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PROGRAMUL
TURNEULUI INTERNATIONAL

DE POLO DE LA CLUJ
F.R.N. a stabilit ca me

ciurile turneului interna
țional de polo, găzduit în 
această săptamînă de ba
zinul Tineretului din Cluj, 
să se dispute după urmă
torul program : joi: Bucu
rești — Belgrad, Berlin — 
Budapesta; vineri: Bel
grad — Berlin, Budapesta 
— București ; sîmbătă : 
Budapesta — Belgrad, 
București — Berlin.
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După intense pregătiri efectuate în lunile de iarnă, caiauiștii și canoiștii noștri fruntași, componenții lotului 
olimpic, si-au reluat antrenamentele pe lacul Snagov (Citiți reportajul nostru in pag. a IlI-a)

Foto: A. NEAGU

trivit de mașinăriile secolului 
său, sufocat de vitezele super
sonice și cosmice, în goană 
dincolo de limitele marilor 
performanțe — omul a uitat 
de sine și, speriat, se în

treabă ce să facă ?
Așa ca în versurile lui Arghezi din 

.Cîntare omului", inteligența și forța 
omenească au schimbat lumea, dar 
pentru sine, in ultimele secole, din pă
cate, omul a făcut mult prea puțin.

Desigur, omul este un homo sapiens, 
un homo faber, dar (de ce să uităm ?) 
el a fost și va râmîne un homo ludens, 
căci prin joc omul se formează în 
viață și în fond, în alte forme, creația 
însăși este un joc profund și rodnic.

L-am uitat pe Goethe care spunea 
că fericit nu poate fi decît acela care 
împacă jocul cu seriozitatea și am 
uitat și îndemnul lui George Călinescu 
care ne cerea să ne zbenguîm cu copiii 
căci „numai proștii sînt serioși".

Organizăm educația fizică în școli, 
am ajuns la metode moderne de an
trenament și la cercetări electronice 
în efort, dar bietului om, dornic de miș
care, nu îi acordăm timpul și spațiul 
necesar.

Mișcarea este în om, așa cum este 
primăvara în anotimpuri, seva în co
paci. Experiențele cu animalele ținute 
de la naștere în cuști, fără să se bucure 
de mișcare, ne-au demonstrat tragic că 
aceasta înseamnă fragilitatea inimii, 
inerția, moartea.

Tn cartea vieții lui Rembrandt, doc
torul care-l îngrijea și cu care juca 
pasionat șah, îi spune într-o zi mare
lui pictor : „Nu poți să rămîi nemișcat 
în fața șevaletului, Viața întreagă. 
Corpul omenesc e ca o moară de vînt. 
Ea trebuie să-și miște cu forță bra
țele. Altfel, totul este nemișcare și ză
dărnicie".

Anchete internaționale, pe națiuni, 
dovedesc că acestea nu fac mai multă 
mișcare, decît cîteva minute pe săptă- 
mtnă. Dar generațiile care cresc și 
chiar cele care au crescut au nevoie, 
ca plantele, de lumină. Și această lu
mină este mișcarea, sportul.

Cînd vii din țări străine sau -cînd 
te înapoiezi de la Cluj, din parcul 
Babeș, ideea care 
te obsedează este 
oamenilor.

Visez pentru noi 
tatea și fericirea 
imense In care să 
ria și adolescența, 
se mișcă, nu numai pentru recorduri 
mondiale și medalii olimpice, ci pen
tru propria ei viață, este o națiune 
care îmbălrînește repede.

Respect pentru spiritul lor olimpic: 
grecii care au creat Jocurile Olimpice, 
francezii care le-au renăscut, ungurii 
care (a numărul lor de locuitori sînt 
totdeauna și de ani de zile 
fruntașii lumii la sport, precum 
dinavii, supranumiți nu o dată 
nordică".

îmi imaginez, 
noastră, parcuri 
zine, patinoare, 
în curînd, venind de mînă pe stadioa
ne, în aceste ceasuri dorite ale recrea
ției, bunici, părinți și copii. Trei gene
rații legate de aceeași chemare a să
nătății și a vieții.

Privesc și admir trupurile tinere, 
ca-ntr-o frescă greacă sau egipteana, 
strălucind în soare, năzuind spre el, 
învingînd timiditatea și teama, bucu- 
rîndu-se de mișcare.

Nu numai cine se suie pe podium 
este demn de admirație. In Suedia se 
dispută anual, pe schi, cursa de 85 km, 
tradițională, In memoria unui erou na
țional, cea mai lungă cursă de schi 
din lume, Vasalopp. Știți cîți oameni 
participă la această întrecere, care du
rează 6—7 ore ? 7 800 de concurent! 1

Aceasta este lecția Nordului olim
pic. Țâri în care Fridjof Nansen a 
ajuns campion mondial de patinaj vi
teză și laureat Nobel, iar Urho Kekko
nen recordman de atletism, campion 
de schi și președinte de republică I

Cine nu știe astăzi sâ se odihnească, 
să se echilibreze, să se recreeze își 
pierde lent și sigur forțele sale crea
toare, tinerețea. Să pășim în parcuri 
și pe stadioane, sâ înotăm în bazine 
și să urcăm în munți. Peste tot ne aș
teaptă, darnică și înțeleaptă, Recrea
ția !...
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SCHIORI ROMÂNI

I
I
I• ••Ecouri după „Crosul balcanic", 

transmise de trimisul nostru spe
cial la Istanbul (pag. a 4-a)

...Atacuri în trombă ale. universitarilor la poarta lut Papuc... Dar brașovenii au scăpat cu fața curată 
pînăîn minutul 89. In ultimele secunde ale meciului, insă, Barbu nu i-a mai „iertat".

Foto : I. MIHĂICĂ

ÎN FRANȚA Șl ITALIA
Luni seara, schiorii Dan 

Cristea, Dorin Munteanu, Vir
gil Brane! șl Gheorghe Vnlps 
au părăsit țara pentru a par
ticipa la .cîteva concursuri in
ternaționale de schi alpin, în 
Franța și Italia. Primele în
treceri se vor disputa în lo
calitatea Toussulre (Franța), 
între 29—31 martie. După a- 
ceea, schiorii noștri se vor 
deplasa pe Etna, unde, între 
4 și 7 aprilie, vor concura în 
compania a numeroși ați ai 
schiului alpin european.

Sportivii noștri sînt însoțiți 
de antrenorul Ion Matei.

Ghipslis, Parma y Bilek
luptă pentru primul foc
Toate partidele s-au încheiat 

în primele cinci ore reglemen
tare de joc ale rundei' al2-a, 
penultima, a turneului interna
țional de șah.

Atenția ' spectatorilor a fost 
îndreptată în special asupra

După etapa de fotbal de duminica

te urmărește, care 
aceea a recreației

toți, pentru sănâ- 
noastrâ, parcuri 

ne regăsim copilâ- 
O națiune care nu

I
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RUNDA A 12-A
Ghițeseu — Bilek ‘A, Lie- 

bert — Drimer Va—r’/i, Ciocîl- 
tea — Radovici 0—1, Tringov 
— Wade 1—0, Parma — Gheor
ghiu 1—0, Jansa — Ghipslis 
Va—‘A.

ÎNTRERUPTE

O Bilek — Troianescu 1—0.

CLASAMENT
Ghipslis 8—4, Farms șl Bi

lek 7’,A—3*A, Jansa 6’A—4‘A, 
Gheorghiu, Liebert, Radovici, 
Tringov 6—4, Drimer 5'A—5‘A, 
Troianescu 5—6, Ciocîltea 3—8, 
Wade *A—lO'/a.

totilnirii celei mai importante a 
zilei, aceea dintre marele mae
stru iugoslav Bruno Parma și 
campionul . nostru Florin Gheor
ghiu. Din păcate, acesta din 
urmă, n-a jucat suficient de 
exact în mijlocul de partidă, 
permitind adversarului sâ cîști- 
ge un pion și să simplifice jo
cul, In continuare Parma a ju
cat cu o tehnică foarte precisă 
pentru a-și valorifica avantajul 
material. îh căutarea unor căi ■ 
de salvare, Gheorghiu a intrat

în mare criză de timp și în cele 
din urmă a depășit timpul de 
gîndire la mutarea a 44-a.

O partidă foarte bună a ciș-
tigat Radovici cu negrul la Cio- 
ciltea, realizind astfel cele 6 
puncte necesare normei de 
maestru internaționali.

Cu multă voință de- a ciștiga 
.au jucat Ghițescu împotriva, lui 
Bilek și Drimer cu Lie'bert. 
Ambii au obținut avantaj dar 
nu l-au putut valorifica împo
triva apărării corecte a adver
sarilor.

Maestrul Wade a pierdut din 
nou. după ce avusese o poziție 
bună, la Tringov. în mare criză 
de timp el s-a încurcat și a ră
mas cu un cal mai puțin.

Singura partidă liniștită a 
castei runde foarte animate 
fost aceea dintre Jansa 
Ghipslîs, încheiată remiză 
mutarea a 18-a.

pretutîndem 
de odihna 

săli de ioc

printre 
si scan- 
' „Elada .

țara 
ba-

Vâd i

„ROMANII
FÂRÂ EGALI

I
I
I

Sezonul competițional de ciclism a fost inaugurat duminică pe șos. Olteni
ței. In imaginea cLe mai sus vedeți pe cițiva dintre cei mai tineri rutieri 
care își pregătesc cu multă griji bicicletele. înainte ca starterul si le dea 

plecarea în cursă

Fără. -îndoială, etapa 
de duminică a fost cea 
mai reușită de la re
luarea campionatului 
de fotbal. Prin întrea
ga ei desfășurare, dar 
mai ales prin rezulta
tele înregistrate în cele 
șapte partide pe care 
le-a 
făcut 
resul pentru returul în
trecerii echipelor din 
divizia A.

La pronunțarea aces
tor aprecieri pozitive a- 
supra celei de a XVI-a 
etape avem, desigur, în 
vedere contribuția sub
stanțială adusă '■ de cu
plajul bucureștean. A- 
devărat cap de afiș al 
programului duminical, 
cuplajul a corespuns în 
bună măsură exigențe
lor crescute ale publi
cului și presei. El a de-

programat, ea a 
să sporească inte-

terminat o mare aflu
ență de spectatori în 
tribunele stadionului 
„23 August11. (aproape 
jumătate din numărul 
total al spectatorilor în
registrat la cele șapte 
meciuri ale etapei), cum 
de mult nu am mai a- 
vut prilejul să vedem. 
S-a reconfirmat, astfel, 
faptul eă disputele di
recte dintre echipele 
bucureștene au de obi
cei asigurat succesul de 
public, indiferent de po
zițiile acestora în cla
sament.

în acest cadru agrea
bil, pe care l-au con
stituit tribunele pline 
ale stadionului, cele pa
tru echipe s-au simțit 
stimulate să dea tot 
ceea ce pot la ora ac
tuală, să ofere jocuri 
de o cît mai bună "ca-

litate. Pe de altă parte, 
poate că și recomandă
rile exprese date con
ducătorilor, antrenori
lor și căpitanilor echi
pelor în cauză în ședin
ța de vineri seara a 
Biroului F.R.F. să fi 
avut influența lor po
zitivă asupra desfășu
rării cuplajului de du
minică. Cert este că 
am asistat la două par
tide de un nivel destul 
de bun, dinamice, care 
ne-au ținut încordați 
pînă la ultimul fluier

FĂRĂ A FI PREA OPTIMIȘTI
al arbitrilor. Au fost 
desigur și fapte care 
ne-au nemulțumit (asu
pra unora din ele re
vin cronicarii noștri în 
însemnările lor), dar 
considerăm că aspec
tele pozitive ale cupla
jului au precumpănit.

Evoluțiile de dumini
că ne-au edificat mai 
bine asupra potenția-

C. FIRANESCU
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(Continuare în pag. 
a 3-a) Ff.

Virgil LUDU
I

® Finalele campionatelor republicane in
dividuale de tenis de masă @ Primele me
ciuri în „zonele" de iuniori la box ® Te- 

nisnwnii etu ieșit în aer liber. @ Reprezentanți ai 6 țări ia concursul internațional 
de sărituri al României • Finala Steaua-Dukla se joacă la Frankfurt pe Main • Au 
fost alcătuite grupele pe echipe de campionatelor europene de tenis de masă 
© Atractiv meci d® velei la FÎoreasca

Cliallengerii centurilor „Sportul"

Deținătorii centurilor „Sportul" au emoții.. Primii 
pretendenți la cucerirea trofeului au lansat, .acum 
zîteva zile, provocările. Federația le-a acceptat, 
validînd meciurile dintre C. Gruiescu (Steaua) și 
Al. Dumbravă (C.S.O. ' ............. "

KWWiWMi rflyftwșȚsffi Bsyjytwgfl HWygmMBS 1HWIWBBBI RSESS333 B2SȘ2SS8 SS5ESS23 RECESS KpWWMîl • mS., Â5

i Realități și dciidcrate in activitatea i 
i sportivă și turistică a pionierilor (îl) i 
| Masă rotundă organizată de Consiliul Național | 

al Organizației Pionierilor fi ziarul „Sportul^ 
(Pag. a 2-a).
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Galați), Gb. Bădoi (Dinamo): 
Făcurăm (C.S.O. Ga- 
îhtîlriirile se vor dis- 
la Galați, la 30

și D. 
lăți), 
pută 
tie.

