora 23,15 — emisiunea
„Telesport". In cuprins : 
cronica etapei de fotbal și 
secvențe filmate din meciu
rile Benficș — Vașas 
(;,C.C,g.“) și Milan —• Stan
dard Ljege (-Cupa cupelor"); 
reportaje filmate la atletism 
(Groșul națiunilor), qutomo- 
bilisrn (cursa de la Șrandș 
Rqtch) șl șchi (sărituri Ia 
Holmenkollen și slalom spe
cial la Aspen).

Pronoexpres de mîine
trageri însumînd în total- 90 
de numere.

l* Tragerea concursului ex
ceptional Pronoexpres de mîine 
24 martie 1968. va avea lac 
la București în sala Clubului 
Finanțe Bănci din sțr. Doam-
pei nr. 2 cu începere de la
ora 17,30

TRAGEREA LOTO
PIN 22 MARTIE

37 39 35 83 6 2 55 76 11
19 54 3

1 027.079 Iei.

învins-o cu 2—1 (0—0). Din
formația ergiovenilor o deose
bită impresie a lăsat-o tiiiăru! 
Tokai, promovat cu această o- 
cazie în echipa întîi. Iată „11“- 
le probabil care va fi aliniat Ia 
Pitești : Vasilescu (Oprea) - 
Mihăilescu, Ivan, M. Mareei, 
Deliu, M. Popescu, Strîmbeanu, 
Martinoviei (Niță), Tokai, Obler 
meneo, Cîrciumărescu.

N. Pop — coresp.
LA CLUJ UN ADVERSAR 

FOARTE „DUR": GRIPA
înaintea Steagului roșu, echi

pa universitarilor clujeni a 
avut un adversar neiertător în 
valul de gripă care bîntuie în 
orpșul de pe malul Someșului. 
Pexa a avut 40 de grade, O- 
prea și Cqman au fpșt nevoiți 
să rămînă la pat, Grăjdeanu 
fiind și el „ipoereaț'' dg simp? 
teme ingrijopățoare,

întrebîndu-1 ce formație pre
conizează, antrenorul TEAȘCA 
ne-a daț nouă nume de juca, 
tori și două semne de întreba

(Urmare din pag. 1)

respectiv, Oaidă. S-au marcat 
patru goluri (3 de către echi
pa I: Mateianu — 2. Oaidă ,■ 
1 de către cei de la tineret: 
Mocanu) la capătul ungi joc 
eare i-a arătat în deosebită 
vervă pe Mateianu și Matei.

Pentru meciul cu Dina
mo, antrenorii vor alinia 
următorul „11" ; Mîndru — V. 
Popescu, Marinescu, Peteanu, 
Adrian Constantinescu, Ale
xandru Constantinescu, Geor
gescu, Oaidă, Aleeu, Mqteianu, 
Matei, „Este posibilă și rein
trarea lui Țarălungă — ne-a 
mărturisit antrenorul Cornel 
Drăgușin, în orice caz, îl voi 
trece pe foaie".
SOO — REFĂCUT, AȘTEAPTĂ 
VERDICTUL ANTRENORILOR

Liderul clasamentului, Steaua, 
a avut ca partener de joc for
mația de categorie orășenească
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

COPIII HASPUND: PREZENT!
Despre primul meci „oficial" 

al echipelor de străzi, cores
pondentul nostru P. Arcan ne 
scrie din Timișoara : „în ciuda 
norilor amenințători, numeroși 
copii, părinți, prieteni, vecini 
și.,, spectatori ocazionali, a- 
flați în trecere prin cartierul 
Paciurea, au asistat la un meci 
disputat, care a plăcut mai 
ales prin ritmul lui susținut 
și ambiția cu care s-a jucat. 
Rezultat final: Meteorul Pa
ciurea — Racheta Semenicul 
5—3 (3—0). Âu înscris : Roșea 
(3), Pricop și Danciu pentru 
Meteorul, respectiv Hamat, A- 
vram și Sameilă. La sfîrșitul 
jocului, care a stîrnit un mare 
interes în orașul nostru, a 
luat ființă un colectiv de pă
rinți, ce se va ocupa cu pro
blemele de arbitraj, clasamente, 
evidența meciurilor, progra
mări, premieri etc. Ca rezul
tat al primei... ședințe tehnice; 
sîmbătă 23.111 ac., la orele 11 : 
Fulgerul—Rîndunica ; orele
12,15 : Racheta—Săgeata.

Și o ultimă știre îmbucură
toare 1 Comiteiul județean 
pentru educație fizică și sport 
a dispus eliberarea de legiti
mații de liberă intrare la toate 

re :MoIdovan — Crețu, ?, Cos- 
tin, Cîmpeanu, Florian, Muste- 
țea, Lică, Angeleseu, Adam, ?. 
Cele două semne de întrebare 
var fi înlocuite duminică de 
jucătorii care vor fi valizi.

V. Marea — coresp. principal
MORAL IN CREȘTERE LA 

ECHIPA BRAȘOVEANA
După un joc-școală susținut 

mqrți în compania Politehnicii 
Brașov, eehipă din campiona
tul județean, și după antrena
mentul de joi, SlLlVIU PLO- 
IEȘTEANU s-a fixat la urmă
torul „11“ ; Papuc, — Ivăncescu, 
Jerței, Aleeu, Rusu, Pescaru, 
Gane, Nipolae, Necula, Arde- 
leanu, Gygrfi.

C. Gruia — coresp. principal 
ACHIM VA LUA LOCUL LUI 

TALPAI
Nimic deosebit în tabăra fot

baliștilor de la Jiul. Joi, echipa 
antrenată de Ștefan Coidum a 
susținut un meci de antrena
ment cu Minerul Lupeni, scorul 
partidei fiind egal : 1—1. La

A-Ș.A. București, pe care a 
întrecut-o cu 5—1 ț2—0).

