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AL. ANDRITOIUc înd, la o consfătuire a 
turiștilor francezi, cine
va afirmase că Ulisse 
este părintele turismu
lui, cititorii gazetelor au 
surîs cu îngăduință ca

în fața unei vorbe de duh. 
Mie unuia, însă, această sco
tocire prin istorii îndepărtate 
și prin legende aburite mi 8-a 
părut frumoasă prin pasiunea 
cu care era făcută. Din vremi 
străvechi, tuturor oamenilor, 
de pe toate meleagurile, le-au 
plăcut să călătorească, iar 
umbletul pe jos, sănătos și 
reconfortant, a fost poate pri
mul sport ivit în istoria o- 
menirii.

Am făcut alpinism, fără să 
știu că-1 fac, încă din copi
lărie, ca vlăstar crescut la 
munte. Mai apoi, ca păstră- 
var. deprins cu gama întrea
gă a minciunilor de rigoare, 
am urcat spre sursa rîurilor 
și am scris, cu undița, poeme 
hieroglifice pe fața apelor... 
Cum Bihorul mi-a fost vatra 
vîrstei de aur, ochii mei se 
reîntorc frecvent la miraco
lele lui primare. în tiparele 
cărora omul contemporan și-a 
durat așezăminte turistice cu 
acel implant modern care 
îmbie călătorul autohton sau 
de aiurea. Și în acest fel 
mi-e dat să constat (pentru 
a cita oară ?) că Munții Apu
seni sînț de-o frumusețe cel 
puțin egală cu aceea a altor 
locuri de adevărată tixire tu
ristică și că — vai I. din pă
cate — frumusețea Apuseni
lor nu este. încă, nici pe de
parte pusă în lumina ei ade
vărată și exploatată așa cum 
se cîivine.

Că încă nu știm să ne or
ganizăm turismul la înălți
mea altor 
mai puțin 
spus-o și 
s-au cam 
însă nevoit să-mi reconfirm 
părerea mai cu seamă în 
ceea ce privește turismul din 
Munții Apuseni. Cîteva co
ordonate turistice ale acestor 
munți se imp<un atenției pînă 
și aceluia care nu-i cunoaș
te pînă în intimitățile lor.

Sîntem în lumea 
munți armonioși, cu creste 
rotunde ca trase eu 
pasul. în care simetriile și 
proporțiile pun o ordine 
desăvîrșită Pînă și numele 
crestelor vin din lumea ro
tundă : Găina, Cucurbăta, 
Rotundul etc. în această geo
grafie mirifică, casele moți
lor sînt răsfirate ca niște 
zaruri aruncate la întîmpla- 
re de-o mînă distrată, înde
obște prin finețuri bucolice, 
ceea ce dă panoramei far
mec și inedit. Arhitectura 
populară a acestor lăcașuri, 
cu acoperișurile mult țuguia
te (pentru ca apa ploilor să 
se scurgă cu cît mal mare 
repeziciune) constituie și ea 
o lume cu totul aparte. Me
seria de căpetenie, ciubări-

țări cu o natură 
înzestrată, am mai 
unii organizatori 
supărat Mă văd

unor

com-
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Peștera Meziad

tul, este șl ea pitorească și 
săvîrșită cu o artă demnă 
de laudă —, ea ar prezenta 
interes pentru mulți călă
tori străini cu sau fără pre
ocupări etnografice. Crucile 
din cimitire sînt mari cît 
niște troițe, iar la mormin
tele celor tineri au găteli 
de brad și de lînă roșie, 
constatare care-1 emoționase 
profund pe Geo Bogza în 
călătoriile lui prin Țara de 
Piatră.. De altfel, denumirea 
de țară (a Moților, a Za- 
randului, a Hațegului) nu 
este o metaforă întîmplătoa- 
re, ci desenarea unei unități 
geografice Și etnografice. Ia
tă motive temeinice pentru 
construirea a cît mai multor 
căi de acces prin aceste zone 
atît de atractive. Hoteluri 
durate în- stil popular și ca
bane (cum fac austriecii și 
elvețienii) ar înlesni aici nu 
numai contactul cu etnogra
fia. ci și cel cu istoria nea
mului. Mulți turiști străini 
ar face cunoștință cu melea
gurile lui Horea și Iancu, 
popasul de la Tebea, la fai
mosul gorun și la tunurile de 
pe mormintul Iancului le-ar 
spune cîte ceva din vitejia 
și demnitatea trecutului nos
tru. Firește, cu acestea eu 
am ieșit din hotarele Biho
rului. dar munții nu au li
mite administrative, ei se 
constituie după legile tumul
tului geologic în 
semețe.