La
stanța vor avea 
partide de măre ____ .
Capul de afiș al galei va 
fi deținut, fără îndoială, de 
disputa dintre deținătorul 
trofeului la categoria u- 
șoară, Ion Dinu (Farul) și 
challengerul său Vasile 
Antoniu (Dinamo Buc.). în 
aceeași, reuniune vor în
crucișa mănușile Gh. 
Chivăr (Steaua) și Ion Ol- 
teanu (Farul).

2 aprilie,

mar-

Con-
alte

la 
loc 
atracție.

FINALA C.C.E. LA HAND
BAL — pentru care s-au ca
lificat echipele Steaua Bucu
rești și Dukla Fraga — se 
va disputa, după cum trans
mite agenția sportivă de pre
să SID, în ziua de 6 aprilie 
(ora 21) la Frankfurt pe 
Main și nu în ziua de 7 apri
lie, la Dortmund, așa cum se 
stabilise inițial.
FINALELE CAMPIONATE
LOR REPUBLICANE INDI
VIDUALE. DE . TENIS DE 
MASA vor fi găzduite, timp 
de trei zile, în sala FÎoreasca. 
Competiția va începe vineri 
dimineața, la ora 9, ședința 
tehnică de tragere la sorți ur- 
mînd să aibă loc joi 28 mar
tie, ora 17,30, la sediul 
F.R.T.M,
DESCHIDEREA SEZONULUI 
IN AER LIBER LA TENIS 
o vor face în acest an cei'mai 
tineri . mînuitori ai rachetei. 
180 de jucători și jucătoare, 
aparținînd categoriilor de ju
niori și copii, sînt reuniți în

aceste zile pe terenurile din 
Calea Plevnei, pentru a IV-a 
ediție a „Cupei Municipiului 
București11. Sînt reprezentate 
orașele București, Arad, Bra
șov, Cluj, Cîmpia Turzii, Ga
lați, Oradea, Petroșenl și Tg. 
Mureș.

PRIMELE MECIURI DIN CA
DRUL ETAPEI ZONALE A 
CAMPIONATELOR REPU
BLICANE DE JUNIORI LA 
BOX se vor disputa mîine 
seară în orașele Baia Mare, 
Sibiu, Suceava și Constanța. 
In cele trei zile de întreceri 
(27, 28 și 30 martie) vor urca 
treptele ringului aproape 300 
de tineri pugiliști.

LA CONCURSUL INTERNA
TIONAL DE SĂRITURI DE 
LA T R A M B U I. I N A AL 
ROMÂNIEI; care va avea loc 
sîmbătă și duminică la bazi
nul Tineretului din Cluj, vor 
participa reprezentanți ai ur
mătoarelor țări i Austria, 
R.D. Germană, R.F. a Germa-

niei, U.R.S.S., Polonia și, bi
neînțeles, România. Aceasta 
este a doua ediție a compe
tiției. prima desfășurîndu-se 
anul trecut, în același bazin.
FARTIDA DE VOLEI MAS
CULIN
(restanță 
returului 
ziei A),
Ia ora 17,30, în sala FÎoreasca.
LA LYON, COMITETUL DE 
ORGANIZARE A CELEI DE A 
VI-A EDIȚII A CAMPIONA
TELOR EUROPENE DE TENIS 
DE MASA a procedat la tra
gerea la sorți pentru întrecerile 
care se vor desfășura între 17 
și 24 aprilie. La echipe mascu
line s-au înscris 29 de repre
zentative. Selecționata țării 
noastre face parte din grupa a 
IV-a alături de Olanda, Spa
nia și Turcia. La echipe femi
nine vor concura 23 de țări, 
formația României figurină în 
grupa a Vl-a, împreună c-u O 
landa și Turcia.

STEAUA—DINAMO 
din ultima etapă a 
campionatului divi

se va desfășura azi
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M în „Cupa Viitorul"

conduce echipa... Viitorul

AII, DfSPRE ECHIPE

Nr. 134 (5568)

relatări de la 
ultimelor etape

cum era 
felul 
pen- 
însă, 
și a-

E. ȚICALIUC : Activitatea spor
tivă de masă în rîndul școlarilor, 
al pionierilor, poate fi realizată 
dînd o mai mare amploare com
petițiilor din cadrul școlii. Dacă 
aș fi în situația de a organiza 
activitatea sportivă pionierească 
din București, de exemplu, aș 
face mai întîi o ședință cu toți 
profesorii de educație fizică și 
comandanții de unități din oraș. 
De ce, în primul rînd, o ședin
ță ? Pentru că în multe școli 
care au posibilități nu se orga
nizează asemenea competiții de* 
oarece nu se știe cum să se pro
cedeze. Dar dacă aș veni și aș 
explica felul în care se desfășoa
ră cupa liceului „Mihai Viteazul* 
sau cum a procedat Școala gene
rală nr. 30 ca să organizeze cupa 
ei de fotbal cu 21 de echipe, 
dacă i-aș pune să vorbească pe 
profesorii cu îndelungată expe
riență de la liceele ,,Matei Basa- 
rab“, „i. L. Caragiale* și altele, 
s-ar vedea că nu este prea greu 
să organizezi o asemenea com
petiție.

Cred că această cupă a școlii 
poate începe o dată cu campio
natele republicane școlare, care 
n-ar stânjeni de loc activitatea 
de masă, fiindcă ele nu absorb 
decît o echipă reprezentativă, al
cătuită din elemente formate, 
consacrate. Așadar, la 1 octom
brie, aș trimite echipele repre
zentative în campionatele repu
blicane școlare și în același timp, 
aș începe întrecerile pentru cupa 
școlii la sporturile care au tradi
ție în școala respectivă sau la 
care dispunem de profesori de 
specialitate. Bineînțeles, în aceas
tă acțiune vor trebui angrenați 
directorii, comandanții de pio
nieri șj alți profesori.

Ar trebui, apoi, mai mult dez
voltate întîlnirile bilaterale între 
școli. Comandanții de pionieri, 
de exemplu, ar putea stabili ei, 
aceste întîlniri bilaterale.

E. STÂNESCU : Plecînd de la 
constatarea că masa de elevi din 
școala noastră (N.R. șc. g-rală 
nr. 30) nu este suficient angre
nată în activitatea sportivă am 
Studiat cu comandantul unității 
de pionieri și cu profesorul care 
răspunde de munca organizației 
U.T.C. din școală posibilitatea 
organizării unei competiții care 
să capteze interesul copiilor. Tre
buie să vă spun că școala noastră, 
0 școală de cartier — se află în 
Tei nu are sală de gimnastică 
și nici de festivități. Este totuși 
o școală mare cu 21 săli de clasă 
și cu aproximativ 1 400 de elevi. 
Am început, firește, cu amenaja
rea unei baze sportive, un mic 
stadion cu un teren de fotbal 
redus, cu teren de handbal re
dus, cu terenuri de volei și bas
chet. Toate acestea le-am reali
zat cu sprijinul comitetului de 
părinți șj cu forțele din școală 
în rîndul cărora s-an numărat 
pînă și administratorul și meca
nicul școlii. Cum sondajele noas
tre în preferințele elevilor au 
arătat că fotbalul se află pe pri
mul loc, arh organizat un cam- ?

cu participarea 
de la a V-a 

Avînd în vede- 
vîrstă, am îm- 
grupe de vîrste

plonat de fotbal 
tuturor claselor, 
piuă la a VIII-a. 
re diferențele de 
părțit echipele în _ __
apropiate. La sfîrșit, am dat în
vingătorilor din fiecare grupă 
cite o cupă — modestă — iar ele
vilor buni și pe tereii șl la învă
țătură, cîte o diplomă. Aceasta 
a fost în anul școlar trecut.

In noul an școlar am organizat 
al doilea campionat de fotbal, 
cu două faze — de toamnă și de 
primăvară. De data aceasta »m 
fost mai bine puși la punct. Co-

V. IONESCU : Sînt de acord să 
facem cît mai multe competiții 
în cadru) școlii, între clase. Dar 
acestea trebuie făcute neapărat 
înainte de începerea campionate
lor Ia nivelul sectorului. Aceste 
campionate încep, insă, imediat 
după deschiderea anului școlar. 
Eu cred că scopul campionatelor 
interne ale școlii îl constituie 
tocmai selecționarea celor mai 
bune elemente care urmează să 
reprezinte școala.

Aș vrea să semnalez, de ase
menea, faptul că activitatea 
sportivă de masă a pionierilor 
nu are continuitate. De ce ? Pen
tru că o putem desfășura numai

PE COORDONATELE

piii dispun de echipament mai 
adecvat. Comitetul de părinți a 
cumpărat tricouri și, la cercul 
manilor îndemînatice, elevii au 
cusut pe ele ecusonul clasei res
pective. Am primit și sprijin de 
la organizația pionierilor, de la 

-I școlar și de lainspectoratul școlar șl de 
C.M.E.F.S. București.

Competiția aceasta a creat în 
școală un climat favorabil spor
tului. Elevele ne solicită, acum, 
organizarea unui campionat de 
handbal. De asemenea, avem 
în proiect o competiție de mini- 
baschet

It. SPIRESCU : In domeniul 
activității sportive de masă, 
fără îndoială, cele mai bune, 
cele mai indicate concursuri sînt 
cele interclase. Acestea determi
nă o mare agitație printre elevi, 
fac o propagandă eficientă pentru 
sport. Aș merge chiar mai depar
te, organizînd în cadrul fiecărei 
clase întreceri între rînduri de 
bănci. Poate că și din punct de 
vedere al organizării lor pe linie 
pionierească, ar fi posibil să se 
creeze sUh-unități în fiecare cla
să. Și acestea să poarte, eventual, 
un nume : Șoimul, Acvila, Ste
jarul ș.a.m.d. Aceasta ar înlesni 
emulația dintre ci. Și la sport 
și ia învățătură.

E. GHIBU i Ca să angrenăm 
marea masă a pionierilor L. 
sport nu ne interesează atit sis
temul cornpetițional școlar pe 
județ sau pe țară, cît cel din 
unitatea școlară. Ceea ce a făcut 
tov. Stănescu la școala generală 
nr. 30 reprezintă drumul de ur
mat. Este nevoie de campionate 
ale școlii, între clase, între de
tașamente de pionieri, să se de- 
cearnă cupe. Și nu numai la fot
bal, dar și la alte sporturi.

în

în trimestrul I. Mai exact în lu
nile 
După 
rație 
timp, 
totul 
lare, 
de an.

E. ȚICALIUC : Cred că serba
rea de sfîrșit de an n-ar trebui 
să cuprindă totdeauna o demon
strație care necesită un lung pro
ces de pregătire. Aceasta consti
tuie, uneori, o piedică în desfă
șurarea activității de masă. Aș 
include, mai degrabă, în serba
rea de sfîrșit de an, întreceri 
sportive. Desigur că acolo unde 
există cadre didactice suficiente 
se pot organiza și demonstrații,

E. GHIBU : Altfel aș formula 
această implicație a serbărilor în 
activitatea sportivă. Anume câ, 
prin aceste serbări, profesorul de 
educație fizică este imobilizat 
cu pregătirea unui număr foarte 
restrîns de elevi pentru o pe
rioadă îndelungată, în timp ce 
masa de copii, de pionieri, rămî- 
ne fără principalul șl uneori uni
cul, factor organizator al întrece
rilor lor sportive.

A. VRABIE : în ceea ce pliveș
te activitatea sportivă, organiza
ția pionierilor ar trebui. după 
părerea mea, să se preocupe nu
mai de aspectul ei de masă. în 
acest domeniu există, încă, mari 
resurse de îmbunătățire a acti
vității.

Firește, împărtășesc părerea ca 
activitatea competițională să fie 
foarte bogată la nivelul claselor, 
al școlii. S-ar putea realiza între
ceri chiar și între elevii de a- 
ceeași clasă din două școli.

LOGIN : Activitatea

octombrie și noiembrie, 
aceasta, profesorii de edu- 
fizică nu mai au, practic, 
Sini absorbiți aproape cu 

de pregătirile pentru defi- 
pentru serbarea de sfîrșit

A
Aspect din timpul discuțiilor prilejuite la „masa rotundă" organizată de Consiliul National 

al Organizației Pionierilor și ziarul „Sportul".

masă este influențată în mod di
rect de conținutul lecțiilor de 
educație fizică. în școlile noastre, 
datorită conținutului lecțiilor și 
programei, copiii sînt puși în si
tuația de a lucra, în medie, doar 
7 minute într-o lecție de 50 de 
minute. Și se poate mai mult, 
în Cehoslovacia se lucrează, în 
medie 20 de minute. Ce se im
pune ? Să restructurăm progra
mele noastre, mai ales cele pen
tru clasele mici. Trebuie să dăm 
copiilor posibilitatea să se miște 
mai mult. Să ne ferim de tehni
cizarea excesivă pentru că aceas
ta distruge plăcerea copilului de 
a face sport. Studiul elaborat de 
Ministerul învățămîntului dă po
sibilitatea profesorilor cu expe
riență bogată să facă propuneri 
concrete pentru îmbunătățirea 
lecțiilor de educație fizică.