în prima repriză au fost fo
losiți : Suciu —- Sătmăreanu, 
Hălmăgeanu, D. Nicoiae, Ro
taru, D. Popescu, Negrea, S. 
Avram, Constantin, Voinea, 
Tătaru II. După pauză, Soo l-a 
înlocuit în linia de atac pe 
Constantin, care acuză o lo
vitură la gleznă, primită în 
timpul meciului cu A.S.A. Tg. 
Mureș. „Sper — ne-a spus 
Constantin — ca pînă la ora 
meciului să fiu complet resta
bilit pentru a-mi aduce apor
tul la sqcpesul echipei mele în 
dificila partidă cu Rapid".

în privința formației, Șt. Co
vaci ne-a spus că nu va aduce 
modificări „11 "-lui care a evo
luat duminica trecută la Tg. 
Mureș. Numai în caz de forță 
majoră — a adăugat el — 
voi apela Ia „banca rezerve
lor" pe care vor sta Hajdu, 
Jenei și Soo". întrebat dacă 

@ în primul meci disputat la Timișoara: 

Meteorul — Racheta 5-3
@ încep jocurile la Ploiești, Baia Mare, 

Tohanul Vechi...
@ în perspectivă, o partidă București — Cluj
meciurile de fotbal pentru 
participanții la această compe
tiție. O măsură binevenită, 
pe care o salutăm ca atare !" 

în același timp, din toate 
colțurile țării ne sosesc știri 
despre buna primire făcută 
inițiativei ziarului nostru și 
ni se solicită multe, multe 
provocări.

Astfel, din Bistrița ne scrie 
LIVIU VLĂDUȚ, elev în cl. a 
V-a, jucător cu... vechi state 
de serviciu (a făcut parte din 
echipa cîștigătoare a „Cupei 
Casei pionierilor") : „Am citit 
ziarul Sportul și, împreună cu 
prietenii mei de pe străzile N. 
Tituleșeu și Dogarilor, ne-am 
'■.olărit șă provocăm glte echipe, 
Formația noastră este: Vereș, 
Călușeru. Cozmaru, Toma„ Mo- 

Jiul au fost folosiți toți membrii 
lotului, mai puțin fundașul 
Talpai care va fi înlocuit în 
meciul eu Petrolul de către 
Achim.

T. Cornea — coresp.
ILIE OANĂ ESTE REZERVAT

Antrenorul ILIE 0ANA este 
rezervat în declarații, apreeiind 
că un meci la Petrpșeni este 
întotdeauna un examen foarte 
greii pențru orice eehipă vi- 
Zitațoare. Iată „ll“-Ie probabil; 
M. lonescu — Dragnea, N. Io- 
nescu, Pal, Mocanu, Dineuță, 
Iqhașz, Grozea, Oprișan, Badea, 
Moldoveanu,

A. Vlășeeanu — cpresp. 
principal

BIRAU A FOST ÎNLOCUIT
Pentru meciul de duminică, 

antrenorul Nicoiae Dumițreșcu 
ne-a comunicat următorul ,,H“i 
Gernea — Czako II, Bțwqș, Le, 
refer, Bodea, Mețeas, Pojonl, 
Șchiopu, Petescu, Axenle, Pop.

După cum se vede, Birqu, 
autorul „moral" al golului pri
mit în meciul cu Rapid, a fosț 
înlocuit,

Șt. Iacob — coresp. principal
VA JUCA NUNWEII.LER IV

Fractura unui deget de la 
mină suferită de fundașul cen
tral băcăuan Nunweiller IV 
inspiră cea mai mare grijă an
trenorului Nicușor, care nu știe 
dacă va putea conta pe exce-

<„ Neagu (vîrf de atac) 
a sărit la mingea 
centrată de pe aripa 
dreaptă. Fază din 
meciul amical Ra

pid—S.N. Oltenița
.v J cm i.iiujitii III u»i wi I > IT

Ultimele minute ale j 
verificării de pe ji 
stadionul Dinqmo: 
Frățilă și Gherghell f 
privesc jocul din
spatele porții lui

Dateu
Foto :
F. BRANDRUP 1 

este apt de joc, Soo ne-a de
clarat următoarele : „Sînt com
plet refăcut și gata de joc. 
Medicul și-a dat aviz favorabil 
aștept acum doar verdictul an
trenorilor mei".

UN OBSERVATOR 
INCOGNITO ÎN GIULEȘTI: 

ȘTEFAN ONISIE
Rapidul și-a verificat forțele, 

jucînd cu Ș.N. Oltenița din di
vizia C. Scor: 2—0 (1—0),
prin punctele înscrise de 
Dinu și Ion lonescu. în prima 
repriză, ne informează coreș- 
pepdentul nostru Constantin 
Pufu, feroviarii au jucat cu 
„libero", lai în partea a doua 
a meciului au trecut subit la 
1—4—2—4. „Gurile rele" pun 
schimbarea tacticii pe seama... 
prezentei lui Qnisie în tribuna 
stadionului din Giulești. „Ca 
sg ng ne ghicească intențiile 
pentru meciul cu Steaua” — 
se justifică suporterii Rapidu
lui. Din formația fplpșită de 

căneșcu, Vlăduț, Farcaș, Dima, 
Cilean, Daipen".

EUGEN CRASAN, din To
hanul Vechi, căpitanul echipei 
Străzii Mari, ne încredințează 
că provocarea noastră a gă
sit mulți adepți în orașul său, 
„După ce am vorbit eu toii 
băieții de pe strada mea am 
căzut de acord să participăm 
și noi la această competiție !" 
— adaugă scrisoarea.