O altă ispită pentru 
riști o constituie aici rr 
armonie a curgerii ap 
cu treimea Crișurilor. brici 
strălucitor ai Arieșului, car 
și venele pulsînde ale unei 
mulțimi de rîuri și piraie, 
împînzite prin toate văile. 
Păstrăvul și lipanul se simt 
aici în apele lor și poate ar 
trăi în stare paradisiacă dacă 
nu s-ar năpusti asupră-le o 
imensă armată de pescari 
nu totdeauna pătrunsă de e- 
tica sportuluț cu undița — 
dacă apele ar fi mai riguros

Care
cauzele

sînt

Cronici și comentarii
de la trimișii noștri

speciali la
Campionatele europene de patinaj artistic 
Returul meciului de baschet din cadrul Cupei 
cupelor, Steaua-Fides Partenope 

Turneul de handbal feminin de la Leipzig

A A; t; V; Pj Șț
Astăzi, In sa. a Teatru

lui U.G.S.R. (str. Lip
scani), de la ora 9, vor 
începe lucrării» celei 
a doua conferințe a 
sodației 
nă tarilor 
Sportivi 
Lucrările 
miine.

Generale a 
și Pescarilor 

din România, 
vor continua și

I

stagnării
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CORNEL OȚELE A

Astăzi, ir. sala Floreasca,

Hafldbaliștii
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„Cupa 16 Februarie44 la volei

Rapid și Dinamo candidate la trofeu
Tradiționala competiție vo- 

leibalistică organizată de 
clubul Rapid ■ început Ieri 
In sala G.—ești. Trofeul — 
.Cupa 16 Februarie* — și-i 
dispută trei echipe masculi
ne bucureștene: Rapid. Di- 
namo (din ale căror formații 
lipsesc jucătorii din lotul 
național), și Progresul, la 
care se adaugă formația Iu
goslavă Zelesniciar Belgrad. 
în primul joc de ieri. Rapid 
a dispus destul de ușor de 
Progresul cu 3—0 (6, 5, 13). 
Echipa din dr. Staicovici, 
lipsită de Păunoiu (acesta a 
dispărut fără urmă de la

Predeal, unc» pînâ acum 
două săptămiai a-a pregătit 
Progresul, ș; cu a mai venit 
nici la antrenamentele efec
tuate In Capitală ?!?), a lăsat 
o impresie detestabilă, pro- 
blnd încă o dată valoarea 
scăzută a jucătorilor săi, 
dezinteresul acestora și slaba 
pregătire înaintea returului. 
Rapid a jucat variat, eu pu
țin» greșeli, tncercînd dese
ori acțiuni combinative. In 
cea de a doua partidă, Di-

uamo — Zelesniciar, bucu- 
reștenii au cîștigat tără e- 
moții două seturi dar, jucînd 
foarte atent în apărare și 
eficace în atac, oaspeții și 
l-au adjudecat pe cel de al 
treilea. Pînă la urmă. Insă, 
dinamoviștii s-au impus, ob- 
ținlnd victoria cu 3—1 (10, 
5, -8, t). Simbătă, de la 
ora 16, sînt programate — 
In aceeași sală — meciurile 
Progresul — Zelesniciar și 
Rapid — Dinamo.

deea unui „P.S.* a fost în mare 
măsură generată de un sincer 
prieten al sportului, cald și.en
tuziast așa cum numai clujenii 
pot fi. Pentru că despre oamenii 
din acest oraș al tinereții va fi 

vorba în rîndurile ce urmează.
Acolo, intre dealurile pe sub cuta 

cărora Someșul curge domol, sportul 
nu este numai prilej de divertisment fot
balistic săptămînal și nici subiectul care 
înviorează șuetele din fumul cafenele
lor. La Cluj, sportul este altceva. Este, 
de fapt, ceea ce ar trebui să fie peste 
tot. Pe malurile Someșului sportul se 
identifică cu orașul lui Ion Moina, ur
bea în care un eminent dascăl a fău
rit in memoria fiului său și spre folo
sința tuturor fiilor generațiilor următoare 
un parc sportiv unic în felul său, locul 
unde s.au înfipt, pentru prima oară, în 
zgura pistei, cu ani în urmă, pantofii 
Ilenei Silai. Și mai este Clujul orașul 