Pe de altă parte, realizarea 
cu succes a unei activități de masă 
este condiționată de însușirea 
concepției că nu numai profeso
rul de educație fizică trebuie să 
se ocupe de această activitate, ci 
și celelalte cadre didactice. Pro
fesorii de geografie, de matema
tici sau de alte materii pot con
tribui la dezvoltarea armonioasă 
a copiilor. în activitatea sportivă 
de masă a elevilor nu este nece
sară o prea mare pregătire me
todologică ci, mai curînd, spirit 
organizator, simț de răspundere 
și multă pasiune.

A. VRABIE : într-adevăr, în a- 
ceastă activitate trebuie angre
nați și profesorii de altă specia
litate. în Anglia, de exemplu, am 
văzut pe terenurile de sport atî- 
ția profesori de diferite specia
lități în postura de organizatori, 
îndrumători sau arbitri, încît 
profesorii de educație fizică erau 
eclipsați din punct de vedere nu
meric.

I. HIDI : Eu cunosc bine situa
ția din București și pot spune că 
marea majoritate a profesorilor 
de educație fizică muncesc foarte 
mult. Mă întreb, chiar, de ce 
organizarea excursiilor — de 
exemplu — cade tot în sarcina 
acestor profesori ? îmi amintesc 
că pe vremea cînd eram elev, 
ne conduceau în excursie profe
sorul de științele naturii sau cel 
de geografie.

M. SÎNTIMBREANU : Aceasta-1 
o treabă care se rezolvă numai 
cu oameni de inițiativă. Cu sufle
tistul de ici și de colo. Unul ca 
Acațiu Fejer de la Micfalău, care 
n-a cerut nici un ajutor bănesc 
și care a făcut un stadion și con
struiește acum o trambulină de 
schi. Care și-a dus elevii într-un 
tur ciclist al României șl care se 
pregătește acum să-i plimbe pes
te hotare. Omul acesta nu-i pro
fesor de specialitate. E învăță
tor.

E. GHIBU : Activitatea sporti
vă de la școala generală nr. 30 
a constituit, după părerea mea, 
o mare reușită, fiindcă directorul 
ei este convins de utilitatea spor
tului și fiindcă acesta s-a bucu
rat de sprijinul profesorilor de 
altă specialitate. în învâțămîntul 
nostru sînt mulți profesori tineri 
care, probabil, au făcut și ei 
sport. Aceștia ar putea, fără în
doială, să-l ajute pe profesorul 
de educație fizică, să facă și mici 
antrenamente, chiar, cu copiii.

In sala Steaua s-a desfășurat 
sîmbătă „Cupa Școlarul", cu 
participarea atleților juniori de 
la C.S.Ș. București, Farul Con
stanța și Petrolul Ploiești. Cla
sament : 1. C.S.Ș. 105 p — cîș- 
tigătoarea cupei, 2. Petrolul 
67 p, 3. Farul 26 p. Dintre fete, 
cele mai bune rezultate le-au 
înregistrat bucureștencele Ni- 

culina Hînda și Ecaterina Ma- 
zilu (7,5, respectiv 7,7 s) la 
50 mg și Constanța Anghel (1.50 
m) la 
Toma 
6,84 la 
trolul) 
Tăcu 
(F. IONESCU — coresp.).

® Pe terenul Centrului de 
antrenament „23 August" au 
evoluat sîmbătă și duminică — 

In cadrul „Cupei Viitorul" — 
nu mai puțin de 582 de concu- 
renți ! După prima parte (con
cursul se va repeta la 6—7 a- 
prilie, cînd se va întocmi și 
clasamentul definitiv), cei care 
au acumulat cele mai multe 
puncte și conduc în clasamen
tul pe echipe sînt atleții 
Viitorul : 771 p. Pe locul < 
echipa Școlii sportive 
(769 p), iar pe locul trei, 
Iul (429 p). Rezultate :
MIORI I
(Șc. sp. 2) 11,3, H.C. 
dioșanu (I.C.F.) 10,7: 
I. - Bălan (Șc. sp. 2) 23,5,
Rusu (Șc. sp. 4 „Energia") 23.8 : 
400 m : G. Barbu (A.S.A. Brea
za) 52,7 ; 800 m : C. Mureșan 
(Șc. sp. 2) 2:01,9 ; 1500 m : 
Mureșan 4:14,0 ;
Vana (Met.) 
Ling (Viit.) 
sp. 2) 15,7 ; 
(Viit.) 59,8 ;
44,7 ; lungime : D. Tihărău (Șc. 
sp. 2) 6.53, L. Eftimie (Met.) 
6.52 ; ciocan : D. Popescu 
(Constr.) 58,50, N. Lepară 
(Viit.) 47,50 ; JUNIOARE I - 
200 m : Z. Radu (Pal. pion.) 27,5; 
400 m : L. Vasiliu (Constr.) 63,2,
M. Zidu (Viit.) 63,4 ; 800 m : R. 
Georgescu (Dinamo) 2:29,0 : 
80 mg: N. Manea (Șc. sp. 2) 
13,0 ; greutate : A. Anghel (Șc. 
sp. 2) 11,00 ; suliță : Șt. Ciontu 
(Rapid) 41,80, FI. Crăciunescu 
(Viit.) 37,80 ; JUNIORI II — 
300 m: FI. Dumitru (Șc. sp. 2) 
38,5
50,40 ; ciocan: D. Dincă (Viit.) 
47,30 ; JUNIOARE II
E. Crețu (Șc. sp. 2) 10,7 ; 300 m:
N. Manea (Șc. sp. 2) 44,5, Fi. Pă- 
văloiu (Șc. sp. 2) 44,7, M, Bala- 
ban (Viit.) 44,8 ; 4x100 m : Vi
itorul .53,4.

Succintele 
desfășurarea 
ale campionatului țării la ho
chei s-au referit 
normal — mai mult la 
în care a decurs lupta 
tru victorie. Din păcate, 
de cele mal multe ori 
cest element esențial al ori
cărei întreceri sportive a lip
sit, deoarece o bună parte din 
jocuri aveau* chiar înainte 
de a începe, învingătorul cu
noscut, singura problemă fi
ind aceea a golaverajului. 
Culmea este că și diferențele 
de scor nu contau (conform 
regulamentului) decît în u- 
nele dintre partide, foarte pu-

la o ast- 
cere răb-

locul al 
MIERCU-

pretinde rezultate, 
fel de echipă se 
dare !

în lupta pentru 
III-Iea, AVÎNTUL
REA CIUC a avut în acest 
sezon un pretendent neaștep
tat de viguros i AGRONOMIA 
CLUJ. Renăscută din pro-

9

A

Trimisul nostru special la Pleven, HRISTACHE NAUM, transmite:

C. GRIGORE PE LOCUL 5 lNTR-0 ÎNTRECERE FRUMOASĂ
La 

țiază 
însă.

și plutonul 
trei grupe, 

avem pe D. 
grupul din 
surprindere

la început de sezon. Se cuvine, 
de asemenea, să-i remarcăm pe 
Vasile Tudor și Ștefan Suciu, 
care și-au făcut și ei cu pri
sosință datoria.

înălțime. La băieți : VI. 
(C.S.Ș.) 7,0 la 50 mg și 
lungime, M. Preda (Pe- 
1,80 la înălțime și Șt.

(C.S.Ș.) 3,80 la prăjină.

de la 
doi — 
nr. 2 
Meta- 

: JU- 
100 m: D. Savin

- D. Hi- 
200 m :

C.

C. 
3000 m: FI 

9:03,4 ; 110 mg : M. 
15,5, S. Moacă (Șc. 
400 mg : N. Crisțea 
4 x 100 m : Șc. sp. 2

suliță: R. Biltz (Rapid)

80 m :

AU ÎNVINS DETAȘAT In
5

CONCURSUL REPUBLICAN LA SĂRITURI

Tineretului din Cluj

CU

Faza 
mult

palpitantul meci final tn care Dtnamo, atactnd mai 
imagine, una din aceste acțiuni), a învins pe Steaua 

' — 2—1

încît este lesne de 
lipsa de interes ma
de spectatori pen-

PLEVEN, 25 (prin telefon). — 
Cursa desfășurată luni după- 
amiazâ pe ruta Pleven-Nicopole- 
Pleven (103 km) a fost deosebit 
de dificilă. Vremea rece și, în
deosebi, vîntul puternic, au fost 
adversari de temut pentru cei 
114 rutieri din Bulgaria, Iugo
slavia, Polonia și România, ali- 
niați la startul competiției do
tată cu „Cupa Pleven".

Vîntul, care pe prima parte 
a cursei a bătut din față, a pro
dus multe modificări în pluton 
și a dat naștere la busculade, 
răpind astfel multora dintre 
alergători șansa de a se număra 
printre premianți. Printre aceș
tia, și excelentul Jan Magiera, 
angrenat într-o busculadă in 
care s-a rănit la mina dreaptă. 
Edificator in ceea ce privește di
ficultatea cursei este și faptul 
că au terminat-o mai puțin de 
60 la sută din cei care au în- 
eeput-o.

Cicliștii noștri au fost foarte 
atenți și au stat în partea supe
rioară a plutonului. Cînd între
cerea s-a întețit, ei au știut să 
găsească in arsenalul tactic re
surse pentru a nu cădea în 
cursa întinsă de polonezi, adică 
să rămînă într-unul din plutoa- 
nele ce se rupeau și care n-a
veau să-i mai revadă pe fruntași 
decît la... hotel.

întoarcerea de la Nicopole i-a 
găsit pe toți cei 13 alergători 
români in primul, pluton. In mod 
firesc, cicliștii primeau acum 
rafalele de vînt din spate și ace
le kilometrajului mașinei ne in
dicau o viteză de peste 48 km 
pe oră.

km 70, Marian Forma ini- 
o evadare în care râmîne, 
singur. Se produc primele 

perturbări masive
se fragmentează în 
In cea din urmă îl 
Nemțeanu, iar în 
mijloc îl zărim, cu 
pe Emil Rusu, talonat de L. Za-
noni, C. Ciocan, Al. Sofronie și 
de alți 30 de cicliști din Iugo
slavia, Bulgaria, România și Po
lonia. In apropierea lui Marian 
Forma, deci în grupul fruntaș 
care îl urmărea, se aflau 15 aler
gători, dintre care 3 români (C. 
Grigore, V. Tudor și Șt. Suciu), 
2 bulgari (Huseinov și Petrov) și 
10 polonezi. Distanța dintre cele 
trei grupe se mărește continuu, 
astfel că la km 91 sînt aproape 
2 minute între primul grup care 
l-a prins pe M. Forma și cel 
de-al doiles. Cicliștii polonezi nu 
sînt mulțumiți de faptul că ală
turi de ei se află și rutieri din 
România și Bulgaria. Ei atacă 
continuu și la km 100 reușesc 
să despartă în două acest plu
ton, în care, în prima parte, se 
a£lă 5 polonezi și C. Grigore, 
iar în cea de-a doua, alți 5 po
lonezi împreună cu Șt. Suciu, 
V. Tudor, Huseinov și Petrov. 
Urmează 8 km de încercări 
sportive și nesportive pentru 
a-1 înlătura pe Grigore din acest 
grup care avea să-și dispute pri
mele locuri în clasamentul 
cursei. Atîta timp cît încercările 
s-au menținut în limitele regu
lamentului, C. Grigore i-a talo
nat în permanență, dar atunci 
cînd Hanușik și Blawdzin l-au 
împins peste bordură, C. Grigore 
a fost nevoit să renunțe la dis
puta pentru primul loc, rămî- 
nînd printre cei care-i favorizau 
lui Hanușik și Kegel posibilita
tea de a’ cuceri primul loc. In 
final, Constantin Grigore a ocu
pat poziția a 5-a și noi socotim 
că are merite deosebite, că a 
luptat cu ardoare și ne-a dove- 
oit p forma sportivă bună acum

Clasament: 1. Z. Hanușik (P) 2li52:3O. 
2. M. Kegel (P), 3. K. lasinski (P), 4. 
A. Blawdzin (P), 5. C. Grigore (R) — 
același timp, 6. St. Demel (P) 2h52:40, 
7. M. Forma (P) 2h52:55, 8. Z. Cze- 
liowski (P), 9. V. Tudor (R), 10. A. 
Huseinov (B), 11. J. Stahura (P), 12. G. 
Petrov (B), 13. Șt. Suciu (R) — ace
rași timp. Emil Rusu și ceilalți alergă
tori români au fost Înregistrați 
timpul de 2h55:15.

Bazinul 
a găzduit, timp de două zile, 
finala Concursului republican 
de primăvară la sărituri de la 
trambulină.. Au luat parte pes
te 50 de concurenți din Bucu
rești, Sibiu, Oradea și Cluj. 
Am remarcat, îndeosebi, nu
mărul mare al participanților la 
categoriile copii (26 de săritori). 
Dar, dacă la prima vedere 
acest lucru este îmbucurător și 
dovedește preocupare pentru 
creșterea elementelor tinere in- 
tr-o ramură sportivă în care 
numărăm foarte puțini seniori 
și juniori, nu putem accepta 
ca o etapă finală să se tran
sforme într-o 
care fiecare 
cîți sportivi 
mai mult cu
transformat intr-un maraton (în 
fiecare zi, peste 5 ore), ceea 
ce nu a contribuit la obținerea 
unor rezultate superioare din 
partea seniorilor, siliți să aș
tepte ore în șir începerea pro?

ține, 
imaginat 
nifestată 
tru această competiție spor
tivă.

