
PRIN FURCILE CAUDINE ALE „CUPEI"... f’"emC- 1
®F. C. Argeș surclasată 
de Politehnica lași!
• Trei divizionare B califi-
cate pentru „sferturi"

• „Remiza44 Progresul
„U“ Cluj se rejoacă

• Stadionul din Pitești 
nu priește Universității 
Craiova

• Dinamo București a

întrecut greu pe Chimia

Suceava

• Și Steaua s-a calificat
cu dificultate

(Cronicile In pag. a 3-a)

Iată-ne ajunși în pragul tur
neului final al campionatului 
republican masculin de volei. 
Reeditînd performanțele interne 
de anul trecut, au 
dreptul de participare 
ma „rundă" Steaua, 
Politehnica Galați și
Primul fluier de arbitru — azi, 
la ora 17, în sala 
Capitală.

Turneul final, 
este așteptat cu

obținut 
la ulti- 
Dinamo, 

Rapid.

Floreasca din

ediția 1968, 
mult interes 

românesc.

Cuperman, cel mai bun jucător în meciul de la Ploiești, l-a depășit pe Ivan și va șuta la poartă
, ' Foto: Tr. GEORGESCU

Vineri»tragerea Ia sorți 
a sferturilor de finală
ale „Cupei României44
Vineri, Ia ora 18, Ia sediul Federației române 

de fotbal din str. V. Conta 16, va avea loc tra
gerea la sorți a sferturilor de finală ale „Cupei 
României". Sînt invitați să ia parte delegații echi
pelor calificate in această fază.

Astăzi, la FloreascaDE VOLEI MASCULIN
Importanța confruntărilor care 
încep acum este de necontestat. 
Se decerne titlul de campioană 
a țării într-un sport în care am 
cucerit adesea și laurii interna
ționali. Lupta va fi deosebit 
de interesantă deoarece, după 
cum se știe, primul loc va fi 
cucerit (conform prevederilor 
regulamentare) nu de formațiade fidelii voleiului

Smerecinschi (Dinamo) atacă, dar Udișteanu (Politehnica) 
este la post și blochează

Campionatele 
școlare de volei

Ieri au început, la Ploiești, 
în sala Petrolul, jocurile tur
neului final al campionatelor 
școlare de volei. în prima e- 
tapă s-au remarcat partidele 
dintre echipele din București 
și Cluj care s-au ridicat ca 
valoare deasupra celorlalte. 
Iată rezultatele înregistrate : 
BĂIEȚI : Liceul cu program 
de ed. fizică Rm. Vîlcea — 
Lie. 1 Timișoara 3—0 (8, 5,
8), Lie. „N. Bălcescu“ Cluj — 
Lie. „M. Viteazu“ București 
3—2 (7, —7, 13, —12. 7), Lie. 
2 Ploiești—Lie. 3 Sibiu 3—1 
(9, —13, 3, ” -------- ” n
Sibiu—Lie.
(5, 14, —12, 3), Lie. i Constan
ța— Lie. 1 Oradea 3—0 (9, 9, 
3), Lie. „N. Bălcescu“ Cluj— 
Lie. „M. Vlteazu" București 
3—2 (—14, 15, —9, 6, 11).

A. VLASCEANU 
coresp. principal

Viteazu“ 
13, —12, 

3
4) ; FETE : Lie. 3
10 Timișoara 3—1

„Cupa Olimpia" la hochei 
s-a aminat pentru la... toamnă

Programată ieri și astăzi pe 
patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală, „Cupa Olimpia" la 
hochei nu se mai poate desfă
șura, întrucit gheața nu mai re
zistă la temperatura ridicată 
din ultimele zile. Organizatorii 
intenționează să reprogrameze 
competiția în primele zile ale 
sezonului din toamna viitoare.

„Cupa Olimpia" la hochei 
s-a aminat pentru la... toamnă

Programată ieri și astăzi pe 
patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală, „Cupa Olimpia" la 
hochei nu se mai poate desfă
șura, întrucit gheața nu mai re
zistă la temperatura ridicată 
din ultimele zile. Organizatorii 
intenționează să reprogrameze 
competiția în primele zile ale 
sezonului din toamna viitoare.
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NICOLAE ION ȚAPU PĂRĂSEȘTE ARENA!
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Șl ÎNTRECERILE jINTERNATIONALE i
reșterea continuă a valorii 
performanțelor înregistrate în 
sportul școlar a creat premi
sele transpunerii în viață a 
unei frumoase initiative apar- 
ținînd Ministerului învâțămîn- 

și Consiliului Național pentru

care va cîștiga turneul ci de 
aceea care va obține cel mai 
bun rezultat prin însumarea 
punctelor acumulate pînă acum 
în campionat cu cele realizate 
în acest ultim asalt. Ei bine, 
deși actuala campioană, Steaua, 
este principala avantajată prin 
„zestrea" din campionat (20 p 
față de 19 ale Politehnicii și 
Rapidului și 18 ale echipei Di
namo), considerăm că disputa 
este deschisă, tocmai datorită 
acestui infim avantaj. Așadar 
— să sperăm că așa gîndesc și 
competitorii — trofeul pus în 
joc poate reveni aproape în a- 
ceeași măsură fiecărei formații 
participante. Dar, pe lingă 
boldul de a cuceri titlul 
prem al țării, mai sînt și 
mobiluri care pot da (și
buie să dea), un plus de avînt 
și calitate protagoniștilor. Pe 
scurt : deținătoarei titlului
pe 1968 îi revine cinstea de a 
apăra culorile țării în marea 
competiție a „C.C.E."; Comite
tul Olimpic Român a oferit pri
mei clasate IN TURNEU, o cupă 
specială; F.R. Volei a hotărît 
ca această competiție să con
stituie o primă verificare ofi
cială, cum s-ar spune primul 
trial, in vederea alcătuirii lo
tului olimpic pentru Mexic.

Astăzi, în prima reuniune : 
Politehnica — Dinamo și Stea
ua — Rapid.

Așteptăm un spectacol spor
tiv pe măsura evenimentului.

: Nlcolae Ion Țapu va fi sărbătorit de
; ziartil nostru! vineri Ia ora 17 în sala de
: festivități a clubului sportiv Dinamo.
: Sînt invitați antrenorii și activiștii din
: cluburi și asociații, alergătorii și foștii
: rutieri, precum și iubitorii sportului cu
■ pedale,
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® Primul antrenor da ciclism
predă ștafeta

< N. I. Țapii a participat la „Turul
Franței" din anul 1936

> De 4 ori campion de fond
al României

„Voi fi și de acum încolo 
prezent ia cursele cicliste"

- declară pensionarul 
N. I. Țapu

V. Mormocea, Martie Ștefăneseu, 
Marin Niculescu, ion Delete, Sima 
Zosim și ceilalți „veterani" vor 
participa la sărbătorire

Muncitorii de la Combinatul Poli
grafic București îi pregătesc 
daruri fostului ciclist și antrenor

Steaua
la Frankfurt

I

I
I

im- 
su- 
alte 
tre-

Handbaliștii clubului Stea
ua — finaliști ai Cupei cam
pionilor europeni — pleacă 
astăzi spre Frankfurt, unde 
urmează să susțină, sîmbă- 
tă seara, meciul decisiv cu 
Dukla Fraga, campioana Ce
hoslovaciei. Delegația, înso
țită de antrenorii O. Nițescu, 
O. Nodea și medicul Gh. 
Mănescu, 
jucători : 
I. Iacob, 
Cristian, 
Gruia, C.
D. Roșescu, D. Alboaiea, M. 
Savu.

cuprinde următorii 
AI. Dincă, I. Belu, 
M. Marinescu, D, 
I. Popescu, Gh. 
Oțelea, Gh. Goran,

★
Finala Steaua — Dukla va 

fi arbitrată de Hans ROS- 
MANITH (R.F. a Germaniei).

loturile reprezentative pentru Balcaniada de tir
Orașul iugoslav Skoplje va 

găzdui, între 14 și 17 aprilie, 
Balcaniada de tir pentru armele 
cu glonț. Vor avea loc toate pro
bele, cu excepția celei de pistol 
viteză — din cauza lipsei insta
lațiilor respective. Țara noastră 
va fi reprezentată de următorii 
sportivi : pușcă, senioare : Mar
gareta Enache, Mariana Anto-

nescu, Aritiha Bițică, Iuliana 
Daroczi, Georgeta Șerban ; se
ntori : I. Olărescu, G. Vasilescu, 
Șt. Alerhand, P. Șandor, Gh. Si- 
corschi, Șt. Caban, M. Ferecatu ; 
juniori ; Marina Vasiliu, Florica 
Enache, M. Marin, Gh. Vlădan ; 
pistol precizie: N. Bratu, G. 
Maghiar, M. Dumitriu, L. Giuș- 
că.

I
I

tului 
Educație Fizică și Sport : perfectarea 
de întreceri sportive internaționale pen
tru elevi.

Prima acțiune de acest fel — în pri
măvara anului 1960. Atunci, pe stadionul 
de la Șosea, reprezentanții atletismului 
școlar din Capitală au primit vizita 
colegilor lor din Budapesta. în același 
an, în toamnă, elevii bucureșteni evo
luau în capitala Ungariei.

Acest concurs bilateral a însemnat 
doar începutul. Au urmat altele, chiar 
la nivelul reprezentativelor de țări — 
la atletism, schi și gimnastică, toate 
desfășurate sub semnul unei reușite 
depline.

Asemenea întreceri au stimulat elevii 
pentru obținerea de rezultate peste 
nivelul obișnuit, au scos la iveală ele
mente capabile să facă parte din lotu
rile naționale. Paralel, o dată cu afir
marea pe planul performanței a șco
lilor sportive, acestea și-ou propus ele 
însele să perfecteze întîlniri interna
ționale.

Școala sportivă nr, 2 din București, 
de pildă, care a inaugurat în 1961 
suita întrecerilor cu reprezentanții unor 
școli similare de peste hotare, a ajuns 
să aibă astăzi relații cu elevi sportivi 
din Bulgaria și Ungaria, din Cehoslova
cia și R. D Germană și, mai recent, 
din R. F. a Germaniei. Zeci de ase
menea întîlniri au loc anual, în con
diții de reciprocitate. Școala sportivă 
nr. 1 din București, școlile sportive 
din Cluj, Rîmnicu Vîlcea și Reșița au, 
de cițiva ani, în calendarul lor, întreceri 
sportive cu elevii din Bulgaria — din 
Russe și Tîrnovo, din Sofia și Silistra 
etc. Elevii Liceului nr. 4 din Timișoara au 
stabilit relații sportive cu elevii din 
Pancevo.

Este evident că întîlnirile sportive 
internaționale pot însemna pentru elevi 
un excelent stimul către performanță. 
Ambiția de a-și reprezenta cît mai 
onorabil culorile școlii, ale orașului sau 
ale țării îi face să manifeste un 
maximum de stăruință în pregătire.

Contactele cu școlarii din alte tari 
reprezintă și o punte, de stabilire a 
unor prietenii. Nu puține sînt cazurile 
în care tinerii sportivi corespondează 
între ei, își împărtășesc impresii în le
gătură cu meciurile la care au luat 
parte, își manifestă dorința de a se 
revedea pe terenurile sau în sălile de 
sport.

în fine, se mai evidențiază și un alt 
aspect -. contactele prin sport dintre 
elevii noștri și cei din țările pe care 
ei le vizitează constituie un factor de 
cunoaștere a unor orașe, a unor mo
numente de cultură și artă, adevărate 
lecții vii de istorie și geografie.

lată 
multor 
pentru 
sfera 
resort 
lată și motivul pentru 
unor astfel de întreceri 
an la an. Iar 1968 nu 
Important este — așa cum se sublinia 
și la O recentă Consfătuire organizată 
cu cadrele didactice de special.ifaîe — 
ca unor asemenea întreceri să li se asi
gure un cadru organizatoric adecvat. 
Ele să însemne o adevărată sârbă- 
toare, micii competitori să simtă că | 
iau parte la un eveniment cu totul s 
deosebit, ia un moment important din 
viata lor. 
cadru ‘ va 
succesul.

de ce ideea organizării cîf mai 
întreceri sportive internaționale 
elevi a găsit un 
de activitate o 
ale Ministerului

Două tinere bas
chetbaliste ÎȘi 
încurajează priit 

gesturi și vorbe 
coechipierele de 

pe teren

MINIBASCHET
CUPA ȘCOLII SPORTIVE NR. 1

teren fertil în 
organelor de 
învâțămîntului. 
care numărul 
crește de la 

face excepție.

Existența unui 
asigura, fără

asemenea 
îndoială.

Tiberiu STAMA |

Aseară, ia baschet
Despre „seriozitatea" cu care 

a fost privit meciul masculin de 
divizia A, disputat aseară în sala 
Dinamo din București, ne vor
besc scorurile pe reprize : pri
ma 54—31 pentru Dinamo, secun
da 45—31 pentru Rapid. piuai, 
deci, 85—76 în favoarea dinamo- 
viștilor, dar după un joc în care 
echipele au vină egală în specta
colul de slabă calitate, neintere
sant șl de loc atrăgător.

La fete, într-o partidă decisiva 
rămînerea în divizia A, 

Progresul
au realizat următorul 

scor : 41—43 (13—16; 38—38).

pentru
Voința București și 
București

întrecerea de minibaschet 
dotată cu „Cupa Școlii Sportive 
nr. 1“ din București a ajuns la 
a Il-a ediție. Competiția, des
fășurată timp de trei zile, a 
adus în sălile Dorobanți, N. 
Bălcescu și Palatul Pionierilor 
peste 200 de „minibaschetba- 
liști“ din Cluj, Oradea, Tg. Mu
reș, Satu Mare, Cîmpina, Plo
iești, Constanța, Giurgiu, Bra
șov, Pitești, Bacău și 
rești (Școlile sportive 
2, Școlarul și Palatul 
lor).

Conducerea Școlii 
nr. 1 dorește ca aceste
ale celor mai mici baschetba-

tradiționale, lu- 
salutăm cu căl-

în aceste zile 
in 

multă ener- 
întîmplă la 
s-au 

urma 
ce

foarte 
au

mai

în
ceea

Echipa de sabie a Bulgariei

Bucu-
nr. 1 și
Pionieri-

Sportive 
întreceri

vărsat 
insuc- 

este 
mulți 
arătat

liști să devină 
cru pe care îl 
dură.

