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CENTURA „SPORTUL" CUPE

© A FOST ALCĂTUITĂ COMISIA COMPETIȚIEI © ÎN CE 

TERMEN VOR FI ÎNAINTATE PROVOCĂRilE ® NOI ÎNTtl-
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NIRI PENTRU CENTURĂ ©
Competiția pentru centura 

s,Sportul“ continuă să se afle 
in centrul atenției iubitorilor 
sportului cu mănuși din țara 
noastră, Pentru a asigura și ps 
mai departe o bună desfășurare 
a reuniunilor, ziarul nostru, in 
colaborare cu federația de spe
cialitate, a luat cela mai eficien
te măsuri. După o pauză re
lativ scurtă, la forul nostru s-au 
primit primele provocări, cars 
au fost acceptate. Așadar, chiar 
la sfirșitul acestei săptămini la

SPICUIRI DIN REGULAMENT
© în cadrul unei ședința a 

comisiei au fost stabilite clasa
mentele speciale pe categorii 
pentru centurile „Sportul". Ia- 
tă-le, respectând ordinea celor 
11 categorii de greutate :

semimuscă : ■ 1. I. Nica (Ora
dea) deținător; 2. M. Lumezea- 
nu (București) ; 3. P. Ganea 
(București); 4. M. Aurel (Bucu
rești) ; 5. V. Drăgan (București); 
muscă: 1. C. Gruiescu (Bucu
rești) deținător ; 2. Al. Dumbra-
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deosebit Ștefan Kola-

sala Floreasca
Ion Dinu (stingă) și C. Stanciu, în finala centurii „Sportul", 
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Lotul

români,
repurtat 
mar cobii
cea de a XIII-a 
ediție a „Crosului 
balcanic" (6 me
dalii de aur) a 
sosit marți noap
tea în Capitală.

învingătorii zîm- 
besc fericiți foto
reporterului nos
tru A. NEAGU.
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C.S.M. CLUJ ELIMINATĂ

Slavia Praga a ciștigat cu 5-1

getoiâ
I
I
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ASTĂZI, LA CLUJ,

MECIUL BUCUREȘTI BELGRAD
inaugurează turneul internațional de polo

I
I
I

Galați, amatorii de sport vor 
putea urmări trei meciuri pen
tru centura „Sportul".

© Spicuind regulamentul, vă 
informăm că actualii posesori 
al celor 11 centuri le vor putea 
pune in joc cel mai târziu în 
90 de zile. în caz de meci egal, 
centura va rămîne în posesia 
aceluia care o deținea în acel 
moment. S-a stabilit, de aseme
nea, ca boxerul care-și va apă
ra de trei ori consecutiv centu
ra să fie premiat special de fe
derație. La sfirșitul acestui an 
posesorii centurilor „Sportul" 
vor fi incluși în mod automat 
în lotul republican pentru cam
pionatele europene șl întâlnirile 
internaționale ale anului 1969.

® Comisia pentru primirea și 
aprobarea provocărilor pentru 
centura „Sportul" este alcătuită 
din Gh. Guriev, vicepreșe
dintele federației de specialitate, 
R. Vilara, redactor-șef adjunct 
al ziarului „Sportul", C. Petro- 
șeneanu, secretar general al fe
derației, Ion 
emerit și Paul

® Și acum, 
reuniunea care 
bătă la Galați. Cu acest prilej 
vor evolua membrii lotului re
publican care se pregătesc pen
tru meciul cu Franța și pentru 
turneul din R.F. a Germaniei. In 
meciuri vedetă, trei intîlniri 
pentru centura „Sportul" : C. 
Gruiescu (muscă) îl va întîlni 
pe challengerul său oficial, lo
calnicul Al. Dumbravă, se
migreul I. Monea (Dinamo) va 
lupta cu M. Constantinescu (Di
namo), iar semiușorul Gh. Bădoi 
(Dihamo) va primi replica lo
calnicului D. Păcuraru (C.S.O. 
Galați).

vă (Galați) challenger oficial
3.
4. I. Pascale (București). ; 5. 
Pop (Tg. Mureș) ; cocoș: 1. N.

C. Ciucă (București) ;
I.

(Continuare în pag. a 2-a)

Popa, antrenor 
Ochialbi, ziarist, 
cite ceva despre 
va avea loc sîm-

Deși n-au trecut decît 
trei etape, care nu pot oferi 
concluzii cu caracter de
finitiv, i-am solicitat totuși 
antrenorului emerit Eme- 
rich Vogi un al doilea in
terviu la scurt interval 
după primul. Explicația ? 
Dornici de a cunoaște pro
cesul de cristalizare a unui 
lot național, am vrut să 
ailăm ultimele impresii ale 
celui care se află în frun
tea comisiei de 
de pregătire a 
prezentative.

— Pe parcursul 
celor trei 
desfășurate 
în prezent 
văzut la
zece echipe — 
ne-a declarat pen
tru început antre
norul Vogi. Ob- 
servînd cu atenție 
jocul lor sînt evi
dente — la ma
joritatea formații
lor — preocupări
le de a aduce 
elemente noi în ceea 
vește organizarea de 
blu, colaborarea între 
tori și dinamica mișcării 
teren. Toate acestea 
cel mai clar la Dinamo Bacău 
și rezultatele obținute de ea 
reprezintă consecința firească 
a modului în care înțelege să 
se pregătească colectivul con-

selecție și 
echipei re-

etape 
plită 

am 
lucru

CLUJ, 27 (prin telefon de la trimisul nostru). în 
mai puțin de două ore, întilnirea masculină de 
tenis'de masă C.S.M. Cluj — Slavia Praga, con
tând ca semifinală a „C.C.E.", s-a încheiat cu vic
toria echipei oaspe cu 5—1. Succesul formației 
campioane a Cehoslovaciei este meritat, chiar la 
acest scor categoric.

învingătorii au prezentat o garnitură omogenă 
în care s-a distins în mod deosebit Ștefan Kola
rovicz, un jucător rapid, cu lovituri puternice, cu 
o mare cursivitate în acțiuni. O impresie bună a 
lăsat și Emanuel Kudrnak, prin calm și siguranță. 
După o evoluție apreciată în fața lui Negulescu, 
Jaroslav Stanek considerat ca cel mai bun jucă
tor cehoslovac, a fost învins fără drept de apel 
de Giurgiucă. De altfel, acesta a fost singurul re
prezentant al C.S.M.-ului care a oferit o satis
facție, e drept doar parțială, publicului. Totuși, 
Giurgiucă cu un plus de voință și gîndire tactică 
ar fi putut să-l depășească și pe Kolarovicz.

Negulescu și Rethi au. jucat slab, parcă vlă- 
guiți, lipsiți de suficientă convingere în finaluri.

Rezultate tehnice : Kolarovicz — Giurgiucă 2—1 
(—19, 8, 17), Stanek — Negulescu 2—1 (9, —19, 
19), Kudrnak — Rethi 2—0 (14, 19), Stanek — 
Giurgiucă 0—2 (—13, —14), Kolarovicz — Rethi 
2—0 (19, 16), Kudrnak — Negulescu 2—0 (9, 2G).

în finala competiției, Slavia Praga va întîlni pe 
cîștigătoarea meciului dintre Solvesborgs (Suedia) 
și Olympia Ljubljana (Iugoslavia).

CLUJ (prin telefon). LTtima 
sosită ta localitate, pentru a 
participa la turneul interna
țional de polo găzduit de ba
zinul Tineretului, a fost se
lecționata orașului Belgrad, o 
echipă tânără, de perspectivă, 
formată din următorii jucători: 
Bandalovici, Markovici I, Mar- 
kovici II, Mikaci, Dabovici, 
Antunovici, Brudici, Belama- 
rici, Vukcevici, Pozoevici I șl 
Pozoevici 
Bandjur.

Despre 
rețs țiului 
Alexandru 
ei:

II. Antrenor: T.

selecționata Bucii- 
ne-a vorbit prof. 
Popescu, antrenorul 

„Reprezentativa Capitalei, 
alcătuită din componenții lo
tului olimpic, se află în pli
nă perioadă de antrenament in 
apă. care urmează după o ta
bără de pregătire la munte. 
După numai trei săptămini da

C. COMARN1SCHI

Șutează 
Grințescu, 
component 
de bază 
al echipei 
Bucureștiului.

Foto:
V. BAGE AC

DE DISPUTARE Â CAMPIONATULUI DE HOCHEI?
Este știut că baza activi

tății competiționale, a selec
ționării și pregătirii echipelor 
reprezentative, a dezvoltării 
și consolidării secțiilor într-o 
disciplină sportivă o consti
tuie campionatul național. 
Deci, pornind să discutăm fe
lul în care se organizează în 
țara noastră campionatul de 
hochei, acceptăm de la bun 
început ideea că orice îmbu
nătățire în acest domeniu va 
avea influențe pozitive asu
pra întregii activități. De alt
fel, chiar hocheiul constituie 
pe acest tărîm un exemplu 
concludent : cu patru ani în 
urmă, la propunerea ziarului 
nostru, s-a modificat formu
la de disputare a campiona
tului, care și-a eșalonat des
fășurarea pe durata a patru 
manșe. Datorită acestui lucru, 
întrecerea a ieșit din anoni
mat, determinînd renașterea 
unor secții, unde activitatea 
tindea să se stingă din cauza 
lipsei unui program intern 
cît de cît atractiv și, în orice 
caz, de o amplitudine ce ar

fi putut justifica cheltuielile, 
de loc neglijabile, impuse de 
întreținerea unei echipe de 
hochei. în plus, s-au afirmat 
o serie de tineri hocheiști 
care, fiind în afara lotului în 
perioada respectivă, nu aveau 
un țel palpabil care să le 
multiplice eforturile în pre
gătire și nici un. cadru orga
nizat unde să-și poată ex
prima valoarea lor.

Așadar, formula după care 
s-a disputat pînă în prezent 
campionatul nostru național 
la hochei a contribuit la în
viorarea activității și chiar 
la realizarea unor succese 
pe plan internațional.'Sezonul 
recent încheiat a demonstrat, 
însă, că și acest sistem este 
depășit. Mai întîi, pentru că 
cele șapte formații partici
pante s-au grupat pe două 
grupe valorice, atît de deose
bite între ele încît întâlnirile 
între primele patru și ulti
mele trei clasate constituiau, 
eventual, doar un bun meci 
de antrenament pentru forma
țiile fruntașe și un simplu

act de prezență pentru co
dașe. Din acest motiv, prima

Călin ANTONESCU
(Continuare în pag. a 2-a)
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ECHIPA DE SABIE
A BULGARIEI

LA BUCUREȘTI

bazin, nu pu- 
performanțe.

excelent

antrenament în 
tem pretinde 
Prin valoarea ridicată a for
mațiilor participante, turneul 
reprezintă, însă, un
mijloc de verificare a pregă
tirilor de pînă acum 
da posibilitatea să 
unele concluzii utile pentru 
atingerea scopului final: o cît 
mai bună comportare la J.O 
din Mexic. Lotul este urmă
torul : Csiszer, Scurei, Chețan. 
Zahan, 
lescu, 
firescu, Blajec, 
țescu și Popa".

Joi, în prima 
reprezentativa 
joacă la ora 19 cu Belgrad, iar 
la ora 20 se întâlnesc echipele 
Budapestei și Berlinului.

și ne va 
tragem

Szabo, Firoiu, Mărcu- 
Culineac, Novac, Zam- 

Țăranu, Grin-

zi a turneului, 
Bucureștiului

I
I
I
I
I
s

I
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RADVANI-coresp.

DUBLA iNTlLNIRE DE POPICE
ROMANIA- UNGARIA

I
I

Marți sosește la 
echipa de sabie a 
care va face în 
scrlmerilor noștri, 
pregătire. De asemenea,
avea loc și o întrecere ami-

București, 
Bulgariei, 
compania 
o scurtă 

va

cală, individual și pe echipe, 
întrecerea a fost programată 
pentru zilele de 6 și 7 apri
lie.

Din lotul sabrerilor bulgari 
nu vor lipsi cunoscuții spor
tivi Diakowski si Spiridonov»

Arena din parcul sportiv Voința din Capitală 
va găzdui la sfirșitul acestei săptămini un in
teresant program internațional: sîmbătă — 
dublă întâlnire România — Ungaria; duminică 
— turneu, individual cu participarea sportivilor 
din cele două țări.

In vederea confruntării cu popicarii maghiari, 
specialiștii federației noastre au selecționat ur
mătoarele loturi: FETE — Elena. Cernut. Ținea 
Balaban, Elena Trandafir, Florica Neguțoiu, 
Cornelia. Moldoveanu, Crista Szocs, Margareta 
Szemany, Ana Marcu; BĂIEȚI: I. Micoroiu, 
C. Vînătoru, V. Măntoiu, P. Purje, C. Radu
lescu, Gh. Silvestru, I. Tismănaru, D. Kridor.
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dus de antrenorul Nicușor. La 
polul opus se situează com
portarea Universității Craiova, 
a cărei evoluție de pînă acum 
a constituit o mare decepție.

Trecînd de la echipe Ia ju
cători, se impune o precizare : 
în atenția noastră, a celor 
care alcătuim comisia de se
lecție, au intrat în primul 
tind fotbaliști care au mai fă
cut parte din lotul reprezen
tativ, dar — trebuie spus — 
nu i-am neglijat nici pe cei 
tineri care bat 
ționalei. Prima

la porțile na- 
concluzie ? A-

JOCUL ECHIPELOR •® ELEMENTE NOI TN
„NU VOM PLECA DE LA UN LOT ANUME, CI 
DE LA UN NUMĂR MAI MARE DE JUCĂTORI" 
® PRIMELE CONCLUZII - DUPĂ ETAPA A IV-A 
A RETURULUI @ DOBRIN NU VA FI NICI
ODATĂ UN „PERPETUUM MOBILE", DAR... 
@ APĂRAREA ÎNTĂRITĂ - O REALITATE A 

FOTBALULUI DE PRETUTINDENI

ce pn- 
ansam- 

jucă- 
în 

apar

ceștia din urmă s-au situat Ia 
un nivel superior celui atins 
de jucătorii consacrat i.

— V-am ruga să ilustrați 
aceste două categorii, bine 
distincte, cu cîteva exem
ple.

— Intrucît intr-o ședință re
centă la colegiul central al 
antrenorilor am acordat echi-

pelor un răgaz de patru etape, 
v-aș propune să mai aștep
tăm cîteva zile. Un meci în 
plus (cel de duminică) ne va 
edifica și mai mult asupra 
constatărilor efectuate pînă în 
prezent.