Acesta este și. motivul pen
tru care astăzi, cînd s-au 
scurs aproape 48 de ore de 

' la încheierea întrecerii ne-am 
propus ca înainte de a vorbi 
despre ea și despre unele îm
bunătățiri care trebuie să-i 
fie aduse pentru a o înviora 
pe viitor, să ne îndreptăm a- 
tenția spre cele șapte echipe 
participante, de fapt spre cele 
mai bune formații de hochei 
din țara noastră. In paran
teză fie spus, altele nici nu 
prea sînt...

DINAMO BUCUREȘTI, deși 
cu un lot mai restrîns decît 
Steaua, avînd de partea sa 
avantajul tinereții, a parcurs 
mai, bine maratonul compe- 
tițional intern și internațio
nal din acest sezon. Echipa 
a dovedit că știe să joace 
un hochei modern, în viteză 
și în permanentă mișcare. Va
loarea unor jucători ca Flo- 
rescu, Făgăraș, Pană, Bașa și 
Ciobotaru a fost bine susți
nută de aportul unor tineri 
hocheiști, dintre care vom 
remarca pe Huțan și portarul 
Iordan,, o adevărată revela
ție, Victoria finală a dinamo- 
viștilor este pe deplin meri
tată, cu toate că, victime ale 
propriei lor nervozități, ei 
au trebuit să facă eforturi fi
zice mai mari decît erau ne
cesare, pentru a se impune 
într-o competiție pe care au 
dominat-o clar la început.

STEAUA trece prin ' teribi
la criză a schimbării de ge
nerații. Unii din hocheiștii 
de bază ai acestei formații 
sînt pe cale de a abandona 
activitatea competițională 
(Czaka, Peter), iar alții fac 
față cu greu cerințelor im
puse de o pregătire fizică 
ireproșabilă (Ionescu, G. Sza
bo, Biro). în această perioa
dă eșecurile sînt greu de e- 
vitat. în primul rînd, pentru 
că nu toți tinerii promovați 
dau randamentul scontat — 
și la echipa de hochei Steaua 
s-au făcut multe asemenea 
experiențe și cu rezultate nu 
prea strălucite — iar, în al 
doilea rînd, pentru că îmbi
narea a două stiluri diferite 
de joc se realizează greu, u- 
nitatea 
morală a echipei fiind de
reglată

pria-i cenușă, formația clu
jeană a fost, într-un anumit 
fel, revelația competiției (cu 
excepția ultimului meci), do
vedind că în acest oraș ho
cheiul și-a găsit noi adepți. 
Alături de jucători mai vechi, 
pe care dragostea pentru ho
chei îi face să fie prezențL 
mereu pe gheață (Dibernardo, 
frații Cozan, Naghi) s-au re
marcat în acest sezon tinerii 
Both, un portar excelent, și 
Kollo, un fundaș cu frumoase 
perspective. Un randament 
mai slab au dat doi jucători 
care pînă nu de mult erau 
chiar în vederea selecționeri
lor : Tarei și Gali. Hocheiștii 
din Miercurea Ciuc au probat 
și cu acest prilej că alcă
tuiesc o echipă solidă, capa
bilă să obțină rezultate în 
proporție directă cu posibi
litățile lor. Avîntul Miercurea 
Ciuc nu a realizat victorii 
surprinzătoare, dar nici nu a 
pierdut cînd șansele, erau de 
partea sa. Este principala ca
litate a acestei echipe, o ca
litate pe care nu o au cele
lalte ! seriozitatea. Și, ca în 
fiecare an, Avîntul a adus în 
întrecere și de această dată 
elemente noi, cu certe cali
tăți. In această privință un 
singur exemplu este sufli, 
ent : portarul Lazăr, spre 
care considerăm necesar să 
se îndrepte atenția selecțio
nerilor.

Despre formațiile clasate pe 
ultimele trei locuri sînt mai 
puține lucruri de spus. Să 
menționăm o oarecare înche
gare a secției PETROL GEO
LOGIE, unde se lucrează 
ceva mai serios și cu evi
dente preocupări pentru pers
pectivă. De asemenea, nu pu
tem omite progresul făcut de 
AVÎNTUL GHEORGHIENI, 
echipă din rîndurile căreia 
s-au remarcat doi tineri cu 
reale calități: Vereș și Szasz. 
TÎRNAVA ODORHEIUL SE
CUIESC, ocupanta ultimului 
Ioc, nu a putut face mai mult, 
dacă ținem seama de lotul 
de care dispune.

Călin ANTONESCU

fizică, tehnică și

serios. Dar, aseme-

fază de masă, la 
secție să înscrie 
dorește. Cu atît 
cit concursul s-a

2. P. Decuseară (Progresul
3. Gh. Baican

Buc.) 401,50 p; seni- 
Melania Decuseară 
Buc.) 391,05 p; 2. II- 
(Crișul Oradea) 300,35 

Kestner (C.S.M.
; juniori I:

Din activitatea
internațională campionatele școlilor

bei lor. Și dacă am ajuns la cei 
mai buni săritori ai țării, pu
tem aprecia că ei s-au com
portat mulțumitor, în specia] 
învingătorii concursului, Ion 
Ganea și Melania Decuseară. Ei 
au prezentat figuri bine puse 
la punct, în special la „libere", 
unde s-au detașat net de cei
lalți.

Rezultate : seniori : 1. I. Ga
nea (Independența Sibiu) 465,90 
p:
Buc.) 437,70 p;
(Progresul 
oare : 1.
(Progresul 
diko Csiki
p; 3. Anelise
Cluj) 297,95 p; juniori I: 1. I. 
Uieș (Progresul) 283,15 p; juni
ori II : 1. Muhlstăfen (Șc. sp 
Sibiu) 289,05 p; junioare I: 1. 
Dacia Schileru (Școlarul Buc.) 
294,85 p ; junioare II : 1. Doina 
Săvulescu (Școlarul) 273,05 p ; 
copii 1: 1. R. Gfama (Progresul) 
242,50 p; copii II: 1. G. Fabich 
(Șc. sp. Sibiu) 224 p; fetițe 1 : 
1. Irlnel Popescu 
268,05 p; fetițe II: 
Rois (Oradea) 251,40

(jș La recentul turneu interna
țional, „Cupa Ariamehr“, de la 
Teheran, la care au participat 8 
țări, sportivii români au ocupat 
locul 4 în clasamentul general, 
iar la individual : P. Coman —

(Școlarul)
1. Beatrice

III (cat. 63 kg), P. Poalelungl — 
III (70 kg), Gh. Stan — IV (57 kg), 
Șt. Stîngu — IV (+97 kg).

8 La 5 șl 7 aprilie va avea loc 
la Witten șl Bremen dubla întîl- 
nire interțări la lupte greco-ro- 
mane dintre echipele României șl 
R. F. a Germaniei.RADVANI

în asaltul cu P. Aghiniei din turneul
Campionul probei de spadă, Dan Podeanu (în stingă) 

în asaltul cu P. Aghiniei din turneul final

Spadasmn juniori (24 la nu
măr) și-au desemnat campio
nul țării pe 1968 în persoana 
talentatului trăgător de la E- 
lectroputere Craiova, Dan Po- 
deanu. Elevul prof. Paul 
Ghinju a strălucit în turneul 
de 8, reușind să termine vic
torios pe toată linia.

De remarcat 
tere Craiova a 
nală alți doi 
Marius Bunea
Cărămidă. Clasamentul final : 
1. Dan Podeanu (Electropu- 
tere) 7 v. ; 2. Marius Bunea 
(Electroputere) 4 v. ; 3. V. Ște- 
fănescu (C.S.O. Galați) 4 v.; 
4. I. Bițtiagefc j(ȘC. sg. Ora-

profesionale și tehnice
POIANA BRAȘOV (prin te

lefon, de la trimiszil nostru). 
Duminică la amiază a luat sfîr
șit prima ediție a campionate
lor de schi rezervate elevilor 
din școlile profesionale și teh
nice: Desfășurate pe ministere, 
întrecerile au reunit la start 
și concurenți oarecum consa- 
crați, care și-au și adjudecat 
locurile fruntașe.

Au ieșit în evidență elevii 
școlilor aparținînd M.I.C.M., o- 
cupanți al majorității primelor 
locuri. Un amănunt cu adevă
rat inedit: toți cîștigătorii pro
belor alpine locuiesc pe aceeași 
stradă din Brașov ! Am apre
ciat ca pozitivă apariția între
cerii în calendarul competițio- 
nal al generației de mîine, dar 
sperăm că în viitor elevii șco
lilor profesionale și tehnice vor 
avea condiții mai bune de prac
ticare a acestui frumos sport. 
Sînt încă ministere care au 
rămas datoare schiului ! Iată 
rezultatele : ștafeta 3x5 krn 
(b), 1. M.I.C.M. I (N. Vestea, 
Gh. Bobeș, Gh. Gîrniță) 57:15 ; 
2. M.I. (V. Papuc, N. Andrei. 
Gh. Macovei) 58:15 ; 3. M.I.C.M. 
II (I. Tudor, D. Windreanu, N. 
Gealepu) 1:03,54 ; 3x3 km (f) 
1. M.I.U. (Rodica Clinciu, Vir
ginia Bădescu, Elena Năreai 
42:10,2 ; 2. M.C.I. (Maria Tacacl, 
Marla Telepteanu, 
șoiu) 44:29 ; slalom 
niori
(M.I.C.M.) ; 
(M.C.I.) ;
(M.I.C.M.) ; 
Ghlmbășan
cop (M.I.C.M.) ; 
van (M.I.C.M.) ; slalom 
junioare: 1. Floarea 
(M.C.I.) ; 2. Maria
(M.C.I.).

că Electropu- 
mai avut în fi- 
spadasini, pe 
și pe Adrian dea) 4 v. ; 5. Gh. Gaidaruc

(CI. sp. șc. Buc) 4 v.; 6. P. 
Aghiniei (Progresul) 3 v.; 7. 
B. Blasiu (Victoria Cărei) 1 
v. ; 8. Ad. Cărămidă (Electro- 
putere) 1 v.

Paralel
proba de sabie. Concurenți j 

18< fosfegtoak- țiWQyi

s-a desfășurat și

Pop din Cluj, este un element 
deosebit de înzestrat și cu 
multă finețe, elev al antreno
rilor Ad. Pelegrini și Ad. Gu- 
rat (în fine, Clujul pare să iasă 
din anonimat...). Clasament :
1. I. Popa (C.S.M. Cluj) 5 v.;
2. I. Petrică (Șc. sp. 1) 4 v.;

'Wgft (Șc- Șg- Oradea)

4 v. ; 4. Gh. Plămadă (Scena 
Brașov) 4 v. ; 5. Șt. Velcu (Șc. 
sp. 1) 3 v.; 6. Gh. Mocanu
(Viitorul) 3 v. ; 7. Mihailo- 
vici (Șc. sp. Oradea) 3 v.;
8. Em. Oancea (Viitorul) 2 v.

mari:
2.

3.

Maria Mo- 
special ju-
I. Bobiț

Dăscălescu 
Crețoi

1.
Nic.
Vasile

juniori mici: 1. N.
F. Pri-
Moldo- 
speciat 
Danciii 
Moșoiu

(M.C.I.); 2.
3. E.

i; - -Sh. KUSS^.ȘIRțANU -
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CRONICARII
IȘI RĂSFOIESC 

CA R NE TEL E
AUTORITAR

CU ORICE
PREȚ?!

a-

Concursuri de selecție pentru copii
= 9 Asociația sportivă Flacăra roșie București a organi
ză zat, cu începere din ziua de 25 martie, un centru de pre- 
= gătire la fotbal pentru copii. Centrul funcționează zilnic, 
i de la ora 10 dimineața, pe terenul Timpuri noi, din Ca- 
= lea Dudesti. Copiii au la dispoziție întreg echipamentul 
= și materialul sportiv necesar.
= ® Copiii născuți între anii 1953—1959 sînt invitați să ia
= parte la meciurile de selecție, la fotbal, organizate zil- 
= nic, între orele 8—11 și 16—18, Ia Centrul de copii și 
= juniori Steaua „23 August".

’ primise nici un avertisment, 
iar la faza „incriminată", Ma
tei, „victima", a avut frumoa- 

. să atitudine 
bitrului că 

lovitl-a

de a-i spune 
dinamovistul

ar-
nu

PÎBCMB...
MMTEI1NU

IONESCU...
iii

avut posibilitatea să obțină și 
cea de a cincea stea, dacă 
i-ar fi rezervat agresorului 
măcar soarta pe care a avut-o 
victima sa: scoaterea de pe 
teren. Neprocedînd așa, sîntem 
îndrituiți să ne întrebăm : după 
Mateianu, Pircălab și Ionescu, 
cui îi va veni rîndul ?

Jack BERARIU

Pițuru, portarul Portului, ți Păiș într-un spectaculos duel 
aerian. Fază din meciul Politehnica București — Portul 

Constanța.
Foto : F. BRANDRUP

La sfîrșitul meciului Dina
mo București — Progresul, 
l-am întrebat pe arbitrul în
tâlnirii, Gh. Limona, ce faptă 
a lui Popa i-a inspirat severa 
botărîre de a-I elimina, în 
min. 89, din joc. Nu mică 
ne-a fost surpriza aflînd de 
la conducătorul jocului că 
vina dinamovistului este
ceea de a fi făcut — sau de 
a fi avut intenția să facă, 
sărind periculos cu picioarele 
spre Matei — un fault 
„nedemn de Popa".