Am urmărit
dispute deosebit de dîrze, 
care s-a consumat 
gie și — se 
aceaștă vîrstâ 
multe lacrimi 
eeselor... Dar,
mai important, 
dintre competitori 
frumoase calități și perspecti
ve certe de progrese.

Din cauza orei tîrzii 
s-au încheiat jocurile 
vom anunța cîștigătorii 
rul nostru de mîine.

la care 
finale, 

în zia-

a

a sosit in Capitală
Sabrerii din echipa olimpică 
Bulgariei sînt oaspeții scrime.

rilor noștri. Sportivii 
vor susține sîmbătă și 
că o întîlnire amicală 
prezentativa României,
rile vor avea loc în sala 
reasca IX.

Lotul 
prinde, 
kowsfci, 
Nicoîou

bulgari 
dumini-
cu re-
Asaltu-

F1O-

sabrerilor bulgari 
printre alții, pe 
Spiridonov, 
și Atanasov.

cu-
Dia-

Stavrev,

FOTBAL CLUB ARGEȘ-EXPERIMENT ADEVĂRAT 
SAU DOAR 0 FIRMĂ NOUĂ?

Această imagine — transmisă prin telefoto de agenția V.P.I. — înfățișează un moment 
al finalei turneului internațional de tenis de la Roma, în care jucătorii români Ilie Năstase 
(stînga) și Ion Tiriac intervin cu promptitudine la o minge, la fileu. Reprezentanții țării 
noastre au obținut o strălucită victorie în acest meci, dispunînd de perechea italo-australiană 
Nicola Pietrangeli-Martin Mulligan cu scorul categoric de 3—0. Ieri, în „finala românească" 
a probei de simplu, victoria a revenit maestrului emerit al sportului Ion Țiriac.

(Citiți amănunte la Ultima oră, în, pag. a

• Efervescență la Pitești • 1 000 de suporteri și-au achitat anticipat cotizațiile Planul 
de venituri a fost depășit pe primul trimestru ® Din 1969 clubul se va autofinanța 
integral 8. Unde se interferează noul și vechiul In dreptul jucătorilor nu «-a 
schimbat nimic ® Prin număr și importanță, aspectele stagnante amenință experimentul 

(pag. a 3-a)
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lua înputea

cu acces

SCHIULUI FRANCEZi

LA SINAIA

Masivul PIATRA MARE

POSTĂVARUL:Masivul

la

acestea,

POIANA BRAȘOV SOB SE L VACANTEI

G. RUSSU-ȘIRIANU

există 
cabana

proces
Asupra

se declară de acord cu 
articolului „Bucegii aș- 

un bun. gospodar", dar 
obiecție: consideră că

in
să

Piatra Mare, cu ame- 
unui drum de acces 
automobiliști.

lutnină 
Omul,

peste muntele pichiu-Vîn- 
zpnă foarte frumoasă dar 

puțin cunoscută, 
asemenea, merită a fi stu- 
posibilitatea creării unui

de

jiu are

Cer senin, luminat de raze blinde ; sălcii în mantie nouă 
de clorofilă, o barcă așteptîndu-și stăpinul. la marginea apei...

Și toate acestea învăluite in murmurul primăverii, chemare 
discretă dar irezistibilă spre marile frumuseți ale naturii.

: două tipuri de 
) receptor indivi
de televiziune și 
Indicațiile antre- 

fi recepționate la

După ce mărturisește că a 
ezitat, cîtva timp, să participe 
la ancheta ziarului nostru, 
tov. CALIN RIPEA din Bra
șov ne prezintă o listă suc
cintă cu propuneri. vizirul 
Valea Prahovei și masivul 
Piatra Mare șl Postăvarul, 
lata-le :

T ■ m- 
Bănciulescu a 

i fidel într-un 
ziarului.

dominați de aus- 
asaltau „mitul 

cu armele rațio-

a zonei turistice Valea Prahovei

Ancheta ziarului nostru: Valorificarea superioară

atașament total : 
fier, participare 

sacrificii,

lotul național nu au ce căuta 
elemente care abia atunci de
prind elementele de bază ale 
schiului alpin.
în metodica antrenamentului șl 

competiției, antrenorii francezi 
caută de mult să se debaraseze 
de metodele de antrenament con
siderate ca primitive. El aplică 
antrenamente pe toată durata 
anului, prelungirea activității pe 
zăpadă, folosirea mijloacelor cît 
mal aproape de specificul schiu
lui în perioada fără zăpadă, pre
gătirea completă, multilaterală,

o finalitate, 
obținem dip partea tin ----------- ... .....

de 
conștientă,

spirit de echipă. Toate

în Postăvarul ar fi indicat 
se construi up hotel tu

ristic în Poiana Ruia (așa 
cum se proiectase, de fapt) ; 
construirea unui teleferic cu 
cabine din Vaîea Timișului 
în Postăvarul ar fi un mij
loc de acces foarte convena
bil în acest masiv pentru 
turiștii bucureșteni.

— Pentru perioada de iarnă 
ar fi indicat a se amenaja 
pîrtiile de schi de Ia Sinaia 
— Valea lui Carp ; de cons
truit o cabană la cota 1 300 
pentru schiori (în anumite 
perioade, aceștia nu au posi
bilități de cazare) ; construi
rea unui teleferic de la Si
naia la Cota 1400 (cu cabine) ; 
amenajarea unui drum do 
coborire pentru schiori de la 
cota 1 400 la Sinaia : con
struirea unui motel la Iz
vorul Rece.

Zilele trecute, ne-a parvenit 
la redacție scrisoarea unui vechi 
turist din Ploiești, L. BLANCK, 
care, după cum ne mărturisește 
a avut „marea cinste de a face 
prima ascensiune în Bucegi ală
turi de Mihai Haret, ctjtor al 
drumeției în țara noastră".

D-Sft 
șutorul 
teaptă 
are o 
Iacul Scropoasa nu este indicat 
pentru patinaj căci în cazul in 
care gheața n-ar fi destul de re
zistentă s-ar putea produce ac
cidente fatale. Dar, spune d-sa, 
„la Scropoasa, pe malul lacului 
s-ar putea amenaja o plajă și o 
bază nautică înzestrată cu cîte- 
va bărci". Cititorul nostru face, 
șpoi, o serie de propuneri :

,Avind în vedere marele aflux 
turiști din timpul verii, ar fi

necesar să se amenajeze, pentru 
dormit, cantonul de pe Jepi, 
unde s-ar putea crea și un mic 
bufet.

Se impune revizuirea și, even
tual, amplificarea cabanei de pe 
vîrful Omul, unde totul lasă de 
dorit. Nu-mi explic de ce la sta
țiunea meteorologică din ime
diata apropiere 
electrică, iar la 
nu.

Cred că s-ar
considerare propunerea de a se 
construi o cabană pe Valea Ia- 
lomiței la punctul „Cascada la- 
lomiței", ca un punct de legă
tură intre cabanele Peștera și 
Omul.

Pe Caraiman, în zona Monu
mentului Eroilor, ar fi bineveni
tă o cabană mică sau un simplu 
refugiu. Tot o construcție sim
plă ar merita să fie plasată pe

— Construirea unei noi ca
bane în 
riăjarea 
pentru

Soare, creste montane profi- 
lîndu-se înșelător de apropiat, 
asaltul din ce în ce mai hotărît 
al verdelui, dar mai ales pre
ponderența copiilor și a adoles
cenților — iată caracteristicile 
splendidului sfirșit de martie 
din Poiana Brașov. Au fost, fără 
îndoială, semnele și efectele 
vacantei. Grupuri de elevi mari 
și mici, majoritatea cu echipa
mentul de rigoare, dar și nume
roși foarte tineri excursioniști 
aflați doar in trecere, veniți cu 
autocarele din colțuri mai înde
părtate ale țării au împînzit 
drumurile Poienii.

Ne-am ocupat mai îndeaproa
pe, de data aceasta, de tabăra 
unor școlari sportivi bucureș- 
teni. Anume, cei 27 de selecțio
nați ai secției de schi 'din cadrul 
Școlii sportive nr. 2 București, 
care, sub conducerea profesoarei 
Dorothea Ionescu ss pregăteau

mat intens ca de obicei in vede
rea viitoarelor competiții. Desi
gur, la ordinea zilei au fost an
trenamentele, pe cit posibil des
fășurate sus, în împrejurimile 
cabanei Cristianul Mare, pe pâr
tiile care urmau să găzduiască 
recent disputatele campionate 
naționale școlare : „Căldarea" 
Kantzelului, Sulinarul Lupului.

In general, dimineața s-au 
făcut treceri prin porți, acurate
ța tehnicii constituind grija de 
căpetenie ; după-amiaza — cobo- 
rîri. Urcarea din Poiana de jos 
și numărul coborârilor pe schiuri 
au depins, evident, de progra
mul și de... capriciile telefericu
lui. S-a lucrat cu neostoit entu
ziasm și vă putem da citeva 
dintre numele de prim plan ale 
secției: Ioana Georgescu, Ilea
na Polexe, Tudor Vespremeanu, 
oleacă răsfățații frați Radu și 
Adrian Chirulescu, Radu Cristea

traseul Podul Izvorului — Bol- 
boci, 
tufiș, 
încă

De 
diată 
țrașeii între muntele Păduchio
sul și Predeal, precum șl des
chiderea unui traseu între va
lea Doftanej și Predeal cu ple, 
carea din Valea Neagră, treeîn- 
clu-se peste culmile Prislopului, 
Unghia Mare și Gîrbova. Zona 
aceasta de o mare frumusețe 
sălbatică este acum cercetată 
doar de vînători și cțțiva turiști.

In ceea ce privește cabanele 
din munți, consider eă este bine 
ca ele șă-și păstreze un profil 
propriu, de loc pentru popas 
destinat drumeților. Ele s-au 
transformat într-un fel de loca
luri de petrecere... Ia altitudine. 
Pentru adevărații turiști, caba
nele ar trebui aprovizionate nu 
cu băuturi alcoolice, cj cu filme 
de fotografiat, baterii pentru 
lanterne, ilustrate etc,

Propun, în sfirșit, ca în toate 
stațiunile să existe la ieșirea 
din gări, panouri cu marcajele 
traseelor turistice din zona res
pectivă".

CONSTANTA, 3 (prin tele* 
fon, de la trimisul nostru). O 
nouă gală în jurul centurilor 
„Sportul" —- un mare succes, 
dincolo de rețeta celor 2 350 de 
spectatori plătitori din Sala 
sporturilor. Ip cel de al 4-lea 
oraș (după Cluj, București și 
Galați) care a găzduit pe cha- 
llengeri și deținători, putem 
restabili cîteva adevăruri. Exis
tă în toată țara o seamă de bo
xeri buni, lin public entuziast și 
pasionat pare ia 
Ceeg ce a lipsit 
va. A dăinuit 
cercuri credința 
cesive ale campionatului repu
blican — șj numai ele — sînt 
suficiențe pentru a ține în via
ță pugilismul autohton. Că nu 
este așa, au dovedit-o galele în 
care s-au pus în joc centurile 
„Sportul". Si aci, în municipiul 
tomitan, s-a vădit explozia de 
vitalitate, de curaj, de dor da 
harță ■ sportivă a unor boxeri 
mai puțin cimoscuți cărora nu
mai prilejul le-a lipsit pentru 
a-și demonstra calitățile.

Tapițerul Ovidiu Baciu din 
Constanța (Ia o virată plină de 
înțelesuri i 21 ani), avîntat în 
luptă, bătăios, cu o tipică alură 
de boxer, l-a învins pe mem
brul lotului republican Constan
tin Gbită, așa cum, înaintea sa, 
tîpărul strungar Ion Bănică din 
Medgidia, a ținut piept lui Va
cile Drăgan. Impresie deosebită 
a făcut și electricianul constăn- 
țean Marin Dumitrașcu (18 ani) 
care, cu directe șj 
dreapta extrem de 
a pus în dificultate 
stantin Ciucă și i-a 
meci nul. (Avînd un

sălile cu asalt, 
a fost inițiati- 
în anumite 

că fazele suc-

eroșee de 
puternice, 
pe Con- 
smulș un 

avantaj de

greutate, juniorul Dumitrașcu, 
de acord cu antrenorul său Ni- 
colae Buză, a amînat, foarte 
sportiv, prima S3 pretenție la 
centura „Sportul"). După cum 
se vede, vigoarea obținută prin 
muncă a egalat adesea forța 
întreținută doar la punching- 
ball.

învinșii de marți seara (stilis
tul craiovean Emil Constanti- 
nescu. puncheurul redutabil 
Ghaprghe Chivăr și lucidul Va- 
sile Antoniu) rămîn candidați 
valabili pentru meciuri viitoa
re. Prevedem, de pe acum, ex
traordinare revanșe cu prilejul 
finalelor campionatului națio
nal. Dar pînă atunci, provocă
rile pentru centura „Sportul" 
pot fi în continuare expediate 
pe adresa redacției noastre, din 
partea boxerilor ce se cred în
dreptățiți a aspira la ea. An
trenorii din toată țara, care-șl 
cunosc bine elevii, să renunțe 
la o anumită timiditate sau la 
ne justificata lor reținere și să 
ne semnaleze cu încredere in
tențiile lor. întrevedem, de pil
dă, succes deplin unor con
fruntări : Moldovan — Iliescu, 
Alexe — Msriuțan, Majai — 
Hodoșan și altora, precum sin- 
tem siguri că va stîmi plăcere 
reapariția lui Gîju, atunci cînd, 
dincolo de interesele sale per
sonale, se va hotărî să urce din 
nou în ring.

Apelul nostru rămîne vala
bil : nu-l lisați pe campioni sH 
doarmă liniștiți!