ELEVII claselor I—IV din 
satul Toceni, comuna Doinești 
HORIA STOICESCU, căpita
nul echipei străzii 1907 din 
Ploiești, DAN AGAPE din Po
dul Iloaiei-Iași, ADRIAN Ml- 
CLOȘ, care mai semnează și 
Pele(i), în numele „jucători
lor" din blocul 5 de p§ 
str. I. L. Caragiale-Bala Mare, 

lentul său apărător în jocul cu 
U.T.A. ' Iată i,H“-le probabil: 
Ghiță — Kiss, Panait (Nunweil
ler IV), Vătafu, Maghiar, Du- 
țan, (Panait), Nedelcu, Ene Da
niel, Ene II (Munteanu), Dem- 
brovsehi, David.
Ilie Iancu — coresp. principal

OPTIMISM LA FARUL
Un optimism robust caracte

rizează întregul lot eonstănțean 
înaintea jocului cu A.S.A. Tîrgu 
Mureș. Iată „ll“-le ce va fi 
aliniat: Uțu — Georgescu, Tîl- 
veseu, Mareș, Antonescu, Ma- 
nolaehe, Koszka, Sasu, Tufan, 
laneu, Kallo.

C. Popa — coresp. principal 
TIBERIU BONE: „VREM SA 

CONFIRMAM !«
înaintea deplasării la Con

stanța, antrenorul principal al 
echipei A.S.A. Tg. Mureș ne-a 
declarat următoarele ; „Evoluția 
bună avută îq primele dquă e- 
tape ale returului ne obligă să 
avem și la Constanța o com
portare Ia nivelul așteptărilor 
înflăcăraților noștri suporteri. 
Dacă bftieții mei vor respecta 
indicațiile tactice, echipa va 
avea o comportare bună iar re
zultatul va fi strips. Iată 
pe care îl vom alinia: Solyom 
—- Tîmpănaru, Chiru, Țețh, 
Czako, Dodu, Sico, Pavloviei, 
Dumitriu III, Raksi, Mureșan".

I. Păuș — coresp. principal 

feroviari — Andrei (Răducanu) 
— Lupescu, Motroc, Dan, 
Greayu, Dinu, Dumitru, Pop. 
Dumitriu, Neagu, lonescu — 
au lipsit Ștefan (accidentat) și 
Codreqnu, îndurerat de pe 
urma pierderii fiului său, Că
tălin, de numai 5 luni. Parti- 
cipînd alături de el la dure
roasa pierdere, îi adresăm sin
cere condoleanțe.

ÎN DESCHIDEREA 
CUPLAJULUI

Duminică, la ora 12,45, în 
deschiderea cuplajului jnter- 
bucureștean de pe stadionul 
„23 August", șe vor întijiți 
dpuă echipe de copii: Pro
gresul (antrenor T. Ozon) — 
Steaua „23 August" (antrenor 
Fr. Fabian).

ne dau vești despre pregăti
rile colegilor lor, în ultimul 
moment au sosit la redacție 
următoarele rînduri:

„Noi, elevii liceelor bucu- 
reștene, PROVOCĂM pe co
legii noștri din Cluj la un 
meci de fotbal amical:

— două reprize a 40 de 
minute —

Propunem ca dată de desfă
șurare a partidei ziua de:

— duminică 21 aprile a.c. —
Ora de începere a meciu

lui :
— 10,30 dimineața — 
Terenul de joc:
— Stadionul Republicii —
Dacă acceptați PROVOCA

REA comunicați-ne urgent pe 
adresa :

— Ziarul ..Sporiiir' —
București, șțrada Vasile Con

ta nr, 16, Șeetprul 1“ 
Gabriel lordqehe 

elev în clasa a Xl-a F 
a jțgeuțui 

Mihail Sadgveanu 
căpitanul echipei reprezeplative 

de fotbal a eieviler din 
Municipiul București

Așadar. în perspectivă un 
meci școlar de mare atracție: 
București—Cluj

NOUTĂȚI 
BRAZILIENE
• S-a stabilit turneul 

echipei Braziliei in 
Europa

® Jocul România-Brazilia 
este incert

® Aimore Moreira s-a 
întors cu un bogat 
material documentar din 
Europa

întors recent din Franța, 
unde a participat la ediția 
jubiliară a Jocurilor Olim
pice de la Grenoble, pre
ședintele Confederației Bra
ziliene de Sport, Joa Ha- 
velange, a avut o discuție 
cu factorii răspunzători de 
pregătirea echipei națio
nale pentru ediția O.M. 
din 1970. Eșecul Braziliei 
la C.M. din Anglia a de
clanșat o adevărată miș
care pentru recucerirea 
titlului mondial. In con
cepția oricărui brazilian 
acest titlu nu poate fi 
cîștigat de altcineva decît 
de țara sa, care are „o 
melhor futebol do mondo" 
(cel mai bun fotbal din 
lume).

Și, intr-adevăr, s-a tre
cut rapid la acțiune. 'Pe 
harta Braziliei au apărut 
multe centre puternice de 
fotbal, pînă acum mai pu
țin afirmate: Belo Hori
zonte, Recife ș.a. Deși mai 
sînt doi ani buni pînă la 
marea confruntare din 
Mexic, brazilienii știu că 
trebuie să convingă de pe 
acum. în acest sens sînt 
de remarcat succesele ca
tegorice obținute în tur
neele internaționale de la 
Santiago de Chile și hfetci- 
co, unde echipele Santos 
și Botafogo au „recucerit 
prestigiul brazilian pierdut 
în Anglia", cum au scris 
ziarele din Rio de Janeiro 
și Sao Paulo.

Dar, să revenim la su
biect. în cadrul discuției 
amintite, dl. Joa Havelage 
a anunțat programul defi
nitiv stabilit pentru echipa 
Braziliei în turneul pe ca- 
re-l va întreprinde în a- 
ceastă vară în Europa, 
înainte de a voiaja în Eu
ropa, selecționata Braziliei 
va întîlni — în cadrul 
„Cupei Osvaldo Cruz“ — 
echipa Uruguayului, în zi
lele de 9 iunie la Rio de 
Janeiro și 12 iunie la Sao 
Paulo. In ziua imediat ur
mătoare, cu un avion al 
companiei Lufthansa, echi
pa Braziliei va traversa 
Atlanticul cu destinația 
R. F. a Germaniei, unde 
la 16 iunie va întîlni for
mația vice-eampioană mon
dială. Patru zile mai tîr- 
ziu, brazilienii vor fi oas
peții fotbaliștilor polonezi, 
eu care vor juca la Var
șovia.