„Eu de la Popa am alte pre
tenții" — ne-a spus conducă
torul jocului.

Explicația, destul de ro-# 
mantică, n-are nimic comun 
cu litera regulamentului. Ca 
să nu mai vorbim de faptul 
că, pînă în min. 89, Popa nu

FĂRĂ A FI PREA OPTIMIȘTI...
înregistrat abateri mai seri
oase. Organizarea jocurilor a 
fost și ea 'mai bună decît în 
primele două etape, după 
cum -și calitatea arbitrajelor 
a fost, cu excepția celui pres
tat de Gh. Limona (la meciul 
Dinamo — Progresul), la înăl
țime.

Fără a trage concluzii mult 
prea optimiste, se poate to
tuși aprecia că etapa a III-a 
a returului a marcat un pro
gres pe toată linia, cate va 
trebui consolidat și amplificat 
în duminicile viitoare.

(Urmare din pag. 1)

lului actual și chiar a pers
pectivelor celor patru forma
ții din Capitală. La a doua 
sa victorie consecutivă, Di
namo pare să fi depășit pe
rioada critică prin care a 
trecut, anunțînd o revenire 
spectaculoasă în primul plu
ton. O ascensiune care îi este 
mai mult decît necesară pen
tru apărarea prestigiului de 
campioană a început și, pro
babil, va continua Rapidul, 
victoria asupra fostului lider 
oferindu-i în acest sens un 
foarte bun suport moral. Ră
mîne totuși de văzut dacă 
lipsa lui Ionescu în etapele 
viitoare va putea sau nu fi 

- suplinită de Neagu, care se 
află într-un ușor declin.

Steaua, în schimb, cu toate 
că deține o poziție de frunte, 
nu se dovedește a fi în cea 
mai bună formă. încă din 
meciul cu Dinamo Eacău s-a 
văzut că echipa lui Constan
tin nu este bine pusă la 
punct și duminică s-a confir
mat din nou această impre
sie. Cea de-a patra bucureș- 
teană, Progresul, rămîne în- 
tr-o situație grea și va tre
bui să facă mari eforturi pen
tru evitarea barajului.

în privința jocurilor dis
putate în provincie, cu sin
gura excepție de.la Petroșeni 
(Jiul ■— Petrolul) se poate a- 
precia că ele s-au menținut, 
în general, la un nivel accep
tabil, care i-a satisfăcut pe 
spectatori. Poate mai puțin pe 
cei din Arad, care au fost 
martorii neașteptatei înfrîn- 
geri a echipei lor favorite în 
fața unor adversari ce păreau 
resemnați cu ideea insuccesu
lui în toate deplasările lor. 
De altfel, rezultatul de la 
Arad constituie singura sur
priză a etapei. El. pecetluiește, 
Oarecum, soarta echipei ară- 
dane, căreia îi va fi, după 
părerea noastră, foarte greu 
să evite barajul. Totodată, 
Victoria asupra U.T.A.-ei pu
ne capăt unei tradiții neplă
cute a echipei din Bacău, care

devine astfel periculoasă nu 
numai pe propriul teren, ci 
și pe stadioanele altor orașe.

Etapa de duminică a adus 
o undă de bucurie și supor
terilor Universității Cluj, în
vingătoare (însă după mari e- 
moții) în partida cu ultimă 
clasată. Cele două puncte e- 
rau foarte necesare tinerei e- 
chipe a lui Teașcă pentru în
tărirea încrederii în forțele 
sale.

O mare importanță pentru 
configurația clasamentului a 
avut și rezultatul meciului de

Dinu (Dinamo București) s-a intercalat in atac, lată-l reluind 
cu capul spre poartă o minge centrată de Haidu.

Foto : V. BAGEAC

REZULTATELE CONCURSU
LUI EXCEPȚIONAL PRONO- 
EXPRES DIN 24 MARTIE 
FAZA I (Bilete N de 30 lei) 

Extragerea I 34 35 42 17 23 8
25 48 28 ; extragerea a II-a 27 41
26 42 44 10 33 " “ ■
IlI-a 27 23 2 
extragerea a 
22 21 14 29 
FAZA A tl-a ,

și M de 1-S lei)
Extragerea a V-a 33 45 9 20 

42 30 1 23 18 ; extragerea a Vl-a 
4 25 34 22 30 5 26 37 10 ; extrage
rea a VH-a 35 10 5 25 1 29 23 
28 8
FAZA a IlI-a (Bilete N de 30 lei, 

■M de 18 lei ■ — - -
Extragerea a

31 9 41 47 10 ;
14 15 16 3 22 
FAZA a IV-a 

lei, M de 18
A de 3 lei). 

Extragerea a
39 2 43

Fond de premii : 3.294.765. lei 
REZULTATELE TRIERII 

PROVIZORII
DE LA CONCURSUL 

PRONOSPORT NR. 12 
din 24 martie

Categoria I : 1 variantă cu 
13 rezultate

Categoria a II-a : 19 varian
te cu 12 rezultate

Categoria a III-a: 417 va
riante cu 11 rezultate

17 45 ; extragerea a
32 29 49 35 15 33 ;
IV-a 12 49 43 10 3

(Bilete N de 30 lei

și B de 9 lei)
VIII-a 30 22 29 43 
extragerea a IX-a 
18 38 43 9 
(Bilete N de

lei, B de 9 lei și
30

Ia Pitești. Prin victoria obți
nută asupra Universității Cra
iova, dar și cu ajutorul di
rect al Rapidului, F. C. Argeș 
și-a reluat locul de lider. în 
paranteză fie spus, feroviarii 
bucureșteni au „oferit" piteș- 
tenilor în acest campionat șase 
puncte: patru în întîlnirile 
directe și două în mod indi
rect, prin victoria de dumi
nică asupra Stelei.

Rezultatul meciului de la 
Pitești atrage însă atenția și 
asupra declinului surprinză
tor prin care trece echipa din 
Craiova. Singurii care n-au 
cucerit nici vin punct în cele 
trei meciuri disputate pînă 
acum, craioveni au coborît 
vertiginos în clasament, deza- 
măgindu-și suporterii, care 
doreau cu totul altceva de la 
ei, să-i vadă luptînd pentru 
titlu.

Din etapa de duminică, ar 
mai fi de menționat victoria 
Jiului asupra echipei din Plo
iești, care întărește afirmația 
că la Petroșeni formațiile 
oaspe cu greu pot obține vre
un punct.
. Cît privește celelalte as
pecte ale desfășurării etapei 
a XVI-a constatările sînt, de 
asemenea, pozitive. Exceptînd 
faultul grosolan al lui D. Ni
col aie, căruia i-a căzut victi
mă Ion Ionescu, nota gene
rală a jocurilor a fost aceea 
de sportivitate. Echipele și-au 
apărat corect șansele, nu s-au

GLORIA

SERIA EST
FORESTA FĂLTICENI — PE

TROLUL MOINEȘTI (0—0). Local
nicii au dominat în majoritatea 
timpului. A arbitrat bine M. So- 
crate — P. Neamț. (N. Lazăr, 
coresp.).

MEDICINA IAȘI 
BÎRLAD (0—0).

S.U.T. GALAȚI — OȚELUL GA
LAȚI (0—3). Au marcat : Drăghi- 
escu (min. 16 și 43) și Bustiuc 
(min. 26). Bun arbitrajul lui M. 
Teodorescu — București. (S. Con
stantinescu, coresp. principal).

UNIREA FOCȘANI — TEXTILA 
BUHUȘI (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Artenie (min. 55) din

FLOTILA
Snagovul nu și-a întîmpinat, ieri, 

oaspeții așa cum aceștia — inclusiv 
fotoreporterul — se așteptaseră, după 
i riga despărțire a iernii. Vint, valuri, 
chiar o ploaie rece ca-n toamnele ba- 
coviene, Va fi amînată prima ieșire 
în larg a caiacelor și canoelor pregă
tite cu atîta migală și pasiune de meș
terii marangozi Constantin Ene, Vasile 
și Stefan Dumitru ? Numai cine n-a 
e’.'noscut tenacitatea, exigența antreno
rului emerit Radu Huțan și vigoarea 
elevilor lui putea să creadă că ambar
cațiunile vor rămîne în hangare.

foarte bine, așa! Pentru că rega
tele internaționale nu se țin mimai 
pe vreme însorită

Reîntîlnirea H foșț^pțMȘî^aldă^riA

schimb, Robert Cosmoc se de
clara oarecum satisfăcut că în 
minutul 268 al returului dăduse, 
in sfirșit, gol, că băieții au În
ceput să lege jocul, și că dumi
nică ii va aștepta pe Teașcă a- 
casă, cu Ivan în formație.

...Apropo ! Ivan (studentul!) 
putea juca și ieri, fiind complet 
restabilit. A venit la Pitești, a 
fost anunțat în formație, dar... 
n-a putut intra pe teren fiindcă 
cineva (?!) îi uitase legitimația 
acasă.

...Celălalt Ivan (piteșteanul) a 
provocat numai zîmbete și du
reri. La fiecare intrare de-a sa, 
adversarul era zvirlit la pămînt.

...Pe stadion au fost 15.000 de 
spectatori. Plătitori insă numai

In microrclafarca partidei de 
la Pitești n-am făcut precizarea 
că piesa lui Mircea Ștefănescu 
- „Micul infern” — este... o co-

avea 
Nicolae 
risca, ă 

pentru 
acciden-

ca

IA U.T.A

A juca fotbal și a-I 
adversar pe Dumitru 
înseamnă neapărat a 
fi pregătit sufletește 
eventualitatea unei
țări ? Așa se pare. Mult timp, 
Pircălab a stat pe tușă, după 
ce a fost lovit de Dumitru 
Nicolae. Viorel Mateianu, cel 
mai sportiv dintre sportivii 
noștri, avea să cunoască si el

POST-SCRIPTUM 
LA .MICUL INFERN

ACESTEA FIIND FAPTE
LE, SUGERAM COMISIEI 
DE DISCIPLINA A F.R.F. 
TRATAREA CAZULUI DU
PĂ... FAPTE, NU DUPĂ 
(GREȘITE) IMPRESII. (M. P.)

LIPSEȘTE
COORDONATORUL
Coordonatorul de joc tre

buie să întrunească o serie 
de calități complexe, printre 
care clarviziune (sesizarea 
punctelor vulnerabile ale ad
versarului), o excelentă pre
gătire tehnică și tactică. Dar, 
un asemenea jucător lipsește 
la U.T.A. (și la alte formații), 
fapt care influențează randa
mentul întregii echipe (se 
vede în rezultatele slabe și în 
ineficacitatea arătată în ul- ■ 
timele etape de campionat). 
Cu ani în urmă, Lereter a 
fost pentru Politehnica Timi
șoara un foarte bun coordo
nator. Acum, anii încep să-și 
spună cuvîntul. A trecut în 
apărare, unde cel mult poate 
să coordoneze acțiunile aces
tui compartiment.

Cine ar putea deveni la 
U.T.A. coordonator de joc? 
Dintre cei cu mai mare ex
periență au mai rămas doar 
Mețcăs și Petescu. Dar, din 
păcate, nici unul -nu întruneș
te calitățile enumerate mai 
sus.

Și iată- că U.T.A. a rămas 
ca o orchestră fără dirijor 
și efectul negativ se observă 
de la meci la meci. Nu s-a 
gîndit nimeni din conduce
rea tehnică a arădanilor la 
urmările pe care le poate a- 
vea absența coordonatorului ?

Ion Ionescu,
de tare intră Dumitru Ni

colae la adversar. De ieri, încă 
o victimă de marcă : excelentul 
înaintaș al Rapidului, Ionescu, 
care a trebuit să iasă din joc, 
avînd o plagă confuză la glez
na piciorului sting, după un 
contact cu același Dumitru Ni
colae.

Avem prea multi fotbaliști 
buni, incit se simte nevoia ca 
unii dintre ei să fie căsăpiți ? 
îl aducem pe Dumitru Nicolae 
pe banca acuzării chiar dacă 
nu toate aceste isprăvi (și alte
le) sînt acte premeditate. Dar, 
oricum, în felul acesta nu se 
poate juca fotbal.

Conducătorul jocului, Ghe- 
orghe Popovicl, care a con
dus bine acest meci, ar fi

cît
, după „întîlnirea" cu Dumitru 
medie. Spectacolul, cu același ti
tlu, prezentat in aer liber da 
unsprezecele argeșean a păstrat 
șl el acest caracter. Argumente ? 
Iată-le :

...Dobrin — acest Hamlet de 
provincie care devine din ce in 
ce mai artist — ne-a făcut să 
rîdem de olteni cînd i-a ameții 
cu figurile lui de sarabandă, dar 
șt de piteșteni care, oblșnuiți »j 
joace numai ce le cîntă solts- 
tul, au interpretat in repriza se
cundă agasantul adagio preferat 
de Dobrin.

...După meci, la cabină, am 
cules impresii paradoxale. An
trenorul învingătorilor era ne
mulțumit pentru că formația sa 
nu menținuse ritmul de joc. în

Nicolae...
9870 (!!). Ceilalți au intrat cu 
abonamente, cu „permise" eli
berate pe loc de oamenii de or
dine, ori, pur și simplu, au să
rit gărdulețul. Clubul F.C. Argeș 
— care se autofinanțează experi
mental — ar trebui sprijinit Șl. 
in această direcție.