— în dorința de a al
cătui echipe reprezentative 
omogene, ■ sudate, unii selec
ționeri folosesc criteriul se
lecției în bloc, recurgînd la 
scheletul unei formații de 
club, firește bine cotată pe 
plan intern. Este cazul echi
pelor Benfica, Inter, Real Ma

drid, Ferencvaros, 
Anderlecht și, 
într-un trecut nu 
prea îndepărtat, 
al formațiilor Re
ims, Dukla Praga, 
T.D.N.A. Sofia etc. 
etc. în momentul 
de față după pă
rerea noastră, la 
noi nu poate fi 
vorba de așa ce
va, deoarece frun
tașele clasamentu
lui, Steaua și F. C. 

n-au reușit să con- 
prea mult. Prima a

Argeș, 
vingă 
avut evoluții slabe în am
bele jocuri disputate la 
București, cea de a doua a

Interviu consemnat de
G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

ÎNTÎLNIREA DE ÎNOT

DiNAMO BUCUREȘTI - 
DYNAMO BERLIN

Echipa de înot (copii) a 
clubului Dinamo București, 
va participa sîmbătă și dumi
nică la întilnirea cu selecțio
nata clubului Dynamo Berlin, 
întrecerea, care se află la a 
treia ediție (primele au fost 
cîștigate de sportivii bucu- 
reșteni), se va desfășura la 
Berlin.

Zeno Optițescu și Liviu 
Copcealău, pe loturi fruntașe

la concursul de înot
de la Berlin

Farticipînd la un concurs 
internațional la Berlin (bazin 
de 50 m), în compania a 150 
de înotători (pînă la 14 ani) 
din R. D. Germană, Bulgaria 
șl Austria. Zeno Oprițescu a 
cîștigat proba de 100 ni liber 
(1:01,3), Iar Liviu Copcealău 
s-a clasat pe locul 5 la 200 m 
delfin (2:33,2 — record națio
nal de copii categoria A).

MECI (restanță) DE VOLEI,
LA CLUJ

Azi după-amiază, la Cluj, 
va avea loc partida restanța 
de volei dintre echipele Dina, 
mo București și Universitatea 
Cluj, din campionatul diviziei 
A feminin.

In cadrul festivității de închidere a turneului 
internațional de șah a fost luminat marelui 
maestru Istvan Bilele premiul ziarului „Sportul" 
pentru realizarea sa din întilnirea cu Florin 
Gheorghiu, considerată drept cea mai frumoasă 
partidă a turneului. Juriul a fost compus din 
mae.sțra internațională Elisabeta Polihroniade, 
antrenorul Sergiu Samarian și redactorul nos
tru Radu Voia.

I
I

atorită progresului științific 
tehnic, munco necesită, în epo
ca noastră, un efort fizic din 
ce în ce mai redus, iar omul 
are la dispoziție din ce în 
ce mai mult timp liber. Civili

zația noastră tinde să devină, așadar, 
o civilizație a timpului liber.

Un imperativ al acestei civilizații con
sta în a-i învăța pe oameni cum să 
utilizeze cît mai bine timpul liber spre 
folosul fiecărui ins și al întregii socie
tăți. Profesorul Zygmunt Filipowicz, di
rectorul Institutului de cercetări econo
mice din Varșovia, definește pedago
gia timpului liber — în accepțiunea cea 
mai largă a termenului — drept ști
ința al cărei scop este să-i învețe pe 
copii, pe tineri și pe adulfi, arta de 
a-și petrece timpul liber în mod rațio
nal și cu un cîștig cultural.

Din cele trei categorii de timp liber 
—■ timpul liber al fiecărei zile, timpul 
liber de la sfirșitul săptămînii și cel 
din vacanțe sau concedii — ultimele 
doue categorii sînt destinate din ce în 
ce mai mult turismului, dezvoltarea aces
tuia fiind favorizată de ritmul intens de 
extindere a căilor de comunicație și a 
mijloacelor de transport moderne.

Față de importanța ei, problema pe
dagogiei timpului liber poate să-și gă
sească un loc și o tratare mai bună în 
„Studiul privind dezvoltarea învățămîn- 
tului de cultură generală", supus dez
baterii publice la 6 februarie a.c. Ast
fel, turismul și-ar fi găsit poate un loc 
mai firesc în cadrul capitolului „Per
fecționarea conținutului, metodelor și 
mijloacelor de învățămînt", ca o mate 
rie distinctă, cu o oră pe săptămînă, 
în programa clasei a 3-a sau a 4-a 
și nu în capitolul „Munca educativă". 
La această vîrstă se pot preda unele 
noțiuni de bază ca : respectul pentru 
monumentele de artă și arhitectură, pen
tru monumentele naturii, comportamen 
tul în excursiile colective sau indivi
duale, igiena turistului și primul a|utor, 
orientarea în natură, obiectivele de in
teres turistic din oraș și din județ, ba
zele de cazare și amenajările turistice 
din județ, principalele zone de interes 
turistic ale țării. în cadrul orelor de 
curs ar urma să se prevadă și vizi
tarea obiectivelor de interes turistic 
din oraș, iar în cadrul unor excursii or
ganizate în colaborare cu cercurile de 
turism ale U.T.C. să se realizeze, în de
curs de 2—3 ani, vizitarea tuturor obiec
tivelor turistice importante din județ.

Materia „turism" ar putea fi reluată 
în clasa a 7-a sau a 8-a, tot o oră pe 
săptămînă, la un nivel mai ridicat, îm- 
bogăfindu-se programa analitică . prin- 
tr-o expunere completă a geografiei 
turistice a patriei, prin prezentarea 
unor aspecte ale economiei turistice ca 
și a unor obiective turistice clasice din 
străinătate în comparație cu obiectivele 
similare din tara noastră. Se pot face 
asemenea paralele între „Judecata de 
apoi" pictată de Michelangelo în Ca
pela Sixtină din Vatican, cea pictată de 
Giotto în Capella degli Scrovegni din 
Padovă și cele pictate de meșterii ro
mâni la mănăstirile din Bucovina ; se 
pot face comparații între munții Tatra 
și masivul Făgăraș sau între grotele de 
la San Canzian din Iugoslavia și Ce
tățile Ponorului din Munții Apuseni. în 
felul acesta, tineretul își poate da sea
ma de valoarea reală a obiectivelor tu
ristice din patria noastră. <

Lecțiile de turism pot avea, desigur, 
un auxiliar important în proiecțiile de 
diapozitive si filme documentare turis
tice. Excursiile ar urma să fie conti
nuate, astfel ca din clasa a 6-a pînă in 
a 8-a elevii să aibă ocazia să viziteze 
măcar o parte din zonele turistice prin
cipale ale țării.

Pregătirea turistică propusă constituie, 
de fapt, mai mult decît 
mare pentru i "" 
pului liber. Ea cuprinde foarte multe 
elemente de educație patriotică și cetă
țenească a cărei bază este formată de 
cunoașterea darurilor minunate pe care 
natura le-a rospîndit pe pămîntul ro
mânesc și a podoabelor alese adăugate 
acestora prin hărnicia oamenilor, din 
vechime și pînă în zijele noastre. Cu
noașterea și înțelegerea acestor valori 
turistice va permite, de asemenea, fie
cărui, cetățean al tării să fie un propa
gandist activ, pentru vizitarea frumoa
sei noastre patrii.

ȘÎ I
I
I
I
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I
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o simplă îndru- 
utilizarea rațională a tim- I

I
I
i
I
I

îng. Alexandru BORZA
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CENTURA „SPORTUL"
(Urmare din pag. I)

Gîju (București) deținător; 
2. P. Nedelcea (Reșița) ; 3. I. 
Lungi! (București) ; 4. I. Otvos 
(Cîmpia Turzii) ; 5. Șt. Ispas 
(București); pană : 1. N, MoWo- 
van (Reghin) deținător; 2. A, 
Iliescu (București) ; 3. C. Stanev 
(București) ; 4. C. Crudu (Bucu
rești) ; 5. Buzuliuc. (București) ; 
sernițișoară i 1. Gh. Bădol (Bucu
rești) deținător ; 2. Cutov Ca- 
listrat (București) ; 3. Al. Murg 
(Cluj); 4. C. Negoescu (Bucu
rești) ; 5, M. Goanță (Craiova) ; 
Ușoară : 1. Ion Dinu (Constanța) 
deținător ; 2. V. Antoniu (Bucu
rești) challenger oficial; 3, M. 
Dumitrescu (București) ; 4. Gh. 
Ștanciu (București) ; 5. Gh. Ene 
(București); semlmijlocie : 1. A. 
Maja! (Cluj) deținător; 2. Gh.

ȘI LA TURIȘTII
AUTOMOBILIST!!

PRIMII DEȚINĂTORI Al

SĂ NE GÎNDIM

CONSIDERAȚIUN! 
GENERALE

Un deziderat îndreptățit al turiștilor: panouri cu obiectivele turistice și căile de acces 
împrejurimile stațiunilor de munte

„Valorificarea superioară

Turist pasionat șl totodată 
proiectant în construcții șl 
arhitectură, tov. RADU DO- 
BRESCU din București ne-a 
trimis o serie de propuneri 
în vederea valorificării po
tențialului turistic al Văii 
Prahovei, lncluzînd zonele în
vecinate Pîriul Rece șl Valea 
Timișului. Aceste propuneri 

se referă mai ales la punc
tele de Interes turistic Padi
na—Peștera, Gura Diham, Pî- 
rîul Rece, Trei Brazi și Dîm
bul Morii.

Vtld (București) ; 3. C. Chită 
(București) ; 4. I. Hodoșan (Cra
iova) ; 5. V. Silberman (Bucu
rești) ; mijlocie mică : 1. I. Pifu 
(Constanța) deținător ; 2. E. Con- 
stantinescu (Craiova) ; 3. I. Co
vaci (București); 4. Gh. Călin 
(Dinamo) ; 5, J4. Eneiu ©UCU’ 
rești) ; mijlocie : 1. Gh. Chlvăr 
(București) deținător; 2. I. Ol- 
teanu (București) challenger ofi
cial ; 3. I. Manole (Cîmpulung 
Muscel) ; 4. M. Mariuțan (Bucu
rești) ; 5. H. Stumpf (București) ; 
semigrea : 1. I. Menea (Bucu
rești) deținător ; 2. M. Constan- 
tinescu (București) challenger 
oficial; 3. P. Cîmpeanu (Bucu
rești) ; 4. Gh. Preda (Constanța) ; 
5. P. Cojocaru (Steaua) ; grea : 
1. I. Alexe (București) dețină
tor ; 2. V. Mariuțan (București) ; 
3. I. Sănătescu (Craiova); 4. V.

gzentenay (Cluj); 5. M. Nicu- 
leșeu (București).

Pentru a deveni challenged 
oficiali, pugiliștii trecuți pe 
locurile doi trebuie să trimită, 
in decurs de 30 de zile, provo
cările șerișe pentru a putea f’ 
programați în reuniunile ears 
urmează să fie organizate. La 
comisie se primesc în continuare 
provocări, chiar de la cei care 
nu figurează în aceste clasa
mente, urmînd ca asupra lor 
să decidă comisia in termen de 
15 zile. Orice meci împotriva u- 
nui deținător de centură sau 
boxer care figurează în clasa
mentele publicate de ziarul 
nostru, va fi luat imediat in 
considerație, putînd duce, după 
fiecare gală, la modificarea 
clasamentelor.

DOINA GHIȘEREL Șl MIHAI STOENESCU

a 
zonei turistice Valea Prahovei 
nu poate fi făcută deeît dacă 
șe asigură o rețea de drumuri 
de acces și spații de cazare co
respunzătoare.

Cred că studierea și sistema
tizarea drumurilor de acces 
auto, modernizarea lor, posibi
litatea de pareșj și construirea 
hotelurilor, motelurilor și ca
banelor pe care Ie indic mal 
departe pot mări fluxul de vi
zitatori pe Valea Prahovei.

Propun pentru sistematizare 
și dezvoltare zonele Padina — 
Peștera, Gura Diham, Pîriul 
Rece, Trei Brazi și Dîmbul 
Morii. Pentru aceasta socotesc 
necesar să se aibă în vedere 
faptul că în viitorul apropiat 
creșterea mijloacelor particula
re de transport și dorința tot 
mai mare a orășenilor de a-și 
petrece sfârșitul de săptămlnă 
în zona munților va duce Ia 
sporirea fluxului de vizitatori 
și chiar la aglomerație dacă nu 
se lărgesc posibilitățile de ca
zare, de masă și dacă nu se 
asigură degajarea șoselei națio
nale București - Brașov, prin 
drumuri modernizate lațerale, 
spre zonele de agrement,

Să se aibă în vedere și fap
tul că fluxul vizitatorilor în 
viitor se va înregistra in tot 
cursul anului și nu numai pen
tru o zi și o noapte la sfârșit 
de săptănaînă.

PERSPECTIVE
PENTRU PREDEAL!

Unul din turiștii brașo
veni cu bogată experiență, 
tov. AfUSȚiPE STAVROS, 
consacră cea maț rnare 
parte a scrisorii, sale pers* 
pectivelor de dezvoltare a 
stațiunii Predeal.

PROPUNERI
CONCRETE

A. DRUMURI DE ACCES
AUTO : 1. Continuarea con
strucției porțiunii de autostradă 
Comarnic — Breaza — P. Va
dului pînă la podul Bănești (a- 
dică ocolirea orașului Cîmpina); 
2. Modernizarea șoselei (Rîștw
— Pîriul Rece — Predeal) ; 3, 
Modernizarea drumului Bușteni
— Gura Diham. Î 4. Construirea 
și modernizarea unui drum în
ceput eîpdva : Predeal — Trei 
Brazi — Poiana Secuilor.

B. LOCURI DE POPAS ȘI
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ : 1.
Hoteluri turistice : Dîmbul Mo
rii : Gura Diham : Piritil Rece 
(Șipote) ; Padina (eu constitui
rea unui complex turistic)

2. Cabane: Trei Brazi (mo
dernizare sau cabană nouă); 
Poiana Sțînii (un complex tu
ristic cu restaurant cu specific 
românesc)

3. Moteluri; Izvorul Regș 
(Sinaja) ; Bușteni (la ieșirea 
spre Predeal)

4. Parcaje: Cioplea (Predeal) 
la începutul drumului spre ca
bana Susai

5. Patinoar artificial: Sinaia 
(pe locul actualului teren din 
centrul localității).

6. Alimentație publică — co
fetării noi in Sinaia și în Pre
deal (pentru cei în trecere sau 
pentru cei care vin din munte)

7. Campinguri: pe Valea 
Prahovei timpul răcoros și plo
ios vara nu permite înființarea 
unor campinguri organizate 
(căsuțe) care să fie rentabile. 
Pentru parcaj și camping cu 
platforme pentru montarea 
corturilor particulare propun 
în afară de Valea Timișului a- 
menajarea unor terenuri între 
Sinaia și Poiana Țapului (intre 
apă și șosea — la ieșirea din 
Sinaia) și la punctul Șipote pe 
șoseaua Predeal -- Rîșnov.