Pentru ziua de 23 iunie 
este programat cel de-al 
treilea joc al turneului în 
Europa, însă adversarul 
este încă incert.

Fără să se cunoască cel 
de-al treilea adversar, se 
știe însă precis 'că la 26 
iunie Brazilia va întîlni 
Iugoslavia, acesta fiind 
ultimul joc programat în 
Europa, după care echipa 
va pleca în Mozambic, 
unde va întîlni la 30 iunie 
echipa... Portugaliei.

A doua etapă a acestui 
turneu de pregătire se va 
desfășura in orașul gazdă 
a celei de-a IX-a ediții a 
C.M., Ciudad de Mexico, 
meciurile fiind programate 
în zilele de 7 și 10 iuție. 
La 14 și 17 iulie, în orașul 
Lima, brazilienii vor în
frunta echipa Perului.

La reuniunea amintită, 
a luat cuvîntul și selecțio
nerul national Aimore Mo
reira, reîntors dintr-un tur
neu de studii în Europa, 
înainte de a pleca în voiaj, 
intr-o declarație făcută 
presei, acesta a spus că 
fotbalul brazilian a fost 
copiat de multe țări din 
lume, dar lui nu îi este 
rușine să declare că și- 
fotbalul brazilian are ne
voie să copieze, la rîndul 
său, de la alții’. De altfel, 
in R. F, a Germaniei el 
a studiat sistemul de edu
cație fizică și a avut o în
delungată convorbire... des
pre fotbal cu Sepp Her
berger, după care a vizi
tat instalațiile de la Frank
furt și Colonia. Antreno
rul brazilian a urmărit 
apoi antrenamentele echi
pelor italiene Milan și In
ternaționale, A treia eta
pă a fost Glasgow, unde a 
asistat la disputa dintre 
Scotia și Anglia. Și, în 
sfirșit, la Lisabona a vizi
tat Institutul Național de 
educație fizică, intreținin- 
du-șe cu diferite persona
lități ale fotbalului por
tughez.

Petre CRISTEA



TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH

CRIZA DE TIMP DECIDE!
Runda a 9-a a turneului in

ternațional de șah a început 
cu un record : a fost înregistra
tă cea mai scurtă partidă — 
după numai 9 mutări (!) Dri- 
mer și Bilek au căzut de acord 
asupra remizei. Curînd exem
plul lor a fost urmat de către 
Gheorghiu și Liebert, care au 
trecut in rîndurile spectatori
lor după 19 mutări.

Amenințarea celor șase re
mize din runda precedentă pla
na în aer, dar evenimentele 
n-au confirmat-o decît în parte. 
Un timp chiar se părea că în 
toate celelalte patru partide va 
avea loc o luptă acerbă, dar 
nici aceasta nu s-a confirmat 
decit în parte, deoarece partida 
Radovici — Troianescu, după o 
scurtă ciocnire in jocul de mij
loc, s-a dat remiză la mutarea 
a 28-a.

Surprinzătoare a fost evolu
ția jocului în partida Jansa — 
Tringov. Tînărul maestru ceho
slovac a obținut o poziție foar
te promițătoare de atac, dar 
tocmai cind toată lumea se aș
tepta la o precipitare specta
culoasă a evenimentelor, în mod 
cu totul neașteptat, adversarii 
au încheiat pace. Poate că a- 
ceastâ decizie a fost influențată 
de criza de timp in care se afla 
Jansa.

O desfășurare caleidoscopică 
a avut partida dintre maeștrii 
Wade și Ghițescu. Acesta din 
urmă a obținut un avantaj po
zițional apreciabil, dar intrînd 
în criză de timp (ca și adver
sarul său, de altfel) a greșit și 
partida a luat o turnură neaș
teptată.
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Totul a început cu mutarea 
3O...C:ă3 ? care după răspunsul
31. De2 a dus la pierderea ca
lului. Speculînd criza de timp, 
Ghițescu s-a aruncat în viitoa
rea imprevizibilului: 31...Tc2
32. D:d3 Dc5! (Singura șansă 
practică) 33.Cg4 ? (De ce nu 
simplu 33.T:c2 b:c2-|- 34.D:c2 și 
totul s-a terminat) 33...Th4! (O 
resursă ingenioasă: turul este 
„tabu" din cauza matului pe 
linia întîi) 34.f6 ? (Maestrul 
Wade caută soluții complicate 
— simplu era 34.Ce3 Th3 ! 35. 
Tcel) 34...T:g4 (Și astfel ne
grul a reintrat în posesia ca
lului...) 35.f:g7 (La 35.Dh3 ar fi 
urmat frumos 3o...T:b2-|-! 36. 
R:b2 Df2-f-. Acum pionul g7 
amenință să se transforme în 
damă) 35...T;cl+ 36.T:cl Tgl !
37, Dfl ?? (Ultima greșeală, care 
pierde partida. Trebuia 37.Tfl ! 
Dacă acum . 37...Dc2-|-, atunci
38. D:c2 b:c2+ 39.R:c2 T:g5 40.

telex
O echipă de atleți din S.U.A. 
va evolua în cursul lunii iulie 
în mai multe orașe europene. 
Din această echipă vor face 
parte Jim Ryun, Randy Matson, 
Bob Seagren și alți atleți care 
sînt selecționați pentru J. O. 
de la Ciudad de Mexico. Atleții 
americani urmează să evolueze 
în R.F. a Germaniei, Suedia, 
Elveția. Anglia și Franța.

In cadrul „Cupei campionilor 
Americii de Sud" la fotbal, 
la Sao Paulo, Palmeiras a în
vins cu scorul de 4—1 (0—0) pe 
Universidad Catolica (Chile).