...Antrenorii federali Vogi și 
Braun au venit la Pitești să-i 
vadă mai ales pe Nuțu, .Oble- 
menco și Jercan. Probabil că 
acum regretă deplasarea.

...Dacă cineva ar fi „picat" pe 
stadion în ultimele 25 de minu- 

. te n-ar fi știut care echipă con
duce și care e condusă cu 3—0. 
Amindouă jucau la fel de me
diocru. Spuneți șl dumneavoas
tră, nu era o comedie ?

Gh. MITRO1

ETAPA VIITOARE (31 martie) : 
Textila Buhuși-Șoimii Buzău, 
Metalul Buzău-Metalul Rădăuți, 
Minobrad V. Bornei-Unirea Foc
șani, Gloria Bîrlad-S.U.T. Galați, 
Oțelul Galați-Medicina Iași, 
cora Galați-Foresta Fălticeni, 
troiul Moinești-Gloria C.F.R. 
lăți.

An- 
Pe- 
Ga-

în-

SERIA SUD
METALUL TIRGOVIȘTE 

STUFUL TULCEA (3—0). Au 
scris : Tii-on (min. 10) și Casandra
(min. 78 șl 89). Corect arbitrajul 
lui Gh. Motoroga — București. 
(M. Avanii, coresp. principal).

RAPID C.F. BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BRAILA (0—1). U-

Constănțenii au dominat, iar oas
peții au ratat cîteva ocazii. A 
condus bine V. Hărădău — Bră
ila. (C. Popa, coresp principal) 

OLTUL SF. GHEORGHE — S.N. 
OLTENIȚA (0—1). Oaspeții au 
cîștigat prin golul realizat de 
Enculescu, în min. 21. Corect și 
autoritar arbitrajul lui P. Malita
— Ploiești. (Gh. Briotă, coresp.)

ETAPA-VIITOARE (31 martie): 
Rapid Plopeni—T.U.G. București, 
Stuful Tuicea — Oltul Sf. Gheor- 
ghe, Flacăra roșie Buc. — Rapid 
C.F. Buc.. Progresul Brăila _— 
Electrica Constanța, S.N. Oltenița
— Viitorul Pielii. Chimia Tr. 
Măgurele — I.M.U. Medgidia, Du
nărea Giurgiu — Metalul Tîrgo- 
viște.

CLASAME NTE

BULETINUL DIVIZIEI C
poziție de ofsaid. în min. 16 Ani- 
sian (Textila) a fost eliminat pen
tru lovirea adversarului. Sur
prinzător de slab arbitrajul pres
tat de A. Rădulescu — București, 
indus în eroare și de tușierul Gh. 
Vasilescu I — București. (A. 
Axente, coresp.)

GLORIA C.F.R. GALAȚI — AN
CORA GALAȚI (3—0). Au înscris: 
Haralambie (min. 37 și 75) și Pre
da (min. 50). V. Pădureanu — 
București a condus foarte bine. 
(T. Siriopol, coresp.)

METALUL BUZĂU — ȘOIMII 
BUZĂU (1—1). Autorii golurilor : 
Caloian (min. 42) pentru Metalul, 
Stoiculescu (min. 88) pentru Șoi
mii. Foarte bun arbitrajul lui C. 
Bărbulescu — București. (M. Du
mitru, coresp.)

nicul gol a fost marcat de Ciu- 
pitu (min. 82). A arbitrat bine 
Gh. Botescu. (C. Pufu, coresp.).

VIITORUL FIENI—RAPID PLO
PENI (0—1). A marcat : Spiridon 
(min. 51). Foarte bun arbitrajul 
lui O. Maior — București. (C. Po
pescu, — coresp.)

T.U.G. BUCUREȘTI — CHIMIA 
TR. MĂGURELE (2—1). Meci 
foarte disputat. Au înscris : P. 
Popescu (min. 28, din 11 m), Bo
lovan (min. 63), respectiv Stoiehi- 
ță (min. 10). (V. Țiiii, coresp.)

I.M.tT. MEDGIDIA — FLACĂRA 
ROȘIE BUCUREȘTI (1—1). Auto
rii golurilor : Tîrșoagă (min. 88) 
pentru Petrache (min.
28) pentru Flacăra roșie. (R, A- 
vram, coresp.)

ELECTRICA CONSTANȚA — 
DUNAREA GIURGIU (0—0).

SERIA VEST
TR.
Pa-
79)'

A.S.A. SIBIU — METALUL 
SEVERIN (Z-r-2). Au marcat : 
reșcura (min. 7), Cibea (min. 
pentru A.S.A., Gali (min. 25) și 
Sandru (min. 27) pentru Meta
lul. A arbitrat bine A. Alexe — 
Rm. Vîlcea. (I. Ionescu, coresp. 
principal)'

MINERUL LUPENI — VICTORIA 
TG. JIU (2—0). Autorul golurilor: 
Cotroază (min. 35 și 75). Slab ar
bitrajul lui Nicola© ștefan — 
Craiova. (I. Ciortea, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
TRACTORUL BRAȘOV (3—1). Au 
înscris : Stere (min. 30 din 11 m), 
Resciuc (min. 73), Cesnoiu (min. 
79), respectiv Vătav (thin. 20). Ex
celent arbitrajul lui M. Bică —

coresp.

SERIA EST SERIA VEST
1. Gloria Bîrlad 16 11 2 3 27- 9 24 1. Electr. Cv. 16 9 2 5 28-14 20
2. Medicina Iași 16 8 4 4 27-16 20 2. Met. Tr. Sev. 16 8 4 4 32-13 20
3. Oțelul Galați 16 8 3 5 23-15 19 3. Chimia Făg. 16 8 4 4 30-21 20
4. Gloria C.F.R. Galați 4. Minerul Anina 16 8 3 5 24-19 19

16 9 1 6 25-18 19 5. Victoria Călan ÎS 8 3 5 25-22 19
5 Ancora Galați 16 9 1 6 25-19 19 6. U.M. Tim. 16 7 3 6 24-21 17
6. Mtnobu V. D. 16 8 1 7 21-18 17 7. Mureșul Deva 16 6 4 6 38-23 16
7. Textila Buh. 16 6 4 6 19-17 16 8. A.S.A. Sibiu 16 5 S 5 27-19 16
8. Unirea Foc. 16 7 2 7 20-19 16 9. Tractorul Bv. 16 6 4 6 23-25 16
9. Metalul Buz. 16 5 6 5 15-14 16 10. Min. Lupeni 16 6 3 7 25-27 15

10. Fetr. Moin. 16 6 4 6 18-18 16 11. Vie. Tg. Jiu 16 6 2 s 21-36 14
11. Forest. Făliic. 16 5 6 5 17-18 16 12. Progr. Streb. 16 5 3 3 20-31 1312. Șoimii Buzău 16 5 5 6 23-25 15 13. Progr. Corabia 16 4 2 10 19-36 1013. S.U.T. Galați 16 2 4 10 11-33 8 14. C.F.R. Caransebeș
14. Met. Rădăuți 10 0 3 13 6-38 3 16 3 3 10 21-44 9

SERIA SUD SERIA NORD
1. Dun. Giurg-. 10 11 2 3 29-15 24 1. Chimica Tîrn. 10 9 1 6 22-17 192. Met. Tîrg. 16 10 2 4 35-15 22 2. Metalul Alud 16 9 1 6 31-27 19Se Rapid Plop. 16 9 3 4 30-19 21 3. Med. Tg. M. 16 7 4 5 33-26 184. Prog. Brăila 16 8 4 4 25-13 20 4. Medicina Clu.1 16 7 3 6 30-14 175. Flac. r. Buc. 16 8 3 5 23-11 19 5. Steaua r. Salonta
6. Chim. Tr. Mg. 16 6 5 5 10-17 17 16 7 3 6 20-15 17
7. Elect. Ota 16 7 2 7 17-18 16 6. Victoria Cărei 16 7 3 6 19-26 178. T.U G. Buc. 16 5 5 6 20-18 15 7. Metalul S. M. 16 7 2 7 20-19 1«
9. I.M.U. Medg. 16 5 5 6 15-16 15 8. Faianța Sighis. 1G 7 2 7 26-25 1610. S.N. Oltenița 16 6 3 7 19-26 15 9. Unirea Dei 16 7 1 8 24-21 15

11. Stuful Tuicea 10 6 1 9 16-23 13 10. Unio S. M. 16 6 3 7 19-18 15
12. Rapid C.F. Buc. 11. Min. B. Sprie 16 7 1 8 18-35 15

16 4 3 9 15-32 11 12. Soda Ocna M. 16 6 2 8 19-24 14
13. Oltul Sf. Gh. 16 3 4 9 16-24 10 13. Met. C. Mică 16 5 4 7 20-30 14
14. Viitorul Fieni 16 2 2 12 10-33 6 14. Minerul Bibor 16 5 2 9 22-28 12

CttlMTA 
marcat :

viri jinduitoare, așa cum sînt numai 
cele ale copiilor, mîngîîau 
volburate și luciul proaspăt 
cațiunilor.

Se poate ieși în larg I
Flotila începe maratonul 

cilor de mii de kilometri, cu sprinturi, 
starturi, intensificări...

O singură absență vizibilă, desigur, 
și în fotografia noastră: caiacul ami
ral. Dar, motivată. Ea ora aceea, stu
dentul Aurel Vernescu aștepta cu 
emoție examenul practic la volei.

•ir
De fapt, ieri s-a dat startul in greaua 

probă a specializării, a finisării. Echi
pa de tehnicieni — aceeași de anul 
trecut. Experiența ar trebui extinsă și. 
în sporturile unde antrenorii de club 
.și chiar de lot apar și dispar peste 
noapte.

apele In
al ambar-

miilor, ze-

și canoiștii ? S-ar putea răspunde la ge
neral : cu o foarte bună pregătire ți- 
zică multilaterală. Se pare, insă, că 
cifrele au mai mare putere de con
vingere. Pînă acum, fiecare dintre spor
tivi are la activ: 600 de kilometri pe 
schi; 500—600 km de cros, peste 60 
de ore de bac, mii de tone de haltere.

N-a fost vacanță ț

☆
; (lu-ce-du ^e^i-^^ag^^aiaciștii ropean, așa- că^

☆

A. VERNESCU (întâlnit tocmai cînd 
pornea motorul Renault-ului) : Am lu
crat mult în iarnă. Voi lucra și mai 
mult acum. Vreau, împreună cu par
tenerul meu Sciotnic, să cîștig la Cin 
dad de Mexico.

M. ȚURCAȘ: Bronzul de la Tokio 
a fost un mare succes pentru noi. Dar, 
în 1966 și 1967, echipajul de caiac 4 
a cîștigat un titlu mondial, și unul eu-

V. GAEABICIOV: Canoiștii văd î.n 
Simion Ismailoiuc nu numai pe inimo-, 
sul antrenor de azi, ci și pe laureatul 
olimpic de la Melbourne. Dorim mult 
să-i urmăm exemplul. Personal, vreau 
— în plus — să arăt că sezonul tre
cut a fost doar un... accident.

Optimismul se fundamentează pe 
nile de sîrguincioasă pregătire.

W
Flotila s-a întors din primul ei drum 

pc apele Snagovului, in această primă
vară. Miine, cronometrele vor porni 
din nou. In curînd — prima pistă de 
control. De aici începe asaltul direct 
performanțelor care se cer din ce 
ce mai înalte. In acest an nu sînt 
la caiac și canoe — nici campionate 
europene, nici mondiale. Dar, 1968 este 
anul Jocurilor Olimpice! Acolo se va 
încheia șirul călătoriilor începute ieri 
de flotila de la Snagov.

Dan GARLEȘTEANU

lu-

al 
în

I

București (Șt. Gurgui, 
principal)

U.M. Timișoara — 
FAGARAȘ (1—0). A 
Laurențlu (min. 72). Corect arbi
trajul lui L. ștefan — Oradea. 
(I. Stan, coresp.)

C.F.R. CARANSEBEȘ — MINE
RUL ANINA (1—2). Golurile au 
fost realizate de Mathe (min. 59), 
Leac (min. 69) pentru Minerul, 
și de Drăgulete (min. 80) pentru 
C.F.it. A condus bine I. ’Ștefănu- 
tă — Hunedoara. (M. Mutașcu, 
coresp.)

PROGRESUL CORABIA — MU
REȘUL DEVA (4—2). Au înscris : 
Ungureanu (min. 18), Agfu (min. 
43), Constantinescu (min. 63), 
Neacșu (min. 82). respectiv Adam 
(min. 21), Cergo (min. 71). D. 
Ghețu — București a arbitrat 
foarte bine. (C. Filip, coresp.)

VICTORIA CALAN — PROGRE
SUL STREHAIA (2—0). Autorii 
golurilor : Gheorghiu (min. 5) și 
Bambuleac (min. 58). A arbitrat 
cu scăpări I. Crișan — Arad. (A. 
Gunter, coresp.)

ETAPA VIITOARE (31 martie) : 
Victoria Tg. Jiu — Chimia Făgă
raș, Progresul Strebaia — Elec- 
troputere Craiova, Metalul Tr. 
Severin — Progresul Corabia. 
Victoria Călan — C.F.R. Caran
sebeș, U.M. Timișoara — A.S.A. 
Sibiti, Tractorul Brașov — Mine
rul Lupeni, Mureșul Deva — Mi
nerul Anina.