,.Predealul are frumoase pers
pective de dezvoltare turistică și 
îp acest sens este necesar șă se 
realizeze, în primul find, o serie 
de lucrări gospodărești ca racor
darea tuturor vilelor la rețeaua 
de &pă și canalizare, amenajarea 
perimetrelor de agrement și a 
zonelor verzi, precum și amena
jarea unor locuri pentru parca
rea mașinilor,

Există, de asemenea, posibili
tatea de a se înălța construcții 
noi pe dealurile Cioplea. Său- 
lescu și versantul apusean al 
versantului Gîrbqva, în așa fe.l; 
încît, în anul 1975 c ' * ■- -1-
cazare a stațiunii 
4 000 locuri.

Din Predeal se 
lesne în stațiunea 
care dispune de 17 vile (cu o 
capacitate de 340 locuri cazare Șl 
deservire), Prin construcții noi 
se poate mări capacitatea Stațl’ 
unii la circa 800 loguH:

Și stațiunea Timiș are poșibk 
lități de permanentizare pentru 
cele 17 vile (cu o capacitate tP’ 
tală de 360 locuri) dișpunînd de 
dotații similare ca și Predealul 
și o întinsă rețea de PPteci turig’ 
tice care conduc îp msSlVPlȘ ? 
Piatra Mare, Postăvar, la ^bUna 
Secuilor și la Trej ©ra^i»

Este necesar, însă, ca în aceste 
stațiuni să se realizeze și p de
servire publică îmbunătățită prin 
unități de prestărp-șervieii, maga
zine de închiriat materiale spor
tive, cluburi și biblioteci.

In ceea ce privește baza ms* 
terială turistică din zpna alpină» 
se impune să se îtnbupătățeașcă 
condițiile igienica-.șanjțarg la ș 
serie de cabane. Urmează, apoi 
să se realizeze aducțiunea apei,

capacitatea de 
să ajungă la

ajunge foarte
Pîriul Rece

BUCUREȘTI
U ORIENTARE TURISTICĂ

Faza finală a Cupei Muni
cipiului București a reunit, 
în pădurea Cerriica, peste 60 
de cpnpurenți care au avut 
de parcurs 16 km în circuit. 
Concursul (de gradul I) 
încheiat cu următoarele 
zul ta te;

Echipe: 1. Voința (N. 
beanu, I. Kivu, I, Sculi, 
Eugen), 56 p.; 2. Olimpia 
p.; 3. Avîntul 50 p. 
dual — fete: 1. Sofia Itu (A- 
vîntul) — traseu A și Ma
riana Abrudan (Olimpia) — 
traseu B; băieți: 1. I. Popescu 
(Flacăra) — traseu A și O. 
Ghernold (Olimpia) — tra
seu B.

AL. SÎHBU-coresp.

s-a 
re-

Bă-
I. 

. 53
Indivi-

Neplăcuta impresie lăsată de 
cicliștii români participanti la 
„Tour d’Annaba" — anticipată 
de ziarul nostru — nu creea
ză, desigur, climatul pentru o 
discuție care să-i favorizeze pe 
rutierii noștri. Ținînd, totuși, 
seama de faptul că nu putem 
aruesteea lucrurile atunci i i'.id 
este vorba de două loturi di
ferite, cu alte valori, obiec
tive și perspective, avem obli
gația să examinăm lucrurile 
difereptiat.

Lptul „speranțelor", prezent 
ia cele două competiții ru
tiere desfășurate zilele trecu
te la Plevețț a fost la nivelul 
exigentelor actuale. Lăsînd la 
o parte faptul că alergătorii 
roipâni bau întrecut cate
goric pe cicliștii din R. P. 
Bulgaria și R. S. F. Iugoslavia 
(aceștia nu contează în mo
mentul de față în ciclis
mul internațional pe pri
mul plan — pe care ne pro
punem să-1 atacăm noi în anul 
olimpie), vom scoate in evi
dență -- prin comparație —• 
evoluția lor în compania ci
cliștilor polonezi. Așa cum 
aminteam în corespondențele 
telefonice transmise din Ple
ven, ciclismul polonez a pre
zentat în Bulgaria garnitura 
sa de onoare cu care speră 
să cucerească medalii olimpi-

ce, locuri pe podiumul marilor 
tururi și sj stabilească recor
duri răsunătoare. La capătul 
unei perioade competițianale 
și de pregătire — judicios 
îmbinată pe întreg parcursul 
iernii — alergătorii polonezi 
se prezintă în maximum de 
formă. Pe ei i-arn luat ca e(g- 
Ion în verificarea poten^

electrificare^ Și încălzirea cen
trală, înlesnirea aeeesului prin 
drumuri carosabile, dotarea cu 
Instalații tehnico-șportive (telefe
rice, teleschiuri ș.ă.)

Consider eă ar .fi util ca, în 
jurul unor unități turistice eu 
un flux sezonier intens, șă fie 
instalate căsuțe prefabricate și 
certuri (la cabanele Bran-Poartă, 
Curmătura, Diham ș.a.)

Organele competente trebuie șă 
urmărească, îndeaproape, preda
rea în termen a unor unități noi 
în curs de construcția : cabgna- 
hotel Clăbucet-Plecare de 300 
locuri, extinderea cabanei Trei 
Brazi eu 130 locuri, apoi con
struirea cabanei Cerbul de Ja 
Pîrîul Rece cu 50 locuri.

In vederea extinderii capacității 
de cazare, urmează să se con
struiască noi cabane, y.na )g 
punctul Guțan (100 locuri) care 
să aibă acces de la Moeciul de 
Sus. Valea Băngăleasa cu legă
tură prin Strunga Branulul ia 
Peștera, Valag iglpmitei. Omul, 
iar o altă cabană, ia Grind (cea 
100. locuri) eu acces prin eamuna 
Peștera și valea viădușea (sau 
Pfin Ghșile Prăgașției—gjrțieștl). 
Aceașta ar urma să facă legă
tura cu valea Dîmbovieioarei ' 
munții gzar — Păpușa.

Alto construcții, îp fază 
proiect, șînt o mmă cabană 
masivul Piatra Mare și ja Bon- 
|ee precum și un netei pe Valea 
Timișului,

Esisță pgpșpeptjve pentru crea
rea unui complex turistic la 
penetul Cheia țjin Valea Rîșnoa- 
vei. ÂțeJ șe poate esrtimje veehea 
cabană Cheia Și amenaja un 
camping de 10(1 locuri, eșmelexul 
poate fi datat eu terenuri de 
bgșeheț, volei și un bazin de

Și

de 
în

înot (§0X22 metri). Tot alei se 
poate realiza un lac de acumu
lare pentru practicarea sporturi
lor nautice.

In scopul dezvoltării posibilită
ților de practicare a sporturilor 
de iarnă, este necesar să se a- 
menajeze în Predeal, pe Creasta 
Cocoșului p pîrtie de bob și să
niuțe ce ar determina și o utili
zare mai eficientă a telefericu
lui. Tot la Predeal, prin amena
jarea unei pîrtii de sclii pe ver
santul nordic al Cloplei, s-ar pu
tea organiza un centru de inițiere 
în schi pentru începători. Același 
lucru este posibil și pe pantele 
din fața cabanei .Gîi’bova, unde 
n-ar fi hazardată construirea 
unui telesqhi. In sfîrșlt. pe Va
lea Poliștpaca din Predeal ' " 
condiții pentru realizarea 
patinoar natural.

îmbunătățirea căilor de 
din stațiunile climaterice la 
cabane de mare circulație 
tică se poate 
prelungirea pe 
scprte a unor 
existente, fie 
unor drumuri 
ește cazul cu cabanele Susai, Di
ham, Rențea, Plaiul Foii, Cheia 
(prin Cheișoara) la Poiana Bra
șov, Cheia (prin trecătoarea 
Cheia) ia cabana Secuilor și al
tele.

Considepind că e> mare parte 
din obiectivele enumerate mai 
sus se vsr realiza în ultima 
etapă a planului cincinal, Bra- 
șgviil ei) împrejurimile sale pi
torești va putea deveni un cen
tru turistic și mai puternic1',

există
unui

acces 
unele 
turis- 

soluțjona fie prin
distanțe destul de 
drumuri forestiere 
prin amenajarea 
carosabile, cum

UN FUM DOCUMENTAR:
Z4ZE4 PRAHOVEI

Corespondentul ziarului nostru din Hațeg, tov. N1CU 
SBUtțHEA, afirmă șă este un mare admirator al peisagiilor 
de pe Valea Prahovei drept care, vară de vară, își petrece 
concediul la poalele Bucegilor, iar acum, ne trimite următoa
rele propuneri pentru valorificarea 
această zonă :

atracțiilor turistice

1. înzestrarea localităților de pe 
multe terenuri de sport (volei, tenis

2. Amenajarea unor panouri mari, estetice, amplasate în 
cefe mai potrivite locuri din localitățile de pe Valea Prahovei, 
panouri care șâ cuprindă fotografii cu cele mai pitorești 
priveliști,

3. Organizarea a cîț mai numeroase excursii în aceste 
locuri deosebit de pitorești de către instituții, întreprinderi, 
școli, facultăți, astfel ca un număr cît mai mare de locuitori 
ai țării noastre să viziteze această minunată vale.

4; Crearea unui colectiv de ghizi, bine pregătiți, eare să 
însoțească pe cei care fac excursii colective.

5. Refacerea marcajelor din Bucegi.

I
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Printre ultimele starturi ale 
p.T'inami’i or artistici în acest 
sezon, s-a numărat și intere
santul concurs dotat cu „Cupa 
challenge** oferită de Școala 
sportivă np. 2 celor mai buni 
în figurile obligatorii de bază 
(numerele 1, 2, 3 și 4), ca și în 
sărituri simple (Kadet și Flip) 
și pirueta sus. Primelor între
ceri, consemnate într-una din 
cronieile noastre trecute, le-au 
urmat proba de sărituri impu
se la fete, ca și concursul la 
băieți.

Cu sărituri mai bune, Doina 
Ghișerel s-a distanțat în frun
tea clasamentului feminin, în 
care urmează un grup de con
curente cu punctaje apropiate. 
Iată ordinea primelor clasate : 
1. Doina Ghișerel (Șc. sp. 2) 
80,7 p., 2. Cristina Formagiu- 
(Șc. sp. 2) 72,1 p., 3. Mariana 
Ionel (Sc. sp. 2) 65,9 p„ 4. Ro- 
diea Dîdă (I.C.F.) 64,2 p„ 5. 
Doina Mitricieă (Șe. sp. 2) 61,6 
p., 6, Anca Tănase (Șc. sp. 2) 
60,6 p„ 7. Elena Ștanciu (Con
structorul) 55,7 p., 8, Cornelia 
Picu (Șc. sp. 2) 50,8 p., 9. Mo
nica Saulea (Șc. sp. 2) 44,5 p., 
10. Sanda Petrescu (Șe. sp, 2) 
45,1 p.

întrecerea băieților a oferit 
și cîteva surprize. Astfel, Mi
hai Stoenescu, superior la de
sene. a fost, întrecut totuși de 
micuții Lucian Cozia la sări
tura Kadet și de Mircea Ion

la Flip-u.l simplu. Fostul nos
tru campion s-a revanșat în 
schimb la piruetă, rămînînd 

primul loc în clasament: 1. 
Stoenescu (Șc. sp. 2) 64,2
2. A, Bulete (Șe, sp, 2) 60,7
3. E, 'Tătijan (I.C.F.) 59,9

4. M. Ion (Șc, sp, 2) 58,9 p., 
5. D>, Cozia (Constructorul) 58,2 
p., 6, D, Panait (Constructo
rul) 53,6 p„ 7. C, Ioniță (Șc, 
sp. 2) 36,7 p,

încă o dată trebuie subli
niată valoarea inițiativei or
ganizatorilor acestui concur?. 
eare promit să-l transform© 
pe viitor în tradiție, 
dori chiar repetat de 
multe ori de-a lungul unui 
sezon, pentru O utila verifi
care a cunoștințelor de bază 
ale patinatorilor noștri.

.CUPEI CHAELENGE

L-am 
mal

Micuțul Lucian Ccuia, un pa
tinator care nu se teme de 

sărituri...
Fota: GH, CUCU

necesară o nouă
de disputare a campionatului de hochei ?

(Urmare din pag, 1)

parte a fiecărui tur al cam
pionatului a fost, în acest se
zon, o simplă formalitate, 
scftzînd interesul pentru com
petiție și necontribuind cu ni
mic la progresul echipelor 
participante. în afară de a- 
ceasta, o dată cu îmbunătă
țirea rezultatelor obținute de 
echipa noastră reprezentati
vă au crescut și obligațiile 
competițiomije pe plan ex
tern, cerințele de pregătire 
devenind, deci, mai mari, Or, 
lungimea etapelor de campio
nat a început să fie o pie
dică în realizarea planului de 
antrenament al lotului repre
zentativ.

Ce sș poate face în această

„CUPA SPERANȚELOR" LA HOCHEI

Au început jocurile decisive
„Cupa speranțelor1*, rezer

vată juniorilor pînă la 16 ani, 
a programat primele joeuri 
decisive. Dinamo București a 
întîlmt ieri dimineață pe pa
tinoarul „23 August" din Ca
pitală formația Metalul Ră
dăuți, de care a dispus cu 
2—1 (1—1, 0—0, I—0), Cupla
jul de aseară s-a încheiat cu 
întîlnirea dintre cunoscutele 
echipe Steaua și Avîntul M.

Cine care în ciuda diferenței 
de școr a fost aprig dispu
tată, Scor final 7—1 (3—1, 
2—0, 2—0) pentru bucureșteni.