Victor BANCIULESCU

BBFitru automobile 
masivul Piatra Mare

(fiul maestrului emerit al spor
tului Emilian Cristea). Toate 
aceste activități de strictă spe
cialitate și actualitate au fost 
împletite cu clasicele, dar etern 
utilele activități de tabără: 
jocuri de cabană, audiții muzi
cale, lectură ș.a.m.d

Cei cărora li se va fi părut 
oarecum insolită activitatea în
dreptată spre performanță la 
schi a unor școlari bucureșteni, 
să le amintim că secția s-a cla
sat anul acesta pe locul 3 în fi
nalele pe țară ale concursului 
rezervat școlilor sportive și cen
trelor de schi. Este, in primul 
rînd, o dovadă că se pot obține 
rezultate bune, acolo unde se 
împletește munca asiduă 
competența.

fosile Costa și-o luat

la
nu

REȘIȚA, (prin telefon, de 
trimisul nostru). Parcă nici 
se putea altfel. Tradiția a fost 
respectată și de data aceasta, 
astfel că cei doi valoroși bra
siști ai țării noastre, Vasile 
Costa și Angel Șoptereanu, au 
părăsit rapida piscină din loca
litate (25 m) cu satisfacția cite 
unui titlu, precum și cu pro
misiunea reciprocă că data vi
itoare...

Pînă atunci, însă, să vedem 
cum a reușit timișoreanul fru
moasa performanță. Și de data 
aceasta s-a plecat foarte tare.

La 50 m (34,0), Șoptereanu, a- 
vantajat la întoarceri, condu
cea cu un avans minim, pe 
care și l-a păstrat și după cea 
de a patra lungime, unde a fost 
cronometrat într-un timp exce
lent : 1:11,9. Existau toate pre
misele să asistăm nu numai la 
o luptă titanică (Costa se apro
piase de rivalul său), dar și la 
o performanță excepțională : 
sub 2:30,0. La 150 m, egalitate 
perfectă într-un timp neobiș
nuit sportivilor noștri 1:51,0. In 
final, însă, preocupați mai mult 
de asigurarea succesului, cei 
doi brasiști nu au mai dat a- 
tenția cuvenită coordonării miș
cărilor. Lupta lor a fost dra
matică. Costa a trecut în frun
te după ultima întoarcere, de- 
mpnstrînd că finișul său încă 
nu a devenit monoton. Timpii 
înregistrați Costa 2:31,4 și

„Criteriul Primăverii

Pe terenurile Progresul se 
desfășoară întrecerile de tenis, 
„Criteriul Primăverii". Dintre 
cele mai interesante partide, 
menționăm pe cea de simplu 
fete (turul II), Felicia Bucur — 
Valeria Balaș, cîștigată de pri
ma cu 6—3, 8—10, 6—1. De ase
menea, partida de simplu băr
bați (turul II), T. Ovics — I. 
Kerecheș 4—6, 6—2, 6—2. Pri
mul a reușit să se impună da
torită unei game mai variate 
de procedee tehnice. Rezultate 
tehnice, simplu femei: turul II: 
E. Horșa — A. Cîrnaru 9—7, 
8—6, E. Dumitrescu — Z. Tu- 
dose 6—1, 6—1, A. Kun — D.

Sîrbu 6—2, 6—1; turul III : E. 
Dumitrescu — F.. Bucur 6—2,
6— 1. Simplu bărbați : turul 1: 
Mitrache — Navroțchi 0—6,
7— 5, 6—3, turul II: V. Marcu
— Mitrache 6—2, 6—4, Santeiu
— Bolder 6—3, 6—1; turul IU: 
V. Marcu — I. Hărădău 6—0, 
7—5, C. Dumitrescu — A. Ba
logh 6—2, 6—4, M. Komoroczy
— I. Huter 6—0, 6—1..

întrecerile continuă de Ia ora 
8,30 și 16.

C. PUFU —coresp.

EXEMPLUL
i

Iată-l pe Ion Olteanu (Dinamo București), noul posesor al 
centurii „Sportul", eschivînd o directă de dreapta

federația. Fără această perfectă 
organizare, campionii autentici 
nu pot fi descoperiți.

Constituirea actualelor consi
lii județene la noi, este un pri
lej de revizuire a planurilor de 
activitate, de dezvoltare a secții
lor și cluburilor, de revedere a 
calendarului, renunțîndu-se la 
centralizarea lui excesivă în 
Poiana sau Sinaia șl numai du
minica, impulsionînd toate loca
litățile care au condiții de prac
ticare a schiului, folosind mai 
mult profesorii de educație fizică

TREBUIE SA FIE UN IMBOLD PENTRU NOI
Am avut Qcazig de a ve^ea la 

lucru, în propriul său fief, for
midabila mașină a performan
țelor de înaltă clasă în schiul 
alpin care se cheamă „l’equipe 
de France de ski", ca și rotițele 
excepționalului său angrenaj au
xiliar, iar unii dintre dumnea
voastră, dragi cititori, nu de 
mult, pe Glăbucet sau Sulinar, 
l-ați adrnirat pe unul din repre
zentanții noului „val" francez, 
Jean-Pierre Atlgert.

întrebarea pe care cu siguranță 
v-ați pus-o am intuit-q și eu : 
în ce constau „secretele" per
formanțelor francele ?

Poate nu ne va fi greu să le 
descoperim, de vreme ce însuși 
antrenorul echipei sgle masculine, 
Rene Sulpice, ne făcea, nu de 
mult, să deprindem la Poiana 
„tainele" metodei de învățare 
franceză, Honore Bonnet a celor 
de competiție și, reGent, Walter 
Trilling a pregătirii speranțelor. 
Și, afiîndu-ie, să vedem în ce 
măsură ne sînt nouă folositoare 
(în treacăt fie spus, pentru a 
pregăti Jocurile Olimpice de la 
Sapporo nu numai din punct 
de vedere organizatoric japone
zii au trimis la Grenoble 80 
observatori), deoarece experiența

franceză nu poate fi ignorată de 
nimeni.

Fără a ști că va vizita Româ
nia, în decembrie, la Contamines, 
domnul Trilling se interesa de 
schiul românesc. O făcea dato
rită evoluției tinerilor noștri. 
Apoi, cu ocazia „Cupei Poiana", 
de pe promontoriul oferit de 
Kantzej, într-un tur de orizont 
descoperea cu aceeași surprin
dere minunatele condiții naturale 
pentru schi ale Predealului, Di- 
hamului (aproape abandonat), 
Bucegilor, Făgărașilor. De alte 
zări nu mai era pevoje. Reflexiile 
sale ? Nu revin asupra lor, 
trucît Victor T“ ' ' 
făcut-o concis și 
număr trecut ai

Nu de mqlt, (■’ 
trieci, francezii 
invincibilității" < 
naiului și logicii. Au reușit în- 
țr-adevăr spectaculos, fără, însă, 
a se fi petrecut un miracol. 
Innsbruck, Portillo, Grenoble 
sînt etape glorioase ale Unui 
drum magistral parcurs.

Care este deci „secretul" reu
șitei lor ?

Au înțeles la timp că trebuie 
să revizuiască aproape totul : 
sistemul de organizare a schiu
lui, planul de învățămînt, siste-

și foștii schiori, nemaiașteptînd 
totul din partea federației. Parti- 
cipînd la toate competițiile orga
nizate de federație pe plan re
publican, talentele din regiuni 
au un larg cîmp de afirmare și 
contact cu elita schiului.

Intr-up articol trecut, am vor
bit despre importanța mijloa
celor necesare, a materialelor de 
cars, probleme rezolvate atent 
de francezi în conformitate cu 
faimosul lor plan de atac. Și noi 
va trebui să mărim numărul 
mijloacelor mecanice (măcar cele 
prezente să fie eliberate de 
spiritul birocratic), să avem bo
canci corespunzători, legături de 
tip „securit" și schiuri de bună 
calitate pentru copii, pîrtii ’ 
toate nivelele.

Pe planul procesului de 
struire, copiii francezi încep 
practice schiul organizat de la o 
v|rșță fragedă (Killy a încălțat 
prima pereche de schi la 3 ani 
și 4 luni). La 5 ani, un copil 
poate obține primul galon al 
consacrării — prima stea — ; cea. 
de-a treia la 8 ani și „Căprioara 
de bronz" în anul următor. Zece 
ani este vîrsta la care se poate 
înscrie într-un club sportiv, 
abandonînd schiul sub 
joc, în favoarea uniți

sportiv, 
formă de 

mal

ii readuc pe cei doi 
înoțători români în 

fruntașilor brasului 
în urma lor, P. Teo- 

(2:35,6) și veșnic tînă- crauliștii 
de 4x100

400 m

cursă, Jean-Claude Killy, triplu campion olimpic, ciștigălor 
„Cupei mondiale", cel mai demn reprezentant al schiului 

francez

aplicarea eforturilor mari în an
trenamente, conjugate cu soli
citări maxime a întregii game de 
cunoscute tehnice și tactice, do
zare în participarea la competi
țiile internaționale, studiu și me
tode strict individualizate pen
tru fiecare sportiv. însă aportul 
francez este mult mai important 
în metodica antrenamentului, 
recurgînd în particular la teh
nica relaxării pentru a elimina 
rapid oboseala și a reechilibra 
nervos schiorul, iar în domeniul 
tehnic, grație lui Killy, aplică 
concepția economiei sutimii de, 
secundă (la fiecare metru de 
teren o problemă de rezolvat) 
și educației simțului zăpezii, în 
care rezidă secretul esențial al 
alunecării și echilibrului. Putem 
fi siguri că, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, toate aceste me
tode se vor repercuta și asupra 
procesului de învățare și încă 
o dată schiul de cursă va servi
procesului < 
o dată schiul de cursă 
masa schiorilor.

Adăugăm, la toate ______ ,
tehnica îp sprijinul dirijării an
trenamentului • -
aparate (radio 
dual, cameră 
magnetoscop), 
norului pot 1 
mare distanța și chiar în timpul 
cursei. Pe pistă este instalată o 
csimeră electronică, iar lu capătul 
pîrtiei aparatele receptoare cu 
ecran de control. Seara în hotel, 
în prezența sportivilor, magne- 
toscopul redă pe up ecran de 
televiziune în alură normală sau 
cu raienti, aspectele zilei de an
trenament sau din cursă. . a.

Iată, intr-adevăr un 
științific de pregătire. ___
tuturor acestor aspecte va tre
bui să reflectăm și noi.

Ei bine, nimic din ce s-a spus 
pînă acum 
dacă nu 
sportivilor 
disciplină 
activă și 
dăruire, 
aceste atribute au caracterizat 
eepipa de schi a Franței.

Mulți au atribuit succesul lui 
Tăbăraș și Cristea din acest an 
materialelor de cursă. . Puțini 
știu, însă, că amȘndoj au muncit 
enorm. Primul pentru menține
rea prestigiului și a rezista asal
tului colegilor mai tineri, celă
lalt pentru consacrarea deplină. 
Iar la toate acestea, se adaugă 
încrederea în forțele celorlalți 
coechipieri.

Am rămas tributari încă unui 
complex de — hai să-i zicem — 
inferioritate de cite ori ne în- 
tîlnim cu adversari străini. La 
recentul concurs internațional, 
deși acasă, schiorii noștri — mai 
ales la slalom — gu acționat 
timorat. Explicația ? Datorită sla
bului contact internațional. De
pășirea acestui prag psihic nu 
poate fi posibilă decît prin reali
zarea unor contacte permanente 
și mai puțin simboljce.

Schiul nostru alpin a avut în 
acest an uneie succese. Avem 
datoria — și obligația — de a 
nu plafona încă/o generație de 
schiori foarte talentată — Cristea, 
Munteanu. Brenci, Vulpe — asa 
cum s-a întîmplat cu alta la fel 
de valoroasă — Tăbăraș, Bălan, 
Gohp, Zangor, Focșeneanu. O 
cer investițiile făcute pînă acum, 
perspectiva dezvoltării stațiunilor 
de munte, avîntul sportului nos
tru în genere și obligația mo
rala față de talente cu nimic 
mai prejos, după cum afirmă 
domnul Trilling, pleiadei de ti
neri ai țărilor alpine. Exemplul 
polonezului Bachleda nu ne dă 
de gîndit ?

Nu este " ' 
munți și ___ _
realizăm cu toții acea 
de care 
care un 
Cristea 
fruntea

instructiv; întrecerilor cu carac
ter de joc le iau Jocul cursele, 
în funcție de valoarea dobîndiță, 
cQpjii devin „cavaleri" 
delor următoare, iar 
și comitetele regionale 
atenției antrenorilor 
naționale.

Avem într-adevăr 
pentru „metoda 
franceză", avem 
todă“ a noastră 
punct, dar ne lipsește acest sis
tem stimulativ de progresie a 
învățării și chiar competițional 
la copii și adulți debutanți. Ac
tualul sistem competițional va 
trebui lărgit la nivel județean, 
mai ales la copii și juniori, iar 
elementele dotate ale școlilor 
sportive să fie încredințate clu
burilor.

Selecționarea elementelor de 
valoare pentru loturile republi
cane trebuie făcută cu mult dis- 
cernămînt, 
„patriotisin 
avînd un 
ațît pentru 
cît și pentru masa de

mul de selecție, metodica antre
namentului și competiției. Apoi, 
(așa cum scria Victor Francisc 
în „Le journal du Dimanche", 
în interviul luat lui Bonnet), o 
muncă încăpățînată, minuțioasă, 
o muncă de echipă, înțelegînd 
prin echipă, toți factorii chemați 
să sprijine progresul ’ 
federația, comitetele 
tehnicienii, antrenorii,

Fără a intra în amănunte, să 
încercăm să ne oprim puțin asu
pra fiecărui factor.

Pe plan organizatoric națio
nal, federația franceză cuprinde 
14 comitete 
buri, 439 000 legitimații. Adăugăm 
jși aceșțca
„Cjase de Rcigc- , (.ctLit; vcli cțtpiie: 
furnizoare de talente clqburilor), 
echipele de speranțe, rezerve na
ționale.

Interesant de remarcat este 
faptul că sarcina alimentării 
echipelor naționale revine comi
tetelor regionale și duhurilor, 
carp își au o viață a lor internă, 
multă independență și inițiativa, 
colaborînd intim' și activ cu

schiului : 
regionale, 
sportivii.

al gra- 
cluburile 

îi propun 
loturilor

preferințe 
învățare 
o „hie- 

bine pusă la

<4e 
chiar

regionale, 1480 ciu
5:54,5; 2. N. Ștefănescu 
5:54,7; 400 m mixt (b): 

Belea (Șc. sp. 2) 5:03.7 
de seniori și juniori) ; 

Moraru (Stegua) 5:05,6;

școlile, faimoasele 
peige*‘, (adevăratele

In lipsa cam- 
recordmanului 
— lupta pen- 
dat între VI. 