SERIA NORD
METALUL AIUD — MEDICINA

.CLUJ (1—0), Singurul gol-fost

realizat de Demeter I în min. 82. 
(A. Crișan, coresp.)

METALUL SATU MARE—SODA 
OCNA MUREȘ (1—0). A marcat : 
Knoblau (min. 64). A arbitrat 
competent Al. Toth — Oradea. 
(A. Verba, coresp.)

STEAUA ROȘIE SALONTA — 
CHIMICA TlRNAVENI (2—«) Au 
înscris : Catena (min. 4) și Ung- 
vari (min. 58), A condus bine I. 
Rențea — Baia Mare. (Gh. Co- 
trău. coresp.)

METALUL COPȘA MICA — 
MINERUL BIHOR (3—9). Golurile 
au fost realizate de Nlță (min. 
41), Ignat (min. 62) șj Blînan (min. 
69). Foarte bun arbitrajul lui Ion 
Rus — Tg. Mureș. (M. Falicitl, 
coresp.)

UNIREA DEJ — VICTORIA 
CĂREI (3—0). Autorii golurilor i 
Pop (min. 2), Că tară (min. 28, 82). 
V. Trifu — Baia Mare a condus 
foarte bine. (A. Contrai, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE — 
UNIO SATU MARE (1—0). Unicul 
gol a fost marcat de Balaș (min. 
35). Foarte bun arbitrajul lui I. 
Erdoș — Oradea. " ~ "
coresp.)

MEDICINA TG. 
faianța sighișoara (1—0). a 
înscris : Lupu (min. 37). A con 
dus cu mici scăpări Emil Călbă- 
jos — Cluj. (A. sabo, coresp.)

ETAPA VIITOARE (31 martie) : 
Minerul Bihor — Steaua roșie Sa- 
lonta, Faianța Sighișoara — Me
talul Copșa Mică, Metalul Satu 
Mare — Unio Satu Mare, Chlmi- 

. ca Tlrnăvenl — Medicina Tg.
Mureș, Soda Ocna Mureș — Me
talul Aiuri, Medicina Cluj — Uni
rea Dej, Victoria Cărei ei Mine
rul Pala Sprie,

(A. Domufă,

MUREȘ



Trimisul nostru special la Istanbul,
VALERIU CHIOSE, transmite:

Ecouri după „Crosul balcanic44

FĂRĂ EGALI"

CAMPIONATELE
BULGARIA :

ISTANBUL, 25 (prin telefon). 
Evoluția echipei române la cea 
de-a 13-a ediție a „Crosului bal
canic" a produs o impresie 
deosebit de puternică. Dumini
că seara, comentatorul sportiv 
al radiodifuziunii turce carac
teriza succesul românilor drept, 
un veritabil triumf, arătînd că 
ceea ce a impresionat mai mult 
a fost constanța excepțională 
arătată de alergătorii și alergă
toarele României în toate cele 
patru probe, cărora ei le-au im
primat și ritm și dinamism.

Presa de luni consacră am
ple reportaje evenimentului, 
ziarul „Millyet" intitulîn- 
du-și cronica: „ROMANII
FĂRĂ EGALI IN BALCANI".

DI. Kâmil Oțak, ministrul 
sportului din Turcia, ne decla
ra următoarele duminică seara, 
la recepția pe care a oferit-o 
în cinstea participanților la 
„Crosul balcanic":

„Îmi face o deosebită plăcere 
să-i felicit pe atleții români 
pentru splendida lor victorie. 
A învins echipa cea mai omo
genă, cea mai bine pregătită, 
cea mai îndrăzneață. Glona 
sportivă este insă — după cum 
știți — un lucru efemer; câști
gătorii de astăzi pot fi învinșii 
de mîine și invers. Etern ră
mine pe stadion spiritul de ca
valerism și de prietenie, pe 
care sportul îl promovează, 
efectuînd astfel o funcție so
cială de mare noblețe. Din acest 
punct de vedere, succesul apar
ține tuturor celor care s-au în
trecut astăzi".

Debutul atletic in anul 1963 
a fost promițător. Să nu uităm

însă că un asemenea succes 
creează mari obligații...

Marele învins al cursei senio
rilor, Muharrem Dalkilic. de
clara :

„Am făcut tot ce mi-a stat în 
putință, dar a fost imposibil să 
înving pe Jeler, un atlet excep
țional pregătit, si „morișca." 
Cioca - Mustață - Rusnac. Dacă 
traseul n-ar fi fost atit de no- 
roios, dacă eram cu ctțiva ani 
mai tînăr... Felicit din toată 
inima pe prietenii mei români".

în sfîrșit, dl. Rasit Giray, pre
ședintele Comitetului de organi
zare, căruia delegația româna 
i-a transmis mulțumiri pentru e- 
forturile depuse în asigurarea 
bunei desfășurări a acestei com
petiții, ne spunea :

„Românii au arătat ceea ce 
înseamnă o echipă. Tcți compo
nența ei s-au prezentat la un 
înalt nivel de pregătire, intr-o 
formă remarcabilă, atribute că
rora i-au adăugat încă unul, 
poate hotărâtor: dorința nestă 
vilită de victorie. Actuala ediție 
a „Crosului balcanic" va rămîne, 
fără îndoială, 
știu dacă vreo 
reuși vreodată 
mare succes al

învingătorii
nic" de la Istanbul se întorc în 
București marți seara.

memorabilă. Nu 
altă formație va 
să egaleze acest 
românilor". 
„Crosului balca-

în etapa a 19-a echipele 
fruntea clasamentului au repur
tat victorii. Liderul, Ț.S.K.A. 
„Cerveno Zname", a dispus ușor 
de Beroe cu 3—0, prin golurile 
înscrise de Marasliev (2) și Ni- 
kolov. Levski a dezamăgit din 
nou pe numeroșii săi suporteri 
obținind o victorie dificilă în 
fața echipei Sliven (2—1), după 
ce oaspeții au deschis scorul. Pe 
teren neutru, din cauza sancțio
nării echipei Trakia, Lokomotiv 
Sofia a cîștigat în fața acesteia 
cu 3—2 (3—0). Pentru învingători 
au înscris, în ordine, Mihailov, 
Kotkov și Gheorghiev, iar pen
tru Trakia — Dermendjiev și 
Popov.

Alte rezultate : Cemo More — 
Lokomotiv (Plovdiv) 2—1, Ma- 
rița — Botev (Vrața) 2—1, Do- 
brudja — Minior 2—0, Spartak 
(Plevna) — Botev (Burgas) 2—2. 
Clasament : Ț.S.K.A. și Levski 
— 30 p. Lokomotiv (Sofia) — 29 
p. Spartak (Sofia) — 22 p. etc.

în clasamentul golgeterilor 
conduce Kotkov cu 22 goluri, 
urmat de Jekov — 16.

Campionatul se întrerupe a- 
curn pentru aproximativ o lună, 
în acest timp vor avea loc (la 
6 aprilie la Sofia și la 20 aprilie 
la Neapole) întîlnirile dintre for
mațiile Bulgariei și Italiei din 
cadrul sferturilor de finală ale 
campionatului european.

.Miercuri, la Sofia, are loc un 
meci de verificare între Bulga
ria A și Ungaria B,

Tema Hristov

ȘI ACUM, O PAUZA 
DE O LUNA

„să nu primim gol" — aceasta este deviza tuturor echipelor care joacă în deplasare, chiar dacă este vorba de formații renumite, de valoarea 
lui Manchester United. Pentru a-și păstra zestrea de două goluri obținută pe teren propriu, Manchester s-a apărat cu strășnicie în partida 
revanșă cu Gornik din sferturile --•••• - - —- .... - ... -.................... . ......._.. - ... —
la c lovitură liberă de la 16 m !

UNGARIA :
UJPESTI DOZSA

A PIERDUT UN PUNCT
în etapa a 4-a a campionatu

lui maghiar, Ujpesti Dozsa a 
terminat la egalitate cu Pecs 
(0—0). Alte rezultate : Csepel — 
Ferencvaros 0-2; M.T.K. — Egye- 
tertes 0—0 ; Vasas — Dunaujva-

TURNEUL OE Lfl BELGRAD

Alexandra Nicohu
a invms~o

pe Miiunka Markoiici
BELGRAD, 25. — Turneul 

internațional feminin de șah 
de la Belgrad se apropie de 
sfîrșit și două dintre frunta
șele clasamentului, Nona Ga- 
prindașvili și Alexandra Ni- 
colau, continuă să fie neîn
vinse. în runda a 12-a, penul
tima, Alexandra Nicolau aîn- 
tilnit-o pe fosta lideră a în
trecerii, iugoslava Miiunka 
Markovici. Șahista româncă a 
obținut o victorie convingă
toare, obligîndu-și adversara 
să cedeze la mutarea 28-a.

Alte rezultate ale penulti
mei runde: Gaprindașvili — 
R. Iovanovici 1—0, K. Iova
novici — Konarkowska 1—0. 
Radzikowska — 
1—0. Kușnir — 
1—0. Două partide 
rupt.

înaintea ultimei 
tinuă să conducă 
vili (U.R.S.S.) cu 
urmată de Alexandra Nicolau 
(România) cu 9 p. Urmează : 
Liliak (Iugoslavia) 8V2, Kuș
nir (U.R.S.S.) 8 (1). K. Iova
novici (Iugosl.) 7>/2, Marko
vici (Iugosl.) 6V2, Konarkow
ska (Iugosl.) 5V2, Asenova 
(Bulgaria) 5 (2).

Jifkovici 
Heemskerk 
s-au între-

runde, con- 
Gaprindaș- 
10 puncte,

lanica (Iugoslavia), cele mai lungi zboruri au aparținut cehoslova
cului Jiri Raska: 125 și 123 metri I

ASTAZI-ULTIMA RUNDA!
în după-arniaza de astăzi se 

joacă ultima rundă a turneu
lui internațional de șah. Cum 
se întimplă de obicei în apro
pierea finișului, in ultimele 
runde au intrat în funcție cal
culele pe care fiecare partici
pant Ie face în vederea obți
nerii unui rezultat cît mai bun. 
Tactica de concurs joacă un 
rol foarte important și aceasta 
explică de ce jucătorii din 
plutonul fruntaș au jucat cu 
prudență, căutînd să-și păstreze 
ppzițiile și să-și menajeze 
forțele pentru eventualele în
tâlniri decisive. Un factor im
portant în calcularea șanselor 
pentru primele locuri l-a consti
tuit -faptul că, datorită capri
ciului tragerii la sorți, unul din
tre .principalii concurenți la lo
cul. I, marele maestru Ai vâr 
Ghipslis va fi liber în ultima 
rundă, trebuind să asiste de pe 
tușă la desfășurarea evenimen
telor.

Ținînd seama de aceasta au 
forțat " alura marii maeștri 
F. Gheorghiu și mai ales I. Bi- 
lek. Campionul nostru a. obți
nut un punct prețios la Ciocîl- 
tea, iar Bilek a cîștigat după 
o luptă grea la Troianescu (in 
runda a 11-a), 
astfel la 
der. Să 
partidele 
definitiv 
celelalte 
alura sau nu în partidele, ulti
mei runde.

Considerente de ordin ase
mănător, dar pe un alt plan 
ap dictat tactica de concurs a 
candidaților la confirmarea sau 
obținerea titlului de maestru

internațional. In această zonă 
a concursului lupta a fost acer
bă, înregistrîndu-se numeroase 
partide cîștigate. Candidați! 
români s-au comportat bine. 
Radovici a obținut deja cele 6 
puncte necesare, astfel că va 
putea juca liniștit 
ultima rundă cu 
schimb Troianescu 
joace neapărat la 
da cu Ghițescu.

De asemenea, Gheorghiu și-a 
îmbunătățit simțitor situația în 
clasament, cîștigînd în runda a 
10-a un punct prețios la Cîo- 
cîltea. Păcat că n-a putut rea
liza avantajul de 
obținut in runda a 
tida cu Tringov — 
de punct în plus 
foarte importantă.

Un exemplu al dîrzeniei cu 
care 
este
10-a 
să-și 
care
de a scăpa de ultimul loc. La 
un moment dat se părea că 
acesta din urmă obținuse o po
ziție promițătoare. In situația 
din 
cu

partida din 
Tringov. In 
va trebui să 
cîștig parti-

deschidere 
11-a în par- 
o jumătate 
ar fi fost

s-au luptat „candidații“ 
partida din runda a 

dintre Liebert (care vrea 
confirme titlul) și Wade, 

a făcut o ultimă încercare

apropiindu-se 
minimă distanță de H- 

nu anticipăm însă : 
de astăzi vor elucida 
situația. In raport cu 
rezultate se va forța

diagramă el a continuat
mutarea 31... 15—14 deschi-

Negru : R. Wade

Alb: H. Liebert

zînd coloana „g“ și anulînd 
presiunea turnurilor albe pe 
coloana „f“. A urmat 32. g:f4 
Cg6. Acum albul nu poate juca 
33. f:e5 deoarece după C:e5 
negrul ar fi amenințat Cg4+. 
De aceea Liebert a preferat să 
blocheze centrul prin 33. f5 
Mutarea următoare a lui Wade, 
33... Ch4!? este riscantă: pe 
de o parte calul stă agresiv, 
dar pe de alta el nu mai are 
cale de retragere. Este posi
bil ca întoarcerea simplă la e7 
să fi. dat negrului șanse mai 
bune. A 
Te2 (în 
nințarea 
negrului
(O idee

urmat 34. Nhl Td7 35 
mod neașteptat, ame- 
brutală Df2 creează 
greutăți) 35... Tg4 !? 
interesantă era 35...

l"pROBA DE DUBLU MIXT A 

TURNEULUI DE TENIS DE 
LA CANNES nu s-a putut în
cheia în această localitate și 
va continua la Menton. Finala 
s-a întrerupt după primul set 
cîștigat cu 6—1 de cuplul Me- 
treveli (U.R.S.S.) — Lloyd An
glia) în fața perechii Gasiorek 
(Polonia) — Bel trame (Italia), 
în semifinala probei, perechea 
Gasiorek— Beltrame eliminase 
cu 3—6, 6—3, 6—4 cuplul Cong
don (Anglia) — Uie Năstase 
(România). Proba de dublu fe
mei a revenit perechii olan
deze Zwaan — Veneboer, învin
gătoare cu 1—6, 6—3, 6—3 in 
fața cuplului italian Beltrame— 
Nasnelli.