Celelalte rezultate: Șc. sp. 
nr, 2 Buc.—-Flacăra Brașov 
9—0 (3—0, 2—-0, 4—0) ț Con
structorul Buc,—Șc. sp. Gheor- 
ghieni 6—1 (3—0, 1—0, 2—1). 
Azi are loc, cu începere de 
la ora 8, etapa a treia.

situație 7 Cea mai bună so
luție, credem, este aceea de 
a se organiza în viitor cam
pionatul pe două grupe va
lorice. Primele patru clasate 
să-și dispute între ele titlul, 
eventual în șase manșe (se
zonul viitor are, de la 1 oc
tombrie 1968 și pînă la 31 
martie 1969, 26 de șăpțăniîni, 
deci timp suficient este I) cu, 
programarea lor nu numai țT 
București, iar ultimele trei', 
cărora, șă li se adauge echipa 
cîștigătoare a campionatiiiui 
de calificare, șă șe întreacă, 
poate în mai multe manșe, 
deoarece în rîndurile ac, dor 
echipe nu este nici un spor
tiv susceptibil de a fi selec
ționat, în seria B a campio
natului. La sfârșitul sezonu
lui, ultima clasată din prima 
grupă 
baraj 
grupa 
cestui 
Dintre 
transcriem, în încheiere, doar 
două: a) cele patru echipe 
fruntașe vor avea în pregă
tire 70—80 de hocheiști, ceea 
ce va ușura mult sarcina de 
pregătire a lotului ; b) se vor 
menține într-o activitate co
respunzătoare capacității lor 
8 echipe care, într-un viitor 
apropiat, cînd baza materială 
a acestui sport se va dezvolta 
serios, vor putea asigura o 
activitate competițională cit 
de cît bogată.

va juea un meci de 
cu prima clasată în 
secundă. Avantajele a- 
sistem sînț multiple, 
aceste avantaje să

Aplauze la deschiderea sezonului ciclist

această vale cu cit 
de câmp, handbal).

I
6. Turnarea unui film documentar eare să prezinte minu

țios Valea Prahovei.

I
!

Peste cîteva momente starterul 
se var avînta

Deschiderea oficială a Betonu
lui eielișt a fost onorată, dumi
nică, de jubileul „Cupei Olim
pia". Tradiționala competiție, a-

generație în generație. Putini 
sînt rutierii români care știu 
și au capacitatea de a-și va
lorifica posibilitățile iiitr-o în
trecere pe circuit, în cea de 
a doua cursă, întrecerea de 
fond Pleven-Nikopole-Pleven 
(108 km) — ăffl asistat ia o ex
celență verificare a acestor 
speranțe ale sportului nostru 
cu pedale. Marele număr de 
alergători (pește 100), faptul 
eă printre aceștia se aflau 16

doar carențe de ordin tactic 
care, fără îndoială, nu sînt de 
neglijat, dar pot fi puse pe 
seama lipsei de experiență. A- 
cești trei alergători pornesc 
cu șanse multiple în șezonul 
actual. Păstrăm rezerve — in 
mod firesc — în ceea ce-1 pri
vește pe Ștefan Șuciu („eroul" 
unor întîmplări nedorite în se
zonul trecut),dar căruia 
putem neglija șansele.

Emil Rusu, Constantin

nu-i

Cio-

țialului tinerilor noștri repre
zentanți.

In cursa pe circuit băieții lui 
Nicolae Voicu au avut aumai 
meritul de a fi rezistat tuturor 
tentativelor de detașare ale 
alergătorilor polonezi. La sprin
turi au fost însă ștergi, caren
ța vitezei țiesatișfăeătoare pe 
linia de sosire meițținindu-se 
„din tată în fiu", adică din

cicliști polonezi, viatul si vre
mea rece ■— toate ați solicitat 
maximum de atenție, etalarea 
tuturor i ur.oștinleh.i: și îiitre- 
buijitarea la maximum a resur
selor. în aceste condiții, o se
rie dintre cicliștii romani s-au 
dovedit excelent pregătiți, C. 
Grigpre a fost cir adevărat e- 
gal așilor poiri’.mzi, iar Vasile 
Tudor și Ștefan Suciu au avut

ex-can șl alfi alergători cu 
perientă mai bogată ar fi putut 
fi alături de cei trei. © ne;ns- 
tifjcată apatie, o lipsă de a- 
tenție la manevrele tactice ale 
polonezilor și, poatSj o formă 
sportivă mai puțin avansată 
au făcut ca ei să piardă pri
lejul favorabil de a se numă
ra printre componenții primu
lui pluton. Lui Emil Rusu —

în special — im vrea să-i re
proșăm momentele de neînfe- 
leasă plictiseală prin care tre
ce uneori în timpul cursei. Fă
ră o maxima concentrare nu 
va putea niciodată să-șî valo
rifice talentul cu eare nu ne 
îndoim că este Înzestrat.

O mențiune specială pentru 
Cristian Tudoran — la prima 
lui evoluție în compania unor 
alergători de talie europeană 
-— pe care îl propunem în mod 
stăruitor pentru lotul ce ur
mează să participe la începu
tul lui aprilie în cursa Bor
deaux — San Sebastian.

Dînd vot de încredere aces
tor speranțe, în care ne pu
nem... speranța unei bune com
portări în „Tour de l'Avenir" 
și la Jocurile Olimpice, avem 
datoria șă subliniem munca 
desfășurată de antrenorul Ni
colae Voicu și colectivul său. 
Cu sprijinul federației de spe
cialitate, el a reușit să scoată 
dintr-un lot cu foarte puține 
nume sonore un colectiv omo
gen, cu evidente perspective. 
Rămîne ca Nicolae Voicu și 
elevii săi să ne confirme apre
cierile în evoluțiile viitoare.

ridica fanionul și cicliștii 
în întrecere
junsă la a X-a, ediție, a reunit la 
startul probelor pește 100 de ru
tieri și pistarzi din București, 
Ploiești, Cluj și Giurgiu, care au 
luptat din răsputeri pentru a-și 
adjudeca trofeul. Acum, cei mai 
buni s-au dovedit elevii antre
norilor J. Gogimgn și I. Vasile 
de la Șteaua, care — stimulați 
și de verva alergătorilor de la 
Olimpia (antrenor M. Niculescu) 
— au dat nerv disputei. Deși 19 
cicliști de valoare au absentat, 
fiind plecați în Algeria și Bul
garia, curșa a fost rapidă pentru 
început de sezpn, media orară 
generală a seniorilor fiind de 
39,444 (pe unele porțiuni, cu tot 
vîntul din față, s-a rulat cu pes
te 45 km/h). Un amănunt de loc 
neglijabil este Și acela că pe pri
ma jumătate a cursei plutonul 
celor 33 de cicliști seniori a mers 
compact. După ,,dublarea" kilo
metrului 36 (punctul de întoarcere), 
rezistența în acest tempo, chiar 
și pe scurta distanță programată, 
și decalajul de posibilități al tine-

ETAPE DE ZONĂ

LA „ȘCOLARE *

Hristache NAUM

La sfîrșitul săptămînii trecuta 
s-au consumat alte două etape <Je 
zonă din campionatul republican 
rezervat școlarilor.

In „zona" de la Galați — ne 
transmite corespondentul nostru 
T. Siriopoț — cea mal bună com
portare au avut-o echipa Liceu
lui nr. 2 din Ploiești, la băieți 
și cea a Liceului nr. 1 din Con
stanța, la fete. CLASAMENT : 
fete : 1. Liceul nr. 1 Constanța, 
2. Liceul nr. 3 Ploiești, 3. Liceul 
agricol Poarta Albă ; băieți : 1. 
Liceul nr. 3 Ploiești, 2. Liceul 
nr. 4 Constanța, 8. Liceul nr. 2 
Medgidia.

rilor cicliști au dus la fragmenta
rea grupului de alergători. în 
f^ță au rămas, menținînd în ge
neral viteza ridicată (în unele 
momente sporind-o chiar la 
50 km/U, dar cu vîptul în spate), 
11 cicliști, tonul disputei dîndu^l 
în principal M. Virgil și I. Cos- 
ma II, Gh. Suplu și C. Gonțea. 
Fugarii au fost, totuși, prinși cu 
aproximativ 15 km înainte de so- 

de un al doilea pluton, cen- 
cu multă ambiție cje Dra- 
Panaițeșcu. Bucurie p^ema- 
însă pentru secunzi, deoă- 
— spre lauda lor — frun- 
întrecerii au acționat cu și 
multă energie pedalele și 
desprins din nou îptr-un ă-

cei mai rezistenți la acest 
examen au fost reprezen- 
Clubului Steaua care de 
au și ocupat primele 4

devărat iureș. Pe ultimele șuțe de 
metri ' 1 ...............
prim 
tanții 
altfel 
locurj. O mențiune specială pen
tru cîștigător. ------------- - —
Virgil. Nemulțumindu-se să în
vingă la ,,o roată“ el a țîșnit din 
acest grup, devansîndu-1 cu 
18 șec. Oricum, pentru elanul ti
neresc și spiritul pronunțat com
bativ, tuturor concurenților Je 
adresăm felicitări,

Credem că și-ap făQUt datoria 
în cea mai mare parte și cei ee 
și-au apărat șansele la categoriile 
mai mici. E drept, cu excepția 
jUUiprilor mari (35,625 km/h) me
diile lor orare n-au impresionat. 
Dar, atît ,,marii‘\ cît și .,micii" 
și cei cu biciclete cje turism au 
strălucit la capitolul combativi
tate, fapt care ne dă speranțe.

La caracterizările pozitive de 
mai sus trebuie șă adăugăm stră
daniile clubului Olimpia, a con
ducerii Fabricii de bere ,,Rahova" 
pentru reușita deplină a compe
tiției jubiliare. De așemenea. la 
succesul de organizare au con
tribuit în mod substanțial lucră
torii serviciului circulației din 
Miliția Municipiului București.

Așteptăm următoarele compe
tiții cicliste de șosea în nădej
dea confirmării pasului tăcut cu 
dreptul în această primăvară.

talentatul Mircea

lon NEAGOE

et^eî Se zonă 4e la Alexandria, desfășurate în saJa centrului șc01ar agricol" au furS? 
zat_ jocuri de bună factură teh- 
dfSa ■Disputele S-au încheiat — 
după cum ne informează cores- 
P ,nostru> M. Bizon — cu
o dublă victorie a elevilor de la Liceul Bălcescu" cluj (antre
nori : L. Bengeanu șl Vera Pav- 
lenco), urmați de echipele liceelor 
„Al- Papiu Jlarian" Tg. Mureș șl 
Unirea Tr. Măgurele (masculin), 
Lie. nr. 2 Bistrița șl Lie. nr. 9 
Tg. Mureș (feminin).
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DUMINICĂ, LA CRAIOVA, PRIMUL MECI DIN ACEST AN
AL REPREZENTATIVEI NOASTRE DE JUNIORI

dis- 
pă- 
pri-

1 întotdeauna călătorului
ii sade bine cu drumul!

plerdut singurul meci 
putat în deplasare, Ce 
rere aveți în această 
vinta î

— Dacă am avea în eam- 
pionatul intern una șau două 
echipe valoroase de club am 
putea rezolva în mare măsură 
dificilele probleme în alcătui
rea naționalei. Ș! noi ne-am 
pus multe speranțe în jucă
torii echipelor Steaua și P. C. 
Argeș, dar 
rere de rău 
ma întîrzie 
deși de-a 
pregătitoare 
bune de instruire, beneficiind 
și de aportul întregului lot. 
In această situație, departe de 
a mai i! vorba de o selecție 
în bloc ne vedem puși In im
posibilitatea de a alege mă
car un compartiment, o aripă, 
un cuplu. Noi ne-am gîndit, 
de pildă, la o linte de fundași 
din care s<5 nu lipsească Săt- 
măreanu, Dumitru Ntcolae șl 
Hălmăgeanu. Or, tn momentul 
de față, aceștia nu justifică 
eu nimic selecționarea. Și, 
dacă pînă la ora scadenței jo
cul lor nu va marca o îmbu
nătățire vom apela la tineri 
dotați, dornici de afirmare și 
deci capabili de salturi cali
tative. Fiind vorba de apărare, 
aș vrea să vă spun că pentru 
unul din posturile de tundași 
centrali in vederile noastre 
intră și dinamovisM Dinu, 
despre care aflu eă se pregă
tește cu multă seriozitate. Din 
fericire pentru noi Dinu nu 
este un exemplu izolat. Și

constatăm cu pă- 
că, îndeosebi, pri- 
intrarea în formă, 
lungul perioadei 
a avut condiții

alții ca el, rodați In lotul 
de tineret, vor fi Încercați cu 
prilețul Jocurilor de pregătire.

— Din cîte deducem, la 
baza alcătuirii echipei re
prezentative care va aborda 
preliminariile C.M, nu va 
sta UN LOT ANUME, FI
XAT APRIORIC, cl un nu
măr mal mare de jucători.

— Este exact. Avem sufi
cient timp ptnd tn octombrie, 
cfnd vom juca prima partidă 
oficială. De-a lungul sezonu
lui de primăvară, cu prilejul 
meciurilor amicale, care se 
vor desfășura cu o frecvență 
săptămînală, vom tria necon
tenit, tn așa fel Incit cel bla
zați se vor elimina singuri, 
lăsînd locul celor care se vor 
dărui pregătirii șl jocului fără 
menajamente. Dar așa cum 
v-am spus, primele concluzii 
oficiale le vom trage abia 
după etapa a IV-a a returului.

— Duminica treeută ati 
vizionat meciul de la Pi
tești. Ce impresie 
cut Dobrin, acest 
pe cît de înzestrat 
de discutat 
vreme 7

— Cfnd se află tn 
mingii, face lucruri excepțio
nale, creînd faze mari. Ră- 
mîne, insă, foarte mult timp 
inactiv pe parcursul celor 90 
de minute. Cd Dobrin nu va 
fi niciodată un „perpetuujn 
mobile' sînt convins. Dar de 
0 participare la joc într-o 
frecvență mai mare este capa
bil. Măcar acest lucru să-l 
realizăm.

— O întrebare în legă
tură cu ideea de joc pe

în

V-a fă- 
jucător 
pe atît 
ultima

posesia

MIERCURI, 3 APRILIE:

OPTIMILE .CUPEI ROMÂNIEI
In ziua do 3 aprilie se va disputa o nouă etapă a „Cupei 

României": optimile de finală. Meciurile vor avea loc 
următoarele orașe :

‘ BUCUREȘTI: Vagonul Arad — Jiul; 
BRAȘOV: Petrolul — Dinamo Bacău ; 
PLOIEȘTI: Politehnica Iași — F. C. Argeș ; 
SIBIU : C.F.R. Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș ;
RM, VILCEA : Universitatea Cluj — Progresul Bucu
rești î
TR. SEVERIN': Politehnica Timișoara — Steaua ; 
BACĂU î Chimia Suceava —■ Dinamo București; 
PITEȘTI: Rapid — Universitatea Craiova.

Partidele vor începe la ora 16.

©

Apariția echipei Ceahlăul 
P. Neamț printre candidatele 
la așteptatul baraj deschiză
tor de porți spre „înalta so
cietate" a fotbalului nostru 
este unul din rarele elemente- 
surpriză din lupta care se 
desfășoară în divizia secundă.

Să ne explicăm. De cînd e- 
xistă, echipa pietreană a în- 

’b truchipat modestia —- prin 
aspirații și prin joc — per
formanța sa „de vîrf“ însem- 
nînd ocuparea locului șapte 
în ediția 1966/67 a campiona
tului diviziei B. Așadar, o e- 
phipă care nu ș-a arătat nici- 
cînd „în primele rînduri", e- 
voluția sa obișnuită fiind a- 
cleșeori caracterizată printr-o 
înclinație spre zona periferi
că a fotbalului și clasamen
tului diviziei secunde.