_Tat. 
con- 
mij- 
spa-

® sSrâlucită reranșâ
Șoptereanu 2:31,7 — sînt foarte 
buni și 
talent.ați 
plutonul 
mondial, 
dorescu
rul G. Săruleanu (2:38,0) au rea
lizat promițătoare recorduri per
sonale.

O altă probă cu o neobișnuită 
strălucire pentru natația româ
nească a fost cea de 400 m 
mixt a seniorilor, 
pionului și 
țării — D. Nagy 
tru întîietate s-a
Moraru, VI. Belea și N. 
După 
ducea 
locul 
tele), 
cu 
Recordul 
mai ales 
manifestau o prospețime neobiș
nuită. Lungimile de bras le-au 
fost însă fatale, ele necesitînd 
aproape 90 de secunde. înain
tea ultimei sute, egalitatea era 
perfectă. La craul, însă, VI. Be
lea a întors de fiecare dată ro
stogolit (spre deosebire de ad
versarii săi), ajungînd primul 
la sosire. A fost cea mai puter
nică cursă de 400 m mixt din 
istoria nătației românești, pri
mii trei clasați coborînd sub 
recordul țării.

Dintre celelalte performanțe 
ale ultimei reuniuni, s-au de
tașat cele realizate de Gica Ma
nafu la 200 m bras (2:55,0), care 
începe să-și amintească de 
promisiunile făcute in urmă cu 
doi ani, și de E. Aimer care la 
15 ani termină o cursă de 100 
m delfin în 64.5. și aceasta după 
ce cu 30 de minute înainte in-

prima sulă, delfinul, 
Moraru (67.0), iar la 
întrecerii (a urmat 

frunte se afla Belea,
timp excelent: 2:24,5. 

tării era în pericol, 
că cei trei combatanți

în
un

cheiase epuizanta probă de 200 
m craul în 2:10,5 (record per
sonal). în sfîrșit, ar mai fi de 
reținut recordul lui D. Gheor- 
ghe (2:10,0) la 200 m liber, pre
cum și cel realizat de 
de la Steaua în ștafeta 
m (3:49.0).

Rezultate : Seniori:
mixt (f): 1. M. Horvath (Șc. sp. 
Reșița) 
(Rapid)
1. VI.
(record
2. VI.
3. N. Tat (Olimpia) 5:06,3; 200
m bras (f) : 1. Clica Manafu 
(Șc. sp. Galați) 2:55,0 (record 
de senioare și junioare); 2. Cris
tina Stănescu (Dinamo) 2:00.5; 
200 m bras (b): 1. V. Costa (Po
litehnica Timișoara) 2:31,4 (la 
0.2 sec. de rec. țării); 2. A- 
Șoptereanu (Steaua) 2:31,7; 3. F. 
Teodorescu (Steaua) 2:35,6; 4.
G. Săruleanu (Steaua) 2:38,0: 
4x100 m liber (f): 1. Școala 
sportivă Reșița 4:39,8 (record de 
senioare și junioare); 4x100 m 
liber (b): 1. Steaua (Slavic 58,0, 
Moraru 57,7, Teodorescu 58,3, 
Gotter 57,0) 3:49,0 (record na
țional); 2. Olimpia Reșița 3:59.3: 
JUNIORI: 200 m liber (f): 1. 
D. Coroiu (Șc. sp. Reșița) 2:31,5; 
2. C. Cehamzuc (Șc. sp. 2) 2:33,7; 
200 m liber (b): 1. D. Qheor- 
ghe (Școlarul) 2:10,0 (record ju
niori); 2. E. Aimer (Șc. sp. 
Reșița) 2:10,5; 100 m delfin (f)!

G. Cerbeanu (Școlarul) 1:12.5;
H. C. A. Sterner 1:10,7; 100 
delfin (b): 1. E. Aimer 64,5,
I. Miclăuș (Șc. sp. Sibiu) 66,4, 
C. Roljc (Șc. sp. Timișoara)

1.
2.
m
2.
3.
67,8.

Adrian VASILIU

eliberată 
local", 

caracter 
sportivul

de acel 
bineînțeles 
stimulativ 

selecționat, 
schiori. în

Bulc (Beiuș) 44,62; JUNIORI II 
— 80m:V. Ujlaki (Oradea) 9,3; 
disc: I. Costea (Beiuș) 47,34; cio
can: E. Pop (Bistrița) 44,48. Re
marcabile în special rezultatele 
atletelor din Beiuș, la înălțime 
și suliță junioare mari. (V. 
SERE — coresp.).

@ Concurs școlar la Cluj.

ÎN PABCOI ȘI PE SMDI0HE
La Oradea a avut loc tra- 

ditiQnalul concurs de primăva
ră al Șcplilor sportive. Aceas
tă ediție (a 6-a) a adunat la 
start peste 540 de elevi (!), re- 
prezentînd aproape toate șco
lile sportive din țară. Dintre 
rezultatele înregistrate, notăm: 
JUNIORI I — lungime: L. Sza
bo (Tg. Mureș) 6,69; prăjină ■ 
Șt. Berek (Oradea) 3,60; ciocan: 
L. Stojan (Brașov) 44,64; JU
NIOARE I — înălțime: O. 
Fuliaș (Beiuș) 1,58; suliță: G.

155 de elevi, din 28 de școli, 
și-au disputat prima etapă a 
tetratlonului școlar. Cu acest 
prilej, Eva Zorgo (născută în 
1954) a realizat 295 p la tetrat- 
lon fete, rezultat superior re
cordului republican, la copii. Pe 
probe : 60 m — 8,3; lungime — 
4,77; înălțime — 1,33; aruncarea 
mingii de oină — 56,00. La bă
ieți a cîștigat loan Pațiu cu 
276 p. El a obținut un timp bun 
la 60 m: 7,4 s. (P. NAGHI — 
coresp.).

suficient să avem 
zăpadă ! Trebuie să 

„echipă'4 
vorbea Bonnet, fără de 
nume ca Munteanu sau 
nu poate apărea în 

piramidei schiului alpin, 
prof, ion MATEI 

antrenorul lotului de schi alpin

@ Peste 500 de elevi și stu- 
depți timișoreni au participat 
la „Crosul Primăverii", desfășu
rat în Parcul de cultură și o- 
dihnă. Cîștigătorii : JUNIORI 
II — D. Pavlov (Lie. 10); JU
NIORI I — C. Wagner (Șc. 
prof. C.F.R.); SENIORI — M. 
Bota (Universitatea); JUNIOA
RE II — Maria Kovacs (Lie. 8); 
JUNIOARE I — Maria Cărun
ții (Gr. șc. economic); SENIOA
RE — Eva Fuhr (Universitatea). 
(EM. GROZESCU — coresp.).

® Rezultate de la concursul 
organizat de C.S.M. Cluj : 100 
m: P. Rogozan 11,2; 5000 m : I. 
Căpraru 14:55,8; 400 m fete:
Ana Jakab 61,2. (P. RADVAN1 
— coresp.).

3 Tot la Cluj, cros școlar în 
parcul V. Babeș. Cîștigători : 
800 m fete : A. Lăpădeanu (Lie. 
11); 1000 m: A. Buzdin (Lie. 
5); 1500 m: T. Szekely (Lie. 11). 
(Z. DEAKY — coresp.).



VlLCEA, 3 (prin telefon).
4 000 de spectatori au ur- 
cu viu interes, disputa din-

mai susține un joc
respinge și An- 
•uțător în poartă: 
Cluj. Repriza a

„1“ Cluj și Progresul vorCALIFICARE COMODA A RAPIDULUI

Optimile de finală

REZULTATE TEHNICE
BRAȘOV : Dinajno Bacău—Petrolul 2—1 (0—0) 
CRAIOVA : Steaua—Politehnica Timișoara 2—1 (1—1) 
BACAU : Dinamo Buc.—Chimia Suceava 1—0 (0—0) 
BUCUREȘTI: Jiul—Vagonul 1—1 (1—1, 1—1)
PLOIEȘTI : Politehnica Iași—F.C. Argeș 5—1 (2—1) 
PITEȘTI: Rapid—„U“ Craiova 3—0 (2—0)
SIBIU : C.F.R. Timișoara—A.S.A. 1—1 (1—1, 1—1) 
RM. VÎLCEA : „U“ Cluj—Progresul 1—1 (0—0, 1—0)

Duel pentru balon între Deselnicu (Universitatea Craiova) 
și Ion lonescu (Rapid) Foto : F. BRANDHUP

Politehnica lași—F.C. Argeș 5-1 (2-1)!!
telefon,

— Circa 
fost ieri 
spectacol

PLOIEȘTI, 3 (prin 
de la trimisul nostru). 
7 000 de ploieșteni au 
martori oculari la un 
pe care-l „crezi numai dacă-l 
vezi". F. C. Argeș, principală 
pretendentă la titlul de cam
pioană, a fost SURCLASATA 
și, pe alocuri, ridiculizată de 
divizionara B, Politehnica Iași. 
A fost un spectacol unic, fil
mul jocului fiind compus din 
secvențe aprioric incredibile 
dar care s-au petrecut aevea, în 
fața unei asistențe făcută real
mente șah-mat. Cine oare poate 
tă-și închipuie dueluri Leahu — 
Barbu, Caratașu — Ilie Ste- 
lian, Lupea — Dobrin, în care 
primii, iluștri necunoscuți, să-i 
domine dezinvolt pe „maeștri", 
să-i „piardă pe drum" in faze 
pe egre, ascultîndu-le descrie
rea, ultimul amator de fotbal 
din țara noastră le-ar conside
ra de domeniul glumelor olte
nești...

Meciul de ieri n-a fost însă 
o glumă deși, repet, studenții 
ieșeni ne-au dat la un moment 
dat impresia că... glumesc cu 
prestigioșii lor adversari. în
ceputul partidei anunța un re
zultat „normal". în min. 11, o 
minge in adincime îl găsește 
pe Kraus care sprintează tio- 
tărît și marchează : 1—0. Fără 
a se intimida, ieșenii trec cura
jos la atac și reușesc în min. 
26 egalarea. Constantinescu 
iese la o minge ca un autentic 
fundaș, depășește linia careului 
de 16 m, trimite o pasă de 
40 m lui Incze, care pătrunde și 
centrează la Cuperman ; ata-

CRAIOVA, 3 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru).— 
Stadionul central ș 8 000 de 
spectatori; timp excelent. Au 
marcat : Constantin (min. 1) și

■ Au 
lentru 

pen-

C.F.R. Timisoara- 
A.S.A. i-1, 

după prelungiri
SIBIU, 3 (prin telefon). — 

înscris: Pavlovicl min. 23 pe 
A.S.A. și Seceleanu min. 73 
tril C.F.R. Arbitrul Nicolae Mi- 
hăilescu (București) — foarte 
bun.

Spectatorii prezenți în tribu
nele stadionului din Sibiu ați a- 
vuț ocazia să asiste la unul din
tre cele mai frumoase meciuri 
de fotbal disputate la Sibiu în 
ultimii ani. Performera acestei 
plăcute partide a fost fără îndo
ială divizionara B. — C.F.R. Ti
mișoara.

în prima parte a jocului se 
părea că militarii vor obține o 
victorie ușoară mai ales că în 
min. 23, la un atac, Pavlovicl 
concretizează o minge respinsă 
de portar. Dar, aspectul jocului 
se schimbă și în min. 31 Czako 
,. scoate" cu greu o minge din 
picioarele lui Seceleanu, iar în 
minutul următor, Fodor scapă 
pe extremă și înscrie în poarta 
goală. Dar arbitrul de tușe sem
nalizase ofsaid. în min. 35 ace
lași Fodor trimite cu capul de 
aproape peste bară. Spre finalul 
reprizei întîia jocul devine dur. 
Tn repriza a doua mureșenii dau 
semne de oboseală în timp ce 
ceferiștii pornesc pe contraa
tacuri. evidențiindu-se Bungău 
prin excelentele sale șuturi de 
la distanță, și Panici, prin spec
taculoasele curse pe extremă. în 
min. 73 Bungău este faultat gro
solan de Chiru si tot acesta e- 
xecută lovitura liberă de la 30 m 
pe care Seceleanu o fructifică, 
trimițînd cu capul în plasă: 1—1. 
Cu 15 min. înainte de sfîrșitul 
reprizei a doua timișorenii exe
cută un adevărat recital fotbalis
tic, viu aplaudat de spectatori, 
în prelungiri tot ei ratează nu
meroase ocazii prin Panici. Se
celeanu și Morovan.

C.F.R. : Tatar—ZorescUj Mu- 
schiei. Calinin, Speriosu, Samson,; 
Bungău. Morovan, Fodor, Sece
leanu, Panici (min. 109 Cioroga- 
ru).

A.S.A. : Solyom—Chiru; Balast; 
Toțh, Czako. Dumitriu III. Siko 
(din min. 91 Ciutac); Kaniaro, 
Pavlovicl. Mureșan ?î "Raksi.
I. IONESCU, coresp. principal

fen\ în rfCupa Bakdnieâ'-

Farul — Genclerbirligi (Ankara) 3-1
CONSTANȚA, 3 (prin telefon). — 

Oaspeții, venițl să primească cît 
mai puține goluri, au pus ac
cent pe apărare, jucînd cu Cen- 
det pe post de „libero".

îngrijorătoare pentru evoluția 
viitoare, eclipsa de formă a echi
pei Farul care, în plenitudinea 
forțelor ar fi putut cîștiga la 
un scor astronomic. Punctele 
învingătorilor au fost îhscrise 
de Icncu (min. 21), dintr-o pasă 
a lui Manolache, (min. 36) cu 
concursul apărării oaspete, Tufan 
(min. 50) tot dintr-o pasă a lui 
Manolache. Unicul gol al oaspe-

spre 
căl- 
Gol 

cele-

cantul ieșean plonjează 
poartă, reluînd mingea cu 
citul sub bară: 1—1.
acrobatic rarisim. La 
lalte goluri, semnate de Incze 
(min. 43), și Lupulescu (min. 
51, 52 și 67), același Cuperman 
(cel mai bun om de pe teren) a 
avut rolul coautorului.