■
Echipa sovietică de fotbal Dau
gava Riga și-a început turneu! 
in Ungaria jucînd la Budapesta 
cu formația locală Spartakus.

Festivitate de premiere în Spartachiada pentru tineret și copii a R. D. Germane: liocheiștii 
de la Cottbus sînt răsplătiți cu medaliile de aur Foto : ZENTRA1.BILD

i

Fotbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 1-0 (1—0) 
prin golul marcat în minutu1 
25 de Iermakov.

care se anunța deose- 
echilibrate. In vedetă, 
dintre Glasgow Ran- 

reprezentanta nr. 1 a

semi-amatorismului decla-

In intîlnirea internațională ie 
tenis dintre echipele Ceylonului 
și Malaeziei din cadrul primu 
lui tur al „Cupei Davis" (zona 
asiatică), jucătorii din Ceylon 
conduc cu 2—1. Iu probele de 
simplu, Azman (Malaezia) l-a 
învins cu 6—4, 6—4, 3—6,' 6—4 
pe Pinto (Ceylon), iar Kumara 
(Ceylon) a dispus cu 6—0, 6—2, 
6—4 de Yap (Malaezia). Proba 
de dublu a revenit 
Pinto — Ferdinands 
învingătoare cu 6—8, 
6—0 in fața cuplului 
Mdses (Malaezia).

I
I
I
I

perechii 
(Ceylon), 

6—2, 7-5, 
Azman —

I
I
I

IlIlIllIillllllillllllllllllllllllHIIllllllIlIllIHHII

Galetul D. Thomas, pe care-l 
vedem in fotografia de mai 
jos 'ciștigînd o tușă în recen
tul meci cu Irlanda, va fi 
principala speranță a gazde
lor în intîlnirea de rugbi 
Tara Galilor — Franța, pro

gramată azi la Cardiff 

I
I
I

T:f7-|- Rc6 41.Rc3. O altă po
sibilitate era 37.Dd2 Dc2-|- 38. 
D:c2 b:c2-j- 39.R:c2 T:g5 40.Rd3 
cu amenințarea Tc4) 37...T:fl 
3S.T:fl Dc4 39.Tgl D:e4-f- 4O.Ral 
Dg6 și albul a cedat.

O singură partidă s-a între
rupt, între Ghipslis și Ciocîl- 
tea. In complicațiile jocului de 
mijloc Ciocîltea s-a apărat 
foarte ingenios, iar în final a 
găsit o resursă interesantă pen
tru a obține contrașanse. După 
multe lovituri tactice reciproce 
s-a ajuns la o poziție greu de 
apreciat, în care analiza iși va 
spune cuvintul.

Astfel, după 9 runde clasa
mentul pe puncte pierdute se 
prezintă 
din 9 (1 
(din 8), 
(din 9),
(din 8) cîte 3%.

Ieri a fost zi 
tăzi concursul continuă in Sala 
Institutului de «Petrol, Gaze și 
Geologie, cu runda a 10-a (-la 
ora 16,30).

astfel: Ghipslis 27a 
întreruptă), Parma 2'72

Bilek 3
Drimer

(din 9), Jansa 
și Gheorghiu

liberă, iar as-

S. SAMARIAN

CUM SE FAC 
REMIZELE

INDIANA BOGOLIUBOV
Dr. O Troianescu

A. Ghipslis
Jucată în runda a 6-a

1. d2—d4 Cg8—f6 2. c2—c4 
el—e6 3. Cgl—Î3 Nf8—b4 + 
4. Cbl—d2 d7—d5 4. Ddl— 
a4+ Cb8—c6 6. e2—e3 Nc8— 
d7 (Din varianta Bogoliubov 
s-a ajuns la o poziție asemă
nătoare apărării Ragozin, 
dar cu calul alb la d2 în loc 
de c3) 7. Da4—c2 0—0 8. a2— 
a3 Nb4—e7 9. b2—Ta8—c8
(Negrul alege o continuare 
pasivă care permite albului 
să ia conducerea jocului. Era 
mai bine 9... a5 pentru a îm
piedica înaintarea rapidă a 
pionilor albi de pe flancul 
damei), 10. Ncl—b2 Tf8—c8 
11. Nfl—d3 Ne7—fS 12. Cf3— 
e5 g7—g6 13. Cd2—f3 NÎ8—g7 
14. 0—0 Cc6—e7 15. c4—e5 
(Faza de deschidere s-a în
cheiat în favoarea albului, 
care începe înaintarea de 
pioni pe flancul damei). 15... 
Te8—18 16. b3—b4 Nd7—e8
17. a3—a4 Cf6—d7 18. b4—b5 
Cd7—b8 (Negrul și-a regru
pat forțele pentru a se apă
ra pe flancul damei, pregă
tind în același timp o con- 
traacțiune pe celălalt flanc) 
19. Nd3—e2 (Face loc calului 
e5) 19... c7—c6 20. Dc2—b3 
17—f6 21. Ce5—d3 g6—g5 
(Acum trece negrul la ac
țiune) 22. Cd3—b4 Tf8—f7 23. 
Nb2—c3 Ce7—g6 24. Tal—bl 
g5—g4 25. Cf3—d2 fS—f5 26. 
g2—g3 h7—h5. Negrul a ob
ținut contrașanse și deși albul 

. continuă să stea o nuanță 
mai bine, totuși, influențați 
și de criza de timp, adversa
rii au căzut de acord asupra 
egalității.
■...............................................

Alexandra Nicolau

22 (Agerpres).

la % p 
de Nona Gaprindașvlli

BELGRAD
In turneul internațional de șah 
de la Belgrad s-au disputat 
două partide întrerupte din 
rundele anterioare. Milunka 
Markovici nu a putut concreti
za avantajul pozițional din par
tida întreruptă cu Tereza Stad
ler : remiză la mutarea 81. Tot 
remiză s-a încheiat și partida 
dintre Rujica Iovanovici și Ala 
Kușnir.