Nimic mai legitim deci de
cît surpriza iubitorilor de fot
bal din țara noastră în fața 
locului 2 obținut la sfîrșițul 
turului j ‘ 
Neamț. Și nu numai în fața 
lacului... Rezultatele unor me
ciuri din toamnă, dar mai ales 
maniera generală de joc, au 
însemnat tot atîtea elemente 
inedite față de mai vechea 
si obișnuita evoluție a aces
tei echipe.

Acestor efecte, de o mate
rialitate recunoscută, am cău
tat să î . ”
Ce și cine stau Ia originea 
acestei 1 ‘
Ifiri" ? Cum s-a procedat ? 
Ce bariere au fost învinse ?

Cu alte euvinte, care a fost 
drumul NOULUI la. această 
echipă, pînă mai ieri — ier
tați șă fim — O ilustră ano
nimă ?

Din discuția pe care am a- 
vut-o cu antrenorul Mjrcea 
Crețu, am Înțeles că. meta
morfoza modestei echipe de 
altădată — într-o formație 
ale cărei veleități și ambiții 
sînt afirmate pe teren — are

de echipa din Piatra

le aflăm CAUZELE.

în

care o preconizați. Dacă 
sînteți amabil să ne spu
neți în ce constă ea și dacă 
ține seama de realitățile 
fotbalului nostru 7

— Dat fiind faptul că obiec
tivul reprezentativei noastre 
vizează calificarea în turneu! 
final al C.M., ideea noastră de 
joc trebuie să țină seama și 
de realitățile fotbalului mon
dial. El bine, fn momentul de 
față toate echipele care se 
respectă șl care sînt animate 
de spiritul competitiv — în 
fapt, singura rațiune — pun 
mare preț pe organizarea apă
rării întărite. Din fericire, 
din contactul pe care îl am 
în mod continuu cu antrenorii 
echipelor noastre de club am 
putut constata că și la noi 
există frămintări și unele rea
lizări pozitive în această di
recție. Din cele văzute de 
mine pînă în prezent se ob
servă că echipele noastre rea
lizează apărarea întărită în 
mod diferit, ceea ce în treacăt 
fie spus, nu este contraindicat. 
Unele echipe (Dinamo Bucu
rești, Rapid, Petrolul, Univer
sitatea Craiova) efectuează 
acoperirea cu un jucător în 
spatele liniei de fundași, altele 
(Steaua^ Progresul, Dinamo Ba
cău, Universitatea Cluj și, in 
ultima partidă, chiar Rapid) 
postează un om în fața apă
rării imediate. Alte două „sub- 
variante" se nasc in funcție 
de modul în care acționează 
acest jucător .libero" : perma
nent sau numai in faza de 
apărare. Se pune problema : 
care anume variantă o va a- 
dopta echipa noastră naționa
lă ? Personal nu am luat incă o 
hotărîre (și această problemă 
o vom discuta după etapa a 
IV-a, in cadrul Colegiului cen
tral al antrenorilor), dar apre
ciez că temperamentului jucă
torilor noștri îi va li mai 
accesibilă varianta cu acope
rirea in iața fundașilor. 

Vom realiza acest lucru ple- 
cînd de la sistemul 1—4—3—3 
sau 1—4—I—-2—3. !n alegerea, 
uneia dintre variante vom 

ține, firește, seama de parii- 
cularitățile jucătorilor asupra 
cărora ne vom opri cînd vom 
definitiva lotul. Dar despre 
aceasta cred eă este prematur 
să vorbim de pe acum. Cînd 
va fi cazul vă voi sta din nou 
cu plăcere la dispoziție...

ROMANIA-POLONIA
Cea mai tînără echipă de 

fotbal a Româniej inaugurea
ză duminică, la Craiova, se
zonul internațional al repre
zentativelor noastre. Formația 
noastră va primi replica „11"- 
lul de juniori al Poloniei,

Medul, programat dumini
că, în deschidere la partida 
divizionară Universitatea Cra
iova — Universitatea Cluj, va 
începe la orele 14.

Ieri, lotul nostru de juniori 
— compus din Bărbulescu, 
Dumbreanu (portari), Ciuga- 
rin, Radulescu, Cojocaru, Ko- 
nețchi, Ciolan, Eugen Popes
cu, Nieulescu (fundași), Mol
dovan, Cisar, Ștefănescu, Ri-

zea (mijlocași), Radu Ith 
nescu, Cania.ro, Cotigă, Marica, 
Jordănescu, Petreanu (înain
tași) — a făcut un antrena
ment eu echipa de tineret U- 
nlversjtatea Craiova. Azi ur
mează să fie alcătuită forma
ția care va -începe jocul de 
duminică,

Lotul jumorilor polonezi 
este așteptat șă sosească în 
cursul gilei de azi,

Partida va fi condusă Ia 
centru de un arbitru bulgar 
(încă nedesemnat), care va fi 
ajutat la tușă de IT-.IE DRĂ- 
GHICI și CONSTANTIN PE- 
TREA.

Exersarea loviturii cu capul. Fază „de atelier", de la antrena
mentul de ieri al juniorilor dinamovisti, din parcul Dinamo 

Foto: FR. BRANDRUP

ARBITRI! MECIURILOR

fericite „reprofi-

Pronoexpres - Loto
PREMIILE CONCURSULUI 
NOEXPRES NR 12 DIN 20 MAR

TIE 1968
EXTRAGEREA I :
Categoria I : 1 variantă a 58 583 

lei ; Categoria a Il-a : 9,5 a 6 680 
iei ; Categoria a IlI-a : 55,a a l231 
lei ; Categoria a IV-a : 416,5 a
210 lei ; Categoria a V-a : 11»»
â 73 lei ; Categoria a Vl-a . 5 289 
a 23 lei. . „

‘ Premiul de categoria I a re
venit participantului Tijdorache 
Constantin din București.

extragerea a ii-a :
Categoria a Il-a : 3,5 var.ante 
13 462 lel : Categoria a IlI-a : 66 
763 lei ; Categoria a IV-a : 239,5 
272; Categoria a V-a : 957,5

68 lel ; Categoria a Vl-a : 3 627 
24 lei.

PRONOEXPRES NR. 13
DIN 27 MARTIE 1S68 

EXTRAGEREA I :
1 19 — 5 13.

Fond de premii : 
EXTRAGEREA A

10 26 48 1 — 47 12.
Fond de premii :

a 
a

a 
a

15 28

455 462
II-A :

340 191

22 31

lei.
29

„_____- lel-
Premiul excepțional de la con

cursul anterior a fost obținut de 
participantul Voicu Nlcolpe din 
ploiești, căruia 1 se atribuie pre
miul de 43 «S3 lel,
PPEMH1.E ÎNTREGI ȘI SFKR- . 
TURI DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 22 MARTIE 1968
Categoria I : 2 variante a 31 626 

lei si 5 a 7 r>06 lei ; a Il-a : 24 a 
3 130 ■ • -........ ttt-, •

94 a
IV-a 
lel ; 
a 60

24

lei și 101 a 732 lei ; a IlI-a :
1 621 lei și 131 a 405 lei ; a 

: 359 a 529 lei și B06 a 132 
a V-a : 914 a 240 lei și 1 470 
lei.

la origine o concepție nouă 
asupra a două elemente e- 
sențiale : STILUL DE--------
STILUL DE VIAȚA 

chipei.
Modificarea stilului 

a însemnat trecerea < 
aplicare naivă a apărării în 
lipie, la o aglomerare mai ra
țională, o apărare cu acope
rire, în care apare, faculta
tiv, un „libero" jn fața liniei 
fundașilor.

Ceea ce este remarcabil 
este faptul că echipa reușește 
(în general) să acționeze ca 
un bloc în atac și în apărare, 
făcîpd față rigorilor și soli
citărilor consumului de ener
gie reclamate de această ma
nieră de joc. Aeeastă capaci
tate de adaptare nu este în- 
tîmplătoare. Ea este, printre 
altele, și fructul noului stil 
de viață al echipei.

Ca și la atîțea alte forma
ții, indisciplina jucătorilor, 
dubioasa lor „viață invizibi
lă" au grevat realizările tre
cute ale echipei pietrene, (Nu 
întîmplător, întîlnești încă 
destui antrenori care se plîng. 
că pregătirea echipelor lor este 
adeseori „dată peste cap* de 
liberaiitățile vieții personale 
a jucătorilor).

Față de numeroasele me
tode de îndreptare a acestui 
rău care bîntuie pe la echi
pele noastre, „terapia" antre
norului Crețu ni se pare dem
nă de relevat prin caracterul 
ei simplu — logic-efieace. 
Fără a-i urmări „pas cu pas", 
cum pretind că fac alți an
trenori, fără a le face școlă
rești scene moralizatoare în 
ipostaze în care morala este 
absentă ori este încălcată, an
trenorul Ceahlăului a tratat 
aceste probleme exclusiv de 
pe poziția RANDĂMENȚU- 
LUI datorat de jucători. Con
troalele funcționale, capacita
tea de efort exprimată la an
trenamente — dau diagnosti
ce fără dubiu asupra stării 
de pregătire g jucătorului, 
semhalînd, implicit, și even
tualele sale „evaziuni" 
normele impuse 
sportiv.

Aeeastă metodă, 
pe eît de simplă 
solidă, are și avantajul ope
rativității. „Nu dai randa
ment la antrenament (nu poți 
face față) înseamnă că nu 
te-ai odihnit cum trebuie, în
seamnă că ți-ai permis anu
mite abuzuri, înseamnă că, 
dintr-un motiv sau altul, ești 
INAPT. Urmarea automată: 
ești scos din formație!“

Fe baza acestui raționa
ment, antrenorul Crețu a des
ființat și orice fel de canto
nament. „Cîteva măsuri radi
cale (scoateri temporare sau 
definitive din lot) lupte împo
triva unor jueători care au 
crezut că MA PĂCĂLESC au 
convins. Un antrenor de fot
bal nu este o guvernantă 
care păzește copii".

Interesant de relatat nl se 
pare un recent caz, să-i zi
cem, „social". Printre talen
tele echipei (poate cel mai 
promițător) se numără și ju
cătorul Ionel Codreanu. Toa
tă lumea de la P. Neamț îi 
zice-uCorcodel", Pentru că a-

JOC și
ale e-

. de joe 
da la o

din 
vieții de

de o logică 
pe atît de

Dumitru Nicolae DIN DIVIZIA A

în lotul

duce nemaipomenit eu bine
cunoscutul Constantin. Ace
eași statură, aceeași alură, a- 
celeași mișcări în teren. Dar 
Codreanu, care are abia 18 
ani, crede eă unui fotbalist i 
șe cuvin numai drepturile. 
La această fragedă vîrstă, Co
dreanu (absenteist notoriu Ia 
serviciu) a pretins ca salariul 
pe care-l primea dp la între
prindere să-i fie ADUS ACASĂ 
de către contabil ! A fost, fi
rește, dat afară din serviciu. 
Deși figura titular în „ll"-le 
de bază, antrenorul Crețu l-a 
scos și din formație.

„Cînd îi va veni mintea Ia 
cap, dacă-i va reveni, va re
intra în formație —- ne-a spus 
antrenorul Crețu. Un jucător 
în eehipă înseamnă pentru 
mine un OM pe care poți 
conta". (în treacăt fie spus, 
îi amintim tînărului Codrea
nu eă, „modelul" său, Con
stantin, a ajuns ceea ce este 
în fotbalul nostru și datorită 
unei exemplare seriozități pe 
terenul de joc ea și în viața 
de toate zilele).

Cam acestea ar fi premise
le ac! calei „schimbări la față" 
a echipei Ceahlăul. O echipă 
ieri anonimă, azi în plin și 
îmbucurător proces de matu
rizare,

reprezentativ?
ȚTn cititor, tov. Nicolae Băl- 

țatu. domiciliat în București, 
strada Stejarului nr. 42, ne-a 
trimis ieri o scrisoare In care 
cere să se la măsuri drastice 
împotriva fotbalistului Dumi
tru Nicolae, care prin jocul 
său periculos, brutal, a pro
vocat accidentarea a nume
roși jucători, ultimul dintre 
ei fiind Ion lonescu.

Scrisoarea șe înclțeie astfel: 
„Surprinde foarte mult fap

tul că în lotul reprezentativ 
ăe fotbal, publicat la rubrica 
de sport a ziarului „Scînteia", 
figurează șt Dumitru Nicolae. 
Deci în loc să fie sancționat, 
jucătorul respectiv este re
compensat”.

Aeest fapt a constituit și 
pentru noi o surpriză neplă
cută, deși ne-am amintit că o 
recompensă identică i s-a dat 
lui Dumitru Nicolae și după 
ee-1 accidentase pe pîreălab.

în cazul de față, se pare 
însă eă nu există temeiuri de 
a critica Federația română de 
fotbal, lotul național nefilnd 
încă alcătuit, iar numele lui 
Dumitru Nicolae figurînd ală
turi de al altor jucători luațl 
în vedere eu trei săptămîni 
în urmă. Este evident că în 
lotul lărgit pa ears comisia 
de selecție îl va alcătui după 
etapa de duminică a diviziei 
A, numele lui Dumitru 
Nicolae nu va mai putea fi
gura. Așa cum rezultă de alt
fel șl din interviul acordat 
redacției noastre de eătre an
trenorul emerit Em. Vogi și 
pe care îl publicăm în aceeași 
pagină.

0 DINAMO BUCUREȘTI — 
F.C, ARGEȘ : A Pop la centru, 
M. Bădulescu și Tr. Vecan (toți 
din Oradea) la tușă ;

0 PETROLUL — PROGRE
SUL : N. Rainea (Bîrlad) la cen
tru, M. Ispas (Mediaș) și N. 
Stavru (Constanța) la tușă ;

0 „U“ CRAIOVA-„U“ CLUJ : 
A- Pîrvu la centru, C. Ghemin- 
gean și V. Roșu (toți din Bucu
rești) la tușă ;

9 STEAUA — FARUL : C. 
Nițescu (Sibiu) la centru, I. Sooș 
(Tg. Mureș) și E. Bucșe (Sibiu) 
la tușă ;

0 JIUL - RAPID : P. Badea 
(Brașov) la centru, G. Fărcașu 
(Baia Mare) și V. Trifu (Satu 
Mare) la tușă ;

0 A.S.A. TG. MUREȘ - 
U.T.A. : A. Rădulescu la centru, 
D. Ghețu și C. Iofciu (tați din 
București) la tușă ;

0 STEAGUL ROȘU - DINA
MO BACĂU '• v- PădureanU la 
centru, M. Bică și S. Mîndreș 
(toți din București) la tușă.

M, POPESCU

AZI, IN CIULEȘTI
în continuarea pregătirilor 

pentru meeiul de duminică, Ra
pid București va susține azi 
după-amiază, de la ora 16, un 
joc în compania formației 
I.C.S.I.M., din campionatul mu
nicipiului București. în deschi
dere, de la ora 14, formația de 
tineret a Rapidului va întîlni 
echipa Mașini unelte București,

COPIII RĂSPUND: PREZENT!
> S-a instituit „Cupa micilor. Sotbaliști^
> Cerere sporită de provoeări

Eferveseența țmtinuă, Re- 
daeția este „boiubardam" pu 
serișșri din toate colțurile țării.