I
I
I
I
I
I
I
I
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RE IURUL MECIULUI FEMI
NIN DE HANDBAL dintre se
lecționatele Danemarcei și Po
loniei din cadrul preliminarii
lor campionatului mondial s-a

de finală ale „C.C.E.”, Iată în fotografie, -un zid format din 7 (șapte) Jucători englezi postați in fața porții 
La Katowice, oaspeții au fost învinși cu 1—0, dar s-au calificat în semifinale. Foto : SPORTOWIEC

ros 4—2 ; Tatabanya — Salgotar-
jan 1—4; Diosgyor — Szom-
bathely 1—9 ; Honved — Szeged
3—1; Videoton — Gyor 1—9.
In clasament conduc echipele
Ujpesti Dozsa, Honved și Fe-
renevaros cu cite 7 puncte, ur
mate de Vasas 6 puncte, Egye-
tertes, Szeged 5 puncte etc.
SPANIA :

O NOUA VICTORIE
A REALULUI

în etapa a 25-a a campionatu
lui spaniol s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Ponteve-
dra — Barcelona 1—0; Espanol
Barcelona — Atletico Madrid
0—1 ; Real Madrid — Elche
2—0; Real Soeiedad — Betis
1—0 ; Malaga — Cordoba 0—1 ;

Saragossa — Valencia 0—0 ; Se
villa — Sabadell 1—0. în cla
sament continuă să conducă Real 
Madrid cu 37 de puncte, urmată 
de Barcelona 34 puncte, Valen
cia 32 puncte etc.
CEHOSLOVACIA:

SPARTA ÎNTRECUTA
CU 3—0!

In campionatul cehoslovac, 
după 15 etape, conduc formațiile 
Jednota Trenein și Inter Bra
tislava cu cite 20 de puncte, 
urmate de Spartak Tmava cu 
18 puncte (cu un meci mai puțin 
jucat) etc. Cîteva rezultate din 
etapa a 15-a: V.S.S. Kosice 
— Z.V.L. Jilina 3-0; Dukla 
Praga - Lokomotiv Kosice 0—0;

Jednota Trenein — Sparta Fra
ga 3—0 ; Union Teplice — Bohe
mians Fraga 2—0. |

ÎN TURNEUL 
PREOLIMPIC
BOGOTA, 25 (Ager

pres). — In turneul pre- 
olimpic da fotbal de ia 
Barranauilla, selecționata 
Braziliei a învins cu sco
rul de 3-0 (1—0) repre
zentativa Columbiei.

La acest turneu parti
cipă echipele de amatori 
ale țărilor respective.

IN „C.C.E." LA TENIS DE MASĂ
SEMIFINALA CS.M

”1

De3, după care albul nu poa
te lua nebunul din c6 din cau
za răspunsului 36... Td2 !) 36 
Tgl T:gl 37. D:gl Dg8 38. D: 
gS-\- R:g8 39. Cf2! (O mutare 
foarte bună care ia turnului 
negru posibilitatea de a pătrun
de la d3 sau dl) 39... Cd6 4U. 
Td'2 Cd:f5 (Calul tot nu putea 
fi salvat, de aceea negrul îl 
dă pentru doi pioni, dar aceas
ta nu face decît 
gească partida cu 
țări) 41. T:d7 N:d7 
43. Nd5-ț- Rh8 44.
cîteva mutări fără importanță, 
negrul a cedat.

Astăzi după-amiază, la ora 
16,30, în aula Institutului de 
Petrol, Gaze și Geologie, con
cursul continuă cu runda a 
13-a (ultima) care va decide 
clasamentul final al turneului.

să prelun- 
cîteva mu-

42. e:f5 C:fl> 
Nf8 și după

5. SAMARIAN |

desfășurat la Copenhaga. în 
primul joc handbalistele polo
neze oiștigaseră cu scorul de 
11—8. Partida de la Copenhaga 
a fost dramatică, gazdele obți- 
nînd calificarea in ultimele se
cunde ale jocului, 
Andersen a stabilit 
la 12—8 (5—3).

cind Toni 
scorul final

COMPEL!-TRADIȚIONALA
TIE AUTOMOBILISTICA
„CURSA DE 4 ORE“ DE LA 
MONZa s-a încheiat cu victo
ria echipajului vest-german 
Helmut Kelleners — Erwin 
Kramer.

CLUJ-SLAVIA PRAGA
® Palmaresul oaspeților @ Părerea antrenorului emerit F. Paneth

De multă vreme o întîlni- 
re de tenis de masă n-a fost 
așteptată cu atîta interes ca 
semifinala masculină a 
„C.C.E."., dintre. C.Ș.M. ș: Sla
via Praga, prSgrafifată/ 
miercuri'Ia Cluj. După o evo
luție glorioasă în cele șapte 
ediții de pînă acum — cînd 
a cucerit de cinci ori trofeul 
— acum echipa clujeană pri
mește un asalt viguros din 
partea unei adversare extrem 
de puternice : campioana Ce
hoslovaciei, Slavia. Iată, de 
altfel, o scurtă carte de vizită 
a oaspeților :

Jaroslav Stanek : 27 de ani, 
locul III în ultimul clasament 
european, campion al țării sale 
pe 1967, cîștîgător a șapte 
turnee în S.U.A. și Canada, 
Stanek numără printre în
vinșii săi și pe campionul 
continental, Kjell lohansson.

Ștefan Kolarovicz: 22 de 
ani, locul 9 în Europa, cam
pion al Cehoslovaciei acum 
doi ani, învingător în cam
pionatele internaționale ale 
Scandinaviei. Ca și Stanek, 
Kolarovicz este un jucător 
dinamic, mereu în ofensivă.

Emanuel Kudinac: 22 de 
ani, ocupă locul VI în ierar
hia jucătorilor cehoslovaci, 
este campion de dublu băr
bați și are victorii la Barnes, 
Amelin, Korpa, Vecko.

Palmaresul componențilcr 
formației pragheze este sufi
cient de edificator și ne scu
tește de alte comentarii.

Cît privește pe jucătorii ro
mâni, ei și-au încheiat pre

gătirile aseară. Coresponden
tul nostru, P. Radvani, ne-a 
relatat, telefonic, părerea an
trenorului emerit F. Faneth 
despre partida de mîine :

„Nu au intervenit lucruri 
deosebite în antrenamentele 
elevilor mei. Giurgiucă și 
Rethi abia s-au întors de la 
Moscova, așa că m-am rezu
mat numai la pregătirea lui 
Negulescu. De data aceasta, 
echipa este conturată. Știind 
că jucătorii mei sînt puțin o- 
bosiți psihic, m-am străduit 
să aduc îmbunătățiri și la a- 
cest capitol. Cu toate efortu
rile depuse nu sînt satisfăcut 
de randamentul obținut. Ad
versarii sînt foarte buni teh
nicieni și au o mare putere 
de luptă. Ei vin hotărfți să 
frîngă tradiția noastră de eîș- 
tigâtori în „C.C.E.". Șansa hîr- 
tiei — să fim cinstiți — este 
de partea lor. Dar, și Giur
giucă, Negulescu, Rethi sînt 
animați să cucerească victo
ria. Am încredere că jucă
torii mei nu vor precupeți 
nici un efort pentru a repre-

zenta cu cinste culorile noas- ' 
tre. în plus, jucăm acasă în 
fața fidelilor noștri specta
tori".

într-adevăr, meciul de mîi
ne se anunță dificil și este 
deschis oricărui rezultat. Sis
temul eliminatoriu al compe
tiției — pînă în finală — dă 
un caracter și mai ascuțit în
trecerii. Raportul de forțe 
este apropiat și, de aceea, în
vingători vor ieși cei care 
vor reuși să-și dozeze mai 
bine eforturile, să-și stăpî- 
nească nervii.

I
■JAROSLAV STANEK

(R.D.G.) 1:03,1 : 200 m spate 
— Maria Paz Corominas (Spa
nia) 2:32,8. Anea Andrei 
(România) s-a clasat pe locul 
șase cu timpul de 2:40,6.I

!
I
I
I
I

ROMA, (Agerpres).
Concursul internațional 
înot „Trofeul Navigli", desfă
șurat la Milano (în piscină 
de 33 m) s-a încheiat cu suc
cesul înotătoarelor aparți- 
nînd formației din Karl 
Marx-Stadt (R. D. Germană), 
care au ocupat majoritatea 
locurilor fruntașe.

In proba de 200 m 
cîstigată de Helga 
(R.D.G.) cu 2:31,9,

fluture, 
Lindner 
Agneta 

Sterner (România) s-a clasat 
pe locul doi cu timpul de 
2:38,8.

Alte rezultate: 100 m bras 
— Edith Kovacs (Ungaria) 
1:19,5; 800 m liber: Elisa
beth Ljundgren (Suedia) 
9:49,6 ; 400 m mixt: Sabine 
Steinbach (R.D.G.) 5:22,0;
100 m liber — Uta Schmuck

LA LEIPZIG S-A DESFĂȘU
RAT MECIUL RETUR S.C. 
LEIPZIG — BENFICA LISA
BONA, contînd pentru sfertu
rile de finală ale „C.C.E.", la 
volei feminin. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 3—0, 
care s-au calificat pentru semi
finalele competiției.

IN CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE ATLETISM DES
FĂȘURAT LA SACRAMENTO 
(S.U.A.), cunoscutul sprinter 
american Tommie Smith a ciș- 
tigat proba de 200 m eu timpul

SCHIORII FRANCEZI CiȘTIGĂ „MECIUL CELOR

DATORITĂ REVENIRII LUI
25. — Concursul in-
schi

NEW YORK, 
ternațlonal de 
celor cinci națiuni" 
Sun Valley (Idaho) 
cu victoria echipe! . , 
a totalizat 234 puncte, urmată 
de Austria 210 puncte, S.U.A. 137

alpin „Meciul 
desfășurat la 
a luat sfîrșit 
Franței care

^tBleX'radiO'telefaiit
săude 20,4, iar compatriotul 

John Carlos a realizat 10,2 pe 
distanța de 109 m. Proba de 
400 m g 
australian 
metrat cu

CURSA
D’ANNABA1
cu victoria Iui Arik Petersson 
(Suedia). Printre Primii șase 
clasați nu figurează nici un ci
clist român. Ultima etapă des
fășurată în circuit la Alger a 
revenit alergătorului Gonsho- 
rek (R.D.G.), care a parcurs cei 
80 de km in 2 h05,02;

a revenit atletului 
Gary Knoke. crono- 
timpul de 50,3.

CICLISTA „TOIJR 
s-a încheiat ieri

JEAN CLAUDE KILLY
puncte, Canada 116 puncte, Elve
ția 112 puncte. Victoria echipei 
franceze se datorează puternicei 
reveniri a lui Jean Claude 
Killy, învingător șl la slalom 
uriaș după ce cu o zi înainte 
ciștigase „specialul". Nu mai 
puțin Importantă a fost contri
buția lui George Mauduit care, 
deși a concurat cu o gleznă 
luxată, s-a clasat pe locul trei. 
Pentru austrieci slalomul uriaș 
a fost un adevărat dezastru : 
Karl Schranz a ratat o poartă 
și a fost descalificat, Alfred 
Matt s-a clasat doar pe locul 10, 
iar Tritscher, vrind să refacă 
terenul pierdut de coechipierii 
săi, s-a lansat imprudent, a că
zut șl a abandonat. Iată clasa
mentul : 1. Killy (Franța) 1:31,38; 
2. Chafee
Mauduit 
Nenning 
(S.U.A.) 
(Elveția)

La feminin, vedeta necontestată 
a acestui concurs a fost ine
puizabila schloară canadiană 
Nancy Greene care a cîștigat și 
slalomul uriaș întreeînd-o pe 
Marlelle Goitschel. Nancy Greene 
are acum toate șansele să cîș- 
ttge sCupa mondială" la schi 
alpin. Ea conduce cu un avans 
de 26 puncte față de Isabelle 
Mir șl cu 61 puncte față de 
Annie Famose.

(S.U.A.)
(Franța) 

(Austria) 
1:33,19 ; 
1:33,19.

1:31,53 ; 3.
1:32,76 ; 4.

1:33,12 ; 5. Kid 
S. Brugmann