Iîn care cu 50 de ani în urmă niște ti
neri cu șepci roșii strigau cu nădejde, 

___ _____________ 11» i
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al zăpezii

și securității in schi

ARBITRII

DE

DE LA

Pentru un

JOCURILOR

VOLEI

BUCUREȘTI

Blocajul jucătorilor de la Dinamo a fost... pe fază
FctO : N. AUREL

Primul Joc din cadru)
C.C.E. la volei masculin 
dintre Steaua șl Csepel
Budapesta, pi-ogramat la 
București la 23 februarie, 
va t( condus de arbitrul
bulgar Boris Vladimirov. 
Iar returul Rapid — .17
Nentori” Tirana (f), de la 
21 februarie, de arbitrul 
israelian Talb Yourshouba.
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pe marginea unui cîmp: „Haide U" I
Anii au trecut și „U" a devenit o rea

litate a vieții citadine în Cluj, tot așa 
cum sportul s-a împlîntat adînc în ca
sele și parcurile orașului. De aceea, 
parcurgi cu satisfacție rîndurile cuprin
se într-o însemnare publicată într-unul 
din ultimele numere ale revistei clujene 
„Tribuna". O generație vorbește prin 
pana acestui anonim (T.B.) care, ca ab
solvent, evocă nostalgic tot ce are ora
șul studenției sale mai frumos, așezînd, 
generos, la loc de cinste pe sportivii 
albi-negri ai Universității clujene. Apro
piata despărțire de „Academia" și de 
„Gaudeamus igitur" îl poartă peregrin 
prin cele mai tainice colțuri ale Grădi
nii Botanice, pe aleile parcului sau pe 
străzile toamnelor universitare, încheind 
ciclul acestor amintiri, ce se vor adînc 
săpate în memorie, cu „Haide U" I — 
de fapt chiar titlul acestei nostalgice 
scrisori de rămas bun a unui proaspăt 
absolvent.

In mod cert, insă, in popasurile sale 
de adio, autorul acestei tonice însem
nări pentru toți cei ce iubesc sincer 
sportul nu a ajuns în seara aceea de 
ianuarie pe băncile sălii Sporturilor din 
Cluj. Se juca handbal. Un meci aprig, 
în care eforturile sportivilor generau 
momente de evidentă calitate, dar și de 
penibile greșeli. Tribuna dorea din ini
mă victoria favorîților săi. Dar, în seara 
aceea geroasa de ianuarie, „U" șchio
păta și speranțele în succesul alb-ne- 
grilor se risipeau o dată cu bătăile rit
mice ale cronometrelor. Atunci a inter
venit energic galeria. Energic, dar sur
prinzător de distonant. în locul unui 
permanent „Haide U", sub boite sălii 
au răsunat cele mai urîte adjective din 
vocabular, scandate în cor de un grup 
pletos și avînd ca țintă omul cel mai 
puțin vinovat de apropiatul de ine
vitabilul eșec al studenților sportivi: ar
bitrul. Și acest om, alături de alte sute 
și sute de spectatori, a suportat stoic, 
făcîndu-și cinstit datoria, asaltul trivia
lității, al lipsei de bun simț, pornite 
de deasupra unor bărbi „intelectuale".

Nu 1 Hotărît, nu I Acesta nu era 
Clujul lui Ion Moina sau al Ilenei Silai, 
nici orașul cu cel mai atrăgător parc 
sportiv și nici măcar locul unde cu 
50 de ani în urmă șepcile roșii au în
vățat după „Gaudeamus igitur* un alt 
cintec ce s a transmis din generație în 
generație -. „Haide U* I

De aceea se cuvine un „P.S.* la în
semnarea atit de evocatoare a prieteni, 
lor de la „Tribuna" Clujului. Pe cei ce 
iubesc atît de sincer sportul nu-i lăsați 
să plece. Să nu se despartă de orașul 
împlinirii lor ca oameni ci sâ rămînă 
pentru a îneca în cerneală pe toți ple- 
teșii care vor să ucidă, după aproape 
o jumătate de secol, frumusețea lui 
„Haide

I
I
I
I
I
I
I
i 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

pe pa~nDu
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IAstăzi după amiază. Ia sala 

Floreasca, se va da semnalul de 
începere 
turneului 
pionatul 
Timp de 
culine din divizia A Ișl vor dis
puta punctele ce vor avea o mar» 
greutate In clasamentul final. Pro
gramul primei etape este urmă
torul : ORA 15 : Timișul Lugoj — 
universitatea Cluj ; ORA 16,15 : 
Rafinăria Teleajen — Politehnica 
Galați ; ORA 17,30 : Universitatea 
București — Dinamo 
ORA 18,45 : Politehnica 
ra— Dinamo București ; 
Dinamo Bacău—Steaua.

la jocul Inaugural ai 
bucureștean din cam- 
național de handbal, 

trei zile, formațiile mas-

a, ase- 
La J.O.

dintre 

spațiul 
ocupă

cgrafta
J prezintă 

bitorilor bo
xului .ziarul 
luminosT al 
campionatelor

I
(Continuare tn pag. a 2-a)

Brașov ; 
Timișoa- 
ORA 20 :

Călin ANTONESCU

Meciuri excelente in prima reuniune
A RAMAS LA ORADEAK

CENTURA SPORTUL44
de box a „Criteriului tineretului

• Arbitrul A.I.BA_ m*. 
Constantin Chiriac, proiectea
ză In prezent un podîu 
mănător celui folosit 
din Mexic. Deosebirea 
acest podium și cele 
la noi in țară este că 
rezervat boxerilor ce
locurile 3—4 va fi mărit. Lun
gimea podiumului: 1,80 m.
înălțimea 60 cm (locul I), 40 cm 
(locul ID, 30 cm (locurile 3—4). 
Sînt în curs de confecționare 
și catargele de premiere. Cel 
pentru locul I va avea 6,75 m 
de la nivelul podelei, locul II 
8,25 m, locurile 3—4, 5,75 m.