Amintind că la scorul de 1—0 
pentru F. C. Argeș, arbitrul 
Toth a refuzat Politehnicii un 
penalti în urma unui fault în 
careu asupra lui Lupulescu șt 
menționînd „distracția" ieșeni
lor din ultimele 20 de minute, 
avem în vedere cauzele obiec
tive care au făcut ca partida 
de la Ploiești să nu se încheie 
la un scor handbalistic.

Prin aceasta relevăm, impli
cit, „identitatea" celor două 
protagoniste : dacă ieșenii au 
practicat cea mai mare parte 
din timp un fotbal excelent, co
lorat, eficace, piteștenii au pa
rodiat fotbalul.

Logic, au suferit un k.o. u- 
militor dar pe deplin meritat...

POLITEHNICA IAȘI : 
stantinescu 
Stoicescu II, Deleanu, 
nescu 
Leahu, 
perman,

F. C. 
ciulete, 
Ivan (min. 46 
Ioniță, Olteanu, Nuțu, Kraus, 
Dobrin, Jercan.

A arbitrat Al. Toth (Oradea) 
ajutat de C. Dragu și V. Gli- 
gorescu.

Marius POPESCU

Con-
Roniilă, Lupea, 

Ștefă- 
(min. 78 — Caratașu), 
Incze, Lupulescu, Cu- 
Gavrilă.
ARGEȘ : Stan — Pă- 
Barbu, Ilie Stelian, 

Prepurgel),

pe alocuri jntr-o ade- 
„bătută" oltenească, 

amuze publicul dar, în 
timp, să convină de 
bucureștenilor. Aceș-

Tătaru II (min. 55), respectiv, 
Surdan (min. 40). Dr. Emil 
Vlaiculescu (Ploiești) a arbitrat 
corect.

încurajați de iureșul une; ga
lerii studențești, timișorenii 
sint aceia care au început „ho
ra" jucînd multă vreme la mij
locul terenului. Dansul, trans
format 
vărată 
avei să 
același 
minune 
tia, făcînd mai mult fotbal si 
mai puțină... coregrafie, arătîn- 
du-se mai deciși în fazele de 
finalizare au cîștigat pe merit.

După două ocazii ratate de 
universitari, în primele 5 mi
nute, Manea centrează la un 
contraatac, Sorin Avram face o 
fentă spectaculoasă, lăsînd ba
lonul să „curgă" pînă la Con
stantin, și „profesorul" înscrie 
din marginea careului un veri
tabil gol-școală. Timișorenii nu

BACAU, 3 (prin telefon). — 
Nu a lipsit mult ca sucevenii 
să reediteze surpriza produsă 
de „vecina" lor, Foresta Fălti
ceni, care — anul trecut — tot 
pe stadionul din Bacău, a eli
minat din Cupă pe Rapid. Dacă 
acest eveniment nu s-a pro
dus, de vină sint înaintașii care 
au ratat copilărește. Scorul pu
tea fi deschis în min. 1, dar 
Nicolau, pătruns singur în ca
reu, a tras pe lingă bară. In 
această repriză au mai irosit 
ocazii de gol Gălățeanu, Nico- 
lau și Danileț. Spre sfîrșitul re
prizei .inițiativa este preluată 
de bucureșteni, dar nimeni nu 
reușește să producă emoții la 
poarta lui Petcu. De altfel, în 
cele 45 de minute dinamoviștii 
nu au tras .pe spațiul porții 
decît... un șut.

La reluare, bucureștenil 
creează cîteva acțiuni mai cla-

ților a fost realizat de Hayret- 
tin, în min. 76.

Arbitrul albanez Ramid Prelja, 
ajutat la margine de Ilie Dră- 
ghici și Emil Martin, a condus 
corect următoarele formații:

FARUL: Ștefănescu—Georgescu, 
Mareș, Tîlvescu, Antonescu, MA
NOLACHE, KOSZKA, Sasu, Tu- 
fan, IANCU, Kallo.

GENCLERBIRLIGI: S e 1 g i u c
(min. 63 Orhan)—Ekrem, Fail?, 
Aii, CENDET, Tefeik II, Dirani 
(min. 63 Tefeik I), Hayrettin. 
Temei, Burhat, Zeynel.

C. POPA-coresp. principal

Meciul de ieri, de la Pitești, 
dintre Rapid și Universitatea 
Craiova părea să constituie u- 
nul din capetele de afiș ale op
timilor „Cupei României". 
L-am așteptat cu viu interes, 
presupunînd că vom asista la 
un joc dinamic și spectaculos, 
la o dispută echilibrată, des
chisă oricărui rezultat. Speran
țele noastre și deopotrivă ale 
celor 7 — 8 000 de spectatori: 
piteșțeni care au populat tri
bunele stadionului hl Mai’1 nu, 
s-au împlinit însă. Dimpotrivă, 
desfășurarea acestei partide 
ne-a produs o mare dezamă
gire, aspectele negative depă- 

CUPA ROMÂNIEI
șindu-le cu mult pe cele pozi
tive.

Cu Năstureseu și lonescu în 
formație (primului expirîndu-i 
suspendarea, iar cel de-al doilea 
restabilit după accidentul sufe
rit cu 10 zile în urmă), Rapidul 
(fără totuși a străluci) s-a im
pus mai ușor decît era de aș
teptat, depășindu-și adversarul 
în toate privințele și realizînd 
o calificare comodă. Giuleștenii 
au jucat mai calm, nțai ordo
nat, s-au apărat cu siguranță și 
au construit mai bine acțiunile 
ofensive, înscriind 
și ratînd numeroase 
favorabile.

în schimb, echipa 
a constituit o deziluzie, evolu
ția ei de ieri fiind sub nivelul 
care se pretinde unei formații 

trei goluri 
alte ocazii

craioveană

DUPĂ 120 DE MINUTE

Fcrto : V. BAGEAC

avut în rni- 
ocazii clare 
în min. 40, 
de la 30 m

II
o 
si 
ce

aparent „inofensivă" 
scorul la 2—1, ceea 
dovedi suficient pentru 
să obțină calificarea în

s-au descurajat, au 
nutele 17, 19 și 36 
de a egala. Totuși, 
la o lovitură liberă 
executată de pe partea dreap
tă, Surdan reușește să înscrie. 
Se părea că golul egalizator îi 
va purta pe studenți spre vic
torie. Dar, în min. 55 Tătaru 
urmărește cu perseverență 
minge 
ridică 
se va 
Steaua 
sferturi.

STEAUA : Haidu - Sătmă- 
reanu, Jenei, Hălmăgeaniț, Ro
tarii — D. Popescu, Voinea - 
Sorin Avram, Constantin (min. 
84 Melenco), Tătaru II, Manea.

POLITEHNICA : Popa — 
Grozăvcscu, Bodrăjan, Mure- 
șan, Rotaru, Petrovici, Gu
tuii — Popanică, Surdan, Do- 
bîndă, Regep.

ST. GURGUI—coresp. principal 

Au 
au 
su- 
au 

mi-

re, dar Haidu, Ghergheli și 
Pîrcălab ratează cu ușurință.

Jocul devine mai animat, dar 
singurul gol este înscris abia 
în min. 79, cînd, la o învăl
mășeală în fața porții, Naghi 
introduce mingea în plasă.

In general, jocul nu s-a ridi
cat la nivelul așteptărilor, 
cîștigat dinamoviștii care 
știut să tempereze elanul 
cevenilor și care, în final, 
reușit să mențină rezultatul 
nim necesar pentru calificare.

CHIMIA SUCEAVA : Petcu
— Nedelcu. Gheghi, Mărcules- 
cu, Stere, Roșu. Borcan, Nico- 
lau, Teodosiu, Danileț, Gălățea- 
nu (min. 65 Băcanii).

DINAMO BUCUREȘTI: Datciț
— Popa, Boc, Dinu, Ștefan, 
Ghergheli, Stoenescu, Pîrcălab. 
Varga (mini 60 Lucescu), Naghi. 
Haidu.
ILIE IANCU — coresp. principal

Invitație pentru elevi
Stadionul Dinamo adăpos. 

tește azi după-amiază, înce- 
pînd de Ia ora 16, un meci 
internațional de fotbal : înțîl- 
ntrea dintre echipele de ju
niori aîe cluburilor Dinamo 
București și Spartak Sofia, 
în deschidere, la ora 15, se 
vor întrece două selecționate 
Cîe copii ale centrului de fot
bal Dinamo. în pauze, vor 
avea loc demonstrații atletice 
ale sportivilor de la „Tînărul 
dinampviăt".

Elevii din București au in
trarea gratuită. 

din prima divizie. Jucătorii săi, 
cu excepția lui Niță, au arătat 
prea puțin in materie de fotbal, 
întreeîndu-se însă în durități 
și în alte manifestări nespor
tive (în acest sens Deselnicu a 
întrecut toate recordurile), asu
pra cărora vom reveni în nu
mărul de mîine al ziarului.

Jocul ds la Pitești s-a men
ținut oarecum echilibrat pipă 
spre mijlocul primei reprize, 
perioadă în care „bara" lui Io- 
nescu din min. 5 a fost în par
te compensată de marea ocazie 
ratată în min. 22 de Martino- 
Viei (șut din poziție favorabilă 
pe lingă poartă). Gplul înscris 

de Codreanu după numai un 
minut, în urma unei reușite 
combinații Năstureseu — Dinu 
— lonescu, a pus capăt acestui 
echilibru, Rapidul luînd un a- 
vanta.1 care va- deveni și mai 
consistent în min. 39 odată cu 
șutul excepțional al lui Dumi- 
triu, de la aproximativ 40 de 
metri, care l-a surprins pe por
tarul craiovenilor (a fost un gol 
cum foarte rar se poate vedea 
pe stadioanele noastre). Prin a- 
cest gol, Dumitriu și-a semnat 
oarecum și sentința, căci el a 
devenit ținta principală a faul
turilor comise de adversarii săi, 
în urma unei astfel de intrări 
dure a lui Mihăploscu căpătînd 
o rană la picior,’ care l-a făcut 
indisponibil pentru restul par
tidei.

Teren Ciulești. Spectatori 
3000. Au marcat: Libardi (min. 
27). Stănoaie (min. 76).

JIUL, : Zamfir—Talpai, Gear- 
gevici, Stoker, Mihai, O. Po
pescu (min. 57 Acliim), Sandu, 
Perqnescu, Covaci, Libardi, 
Naiain.

VAGONUL : Arghișan—Le- 
nari, Mulorth, Boroș, Mihal, 
Dvorjak (min. 79 Matusinka), 
Schweillinger, Stănoaie, Dem- 
brovschi, Chivu, Macgvgt.

A arbitrat foarte bine N. 
Petriceanu-Buc.

diul, a părăsit Cupa. Vagonul, 
liderul seriei a dpua a diviziei B, 
a realizat un meci nul care, con
form regulamerituiui, îi dă drep
tul șă participe îp ponțipuare în 
„sferturile" acestei competiții. Da

L
a 1 martie s-a cons
tituit clubpl de fot
bal Argeș. primul 
de acest gen din 
țara noastră. Clubul 
de fotbal, modalita
te foarte răspmdi- 
tă în numeroase 
țări, a fpst integrat 
în planul de măsuri 
al federației, cu in
tenții experimen

tale. Unitate specializată, cu 
structură adaptată activității fot
balistice. în interiorul căreia toa
te energiile morale, profesionale 
și materiale converg spre realiza
rea unor mari echipe, spre lan
sarea și menținerea unor fotba
liști de clasă, spre consolidarea 
unui substrat organizatoric și 
material. CLUBUL DE FOTBAL 
s-a impus pe multe meridiane 
prin eficacitate și randament.

beși preluăm și adaptăm eu e- 
xagerată circumspecție o formulă 
verifjcață de timp și compatibilă 
cu numeroase particularități lo
cale, aspectul cel mai actual al 
problemei ni se pare altul. Ca
racterul experimentai obligă să 
șe verifice potențialul acestei 
structuri organizatorice, în con
diții de respect riguros a tuturor 
principiilor și particularităților 
sale. Este întîia lege ce trebuie 
să domine momentul repetării 
oricărei experiențe. Lezarea ei 
determină întotdeauna vicierea 
concluziilor și împinge la ver
dicte eronate pro sau contra. La 
o lună de ia înființarea lui F. C. 
Argeș, este legitim să ne punem 
întrebări. Ce s-a schimbat Ia Pi
tești ? Prin ce se deosebește acest 
club de celelalte 13 secții de fot
bal' sau asociații din divizia na
țională ? Ce elemente noi, speci
fice. au apărut în organizare, în 
relațiile club-antrenori-jucători, 
în atmosfera din interior și din 
rîndul publicului ?

F. C. Argeș este condus de un 
consiliu format din 43 de mem
bri — conducători de instituții și 
de întreprinderi din oraș, preșe
dintele său fiind tovarășul Paul 
Costandache. Biroul de condu
cere al clubului ales din cadrul 
Consiliului se întrunește bilunar, 
dezbate și rezolvă chestiunile im
portante, actuale sau de perspec
tivă. Ufi sector organizatoric, de
dicat problemelor economice, fi
nanciare, organizării competiții
lor, chestiunilor de propagandă 
și de publicitate, precum și rela- 
1 'Por cu forurile oficiale, cu men- 
brix susținători, cu presa și cu 
străinătatea, stă alături de cea
laltă jumătate a clubului, de sec
torul tehnic propriu-zis. Coordo
natorul direct al activităților ge
nerale este vicepreședintele sala
riat al clubului, tov. P. Rapa- 
port, iar coordonatorul tehnic al 
întregii piramide de fotbaliști 
(centrul de copii si juniori, echi
pele de tineret ji seniori) este an
trenorul Ion Băîăneseu.

F. C Argeș s-a constituit în 
jurul unui nucleu de entuziasm 
care dinamizează resorturile sâle, 
produce inițiative inteligente și 
conferă activității caracter ordo
nat, lucid, sîrguincios. Un regu-

După pauză, jocul continuă 
să abunde în durități, pe care 
arbitrul Aurel Pop (el însuși 
bruscat în cîteva rînduri de ju
cătorii craioveni) le tolerează. 
Un fault comis asupra lui Io- 
neșcu (min. 59) îi oferă lui Dan 
prilejul să execute imparabil 
lovitura liberă de la circa 18 m, 
pecetluind astfel scorul la 3—0. 
Meciul este de-aeum jucat. Ra
pidul domină în continuare și 
mai accentuat, ratînd prin Năs- 
turescu, Neagu și lonescu alte 
ocazii de a înscrie. Replica 
craiovenilor devine tot mai 
palidă; totuși au și ei cîteva 
bune situații la poarta lui Ră- 

ducanu, irosite de Oblemenco, 
Martjnovici și Niță, care nu 
reușesc să marcheze nici golul 
de onoare al echipei lor.