Astfel. N. Giurgin, elev în 
«așa a VU-a a Școlii generala 
din Toplița, Hunedoara, după 
ce își manifestă bucuria simțită 
la citirea Provocării („o soco
tesc țninunată") se scuză eă nu 
ne poate scrie mai mult, fiind 
amenințat dintr-o clipă într-alta 
de... clinehetul clopoțelului. Na 
promite, însă, că ne va ține I» 
curent cu rezultatele echipei 
sale, care „este o echipă matu
ră". îți mulțumim, Niculp, si 
așteptăm data viitoare o scrisoa
re mai lungă de la tine '

Dacă din Toplița ne scrie un 
„jueător", atunci din Dorohoi 
primim — spre surprinderea 
noastră — o scrisoare de la un... 
antrenor. Este vorba de „antre
norul" S. Lozneanu, elev în cla
sa a XT-a B a Liceului nr. 1 din 
Dorohoi, iar echipa pe care o 
antrenează este cea a clase' 
sale. In continuare, sîntem in
formați că sistemul aplicat de 
echipa respectivă (care, printre 
altele, dispune și de un... mn- 
seijr!) este un șiștenți nou 
— 1-3-1-2-2-2, care în ciuda lip
sei de notorietate „a dat rezulta
te deosebite". Nu te credem pe 
cuvînt, tovarășe antrenor, așten- 
tăm rezultatele !

Prin intermediul coresponden
tului nostru M. Bedrosian aflăm 
că în comuna Negoești, aparți- 
nînd de municipiul Ploiești, s-a 
trecut-la. organizarea unui cam-

pionat al echipelor de străzi, 
sub „supravegherea" profesoru
lui de educație fizică N, Sima 
și a unui vechi animator al 
sportului local, C. Radu. Fie
care echipă de stradă a primit 
un nume : Olimpia (str. Eroilor 
I), căpitan — T. Dinu, Victoria 
(str. Eroilor II), căpitan — C. 
Dan, Fulgerul (str. Braniște), 
căpitan — I. Bolboacă, Tricolo
rul (str. Teilor), căpitan - M. 
loniță, Racheta (str. Republicii), 
căpitan — M, Constantin și Cu
tezătorii (str. Republicii), căpi
tan — E. Brezeanu. Campiona
tul se va desfășura sistem tur- 
retur, eu meciuri în două re
prize a cite 20 de minute, iar 
cîșțigătoarea competiției va ori- 
mi „Cupa micului fotbalist", a- 
cordată de Școala generală nr. 34 
Negoești, In finalul scrisori’ 
sîntem asigurați că meciurile 
mieilor fotbaliști se vor bucura 
de mare succes la public. Nu 
ne rămîne decît să-i felicităm 
pe organizatori !

Și ultima scrisoare pentru as
tăzi : M. Militaru din Pitești, 
calea București nr. 16, căpitanul 
echipei F.C. Sporting, ne scrie, 
împreună ou... secretarul său, 
AI. Sorescu, despre pregătirile 
echipei străzii lor. Ni se soli
cită 25 de provocări, dîndu-ni-se 
asigurări că „vor fi pentru mi
nerit suficiente" !

Copii, dați-i zor cu antrena
mentele și cu meciurile 1 De 
provocări avem-noi grijă și nu

va exista nici o echipă care să 
ni le ceară și să nu le pri
mească,

Ov. 1OANIȚOAIA

?

Pentru un junior dintr-o echi
pă anonimă de provincie, cum 
era Traian Dumitru In toamna 
lui 1965, a juca la Steaua repre
zenta idealul.

Zeii l-au fost favorabili ți, o 
toamnă mai ttrziu, l-am tnfllnlt 
pe visător tn prima formație a 
echipei militare, alături de Gruia 
șl Oțelea. Cîteva meciuri reușite 
l-au recomandat selecționerilor 
pentru echipa de tineret care a 
clstigat, tn primăvară, tn Olan
da, „Criteriul mondial''.

Toamna Iul 19S7 : la Steaua, 
intitulări In următorul campio
nat, vor fi doar Gruia șl Traian 
Dumitru « anticipau specialiștii. 
Pentru posturile celelalte vor 
candida jucătorii cu formă ma- 
selmă."

Dar, după S etape : Dumitru 
face apostazie publică față de 
club și pleacă fn pelerinaj prin 
țară tn căutarea altei echipe (!). 
Așa l-am descoperit prin decem
brie ta Brașov, printre echipierii 
de la Dinamo.

— Steaua nu-mi o- 
feră posibilitatea s<I 
mă afirm, începu 
Dumitru seria mo
tivărilor (sau a 
acuzațiilor). Vede
tele țin foarte mult 
la posturile lor șl, 
la Steaua, fiecare 
post tșl are vedeta sa. Cit pri
vește antrenorul, nu mă prea 
avea tn vederi, In plus, sti
lul meu nu este adecvabil celui 
al echipei bucureștene.

— Consideri că-l poți impune 
sau supune „stilului brașovean"?

întrebare de baraj. In Brașov 
era numai tn tranzit. Urma să 
revină în Capitală pentru că „nu
mai Bucureștiul este rampă de 
lansare". Țintea echipa Dinamo.

— Mult timp nu vel putea juca. 
Clubul te-a suspendat pe o pe
rioadă de doi ani — îl reinfor- 
mez pe „rătăcitor".

— Voi juca rugby tn timpul 
ăsta, răspunse el indiferent (și 
fără măcar să cunoască (!) că o 
sancțiune aplicată pentru abateri 
disciplinare exclude posibilitatea 
practicării, pe termenul pedepsei, 
a oricărui alt sport).

PE TEME
EDUCATIVE

să poată fructifica și să capete 
astfel ideea utilității lui (aș vrea 
sd adaug faptul că Dumitru 
n-a lipsit de la nici unul 
din turneele pe care Steaua 
le-a întreprins în ultimii doi ani 
în străinătate). El nu știe însă 
și nu vrea să învețe un anu
mit lucru: într-o echipă, deși 
trebuie să existe o perfectă co
legialitate, e necesar ca fiecare 
jucător să știe că datorează 
respect altuia. Dar Dumitru nu 
vedea mai departe de interesele 
și ambițiile lut.

Neliniștea afirmării am 
trăit-o și eu la vîrsta lui in
tervine Gruia — și, de aceea, îl 
înțeleg perfect. Vedetă (în sen
sul superior al cuvîntului) nu te 
face însă numai talentul nativ ț 
se cere o muncă titanică și o 
bogată experiență. Tocmai de 
aceea mi s-a părut de-a dreptul 
hilar ca> la vîrsta lui (19 ani)f 
Dumitru să vorbească de exis
tența unui i,st.il personal** (eu 

nu îmi arog, încăf 
vreunul) și să in
voce ca motiv al 
nereallzăril impedi
mentele t Din con
tră, șansele lui au 
fost mai mari, de
cît ale multora din
tre noi: a venit în 
perioada retragerii 

lui Bulgaru și putea deveni cu- 
rînd titularul postului pentru că 
din partea jucătorilor n-ar fi 
existat, cu siguranță, nici un 
fel de obstrucții.

Un prim rezumat : calități re
marcabile șl, ca atare perspec
tive certe. Dorință manifestă și 
posibilități obiective de afirmare. 
Chinuit la 19 ani de coșmarul 
nereallzăril pe care, tn loc să-l 
îndepărteze, ti întreține, accep- 
tlnd cu conștiința împăcată doi 
ani de tușă în handbal.

Precis, undeva i s-au pus ba
riere.

— Se pttnge eă era vitregit — 
l-am adus la cunoștință antre
norului principal al echipei Stea
ua, Octavian Nifescu.

In sport trebuie să faci 
ucenicie, lucru pe care Dumitru 
nu vrea să-l înțeleagă. S-a auto- 
convlns că știe suficient pentru 
a figura in primii 7 șl este, în 
consecinței, foarte puțin receptiv 
la sfaturi. Are un exces de 
personalitate (grandomanie l-aș 
zice) care nu-î va aduce decît 
neajunsuri. Este cel mal dificil 
elev pe care l-am. avut. Asta n-a 
însemnat că nu ocupai de
el în aceeași măsură ca de ori
care jucător de-ral meu. în pri
mul „7" nu-l puteam promova ca 
titular, însă, decît atunci cînd 
îmi oferea certitudini. ; nu-mi pu
team permite să fac experiențe, 
cînd de următoarea clasată mă 
despărțeau numai două puncte.

•— A simțit din partea echipei 
O anumită indiferență, i 8-a creat 
cumva o opinie defavorabilă ? 

ham întrebat pe Cornel Oțe
lea, căpitanul echipei steaua.

— Era al doifea gigant pe care-l 
apeam în echipă și. ideea unui 
„tandem" cu Gruia ne surîdea, 
răspunse interpelatul. în me
ciurile tn care a jucat, băieții 
l-au susținut efectiv jocul, ca

Dumitru nu este un caz anu
me. Aparține unei tipologii cu
noscute : â jucătorului tînăr, care 
s-a infatuat și a început să se 
„ofere1* și să se „speculeze**. (Vi- 
novați de această stare de lu
cruri făcîndu-se toți aceia care 
îi influențează, care le fac 
curte).

Oscilația între cluburi (cu per
manentele readaptări pe care le 
presupune) va transforma mult 
visata „consacrare" într-o perma
nentă „Fata morgana**.

— Dumitru are și niște idei 
bizare : susține că se poate pre
găti singur, în afara unei echipe
— nouă revenindu-ne doar „obli
gația" de a-l chema la lot, ne 
spune secretarul gerieral al Fe
derației de handbal, tov. Lucian 
Grigarescu. De „rătăcirea" lui 
sîntem și noi vlnovați pentru că 
l-am îmbrățișat prea devreme, 
înainte de a-i cunoaște adevăra
tele valențe morale (șl, să fim 
sinceri, înainte de a ne demon
stra veleități de mare performer).

După ratificarea suspendării 
(înaintea, căreia l-am chemat și 
l-am sfătuit, arătîndu-i că a gre
șit) Dumitru a înaintat memorii
— cerînd reducerea pedepsei — 
care, însă, n-au primit (șl nu vor 
primi) aviz favorabil pentru că 
nici unul din motivele expuse nu 
rezistă, nici unul nu scuză di
vorțul — neregulamentar — de 
clubul său.

Si, un alt microintervlu, avut 
zilele trecute, cu Dumitru :

— impresia că echipa sau clu
bul îți sînt ostili este total gra
tuită. Ce-ar fi ca, recunoscîndu-ți 
greșeala, să te întorci la Steaua ?

— Imposibil ! Am făcut „altun
deva" o promisiune și eu îmi țin 
cuvîntul.

Părea doar un copil răsfățat dar 
tată-l „bărbat de onoare", gata 
sâ-șî scoată spada ca să-și apere 
cuvîntul. dat. „Cavaler" pentru 
care dragostea de cțub este o no
țiune fără conținut. Cine știe, 
peste alți doi ani, cărei echipe 
îi va face curte ! Trebuie să știe, 
însă, că nu numai fluetuațiile 
de formă întîrzie afirmarea sau 
confirmarea unui sportiv, ci și 
aceste „pasiuni" subite pentru un 
club sau altul.

fcJușa M'JȘCELEANU

ATENȚIE,
DE 220

— Bună ziua, tovarășe Pro- 
coplu. Am, auzit, eă m-ați căutat.

— Da, voiam să stăm puțin 
de vorbă. Am mari necazuri cu 
unul din sportivii mei de bază.
- ...?
— Eșțe. nedisciplinat, nu vrea 

șă mai asculte indicațiile mele, 
crede ci știe totul mai bine. Mai 
mult declț atît. a început șă se 
antreneze după un sistem pro
priu, Dacă, n-aș ști că este plin 
de talent, l-aș îndepărta din lot 
pentru că strică atmosfera ge
nerală. Din păcate, nu pot s-o 
fac, e o mare speranță. Ar tre
bui să staji de vorbă cu el. Poa
te eă reușiți șă-l,„

— Nu cred că stlnd de oorbfl 
eu el o dată, sau chiar de mai 
multe ori, gș putea să obțin 
mai mult d?eit dv. în munca 
de zi cu zi.
- Atunci, eg-i de făcut ? Este, 

mare păcat de, băiatul acesta, 
mai ales acum, în preajma 
Olimpiadei.

— Dacă e păcat acum, cred 
că ar fi păcat orielnd. Dar se 
îneerc să mă lămuresc mai 
bine; de fapt, ce s-a înflmplat 
cu el 7 Nm mai dă rezultatele 
pe care le dădea înainte ? Este 
in declin de formă ?

— Nu, nu e vorba de asta, 
cel puțin deocamdată, Este 
într-o criză morală, A devenit 
recnlcitranl, opac la indicațiile 
mele, individualist. Nu mă ln-> 
țeleg cu el.

™ Poate eă n-ați găsit tonul 
cel mai potrivit ?

— Cum adică ? Eu folosesc 
același ton cu tați sportivii, 
Și, slavă domnului, majoritatea 
mă ascultă orbește. Nici nu 
crîcnesc. Iar rezultatele sînt,

Din Craiova, corespondentul nostru C. Marica ne-a trimis 
această fotografie, însoțind-o de următorul text: „La Școala 
generală nr. 18 Craiova, ș-a încheiat recent campionatul de 
fotbal, al claselor. Competiția, desfășurată sistem turneu, cu 
participarea a 9 echipe, a lugț sfârșit cu victoria clasei a VIII-a 
B (diriginte V. Popovici), care în finală a învins echipa clasei 

a Vili-a A cu 7—5". in imagine — echipa învingătorilor.

CURENT 
VOLTI!9

în general, satisfăcătoare.
— Poate că dacă, v-ar ascul

ta cu ochii deschiși, rezultatele 
ar fi mai mult decît satisfă
cătoare. Dar șă ne întoarcem 
la oaia rătăcită, N-ați încercat 
șă foloșițj cu el o metodă mai 
blajină, șă zicem mai liberală ? 
Ati încercat să-i ascultați cu 
sinceră atenție expunerea sis
temului de antrenament pe 
care-l preconizează ? Poate că 
unele lucruri propuse s-ar po
trivi cu trăsăturile lui indivi
duale, fizice și psihice ?