După 9 runde, situația în 
clasament este următoarea : 1. 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) 7 punc
te: 2—3 . Nicolau (România), 
Markovici (Iugoslavia) 6*/2 p; 4. 
Kușnir (U.R.S.S.) 6 p; 5-6. K. 
Iovanovici (Iugoslavia), Liliak 
(Iugoslavia) 5*/2 P etc.

care-și dispută întîietatea pe 
filele calendarului, sarcina cro
nicarului sportiv devine mai 
dificilă. Intr-adevăr, este tot 
mai greu să-ți împărți atenția 
între atîtea competiții de mare 
atracție, care marchează startu
rile oficiale in sezonul sportu
rilor în aer liber, ca și acelea 
anunțînd sfirșitul inexorabil al 
schiului, hocheiului și patinaju
lui, sub sulițele razelor tot mai 
calde ale soarelui. Bucuria u- 
nora și nostalgia altora se a- 
mestecă în aceste zile de tran
ziție, cind am pus paltonu! la 
naftalină și Îmbrăcăm parde
siul, luind drumul spre stadion. 
Deci fotbalului îi revine foto
liul de orchestră și în această 
trecere în revistă a evenimen
telor sportive internaționale.

După „Cupa campionilor eu
ropeni" și „Cupa cupe
lor", a treia competiție 

fotbalistică reunind elita clu
burilor de pe continent intră 
acum în faza decisivă. Se dis
pută sferturile de finală ale 

| „Cupei orașelor-tîrguri", patru

SURPRIZA LA NEAPOLE:

MULLIGAN
ELIMINAT I

de la 
o mare 
Martin 
de en- 
ciștigat

dispus cu 
(Anglia).

Ion Sântei 
fost învinși

ROMA, 22. — în cadrul opti
milor de finală ale turneului 
internațional de tenis 
Neapole s-a înregistrat 
surpriză: australianul
Mulligan a fost eliminat 
giezul Barret care a 
cu 6-8, 7—5, 7—5. Italianul Ni
cola Pietrangeli a
7— 5, 6—0 de Lloyd

Jucătorii români 
și Viorel Marcu au 
cu 6-4, 6-2, și 6-2, 3-6, 6-3 
de Medonos (Cehoslovacia) și 
și respectiv de Palmieri (Ita
lia).

Alte rezultate: Castigliano
(Italia) — Hutka. (Cehoslovacia)
8- 6, 2—6, 8—6; Di Maso (Ita
lia) — Zednik (Cehoslovacia) 
0—6, 6-2, 6-3.

GEORGE COHEN D’ANNARA“

FUNDAȘUL

englez de fotbal, în- 
nu de mult, George 
fundașul echipei lon- 
Fulham, căci de el

A devenit aproape un ba
rem în fotbalul internațional 
ca o extremă să demareze cu 
viteza de 11 secunde pe suta 
de metri. Aceste extreme 
ultrarapide nu mai constituie 
o noutate. Dar, un fundaș 
care să alerge constant 10,9 
pe suta de metri ?

La sfîrșitul turului campio
natului 
clxeiat 
Cohen, 
doneze 
este vorba, serba o dublă ani
versare, devenind, în același 
timp, și deținătorul a două 
recorduri fotbalistice inedite. 
La sfirșitul anului trecut el 
împlinea zece ani de activita
te la echipa sa, jucînd o dată 
cu ultimul meci al turului 
și cea de-a 450-a partidă pen
tru echipa Fulham. Ținînd 
seama de faptul că un cam
pionat însumează 44 etape, 
înseamnă că ttmp de zece ani 
el a fost prezent la toate 

din liga engleză, Leeds 
Ultima este și fina- 
ediției de anul trecut, 
cedat trofeul în fața 

iugoslave Dinamo
Ran-

meciuri 
bit de 
partida 
gers -
fotbalului scoțian — și o echipă 
fruntașă 
United, 
listă a 
cind a 
formației
Zagreb. Deci, Glasgow 
gers — Leeds United, meciul 
de urmărit în știrile care ne 

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
vor sosi la redacție în seara 
zilei de marți. A doua zi, un 
alt joc interesant, cel dintre 
F.C. Bologna și Vojvodina No- 
visad. Vor reuși iugoslavii să 
aibă din nouț o echipă în finala 
competiției ?

Tot miercuri, un meci retur, 
fiindcă Ferencvaros Budapesta 
și Atletico Bilbao s-au arătat 
mai grăbite, disputîndu-și deja 
primul lor joc, încheiat cu 2—1
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Nicola Pietrangeli rămine principalul favorit al turneului de tenis de la Neapole

•_ La Ca.nnes, întrecerile 
turneului de tenis au fost în
trerupte din cauza ploilor.

SPRINTER
meciurile disputate de Ful
ham în prima divizie.

Echipa Tottenham Hotspur 
a oferit pentru el suma de 
75 000 de lire sterline, un nou 
record in materie de trans
feruri, in ceea ce privește un 
fundaș. Ziarele engleze afir
mă că nici de data asta —•. 
Tottenham Hotspur mai în
cercase și acum doi ani achi
ziționarea lui — Fulham nu-l 
va ceda.

Cu numai doi ani și ceva 
în urmă, presa engleză consi
dera că George Cohen, astăzi 
în vîrstă de 27 de ani, are 
destulă experiență internațio
nală, căci la 10 noiembrie 
1965, cind, el juca pentru a 
17-a oara în echipa națională 
a Angliei in meciul împotri
va Irlandei de Nord, ziarele 
susțineau că față de alte ve
dete ale fotbalului englez, el 
„încă" nu are ce căuta in 
națională. Astăzi, nici un 
comentator de fotbal britanic 
nu și-ar putea imagina echi
pa națională fără acest fun
daș tenace, care a avut și o 
mare contribuție în cucerirea 
onorurilor supreme de către 
echipa sa, în iulie 1966

Constanța sa este marea 
lui calitate. El este unicul 
fundaș din insulele britanice 
și de pe continentul european 
care poate acoperi timp de 
90 de minute, de la meci la 
meci, suta de metri în 10.9 
secunde. O performanță de
sigur unică. Această calitate 
a lui, obținută în ani de an
trenament greu, i-a dat posi
bilitatea să joace simultan in 
atac și în apărare. El nu nu
mai că alimentează permanent 
atacul cu 
însuși în 
in echipa 
la fel de 
doare.