Arbitrul Aurel Pop (Oradea) 
a condus sub price critică ur
mătoarele formații :

RAPID t Răducanu — Lupes- 
cu, Moțroe, Dan, Greavu, Di
nu, Pop, Năstureseu, Dumitriu 
(din min. 46 Neaga), lonescu, 
Codreanu.

,.U" CRAIOVA: Oprea (din 
min. 41 VasileșBii) — Mihăilcs- 
cu, Mincă, Deselnicu, Deliu, 
Strîmbcanu, M. Popescu (din 
min. 41 Bîtlan), Martinovici, O- 
blemenco, Ivan, Niță.

C. FIRANESCU

Stănoaie a tras necruțător și balonul s-a strecurat printre toți 
apărătorii Jiului: 1—1.

prima vedere s-ar putea crede că 
echipa arădană este favorizată 
de... regulament. Cei care au asis
tat, însă, la meciul de ieri de pe 
Giulești pot infirma aceste păreri. 
Scorul egal favorizează echipa mi
nerilor, și dacă acest meci trebuia 
să dea un învingător, acesta tre
buia să fie Vagonul. Acești jucă
tori arădani, care bat lâ porțile 
primei divizii, au dovedit prin jo
cul practicat o bună pregătire fi
zică individuală, o dorință de a- 
iirmare rar întîlnită, omogenitate 
și clarviziune u jocului, fapț pen
tru care spectatorii buctireșteni 
i-ați aplaudat îndelung. înaintașii 
Macavei (cei mai hun de pe te
ren), bembrovschi, Stănoaie și 
Chivu, susținuți de o apărare fer
mă în care au strălucit tînărul 
Dvorjak, Boroș și Depart, nu s-au 
lăsat nipi un moment intimidați; 
au egalat situația de pe tabela de 

lament în car^ găsești topite și în
gemănate idei și principii prelua
te prin schimb de experiență și 
pupele de vedere origipale, ordo
nează munca fiecărei ’săptărnîni, 
inaugurată tnarțî dimineață cu un 
bilanț și cu stabilirea traseului vi
itor.

Nașterea și existența clubului 
de fotbal aii produs un ecou 
amplu și extrem de favorabil în 
rîndul opiniei publice pitește- 
ne. Un sentiment de solidaritate 
cu destinul său, cu emoțiile și 
frămîntările resimțite pe acest 
traseu în premieră, pulsează în 
tot orașul. Numai în luna martie

FOTBAL CLUB ARGEȘ

EXPER EVÂRAT
SAU DOAR

0 FIRMĂ NOUĂ?

gîn- 
s-au 
cost 
și li
Ar-

1 000 de membri susținători și-au 
plătit anticipat cotizațiile pe în
treg anul. Iată o pildă de atașa
ment autentic. Ei vor avea reți
nute locuri la tribuna 0. Pînă la 
sfîrșitul campionatului, clubul va 
avea 3000 de susținători cu 
dul și cu fapta. Pentru elevi 
făcpț abonamente (preț de 
simbolic — 40 de lei pe an) 
s-a rezervat o peluză, F. C.
geș avînd, deci, și șute de micuți 
sau tineri simpatizanți, atașați de 
el și de fotbal. întreprinderile și 
instituțiile din oraș solicită să le 
fie popularizate produsele în pro
gramele meciurilor, plățind clu
bului din fondurile lor pentru re
clamă. La stadionul din Pitești 
au fost interzise toate gratuitățile 
(doar ziariștii fac, așa cum este 
normal, excepție). încasările au 
sporit C3 250 de bilete vîndute la 
meciul cu Rapid). După raidul an
chetă cu privire la starea unor 
stadioane, efectuat de ziarul nos
tru, au început lucrările de co
rectare a împrejmuirii Stadionu
lui 1 Mai. Planul de venituri pe 
primul trimestru a fost depășit. 
S-a organizat un concurs pentru 
realizarea ecusonului și insignei 
clubului, s-au hotărît culorile e- 
chipamentulpi : alb-violet.

Specialiștii clubului sînt con
vinși că, începînd din anul viitor, 
balanța venituri-cheltuieli se va 
echilibra și nu vor mai fi nece
sare subvenții. Dar, fiindcă este 
nevoie de un început bun si de 
consolidare rapidă; ei au apreciat 
ca fiind foarte necesare : un ho-

RM. 
Peste 
mărit _ , __ -
tre cele două formații. A fost o în- 
tîlnire plăcută, pasionantă, pre
sărată cu faze de fotbal clar, dar 
în același timp și o „mostră" a 
marilor ocazii ratate de ambele 
părți, cu un coeficient în plus de 
partea studenților.

Meciul are un debut favorabil 
clujenilor, care asaltează poarta 
lui Matâche. Dar, Adam (min. 7) 
și Neșu (min. 12) ratează deschi
derea scorului. Se scurg minute 
în șir de dominare clujeană, dar 
golul nu vrea să cadă. Abia din 
min. 25 semnalăm și cîteva ac
țiuni mai curajoase ale bancari

lor, ușor anihilate însă de apăra
rea promptă a Iul „U“.

Repriza a doua se desfășoară 
într-o notă de echilibru perfect, 
crește frecvența șuturilor, dina
mismul jocului și implicit inte
resul publicului. Semnalăm si
tuațiile favorabile în care s-au 
găsit R. lonescu (debutant în pri
ma formație a Progresului) — 
min. 48, Adam — min. 57, Cîm- 
peanu — min. 70 și Șoangher — 
min. 82.

Prelungirea aduce, chiar în 
min. 92, golul mult așteptat : 
Oprea execută bine o lovitură de

BRAȘOV, 3 (prin telefon). —
Cei prezenți n-au regretat 

deplasarea, avînd prilejul să 
asiste la o partidă care a o- 
ferit multe momente palpitan
te și un final, putem spune,

marcaj, în min. 76, prin Stănoaie 
iar pînă la terminarea celor 90 
de minute cît și în prelungiri au 
făcut ce au vrut în teren, tn par
tida de ieri au fost multe mo
mente în care jucătorii de la Va
gonul și-au ridiculizat adversarii 
și dacă n-au reușit să înscrie go
lul victoriei, aceasta s-a datorat 
pripelilor atacanților. Ocazii au a- 
viit cu carul.

In jocul Jiului n-am remarcat 
decît duritățile fundașilor șl ale 
lui Libardi, îndeosebi. De altfel, 
această manieră de joc pare să 
confirme veștile proaste ce ne so
sesc din Valea Jiului ori de cite 
ori formația este gazdă a jocu
rilor de divizia A.

In încheiere, un călduros „bra
vo" vagonarilor din Arad care au 
meritat pe deplin calificarea.

Cristian MANTU

tel (cu 40 locuri, restaurant, bi- 
Wiotecă și sală de club), posibil 
de exploatat comercial în perioa
dele libere, un cabinet medical, 
2—3 terenuri simple de antrena
ment (gazon și zgură), precum 
și un autobuz. Pentru toate aces
tea ar fi necesar un impuls ma
terial inițial din partea C.N.E.F.S.- 
ubii. Se așteaptă înțelegerea cuve
nită pentru repartizarea unul se
diu concordant, cel actual fiind 
cu totul impropriu.

O succintă enumerare a elemen
telor noi, excelente, stimulatorii 
prin aversul și reversul lor ma
terial șl moral ne aduce în punc

tul fricțiunilor cu vechiul. Ges
tiunea proprie și pasul următor, 
autofinanțarea integrală, reclamă 
posibilitatea de a utiliza venitu
rile în concordanță cu necesitățile 
regie, de la cele mai mărunte 
(cum este alocația zilnică de hra
nă pentru jucători pe timpul de
plasărilor), pînă la ceie referi
toare la fortificarea financiară, 
organizatorică și sportivă a clu
bului. Eforturile spre consolidare 
integrală nu vor rămîne — sine 
die — susținute, dacă jucătorii, 
antrenorii și conducătorii nu vor 
avea sentimentul că rodul aces
tora este utilizat cu suplețe si in
teligență în perimetrul clubului, 
pe liniile de forță ale existenței 
Sale. Responsabilii săi afirmă că 
normele în vigoare, obligatorii 
pentru toate echipele, Ignorează 
specificitatea clubului. îi'stinghe
resc evoluția și consideră că ade
vărata .orma reglatoare ar trebui 
să fje necesitatea concretă.

Tot un spor de independență ar 
fi necesar și în chestiunea con
tractării meciurilor internațio
nale. Conducătorii lui F. C. Ar
geș vor să lanseze echipa în cît 
mai multe meciuri internaționale 
amicale, programate la mijlocul 
săptămînii (alternativ, în străină
tate și la Pitești). Prin contracte 
directe au fost stabilite pînă acum 
un turneu de 4 jocuri în Izrael în 
ourspl acestui an și altul în ță
rile scandinave (în organizarea fe- 
d^rației norvegiene), pentru anul 
1969. Ei sînt convinși, că valoarea 
actuală a echipei înlesnește con-

la 17 m, „zidub* i 
gelescu reia necruț 
1—0 pentru ;,U” Cluj. ___
doua a prelungirilor trezește un 
suflu nou în rîndul Progresului. 
Jucătorii bucureșteni sînt mai in- 
sistenți în atac, dar Peteanu și 
Mateianu ratează. în min. 112 la 
o învălmășeală în careul clujean 
arbitrul acordă — în mod gratuit 
— un 11 m în favoarea Progresu
lui. Mateianu transformă lovitura, 
Pînă la sfîrșit notăm eliminarea, 
în min. 113, *a lui Neșu (U) pen
tru injurii la adresa arbitrului.

A condus slab N. Cursaru — 
Ploiești.

„U“ ; Moldovan — Crețu, Pexa» 
Costin, Cîmpeanu, Neșu, Oprea, 
Lică, Angelescu, Adam, Barbu.

PROGRESUL .* Matache — V. 
Popescu (min. 69 Alex. Constan- 
tinescu), Măndoiu, Peteanu, Ma
rinescu, Neacșu, Șoangher, R. 
lonescu, Matei, Mateianu, Țară- 
lungă.

D. ROȘIANU -coresp.

N’OTa REDACȚIEI. Conform 
regulamentului „Cupei României", 
meciul se va rejuca în termen de 
8 zile. Dacă egalitatea se va men
ține și după prelungiri, se va ca
lifica echipa mal tînără.

pe cont 
abia, în 
încercase 

a doua

dramatic. Au învins băcăoanii. 
mai bine organizați în apărare 
și eu un atac în dispoziție de 
șut. De altfel, acest lucru îl 
poate confirma însuși portarul 
ploieștean Mihai lonescu, care 
a intervenit de cîteva ori la li
nele acțiuni periculoase ale di- 
namoviștllor dar care în două 
rînduri a fost făcut șah-mat.

Jucătorii băcăoani au meri
tul de a se fi regăsit de două 
ori în această partidă: prima 
dată ia început (cînd ploieș- 
tenii luaseră aproape 
propriu partida, dar 
min. 16, Moldoveanu 
vigilența lui Ghiță) ; 
oară, după înscrierea golului 
egalizator de către Petrolul, 
cînd nimeni nu se mai aștepta 
ca aceștia să poată schimba 
soarta partidei, ținînd cont de 
vioiciunea atacurilor inițiate de 
ploieșteni multe minute în șir.

Dacă așa stau lucrurile cu 
băcăoanii, să vedem de ce nu 
a putut cîștiga Petrolul. în pri
mul rînd, deoarece în toată re
priza secundă nu a tras pe 
spațiul porții decit de două 
ori (componenții liniei de a- 
tac au căutat prea mult „situa
ția clară") și apoi, pentru că 
linia de fund s-a prezentat 
slab.

Au marcat Nedelcu în min. 
65, de la peste 35 metri, Dem- 
brovschi în min. 85 — pentru 
Dinanio Bacău, respectiv Gro
zea în min. 80 dintr-o frumoa
să centrare a lui Moldoveanu, 
ultimul fiind cel mai periculos 
atacant ploieștean în 
partidă.

această

Ghită -
Vătafu,

Mustea-

DINAMO BACAU : 
Kiss, Nunweiller IV, 
Maghiar, Duțan, Nedelcu. Ene 
Daniel, Dembrovschi. 
nu, Ene II.

PETROLUL: Mihai 
-- Dragnea, Nicolae 
Pal. Mocanii, Alexin
min. 58), lulias, Grozea (Dridea 
I, min. 58), Oprișan, Badea, 
Moldoveanu.

îonescu 
lonescu, 
(Grozea

C. GRUIA — core||j. principal

traetarea a numeroase meciuri 
internaționale, dar susțin că pe 
lîriȘă aceasta este necesar ca toa
te veniturile obținute în țară si 
în străinătate să rămînă în bijge- 
tul clubului. Numai astfel vor pu
tea. la rîndul lor, să invite for
mații puternice, care pretind, 
precum se știe, să fie plătite în 
valută.

Toate cele discutate pînă apum 
reprezintă aspecte cu semnifica
ții deosebite în viața unui club 
de fotbal. Ele sînt, pînă la urmă, 
ingrediente care ihtră în aluatul 
performantei. Performanța este 
rațiuneâ unui club do fotbal, ea 
ne interesează în fond sl dimen
siunea acesteia depinde în primul 
rînd de jucători, să vedem atunci 
daeă în situația fotbaliștilor niteș- 
teni a intervenit vreo modificare 
esențială. Au oare responsabilități 
mai mari decît ceilalți ? Există 
elemente noi și eficace prin care 
se obține adeziunea și respectul 
loe față <le obligații ? îndatoririle 
sînt echilibrate cu drepturile ? 
Cum acționează noua structură 
a clubului pe pianul conștiinței 
fotbaliștilor ? Relațiile jucători- 
antrenori-club au intrat în vreo 
conjunctură nouă ? în ce constă 
caracterul experimental al condi
ției fotbaliștilor de Ia „ Argeș" ?