Cum o să comit o ase
menea greșeală ? Eu nu fac 
diferente între sportivii mei De 
altfel, metoda mea de lucru a 
fost verifietifă : a dat roade cu 
cei mal mulți. Ce, el e mai 
cu moț, tn vinele lui nu curge 
tat sînge 7

— Aș vrea șă vă povestesc 
o pățanie de a mea, Făceam 
■niște înregistrări in laborato
rul Institutului de psihologia, 
pe un magnetofon „Tesla". 
Intr-o zi am, avut nevoie să 
trec ceva de pe o bandă pe alta, 
și deci de un al doilea magne
tofon. Nimic mai simplu: am 
cerut de la magazie tot un 
Tesla, l-am pus în priză, a 
pornit cu viteză mare și deo
dată am auzit niște trosnituri 
suspecte, urmate de un •țăcănit 
și un miros pătrunzător. Apa
ratul , s-a oprit- Tehnicianul 
nostru, chemat de urgență, mi-a 
spus de la prima privire; „S-a 
prăjit, s-a ars transformatorul 
pentru că l-ați alimentat cu 
curent de 2S0 volfi în loc de 
110". „Doar l-am pus la aceeași 
priză cu primul aparat!“ am 
replicat, eu mirată. „Nu orice 
curent este bun pentru orice 
aparat și invers. Există aparate 
făcute pentru curent alternativ 
și altele pentru curent conti
nuu. Aparatele pentru curent 
alternativ, la rîndul lor, pot 
funcționa cu 1W volți sau cu 
220 volți. Unele aparate sînt 
făcute pentru un singur fel 
de curent, altele pot fi trecute 
de la un curent la altul. De 
altfel, dacă vă uitați bine la 
spatele aparatului trebuie să 
scrie eu ce curent merge". Iată 
cum a sunat prima mea lecție 
de electrotehnică elementară,

— Da. numai eă noi lucrăm 
cu oameni, nu cu mașini,

— Principiile acestea sînt cu 
gtîț mai valabile cu cît avem 
de-a face cu mecanisme mult 
mai complexe, mai sensibile și 
mai variate decît aparatele de 
care vă. vorbeam. Numai că, 
din păcate, pe oameni nu stă 
scris cu ce fel de curent func
ționează. Asta trebuie noi să 
descoperim', cu răbdare și per
severență, renunțînd fără pă
rere de rău la metoda care nu 
a dat roade șl înlocuind-o cu 
alta, mai potrivită cu particu
laritățile sportivului, Nu de 
alta, dar ca să nu riscăm să-l 
scurt-circuităm, arzînd totodată 
și speranțele noastre, țesute în 
jurul lui.

ludith MpSțCU

Cania.ro


WALLY HERBERT SPRE POL
SOFIA

Fergusson, Johnsson, Persson. 
î.F.F.DS UNITED : Sprack 
— Raney, Cooper, Bremner, 
J. Charlton, Hunter, Green- 
hoff, Lorimer, Jones, Giles, 
Madley, '

Herb AUDREY3-2 (1-0) BELGRAD

LA ROMA...
La Roma a început tur

neul internațional de tenis 
la care participă jucătoare 
și jucători din mai multe 
țări europene, printre care 
și România.

în primul tur al probei 
de simplu masculin, Ion 
Țiriac (România) l-a elimi
nat cu 6—0, 6—1 pe ita
lianul Lucci, iar Ilie ffiJăs- 
tase a dispus cu 6—1, 3—6, 
6—3 de Filippucci (Italia).

Alte rezultate: Zednik 
(Cehoslovacia) — Tatarelli 
(Italia) 6—3, 7—5 ; Medo- 
nos (Cehoslovacia) — Bia- 
dene (Italia) 6—2, 6—3 ; Di 
Domenico (Italia) — Jurtka 
(Cehoslovacia) 7—5,

DIN NOU PE DRUMUL CEL DUN!

:Ș':

Turneul de tenis de la 
„Madison Square Garden" 
din New York a continuat 
cu desfășurarea partidelor 
din cadrul optimilor de fi
nală ale probelor de sim
plu.

Olandezul Tom Oker a 
obținut o nouă victorie, de 
data aceasta la spaniolul 
Juan Gisbert, pe care l-a 
învins cu 5—7, 10—8, 6—4. 
Franulovici (Iugoslavia) a 
cîștigat cu 4—6, 6—4, 6—4, 
la McKinley (S.U.A.), iar 
Graebner (S.U.A.) a dispus 
cu 6—3, 4—6, 6—4 de
Scott (S.U.A.).

La feminin, principala fa
vorită Billie Jean King 
(S.U.A.) a realizat o vic
torie rapidă (în numai 37 
de minute) cu 6—0, 6—-2 la 
Elena Subirats (Mexic), iar 
Ann Jones (Anglia) a în
trecut-o cu 7—5, 6—1 pe 
Helga Niessen (R.F.G.). 
Alte rezultate: Judy Te- 
gart (Australia) — Valerie 
Ziegenfuss (S.U.A.) 6—4.
6—-2; Winnie Shaw (An
glia) — Stephanie Defina 
(S.U.A.) 5—7, 6—3, 6—1.

Privirea ageră a lui Wally Herbert scrutează depărtările albe. Care să fie ruta cea mai 
sigură spre Pol?...

te orizont. în răstimp de două 
ore, săniile s-au apropiat și 
îndepărtat succesiv de aceas
tă barieră de trei ori, pînă 
cînd au înțeles din • semna
lele date de Murphy că se 
află pe drumul bun.

Această mică derută a că
pătat pentru cîtva timp un 
aspect de-a dreptul tragic 
din cauza agitației care a 
cuprins cîinii. Semnalul lup
tei l-au dat cîinii înhămați la 
sania lui Herbert care fără 
nici un motiv plauzibil s-au 
năpustit unul asupra altuia, 
devorînd pînă la urmă pe u- 
nul din ei. în același moment 
cîinii celorlalte trei sănii au 
început să se încaiere între ei 
și a fost nevoie de interven
ția violentă a lui Ken Hed
ges, medicul expediției, pen
tru a liniști animalele.

Grija cea mai mare a lui 
Wally Herbert la ora actuală 
este marea rămînere în urmă 
față de programul inițial. Din 
cauza timpului nefavorabil și 
a sloiurilor, expediția a ră
mas cu cca 500 km în urmă, 
motiv pentru care aprovizio
narea aeriană cu alimente ce 
trebuia să aibă loc în cursul 
acestei săptămîni a fost amî- 
nată. Aceasta pentru a se re
cupera pe cît posibil dis
tanța.

Toate etapele
dacă nu chiar întregul pro
gram, va trebui reconsiderat 
în cazul că nu se vor face 
progrese rapide de înaintare 
în următoarele cîteva săptă
mîni.

în sfîrșit, o ultimă știre din 
Arctica ne anunță că Wally 
Herbert a epuizat rezervele 
de alimente solicitînd o apro
vizionare urgentă, dar foarte 
limitată.

SOFIA, 27. — Pregătlndu-sa 
pentru meciurile din sfer
turile de finală ale C.E. cu 
Italia (la 6 aprilie la Sofia 
și 1a 20 aprilie la Neapole) 
reprezentativa Bulgariei a în- 
tîlnit azi pe stadionul „ Vasil 
Levski" echipa secundă a 
Ungariei. Victoria a revenit 
1a limită fotbaliștilor bulgari 
(3—2 ; la pauză 1—0), dar 
din formația gazdelor au lip
sit cîțiva titulari: Simeonov, 
Șalamanov, Iakimov și As- 
paruhov (ultimii trei acci
dentați în ultima etapă de 
campionat). Astfel, din e- 
chipa Bulgariei s-a resimțit 
lipsa unui coordonator de joc 
(Iakimov). Cu toate acestea, 
gazdele au condus cu 3—0 
prin punctele înscrise de Je- 
kov (lovitură liberă) în min. 
28, Gheorghiev în min. 48 și 
Dermendjiev în min. 66. Scă- 
zînd apoi ritmul, fotbaliștii 
bulgari au permis oaspeților 
să revină în atac și să mar
cheze de două ori prin Koz- 
ma (în min. 70 și 78).

Cele două selecționate au 
utilizat următoarele loturi de 
jucătorii

BULGARIA: Boncev —
Gaidarski, Fenev, Zecev, Ga- 
ganelov, Kolev, Fopov, Der
mendjiev, Kotkov, Jekov, 
Mitkov, Gheorghiev.

UNGARIA B: Fater (JBics- 
kei) — Keglovîcs, Orban 
Izsaki, Juhos, Szucsanyi, Kon
rad, Szalai, Fusztai, Ku, Rot- 
tenbiller, Kozma, Kalmar.

La med au asistat selecțio
nerii unici Feruccio Valca- 
reggi (Italia) și Karoly Sos 
(Ungaria).

Toma HRISTOV

Rajko Mitici; 
tinerii pe prim plan
-Primele etape ale returului 

din campionatul iugoslav se 
desfășoară sub semnul pre
gătirilor pentru dubla întâl
nire cu Franța, din cadrul 
campionatului european (6 
aprilie la Marsilia, și 24 apri
lie la Belgrad). Selecționerul 
Rajko Mitici intenționează să 
alinieze o formație tânără ca
pabilă să dea o replică vigu
roasă francezilor. El a renun
țat la unele vedete cu toate 
că Milutinovici, Vasovici de 
pildă dețin o formă excelen
tă. Duminică, în meciul O.F.K. 
— Partizan (1—1) considerat 
derbiul etapei, Miloș Miluti- 
novici a arătat o deosebită 
vervă de joc. Partida a scos 
în evidență, totodată, pregăti
rea foart» bună a unor jucă
tori tineri ca Damianovici, 
Georgevici și Hoșici, de la 
Partizan oare conduce în cla
sament cu 25 de puncte. 
Steaua roșie, clasată pe locul 
al doilea (23 p), are în forma-

expediției

După aproape o lună de 
Ia start, expediția transarcti- 
că britanică se află din nou 
pe drumul cel bun. La în
ceputul săptămînii cei patru 
exploratori împreună cu să
niile și cîinii lor au reușit 
să treacă fără eforturi pe 
ghețurile compacte ale calo
tei arctice. Există toate mo
tivele să se creadă că expe
diția a lăsat, în urmă porțiu
nea cea mal periculoasă a 
celor 5 760 km care îi 
de insulele Spitzberg.

Pentru prima oară, 
tea (n.r. de luni spre 
a fost liniștită și nu
nevoie de nici un fel de pază 
sau gărzi în jurul taberei. 
După această noapte, expedi

ția a parcurs cu ușurință 15 
mile de-a lungul unei peli
cule de gheață subțire dar 
foarte rezistentă. Din avio-

jos și semnalizînd cu aripile 
avionului.

Cu toate că avionul indica 
direcția bună, Fritz Koerner

Corespondență speeială
nul lui, „Cessna 180“, Bob 
Murphy dirija expediția pes
te ultimele porțiuni de ghea
ță nesigure, zburînd foarte

care conducea prima sanie, 
era neîncrezător căci nu ve
dea în fața lui decît o ba
rieră de gheață ce se ridica

GLASGOW

lui Jackie Charlton

are șanse...

separă

noap- 
marți) 
a fost

CALEIDOSCOP

C&flos Duran și-a păstrat titlul d® campion

RESTAURANTUL
NINO BENVENUTTI"

acum să compare cele două iah
turi ale sale pentru a lua o ho- 
tărîre definitivă.

INCIDENTE LA MECIUL DE BOX 
DURAN-SWIFT

european la categoria mijlocie
intervină pentru a restabili 
ordinea în sală și a-1 escorta 
la vestiare pe campionul euro
pean.

în cursul incidentelor, un 
reporter și un oficial au fost 
răniți. Meciul a fost, de slab 
nivel, scrie corespondentul 
agenției. «France Presse". Swift 
l-a dominat pe italian, dar a 
făcut greșeala de a boxa cu 
capul aplecat înainte, în ciuda 
avertismentelor date de 
bitru.

LONDRA, 27 (Agerpreș). — 
Campionul european de box 
la categoria mijlocie, italianul 
Carlos Duran și-a păstrat tit
lul, învingînd, la Birmingham, 
prin descalificare în repriza a 
10-a, pe challengerul său en
glezul Wally Swift. Pugilist ul 
britanic a fost descalificat de 
arbitrul francez Gondre, pen
tru lovituri repetate cu capul. 
Acest verdict a stîrnit pro
teste vehemente din partea 
publicului. Politia a trebuit să

Patronii restaurantelor Italiene 
din S.U.A. dovedesc că știu să 
se adapteze cu repeziciune situa
țiilor. în mal multe orașe fir
mele de pînă acum ale acestor 
localuri au suferit o transfor
mare, clientela fiind invitată să 
frecventeze „Restaurantul Nlno 
Benvenuttl". Pentru crearea „at
mosferei" campionul mondial de 
box la categoria mijlocie a tri
mis fotografii mari cu dedicație 
și imagini din partidele susținute 
pină acum. Iar pentru aceasta, 
fiecare restaurant îi plătește pro
cente Iui Benvenuttl. ' ‘ "
sint afaceri !

Prima întâlnire dintre Glas
gow Rangers și heeds United 
contând pentru sferturile de 
finală ale „Cupei orașelor tfr- 
guri“ desfășurată la Glasgow, 
în fața a 60 000 de specta
tori, s-a încheiat cu un scor 
alb (0—0). Astfel, în partida 
revanșă de la Leeds (la 9 
aprilie) echipa lui Jackie 
Charlton are șanse de victo
rie și totodată poate obține 
calificarea în semifinalele în
trecerii.

Arbitrul 
(Elveția) a 
GLASGOW 
reassert. —• 
sson, Greig, 
Smith, Hendersson, A. Smith,

Gottfried Dienst 
condus echipele i 
RANGERSs So- 

Jphansson, Matie- 
McKinon, D.

Miloș Milutinovici (O.F.K.) 
purtat pe brațe de dțiva su
porteri și jucători din echipa 
de juniori după meciul cu 

Partizan
ție Pe Geaici, cea mai bună 
extremă stingă a Iugoslaviei 
la ora actuală, și pe fund? al 
leftici. Tot 23 de puncte ^re 
și Zelejnicear Sarajevo în 
care se evidențiază „regele1* 
driblingurilor Osim, ca' și 
Sprerâo. Dinamo Zagreb to
talizează pînă acum 22 puncte, 
dar a avut un start mai slab 
în retur, datorită unui lung 
și obositor turned întreprins 
în America de Sud.

Ivo GQRAN

^telex-radia-tslefoâ.