Statisticile făcute la două
zeci de meciuri consecutive 
in cadrul primei divizii au 
arătat că în 90 de minute 
Cohen joacă în medie min
gea de 63 dc ori, iar de 24 
de ori se află în terenul ad
versarului, întărind atacul pro
priei sale echipe. Iată recor
duri de invidiat și 
egalat.

La care trebuie 
adăugăm că în cei 
de activitate în prima divizie, 
el nu a fost niciodată elimi
nat de pe teren, suspendat, 
admonestat sau. avertizat.

mingi, dar vine el 
atac, creînd deruta 
adversă, căci trage 
bine cu ambele pi-

greu, de

să mai 
zece ani

pentru maghiari. Avantaj mi-. 
nim, greu de menținut în con
fruntarea pe teren spaniol, mai 
ales dacă ținem seama de co
mentariile pesimiste care înso
țesc recentele evoluții ale 
popularei echipe budapestane. 
In sfîrșit, ultimul sfert de fi
nală se dispută între o altă 
formație scoțiană, Dundee, și 
Un outsider neașteptat, F. O. 
Zurich. Elvețienilor le revine, 
de altfel, performanța cea mai 

notabilă în actuala 
reușind să elimine 
formație portugheză 
Lisabona.

ediție, ei 
puternica
Sporting

In plin sezon de 
petiții 
așii

fac 
Le 
di- 
s-a

mari com- 
se află acum și 

volanului. Două 
curse automobiliste de rezisten
ță figurează pe programul de 
duminică și sîmbăfă. Prima — 
și cea mai importantă — poartă 
un nume celebru: „12 ore de 
la Sebring". O jumătate de zi 
la volanul mașinilor-prototip de 
sport șî „grand tourisme" 
din replica americană a lui 
Mans, o întrecere de mare 
ficultate, care nu o dată 
soldat cu victime. Dar aș» sînt 
legile aspre ale curselor de 
automobile, ale acestui sport 
care cere, in primul rînd, cu
raj. Sebring este a doua etapă 
a campionatului internațional 
al constructorilor de automobile, 
urmind „uverturei" de la Day
tona Beach, care a avut loc 
acum o lună, tot pe pămînt a- 
merican.

O cursă de rezistență este 
programată și în Europa. La 
Monza, sub soarele Italiei, au
tomobile de tipul raliurilor se

$

„TOUR

ALGER, 22 (Agerpres). — 
Cea de-a 6-a etapă a com
petiției cicliste „Tour d’An- 
nabâ“ a fost cîștigată de li
derul. clasamentului, suedezul 
Erik Petersson, care a acope
rit cei 208 km ai etapei în 
5 h 06:21. învingătorul i-a 
întrecut la sprint pe Knisper 
și Grabe (ambii din R. D. 
Germană).

în clasamentul general, 
Erik Petersson (Suedia), con
tinuă să fie urmat de frații 
săi Gosta și Sture la 26 sec.

Intîlnirea internațională de box 
disputată la Varșovia între se
lecționatele Poloniei și Maro
cului s-a încheiat cu victoria 
pugHiștilor polonezi învingători 
cu 18—2.

vor întrece pe distanța a nu
mai 4 ore. Probă în circuit, 
contând și ea pentru un cam
pionat, cel al conducătorilor.

tropical. în orașul Olimpiadei 
se dispută în aceste zile între
ceri la un sport care nu figu
rează decît în programele de
monstrative ale viitoarelor J.O. 
de vară. De la Ciudad de Me- 

xico ne vin veștile unui impor
tant turneu internațional de te
nis, din suita de concursuri a 
„Circuitului Caraibilor". Printre 
participanți notăm cîteva cu
noștințe, cum sînt spaniolii 
Manuel Orăntes și Jose Luis . 
Arilla. Primul continuă drumul 
ascendent pe care i-1 prevedea 
și marele Santana anul trecut, 
cind echipa Spaniei pentru 
„Cupa Davis" poposea la Bucu
rești. Manuel al II-lea, cum este 
poreclit glumeț tânărul. Oran- 
tes, acum de 19 ani, confirmă 
că poate fi un succesor demn 
al omonimului său.

Turneul de la Ciudad de Me
xico se dispută pe terenurile 
centrului sportiv de la Cha- 
pultepec, acolo unde vor fi găz
duite întrecerile olimpice de 
gimnastică și sărituri în apă. 
Tot pe aceste terenuri, în zilele 
Olimpiadei de vară, va avea 
loc și turneul de tenis amintit, 
competiție demonstrativă, in 
rînd cu pelota bașcă. Este un 
pas, încă timid, pe care-l face 
tenisul pentru a fi reprimit in 
familia sporturilor olimpice. Un 
drum de întoarcere care se 
anunță presărat cu obstacole 
de tot felul. In primul rînd, cel

în capitala Libanului, Beirut, 
a avut loc săptămîna internațio
nală a tirului (14—19 martie), or
ganizată de federația de specia
litate a țării gazdă, au participat 
sportiv! din Franța, Iordania, Si
ria, Liban (4 formații) șl Româ
nia. Trăgătorii români s-au com
portat foarte bine cucerind trei 
locuri întîi. Rezultate : slceet, 
individual': 1. Gheorghe Senco- 
vici 96 t., 2. Rene Chehade (Li
ban) 94 t„ 3 Spiro Hoyek (Liban) 

- 90 t., 4. Dumitru Danciu 89 t.„, 6.
Ion Albescu 88 t..., 13. Bogdan 

t. ; echipe : 1
2. Liban 353 t. Au 
sportivi șl cinci 
Proba de talere

Marinescu 83 
România 356 t., 
concurat 32 de 
reprezentative. _____________
a revenit lui Ion Dumitrescu 188 
t., urmat de Aoun (Liban). 185 t.. 
Salih (Liban) 183 t„ Haddad (Li
ban) 180 t..., 3. Gheorghe Fiores- 
cu 174 t. Echipe : 1. Liban 187 t., 
2. România 182 t. Au fost prezențl 
36 de trăgători și șase echipe.