Toate mărturiile culese afirmă 
Că aici. în dreptul jiicătorulnl, nn 
s-a clintit încă nimic, adică în 
punctul recunoscut ca decisiv și 
la noi ca nevralgic. Fotbaliștii 
pitesteni au auzit vorbindu-se 
despre anumite schimbări, dar 
n-au simtit apariția unei alte stări 
de lucruri, unui alț climat și măr
turisirea aceasta atestă lipsa unor 
restructurări de fond. Tar de 
Inerțiile existente nu sînt vinovat! 
conducătorii clubului. Aceleași 
eehlvoeuri și ambiguități, aceleași 
Instrucțiuni șl formule verbale, 
aceiași gen de relații hibride si 
uzate, aceleași responsahiliiăți, 
drepturi și obiective de perfor
manță care au așezat fotbalul 
nostru pe panta declinului, ace
eași linte trasată de C.N.E.F.S. șl 
federație cu o mînă rigidă.

în această situație, avem dreo- 
tu să vorbim despre un experi
ment „F. C. Argeș" ? Din ana
liza întreprinsă se constată că as
pectele noi, fertile se găsesc în 
inferioritate față de cele stagnan
te. ca număr și ca importanță. 
Avem de-a face cu un club mo- 
nosportîv ceva mai bine organi
zat în unele direcții, deasupra că
ruia palpită flamura entuziasmu
lui initial dar care se va potoli 
cu timpul dacă nu va fi conec
tat ia niște surse organice. Atît 
timp cît în forul lor interior jucă
torii nu yor resimți modificările 
exterioare, atît timp cît aceste 
modificări nn vor determina 
ecouri profunde în conștiința și 
mentalitatea fotbaliștilor prin In
termediul unor relații ale căror 
substanțe să aibă aceste proprie
tăți, F. C. Argeș va rămîne o sim
plă titulatura pentru sin experi
ment formal.

Romulus BALABAN

s



„ZIUA ISTORICĂ" A TENISULUI
Șl IMPLICAȚIILE El

de-

mai 
ori,

Jean 
sen- 

luptâ 
elas-

de compromis, 
a triumfat la Pa- 
este și concluzia 

presei străine.

vor suferi inerent deprecieri 
simțitoare. Intr-o situație difi
cilă se află acum federațiile de 
tenis din Italia și R.F. a Ger
maniei, de pildă, ale căror cam
pionate internaționale se vor 
disputa, practic, fără mari ve
dete. Deoarece — e limpede — 
hotărîrea de la Paris încura
jează trecerile masive la profe
sionism. Să cităm doar semnă
turile de pe contractele înche
iate la New York, la începutul 
acestei sâptămîni: Roy Emer
son, Billie Jean King, Ann Hay
don Jonesse, Frangoise, Durr, 
Rosemary Casals. Concludent !

Iată, deci, că anumite rezer
ve se impun. Ele sînt exprima
te grăitor într-o declarație a 
marelui jucător spaniol Manuel 
Santana, care și-a afirmat hotă
rîrea de a rămîne mai departe 
în rîndurile amatorilor. Manolo 
spune : „Cu prezența în marile 
turnee a profesioniștilor și a 
celor mai buni amatori, tinerii 
jucători vor găsi cu greu or
ganizatori dispuși să-i despă
gubească materialicește pentru 
eforturile lor". Evident, o în
treagă clasă de tenismani este 
acum practic 
ierarhia 
sită de 
treceri. 
Davis",
ternațională de anvergură care 
urmează vechile canoane.

Și un alt aspect interesant. 
Organizatorii turneului 
de la Wimbledon au 
lista premiilor în bani 
le oferă participanților.
prezență în optimi de finală 
echivalează cu o primă de 150 
lire sterline. Locul întîi — 2000 
lire sterline. Dar cine va primi 
această sumă ? Numai profesio
niștii, sau și amatorii ? In acest 
din urmă caz, nu vedem lim
pede cum se păstrează calitatea 
de amator — conform literei 
hotărîrilor F.I.L.T. Sau tenisul 
rămîne pierdut în „oceanul de 
ipocrizie" din care parcă voiau 
să-1 salveze dizidenții englezi...

Firește, mai sînt multe lu
cruri de lămurit în această si
tuație care se creează în urma 
unei hotărîri de răsunet, menită 
să faciliteze tenisului un mare 
pas înainte. Dar, acest pas este 
făcut, într-adevăr, pe drumul 
cel bun ?

retrogradată în 
mondială și va fi lip- 

stimulentul marilor în- 
Rămîne doar „Cupa 

singura competiție in-

France

Dizidenții englezi ai tenisu
lui au cîștigat partida. Este 
concluzia evidentă care se des
prinde din hotărîrile adunării 
extraordinare F.I.L.T. încheiată 
sîmbăta trecută la Paris. Hotă
rîri, care pentru multe cercuri 
de specialitate din lumea spor
tului alb, echivalează cu o ade
vărată lovitură de teatru. Fede
rația internațională de tenis 
deschide larg porțile marilor 
turnee, invitând pe profesioniști 
să joace alături de tenismanii 
amatori! Turneele „open“ 
Vin, în sfîrșit, o realitate !

Surpriza este cu atît 
mare, cu cit de mai multe
chiar în preziua adunării de la 
Paris, liderii forului internațio
nal își reafirmaseră hotărîrea 
de a lupta pentru salvgardarea 
amatorismului. Puțini și-au în
chipuit însă că în declarațiile 
intransigente ale președintelui 
Giorgio De Ștefani sau ale fos
tului „mușchetar" francez 
Borotra, cuvintele poartă 
suri ascunse, că această 
necesită și unele „replieri 
tice“, soluții 
Simțul practic 
ris — aceasta 
comentatorilor
„Această zi istorică menține u- 
nitatea F.I.L.T., conservă noțiu
nea amatorismului șl adoptă in 
mod fericit principiul turneelor 
deschise" — scria redactorul de 
specialitate al agenției
Presse. Iar ziarele engleze sub
liniază. în unanimitate, că ho
tărîrile luate au salvat federația 
de dezintegrare, dar — se re
marcă — „...ele sînt departe de 
a extirpa din organismul spor
tului alb germenii necinstei și 
corupției". Afirmația din urmă, 
aparținînd cronicarului lui „Dai
ly Mirror", merită puțină aten
ție.

într-adevăr, analizînd în a- 
mănunt situația care se creează 
în urma adunării F.I.L.T. rămîng 
de văzut care sînt modificările 
reale ce survin în viața teni
sului. Un număr limitat de tur
nee devin accesibile atît ama
torilor, cît și profesioniștilor. 
Cifra lor este de patru 
Anglia — Wimbledon, 
mouth, Beckenham și 
Club — Londra — și
încă nefixate ca număr, 
S.U.A., Franța, Australia, Afri
ca de sud, India și Suedia. Deci 
toate celelalte turnee, unele a- 
vînd și ele o veche tradiție,

„open" 
anunțat 
pe care
Simpla

JAN LESCHLY în echipa Danemarcei
pentru București

Noi date au fost propuse de 
Federația română de tenis pen- 

. tru desfășurarea întâlnirii Ro
mânia — Danemarca, din cadrul 
primului tur al competiției in
ternaționale „Cupa Davis“ (zo
na europeană). Meciul urmează 
să se desfășoare la 28, 29 și 30 
aprilie. Forul danez de specia
litate a anunțat lotul care ur-

mează să facă deplasarea, la 
București. El cuprinde pe cu- 
noscuții tenismani Jan Leschly 
și Torben Ulrich, ca și pe ju
cătorii de rezervă Jan Ulrich și 
Carl-Edward Hedelund. Tenis- 
manii români Ion Țiriac și Iha 
Năstase se întorc îh patrie în 
jurul datei de 21 aprilie.

Vite/ex- radio teleforf^

pentru 
Borne- 
Queens 
cîteva, 

în

Unul dintre cei mai valo
roși sportivi ai Republicii 
Populare Ungare este halte
rofilul Gyozo Veres. EI s-a 
afirmat pe plan mondial, în 
urmă cu opt ani, cînd Ia 
J.O. de la Roma a cucerit 
medalia olimpică de bronz, 
performanță repetată apoi 
și Ia Tokio. In prezent, ex
celentul halterofil maghiar 
deține două recorduri mon
diale la categoria mijlocie : 
485 kg la totalul stilurilor și 
19(1 kg 
mente, 
pentru 
anului,
să participe la a treia sa 
olimpiadă. In fotografie, Ve
res ridică bara de 190 kg — 
record mondial!

Ia aruncat. Actual- 
Veres se pregătește 
marile întreceri ale 

dorind cu ardoare

Radu VOIA

esfășurată. paralel cu 
alte turnee Internațio
nale, întrecerea găz
duită la sfîrșitul săp-
tămînil trecute de pis
cina acoperită din Cluj 
s-a bucurat de o par
ticipare selectă, reu

nind trei din cele „șase mari" ale 
poloului mondial : reprezentative
le K. D. Germane, ungariei șl 
României cărora li s-a 
alăturat pentru a alcă
tui un „quadrlehal" și 
selecționata de tineret 
a Iugoslaviei.

„Testul preolimpic” 
pe care am avut posi- 
bi.itatea să-1 urmărim 
a avut în reprezenta
tiva St. D. Germane un 
învingător merituos. La 
calitățile știute — ga
barit, viteză și rezis
tență în înot, tenacita
te — poloiștii din R. D. 
Germană au adăugat 
în ultimii ani avansate 
cunoștințe tehnico-tae- 
tice alcătuind. In mo
mentul de față, un lot 
valoros, care aspiră la

aceleiași țări. Beneficiind de re
surse umane, primenirea s-a e- 
fectuat din mers, actualii titulari 
evoluînd rînd pe rînd, alături 
de fostele glorii. Și astfel, Cluj 
— 1968, prima verificare înaintea 
J.O. din Mexic, ne-a pus din nou 
în fața unei redutabile formații 
maghiare. Punctele forte ale 
„noului val" sînt aceleași ca ale 
generației vechi : tehnică desă-

LA ISTANBUL ȘI VARNA
Crosiștii români pe locuri modeste

pe traseu! 
zile în urmă 
„Crosul bal
un nou cros, 

Beșiktaș.

La Istanbul, 
unde — cu puține 
— s-a desfășurat 
canic“, a avut loc
organizat de clubul 
Competiția a constituit, într-o 
oarecare măsură, un prilej de 
revanșă pentru renumitul atlet 
turc Muharrem Dalkiliț, care a 
acoperit cei 7500 m în 23:51,0, 
elasîndu-se pe primul Ioc. Pe 
locurile următoare: I. Akgay 
(Turcia) 24:12,2, Z. Kostov (Bul-

garia) 24:14,2, I. Dancev (Bul
garia) 24:23,2, Ion lordache (Ro
mânia) 24:34,8. Ceilalți doi 
atleți români, Ovidiu Lupu și 
Nicolae Ioan, au ocupat locu
rile 8 și, respectiv 9. Pe echipe: 
1. Turcia 10 p. 2. Bulgaria 17 
p, 3. România 22 p, 4. Cehoslo
vacia 32 p.

Cea de-a 5-a ediție a cam
pionatului european feroviar de 
cros s-a desfășurat la Varna 
(Bulgaria), la start aliniindu-se 
124 de concurenți din 16 țări.

B.
concurenților

I

sosit
Bed- 
bul- 
nor-

Sleten (24:27,2). 
ro-

După 8000 m, primul a 
alergătorul englez John 
narski (24:12,4), urmat de 
garul M. Tonev (24:17,0) și 
vegianul 
Locurile
mâni : 18. C. Bloțiu, 19. V. Ca- 
ramihai, 27. M. Brezuică,
St. Marcu, 31. C. Perju, 37. N. 
Siminoiu. Pe echipe: 1. U.R.S.S..
2. Anglia, 3. Bulgaria, 4. Ro
mânia, 5. R.D, Germană, 6. 
Franța etc.

30.

CALEIDOSCOP
SALVARE MIRACULOASA

neo-zeelandez Tom 
datorează viața... 

plecase cit ambar- 
un trimaran, în-

său, au fost observate de unul 
din membrii echipajului. Iată 
că
ca

un iaht poate funcționa și 
o oglindă reflectoare...

PREMIERĂ OLIMPICĂ

ECHIPA DE BOX MUSCELUL 
Cîmpuiung Muscel a susținut 
două întâlniri amicale în R.D. 
Germană. Pugiliștii români au 
întâlnit Ia Gorlitz echipa locală 
S.K. Motor cu care a terminat 
la egalitate : 10—10. In cel de-al 
doilea meci, disputat la Berlin, 
echipa Dynamo a dispus cu 
11—9 de Muscelul.

bătut cu mai mult de 2 m pe 
secundă.

A ÎNCEPUT TURUL CICLIST 
AL BELGIEI. Prima etapă a 
competiției (Bruxelles — Be- 
trix, 212 km), a revenit belgia
nului Hermann Van Springel 
în 6h 06:05 ; belgianul Merckx 
și francezul Poulidor au ocupat 
locurile 15 și respectiv 17.

PERFORMANȚE ale înotăto
rilor sovietici, la Tallin: Andrei 
Dunaev 4:45,3 la 400 m mixt 
(rec. mondial). Vladimir Kosin- 
ski 2:27,4 la 200 m bras (rec. 
mondial) și 
cikova 1:15,4 
european).

Galina Prozumenș- 
la 100 m bras (rec.

AUSTRALIAN J.ATLETUL
HOPKINS a realizat la lungi
me 8,16 m. Performanța sa nu 
poate fi omologată ca nou re
cord al țării, deoarece vintul a

lovitură de la 4 m) pentru ca 
neîncrederea să-și facă loc în 
sînul echipei. Firește, toate aces
tea au constituit un moment psi
hologic al meciului, dar încer
cările unora dintre jucători de a 
explica insuccesul final număl 
prin acest start defectuos nu ni 
se pare un mod realist de a privi 
lucrurile, ci o încercare de a es
camota defecțiunile evidente la

DUPĂ TURNEUL INTERNAȚIONAL DE POLO DE LA CLUJECHIPA ROMÂNIEI „1NOATAIN VECHILE LIPSURI

CAMPIONUL 
BOX Ia cat.
Paul Fuji, I-a învins la Sappo
ro prin K.O. în rundul 2 pe 
filipinezul Roberto Cruz, 
ceasta a fost a 
repurtată de Fuji 
al optulea succes

MONDIAL DE 
ușoară, japonezul

A-
26-a victorie 
prin K.O., și 
consecutiv.