Afacerile

— Marș de aici,

FOTBAL PE,.. COVOR

să n-o mai văd!
Din „KEPES SPORT

CU... LAMA ÎN

Repetiții pentru finală... In fotografie: Cornel 
verifică precizia șutului

Foto: V.

Oțelea își

Gazonul marelui stadion „Az
teca" din capitala. Mexicului pre
zintă un fenomen curios de ofi
lire rapidă a ierbii, situație care 
obligă la foarte dese operații de 
„întinerire". Din acest motiv, fe
derația mexicană de fotbal in
tenționează să ceară F.I.F.A. au
torizația de a instala un gazon 
sintetic. De asemenea, există 
ideea de a acoperi stadionul cu 
material plastic, ceea ce ar face 
mai grandios spectacolul sportiv 
și ferește de 'intemperii atît ju
cătorii cît și spectatorii. Se pune, 
însă, problema dificultăților pe 
care le întîmpină jucătorii în res
pirație, ca și prin mărirea gra
dului de alunecare pe „covorul" 
înlocuind iarba.. Remediul nu 
este, însă, greu de găsit: alu
necarea poate fi redusă prin fo
losirea unor crampoane speciale, 
iar ușurarea respirației printr-un 
bun sistem de ventilație a „sălii".

REȚINEȚI ACEST NUME - 
JOHN VAUGHN!

După cum s-a anunțat în ru
bricile de atletism, în concursu
rile desfășurate pe teren acoperit 
la Los Angeles și Cleveland, tînă- 
rul John Vaughn a obținut două 
senzaționale victorii la săritura 
cu prăjina, întrecîndu-1 pe re
numitul atlet Bob Seagren. John 
Vaughn a realizat 5.12 m și apoi 
5,18 m. Vaughn, care este în vir
ată de 20 de ani, este una dintre 
marile speranțe ale antrenorului 
Jim Bush. Acesta a declarat că 
Vaughn are toate șansele să 
treacă peste 5,48 m, deoarece are 
o mare viteză, posedă o forță 
excepțională în brațe și — last 
but not least — este deosebit de 
harnic la antrenamente.

BAGEAG

GRENOBLE Șl CRIZA 
AURULUI

Statistici noi privind 
iarnă, date publicității 
noble, indică faptul că 
la sută din vizitatorii ... 
Olimpiadei Albe au fost ameri
cani, ceea ce a făcut ca S.U.A. 
să ocupe primul loc In acest 
„clasament" al turiștilor olimpici. 
Comentînd acest fapt, ziarul „In
ternațional Herald Tribune" scrie 
că publicarea cifrelor respective 
,,s-ar putea dovedi suficientă pen
tru ca președintele Johnson să 
Interzică vlnzarea aurului ameri
can în străinătate". într-adevfir 
în S.U.A. se desfășoară de cîteva 
luni o campanie pentru... descura
jarea turismului american în stră
inătate. Se irizează prin aceasta 
că dolarii cheltulți să nu folo
sească la cumpărarea de aur din 
rezervele americane. In. ceea ce 
privește orașul Grenoble, cam
pania s-a soldat, după cum 
vede, cu un eșec.

3.0. de 
la Gre
cește 12 
orașului

Cunoscutul navigator francez 
Erie Tabarly pregătește intens 
participarea sa la viitoarea cursă 
anuală de traversare solitară a 
Atlanticului. în acest scop, Ta
barly construiește o nouă am
barcațiune, trimaranul „Fen-Du- 
iek IV". Se pare însă că nu este 
prea mulțumit de ea. Numai ast
fel poate fi explicat faptul că ce
lebra sa ambarcațiune „Fen-Du- 
ick III" cu care a obținut atîtea 
victorii a fost adusă din Austra
lia, in portul Le Havre. A fost o 
călătorie făcută „pe uscat", pe 
bordul cargobotului francez „Va- 
noise”. Tabarly intenționează

a SHB

De vorbe? eu mesestrul emerit al sportului Cornel Ofelea

DINȚI
primele 5 
de fotbal

Nici nu s-au scurs 
minute ale unui meci_ _______
desfășurat la Sfax (Tunisia), cînd 
un jucător sfaxian șl arbitrul de 
tușă au dat alarma : centrul ata
cant al echipei oaspete ținea în
tre dinți o... lamă de ras. Ime
diat, toți jucătorii echipei din 
Sfax au început urmărirea „omu
lui înarmat" care a reușit să 
părăsească terenul de joc, dar 
apoi a fost ajuns de poliție care 
l-a „dezarmat" la poarta stadio
nului.

„Nu avem nevoie de asasin! pe 
teren" — a strigat arbitrul me
ciului, expediindu-1 pe jucătorul 
incriminat în vestiare. Se așteaptă 
o hotărire din partea federației 
tunisiene de fotbal în legătură cu 
acest caz cu totul ieșit din co
mun.

„PEN-DUICK III" SAU
„PEN-DUICK IV"?

dispus CU 
31—23 de 

(Anglia). La 
cuplul au-

După prețioasa victorie — ob
ținută cu o remarcabilă putere 
de luptă — din meciul retur cu 
Dynamo Berlin, handbaliștii de 
la Steaua își continuă pregăti
rile pentru finala cu Dukla. Ieri, 
înaintea antrenamentului de la 
sala Progresul, CORNEL OȚE
LEA — căpitanul echipei noas
tre campioane ■— a răspuns cu 
amabilitate citorva întrebări la 
ordinea zilei, privind, bineînțe
les, partida finală de la Frank
furt (6 aprilie).

— Să începem cu... adversarii. 
Care este valoarea 
și ce puncte forte 
Praga ?

— Am jucat cu 
club sau în națională (Cornel 
Oțelea are înscrise în palmares 
aproape 80 de selecționări) de 
12 ori cu cei mai cunoscuți din 
handbaliștii cehoslovaci pe care-i 
vom intîlni la Frankfurt. Nu

lor actuală 
are Dukla

echipa de

trebuie, desigur, să mai spun că 
echipa are o clasă mare. In 
handbalul mondial numele for
mației Dukla este întotdeauna 
rostit cu respect. Toți jucătorii 
au o ' tehnică desăvîrșită șt — 
ceea ce este foarte important — 
o clarviziune cu totul deosebită 
a jocului de handbal. Dukla este 
o echipă în adevăratul înțeles 
al cuvîntului. Aceasta nu exclu
de ci, dimpotrivă, pune în va
loare personalitatea unor jucă
tori ca Hawlick, excelent co
ordonator și realizator, Duda — 
a cărui eficacitate am simțit-o 
și la Stockholm — cunoscutul 
Arnost, „îngerul păzitor", du
blat de tînărul Skarvan, și — 
bineînțeles — experimentatul 
Mareș.

sar foarte greu, dar... cunoscut. 
E mai bine așa decît să întîlnim 
pentru prima oară o echipă, în 
finală, respectiv pe Partizan 
Bjelovar.

— Schimbarea de dată șl loc 
de desfășurare v-a surprins ?

— N-am jucat niciodată în 
sala de la Frankfurt. Dar, cred 
că pentru o echipă care aspiră 
la cucerirea trofeului continen
tal asemenea schimbări nu pot 
avea nici influențe, nici nu pot. 
furniza... scuze ulterioare. Cine 
are valoare, cîștigă în orice 
condiții.

— Și acum, despre Steaua.

să cîștigăm și la Frankfurt ? 
Echipa are o valoare cunoscută 
în lumea handbalului. Returul 
cu Dynamo Berlin a arătat că. 
aspirațiile noastre sint îndreptă
țite. Pledează pentru aceasta nu 
numai scorul și jocul propriu- 
zis, ci și aplauzele — atit de 
binevenite — ale spectatorilor. 
Echipa are mari posibilități de 
mobilizare în momentele grele 
(care nu vor lipsi la Frankfurt). 
Împreună cu toți băieții nutresc 
speranța că apropiata finală a 
competiției europene va fi un 
succes pentru clubul Steaua, 
pentru handbalul românesc. 
Vom face totul pentru ca aceas
tă dorință să se realizeze.

Imaginea alăturată nu repre
zintă, așa cum s-ar putea crede, 
o „explozie de bucurie", ci o 
săritură in concurs a atletului 
american Bob Beamon. Este mo
mentul în care Beamon a reușit 
să îmbunătățească recordul mon
dial de sală al probei de lun
gime, realizînd 8,25 m. Deci, 
tînărul student al Universității 
din Texas nu este numai pose
sorul unui stil original, ci se 
arată și un valoros performer, 
înscriindu-se printre principalii 
candidați la o medalie' olimpică. 
De altfel, datorită lui Beamon, 
nici recordul mondial în aer 
liber (8,35 m — Ralph Boston, 
1965) nu mai are o existență 
prea tihnită...

TURNEUL INTER
NAȚIONAL DE 
TENIS PROFESIO
NIST de la San 
Diego (S.U.A.) a 
fost cîștigat de a- 
merîcanul Bucholz, 
care în meciul de
cisiv l-a învins cu 
31-21, 31—15 pe
compatriotul său 
Ralston. în partida 
pentru locurile 3-4, 
Newcombe (Austra
lia) a 
31—28, 
Taylor 
dublu
stralian Newcombe
— Roche termină 
învingător cu 31-21, 
19-31, 5—1 in fața 
perechii Pilici (Iu
goslavia — Bartkes 
(Franța).

B
ÎN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL 
DE SAH DE LA 
SARAJEVO (iugo
slavia), după 6 
runde, conduc Ci- 
rici (Iugoslavia) și 
Barczay (Ungaria) 
cu cite 4 puncte, 
urmați de Kavalek 
(Cehoslovacia) 3l/j 
p, Lein (U.R.S.S.) 
3 p (2), Matulovici 
(Iugoslavia) 3 p (1). 
în runda a 6-a, 
Barczay a remizat 
cu Cirici și Kava
lek cu Bogdanovici. 
Matulovici a cîști
gat la Robatsch. 
Partidele Ivkov — 
Martinovici și Lein
— Leban 
trerupt.

șș 
S E L E 
NAT
MASCULINE 
BASCHET
ELVEȚIEI ȘI LU
XEMBURGULUI 

s-au întîlnit la 
Freiburg intr-un 
meci amical. Vic
toria a revenit bas- 
chetbaliștilor elve
țieni cu scorul de 
86-59 (46—23).

s-au în-

C T I O- 
E L E

DE 
ALE

IN

— Ați fi preferat un alt ad
versar pentru meciul final ?

— Nu ! Dukla este o formație 
extrem de puternică, un adver-

— Sintem, firește, extrem de 
fericiți că în debutul nostru în 
C.C.E. am realizat calificarea in 
finală. Să mai spun că dorim 
cu o ardoare greu de exprimat

Antrenamentul continuă. Gru
ia, lacob, Goran și Marinescu 
trag puternic la poartă. Peste 
cîteva zile îl vor avea în față pe 
Arnost. ..

Dan GĂRLEȘTEANU
I
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REPREZEN
TATIVA MAS
CULINĂ DE BAS
CHET A U.R.S.S. a 
susținut în Brazi
lia cel de al doilea 
joc în compania 
selecționatei țării 
gazdă. Partida, des
fășurată la Curiti
ba, s-a încheiat cu 
victoria baschetba- 
liștilor sovietici în
vingători cu scorul 
de 63-48 (26—24).

B
SLALOMUL SPE
CIAL DIN CA
DRUL C O N- 
CURSULUI 
INTERNAȚIONAL 
DE SCHI „CUPA 
POLARĂ", desfă
șurat la Holmen- 
kollen (Norvegia), 
a fost cîștigat de 
francezul J. P. Au- 
gert clasat pe pri
mul Ioc cu timpul 
de 104,32. Pe locu
rile următoare : 
Terje Oeverland 
(Norvegia) 104,7!), 
Werner Bleiner 
(Austria) 104,77 și 
Haakon
(Norvegia) 
Francezul
Duvillard s-a clasat 
pe locul 10, iar 
austriacul E go n 
Zimmermann pe 
locul 11. La femi
nin, victoria a re
venit s c h i o a- 
r e i vest-germane 
Burgl Faerbinger 
cu timpul de 82,42

B
TURNEUL INTER
NAȚIONAL DE 
TENIS desfășurat 
la Kampala (Ugan
da) a revenit iui 
Brian Fairlie (Noua 
Zeelandă), care în 
finală a dispus cu 
6—2, 6—4 de au
stralianul Allan 
Stone. La feminin, 
primul loc a fost 
ocupat de Virginia

Wade (Anglia). Ea 
a învins-o în fi
nală cu 6—4, 7—5 
pe australianca 
Margaret Smith-, 
Court.

DE 50 KM
DIN CA-

C .O N-

Mjoen
105,33.
Henri

B
PROBA 
FOND 
DRUL
CU R S U L U I 
INTERNAȚIONAL 
DE SCHI de la 
Rovaniemi (Finlan
da) a fost cîștigată 
de sportivul finlan
dez Eero Maenty- 
ranta. cu timpul de 
2h 35:54. Pe locul 
doi s-a clasat nor
vegianul Ole Ellef- 
saeter — 2h 36:20, 
iar pe locul trei, 
Manne Liimatainen 
(Finlanda) — 2h 
41:33. Vladimir Be
lousov (U.R.S.S.) a 
terminat învingător 
în proba de sări
turi de la trambu
lină, cu 221,7 punc
te (sărituri de 87 
și 88 m). L-au ur
mat în ciasăment : 
Juhani , Ruotsalai- 
nen (Finlanda) — 
220,5 p (88.5 și 87,5 
m) și 
Ivânikov 
— 214,5 
88 m).

Alexandr
(U.R.S.S.) 

p (85,5 și

DOUA REZULTA
TE EXCELENTE 
LA ATLETISM : 
La Los Altos (Ca
lifornia), atletul ca
nadian Puce a rea
lizat 64,38 m la a- 
runcarea discului — 
a treia performan
ță mondială a tu
turor timpurilor. 
La Kiel, Uwe Be
yer a aruncat cio
canul la 69,88 m 
(record al R.F.G.) 
— a cincea perfor
manță mondială.

SFERTURILE DE FINALA...
ț?!® ‘fSuPe’ er°Șelor lîrguri" la fotbal s-au desfășurat aseară două întîlniri :

C/? BILBAO FERENCVAROS BU DAPESTA 1—2 (0—0). (Tn tur 1—2. In semifinale 
calificat echipa Ferencvaroș) și BOLOGNA—VOJVODINA NOVISAD 0—0 (primul meci.s-a <

returul la 9 aprilie, la Novisad).
In sorturile de finală ale „Cupei Europei centrale" la Budapesta UJPESTI DOZSA a 

dispus de F. C. AUSTRIA cu 4—1 (3—0). calificîndu-se în etapa următoare (în primul ioc rezul
tatul a fost de 2—2), 1
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