Competiția a fost foarte bine 
organizată, iar festivitatea de 
închidere s-a bucurat de prezen
ța domnului Abdullah Yafi, pri
mul ministru al Libanului, care a 
înmînat premiile cîștigătorllor.

n interludiu amuzant din 
lumea boxului. Acum 
două zile urma să se 

desfășoare Ia Birmingham me
ciul pentru titlul de campion 
european profesionist la cate
goria mijlocie între deținătorul 
centurii, ispano-italianul Carlog 
Duran și challengerul său, en
glezul Swift. Meciul nu a mai 
avut loc, deoarece imediat după

cintăr, campionul european, vi
zitând sala în care urma să 
aibă loc lupta, a declarat că el 
nu va urca pe un ring ale că
rui dimensiuni sînt mai mici 
decit cele regulamentare. Și 
Duran a luat primul avion spre 
Milano...

i sporturile de iarnă ne 
\ furnizează cîteva ecouri 
V de viu interes. De la Le

ningrad, unde premiații cam
pionatelor mondiale și europe
ne de patinaj artistic își conti
nuă turneele demonstrative în 
Europa, ne parvine o declara
ție a marei campioane Peggy 
Fleming, care neagă orice in
tenție de a trece la profesio
nism. „îmi place prea mult pa
tinajul, ca să îmbrac rochiile 
cu pene de struț ale reprezen
tațiilor de revistă - declară 
categoric Peggy. — Vreau să 
patinez mai departe pentru 
propria mea plăcere și sper să 
nu fiu prea bătrină în 1972, la 
Olimpiada de Ia Sapporo...". O 
adevărată lovitură de teatru 
pentru toți cei care au dat cre
zare zvonurilor după care, Peg
gy Fleming ar fi semnat un 
contract — contra sume fabu-

„CROSUL BALCANIC"

Atleții români
au plecat la Istanbul

Ieri la prînz, loturile ro
mânești pentru „Crosul bal
canic" — ediția 1968, au 
plecat la Istanbul. Țara 
noastră va fi reprezentată 
în toate probele: junioare, 
juniori, senioare, seniori. 
Printre participanți se nu
mără Viorica Gabor, Ellsa- 
beta Bucur, Iudit Szacacs 
(senioare), Mariana Filip și 
Cornelia ÎSfeagu (junioare), 
Ion Rusnac, Nicolae Mus
tață, Ilia Gioca (seniori), 
Ion Dima, Petre Lupan, A- 
lexandni Negescu (juniori).

Atleții noștri au de apărat 
frumosul (prestigiu cucerit 
în această tradițională în
trecere. Să reamintim că 
anul trecut cinci din cele 
opt titluri puse în joc au 
revenit culorilor României. 
Astfel, la individual, în 
proba de 1000 m junioare 
prima a sosit atunci repre
zentanta noastră Iudit Sza
cacs (acum senioară), iar la 
10 000 m seniori a cîștigat 
Zoltan Vamoș (urmat de ro
mânii Barabaș și Rusnac). 
Pe echipe, formațiile noas
tre au acumulat cel mai 
mare număr de puncte în 
clasamentele probelor de 
junioare, senioare și seni
ori.

Avem convingerea că a- 
Iergătorii români vor avea 
și de această dată o com
portare frumoasă.

■i

loase — cu compania americană 
de revistă pe gheață „Ice-Capa- 
des“, acolo unde este angajat 
Wolfgang Schwartz și cuplul 
Glockshuber — Danne.

în schimb, nici o dezmințire 
pînă acum pentru trecerea Ga- 
brielei Seyfert în rîndurlle pro
fesioniștilor. Ea ar urma să a- 
pară în spectacolele lui „Wien- 
ner Eiss-Revue“ alături de 
logodnicul ei, triplul campion 
mondial Emmerich Danzer.

mare concurs 
schi denumit

5 națiuni",

Fiindcă veni vorba de spec
tacole cu pretextul spor
turilor de iarnă, să ne 

aducem aminte de un film de 
demult în decoruri albe, intitu
lat „Sun Valley Serenade", A- 
colo unde „zîna ghețîi" Scmja 
Henie devenea schioară de cir
cumstanță luîndu-se Ia între
cere, sub pavăza trucajelor, eu 
irezistibilul Richard Greene, 
pîrtiile sînt astăzi pregătite 
pentru o competiție adevărată.

La Sun Valley (Idaho, S.U.A.) 
se desfășoară un 
Internațional de 
și „Meciul celor 
după apartenența participante
lor din țările consacrate în lu
mea schiului alpin : Franța, 
Austria, Canada, Elveția si 
S.U.A. Echipele pot alinia cîte 
6 concurenți la fiecare probă 
și se vor face clasamente in
dividuale și pe țări. Vor fi 
prezenți aproape toți protago
niștii recentei Olimpiade Albe. 
„Aproape" toți — este bine 
spus, fiindcă în ultimul mo
ment se anunță Indisponibilita
tea eanadiencei Nancy Greene, 
marea victorioasă de la Aspen, 
care s-a accidentat 
trenament. Rămine 
dacă absența de la Sun Valley 
se va prelungi și pentru Ros- 
siand (Canada) acolo unde se 
dispută penultima manșă a 
„Cupei Mondiale". Ceea ce ar 
fi și mai trist pentru simpatica 
Nancy.

la un au
de văzut

Radu VOIA