JAMAICANSPRINTERUL
MIKE FRAY, a realizat în pro
ba de 220 y cu viraj timpul 
excelent de 20,2.

___ ___ _ c__  _  o me
dalie olimpică. Atu-ul lor prin
cipal rămîne, însă, în conti
nuare viteza și rezistența la înot- 
(Herzog 55,5, Kliige 56,5, toți cei
lalți între 57—59 sec. pe 100 m și 
4:30—4:40 pe 400 m liber), fapt care 
le înlesnește o deplasare rapidă 
șj continuă în spațiul de joc. Po
loiștii din R. D. Germană au 
putut efectua un presing neier
tător, pentru ca o dată aflațl în 
posesia mingii să dezlănțuie con
traatacuri irezistibile.

Dacă pentru reprezentativa 
R.D.G. ultimii ani au însemnat 
o perioadă de acumulări și ascen
siune spre piscurile poloului mon
dial, pentru selecționata Ungariei, 
cea de a doua clasată în turneul 
internațional de la Cluj, aceeași 
etapă este a „refacerii". A recon
solidării de pe urma ieșirii din 
activitate a unor mari maeștri ca 
Gyarmati, Markovits, Boroș, Am- 
bruș, Kanizsa, Domotor Și Kar- 
pati, care în poloul maghiar au 
reprezentat ceea ce Puskaș, Ko- 
csis, Bozsik, Bcrzsei, Grosics și 
Czibor au însemnat în fotbalul

vîrșită, simț al jocului extrem de 
dezvoltat, o mare capacitate de 
efort.

Reprezentativa țării noastre 
s-a prezentat la startul întrecerii 
incomplet pregătită. A fost sufi
cient să rateze începutul de joc 
cu Ungaria (a primit imediat 
gol din cauza unei grave greșeli 
a portarului Cslszer, apoi, la 0—1, 
n-a fost în stare să fructifice o

ora actuală în jocul echipei. Ast
fel, pregătirea fizică specifică 
necorespunzătoare (chiar pentru 
etapa în care ne aflăm) a creat 
serioase dificultăți în efectuarea 
continuă a marcajului și a demar- 
cajului, ELEMENTE FARA DE 
CARE NU POATE FI CONCEPUT 
JOCUL DE POLO MODERN. A- 
poi oboseala, acumulată din ce 
în ce mal mult pe parcurs, s-a

repercutat negativ și asupra exe
cuțiilor tehnice, pentru că este 
de neînchipuit ca un poloist cu 
state vechi în echipa națională 
să aibă dificultăți în transmiterea 
balonului la numai 5—6 m dis
tanță de partener. Cît privește 
viteza de înot a jueătorilor noștri 
(cel mai rapid este și cel mal 
în... vîrstă : Szabo — 31 ani, 26 
sec. pe 50 m, 60 sec. pe 100 m), 
și acest element important ex
plică cît se poate de limpede 
comportarea nesatisfăcătoare din 
ultimii ani a echipei noastre re
prezentative.

Fără îndoială, în aceste condi
ții, noului antrenor al echipei na
ționale. prof. Alexandru Popescu, 
îi revine o sarcină dificilă. Fap
tul de a-și fi asumat, însă, răs
punderea pregătirii formației re
prezentative (în vederea partici
pării el la turneul final din ca
drul J.O. — Mexic 1968) ne face 
să credem că el a reflectat serioș 
și că este conștient de anumite 
resurse ale jucătorilor noștri 
nepuse suficient în valoare.

Pină la primul obiectiv impor
tant (16 iunie — turneul de la 
Budapesta) înaintea Olimpiadei, 
este încă vreme. Rămîne doar ca 
poloiștii lotului nostru reprezen
tativ să reflecteze cu seriozitate 
asupra comportării lor în tur
neul recent încheiat și să acorde 
noului lor antrenor toată solici
tudinea.

Campionii mondiali
la fotbal au învins

doar cu 1-0

Iahtmanul 
Corkhill își 
soarelui. El 
cațiunea sa, 
tr-o croazieră in Oceanul Paci
fic, cînd s-a stîrnit o furtună 
puternică. Un val uriaș i-a 
răsturnat barca. De cîteva ori 
a încercat să o readucă la linia 
de plutire, eforturile sale rămî- 
nînd însă zadarnice. După cîte
va ore, Corkhill a zărit în de
părtare un cargobot, dar vasul 
nu și-a schimbat direcția, în- 
depărtîndu-se. Nu mică a fost 
însă surpriza taTitmanului cînd 
a observat cum cargobotul — 
ajuns la linia orizontului — 
face totuși cale întoarsă ajun- 
gînd pină în apropierea lui. 
Tom Corkhill era salvat 1 Căpi
tanul navei indiene „Jagalan- 
ga“ a relatat fericitului naviga
tor că își datorează viața raze
lor soarelui care, reflectate de 
fundul metalic al trimaranului

La Ciudad de Mexico s-au 
desfășurat lucrările celui de al 
11-lea seminar internațional 
pentru problemele cercetării 
medicale asupra sportivilor par
ticipanți la Jocurile Olimpice. 
La seminar au luat parte spe
cialiști din Anglia, S.U.A., Me
xic, Olanda, Italia și Brazilia. 
Directorul programelor de ge-

Acest intrepid toreador este, de fapt. o. . . toreadoare. După ce 
și-a încercat puterile în motociclism și automobilism, participind la 
o serie de curse, polisportiva portugheză Maria-Christina Tamar, în 
vîrstă de 27 ani, activează acutn în dificila artă a tauromachiei. 
Cîteva accidente, dintre care unul deosebit de grav, anul trecut, 
cînd a rămas pe patul de spital două luni, nu par s-o descurajeze 
pe curajoasa Maria-Christina. Pe 
să-1 doboare în timp-record. Dar,

LONDRA, 3 (corespondență 
specială). — Primul 
sferturile de finală 
drul campionatului european 
desfășurat aseară pe Wemb
ley, în fața a 100 000 de spec
tatori, dintre reprezentativele 
Angliei și Spaniei s-a încheiat, 
contrar așteptărilor, cu o vic
torie la limită a formației gaz
dă: 1—0 (0—0). Singurul punct 
a fost marcat de Bobby Charl
ton (cel mai bun ie pe teren) 
cu șase minute înainte de flu
ierul final. Englezii au domi
nat copios dar au întîmpinat 
o rezistentă deosebită din par
tea masivei apărări spaniole. 
In min. 71, Wilson s-a acci
dentat și a trecut figurant pe 
extremă. Arbitrul Dtoz (Elve
ția) a condus echipele:

ANGLIA: Banks—Knowels, 
Wilson, Mullery, J. Charlton, 
Moore, Ball, Hunt, B. Charl
ton, Summerbee, Peters. SPA
NIA: Sadurni—Saez, Zoco, Gal
lego, 
Poli, 
munt.

Desigur returul de 
mai, la Madrid, va fi un 
men deosebit de dificil 
tru

meci din 
din ca-

Canos, Pirrl, 
Amancio, Ansol,

Grosso, 
Clara-

CALEIDOS OP
netică și radiobiologie a Comi
siei mexicane pentru energia 
atomică, Alfonso Leon de

cinematograficăNoua versiune a 
nează acum cineastul vest-german 
distribuție un nume binecunoscut

„Niebelungilor", pe care o tur- 
Arthur Brauner, va avea în 
în cercurile sportive. în acest 

din film îl vedem pe aruncătorul de ciocan Uwe Bayer, care 
.. rolul iui Siegfried, călărind semeț alături de o Brunhlldă
provenită din rîndul vedetelor consacrate ale ecranului, actrița 
Karin Dor.

Garay, a anunțat cu acest pri
lej că în timpul desfășurării 
J.O. de vară, la Ciudad de Me
xico va fi creat un laborator 
pentru analizarea datelor gene
tice și biologice ale sportivilor 
participanți la întreceri. Ase
menea cercetări se vor desfășu
ra pentru prima oară în isto
ria Olimpiadelor.

FOTBALIȘTII JAPONEZI 
AU CĂUTARECĂUTARE

interesant transfer 
brazilian a fost 

la Sao Paulo, unde

! cadru
deține
prover

taurul din această „corrida*4 avea 
pe următorul ?...

DE-ALE „ARTIȘTILOR
GHEȚII"’ I

campionii mondiali.

Cardiff City

la 8 
exa- 
pen-

G. NICOLAE5CU

Londra i-a întîmpinat pe fotbaliștii spanioli cu... zăpadă! 
Iată-l în fotografie, pe atacantul Claramunt (Spania) 

antrenamentul de marți
la

circulase zvonul că 
artistic francez Pa- 
clasat pe locul trei 
la Grenoble, ar in-

în semifinale
Augsburg (R.F.G.), 

treia întîlnire dintre
cea

Car-

La Paris 
patinatorul 
trick Pera, 
la J.O. de
tenționa să intre într-o trupă 
de revistă pe gheață. Informa
ția a fost calificată ca fiind cu 
totul lipsită de fundament. Pre
cizarea a făcut-o chiar mama 
patinatorului care a declarat: 
„în fapt, fiul meu se va afla 
cu adevărat într-o trupă. El va 
fi trecut în... revistă la 1 mai, 
cînd își va începe stagiul mili- 

nu 
să 
a-

La 
de a 
diff City și Torpedo s-a în
cheiat cu victoria echipei ga- 
leze cu 1—0 (1—0) care va 
întîlni în semifinalele „Cupei 
cupelor" Pe Hamburger S. V.

® In „Cupa orașelor târguri": 
(sferturi de finală) F. C. Zurich 
— F. C. Dundee 0—1 (în tur 
0-1).

Paul Hash, cronometrat din nou în 10,0
JOHANNESBURG 3 (Ager- 

pres). — Sprinterul sud-african 
Paul Nash a egalat recordul 
mondial în proba de 100 m plat 
în cadrul unui concurs desfă
șurat la Krugersdorp (la sud 
de Transvaal). El a parcurs 
această distanță în 10,0. Federa
ția de atletism a Republicii

Sud-Africane va cere omolo
garea acestui record, deoarece 
timpul a fost favorabil. După 
cum se știe, zilele trecute, Nash 
fusese cronometrat cu același 
timp însă vîntul suflase cu mai 
mult de 2 m pe secundă. Ora
șul Krugersdorp este situat la 
o altitudine de 1 900 m.

tar. De alte angajamente 
știu nimic și nici nu vreau 
știu. Patrick rămîne sportiv 
mator !“

INVITAȚII
Cel mai 

din fotbalul 
făcut recent 
echipa lui Pels, F.C. Slmtos, a 
achiziționat de la un club dis
trictual pe jucătorul japonez 
Kaneko, fiul unor emigranți 
niponi. Kaneko joacă pe extre
ma dreaptă, și este primul ja
ponez care activează într-o e- 
chipă fruntașă din Brazilia.

Deschiderea sezonului de nata- 
ție în aer liber din S.U.A. va fi 
marcată, anul acesta, de un e- 
veniment deosebit. Organizatorii 
marii reuniuni internaționale, 
care va avea loc cu acest prilej 
între 5 și 7 iulie la Santa Clara, 
au hotărît să invite pe mai mulți 
deținători sau foști deținători de 
recorduri mondiale. Lista cuprin
de asemenea nume : Alain Mos
coni (Franța), Bobby McGreggor 
(Marea Britanie), Roland Matthes 
(R.D.G.), Guillermo Etchevaria 
(Mexic), Karen Muir (Africa de 
Sud), Ada Kok (Olanda), și Elaine 
Tanner (Canada), Un șirag de ve
dete. ..CALEIDOSCOP

iffr/oc învingător la Roma
Finala 

la Roma 
treruptă 
miercuri 
Ion Țiriac cu 9—7, 6—3,. 6—4. întâlnirea a fost 
de un bun nivel, aplaudată de cei 4000 de 
spectatori prezenți în tribunele terenului Pa- 
rioli. In primul set, Țiriac a condus cu 5—2 
dar a fost egalat (5—5), în cel de al doilea. 
Năstase a condus cu 3—0, iar în cel decisiv, v 
învingătorul a avut 4—0 și a fost egalat 
(4—4). Ziarele italiene elogiază valoarea te- 
nismanilor români, iar „Gazzetta dello Sport* 
de miercuri își întitulează 
nu a pierdut nici un set în

turneului international de tenis de 
dintre Ion Țiriac și Ilie Năstase, în- 
marți, a fost reluată de la început 
după-amiază. Victoria a revenit lui

cronica: „Țiriac 
tot turneul".

Moldoveana pe locul 7
Etapa a IV-a din „Turul ciclist al Marocului" 

(Agadîr—Taraoudant), cart? a măsurat 80 km, a 
revenit englezului Brian Jolly în lh 53:03, urmat 
de iugoslavii Bocinici și Valencici. Grosul pluto-

nului, în care se aflau cicliștii români Moldoveanu, 
Moiceanu, stoica șl Ciumeti, a sosit la 3:30,0 de 
învingător. In clasamentul general individual con
duce suedezul Soederlund cu un avans de 2:47,0 
față de următorul clasat, compatriotul său Ripfel. 
Moldoveanu ocupă locul 7 (la 4:50,0 de învingător), 
urmat la 5 secunde de Moiceanu.

Turneul de lupte de la Budapesta
De două zile, se desfășoară Ia Budapesta 

un turneu internațional de lupte (greeo- 
romane și libere) la care participă sportivi 
din 5 țări. Dintre rezultatele sportivilor ro
mâni amintim următoarele: cele două vic
torii la puncte ale lui Gh. Herceanu cu 
Baramgin (R.S.S. Ucraineană) și Varadi 
(Ungaria), meciul egal al lui M. Bolocan 
cu Bakocs (Ungaria), înfrîngerile la puncte 
ale lui N. Neguț și N. Pavel (primul in 
fața campionului mondial, maghiarul Szilai, 
la greco-romane). La „libere", N. Cristea l-a 
învins prin tuș pe iugoslavul Jankovszki, 
iar A. Balogh la puncte pe polonezul Patuleta, 
Competiția se încheie azi.