• Pentru o informare prom
ptă și completă a spectator 
care vor urmări partidele, 
ganizatorii campionatelor 
ropene de box vor asigura 
stalarea unui panou lum 
telecomandat, asemănător celor 
folosite la J.O. din Mexic.
mensiunea panoului 
3X1,50 m ; greutate 
vizibilitate 80 m. Spectatorii vor

Dinu Piștalu (Dinamo), unul din favorita probei de săritură cu prăjina. 
Foto i A. NEAGU

de 
nu

ui sporturilor de 
iarnă a început, 
acum, să concu
reze panoramicul 
intern. Și este 
foarte bine, pen
tru că, la urma- 
u rniej (ne-o spun 
și Silele calenda
rului) sîntem în 
februarie. .

★
Din nou puncte 

de gltitudine în 
activitatea com- 

petițională. Schi
orii păstrează rit
mul competițio- 
nal. Din ăgenda 
acestui sfîrșit de 
săptămînă reți
nem, în primul 
rînd, campionatul 
național, ai co
piilor — pentru probele 
fond — programat, cum
se putea mai bine, la Rîșnov 
și campionatul național de 
biatlon al juniorilor, de ase. 
menea în organizarea unui 
vechi centru al sporturilor 
de iarnă — Cîmpulung Mol
dovenesc. Pe alte file — con
cursul republican „Cupa Stea
gul roșu", la probe alpine, 
care va avea loc în Poiana 
Brașov, startul studenților 
schiori — circa 3000 — plecați 
In taberele alpine ale acestei

așteaptă și, deo-
Județelor" la 
a suferit o 
în panorami-

patina). La

plăcute vacanțe de iarnă..- La 
Mogoșa, zăpada s-a lăsat — 
în schimb 
camdată, „Cupa
probele alpine 
amînare. Poate 
cui viitor...

Pe pistele de
Miercurea @iuc, așezarea unde 
mercurul termometrelor nit 
prea face feste amatorilor de

Dan GÂRLEȘTEANU

(Sontinuare tn pag. a 2-a)

S-a amînat campionatul
national de bob

SINAIA, 6 (prin telefon). Deși 
localnicii au făcut eforturi deose
bite pentru a descongestiona 
pîrtia de bob de zăpada căzută 
in ultimele 24 de ore, campiona
tul național nu se va disputa stm 
bătă și duminică, așa cum se sta 
bilise inițial. Organizatorii con 
tinuă să Îngrijească plrtia, astfel 
ca, Imediat după încetarea nin
sorii. ea să poată fi pusă la dis
poziția boberilor.

(prin tele- 
nostru). — 
a aplaudat 
pugiiiștilor

CONSTANȚA, 8 
fon, de la trimisul 
Un public entuziast 
cu căldură evoluția 
participanți la „Criteriul tine
retului". Partidele eferite de ti
nerii boxeri, unii pretendenți 
la tricoul naționalei României 
pentru „europenele" de la Bucu
rești, au fost de bună calitate. 
Iată rezultatele : cat. 48 kg : 
P. Ganea (Dinamo Buc.) b.p. M. 
Lumezeanu (Steaua). In cadru) 
aceleiași categorii, M. Aurel (Fa
rul) și Z. Ivan (Municipiul 
București) au oferit o partidă 
electrizantă, constănțeanul ob- 
ținînd victoria, cat. 54 kg: P. 
Nedelcea (C.S.M. Reșița) b.p. 
I. Petre (A.S.A. Tg. Mureș). La

aceeași 
o mare
(Progresul Buc.) a obținut de
cizia în fața lui G. Pometcu 
(Voința Buc.), cat. 60 kg.: N. 
Păpălău (Dinamo Buc.) b.p. C. 
Bumb (Tractorul Brașov), cat. 
75 kg: I. Petrea (Dinamo Bra
șov) b.p. V. Ciuraru (Nicolina 
Iași). cat. +81 kg: A. Iancu 
(Muscelul C-lung) b.p. G. Schu
bert (U. M. Timișoara). La a- 
ceeași categorie, I. Alexe (Di
namo Buc.) b.p. 
(Electroputere 
disputat doar 
deoarece unii 
viza medicală

categorie, s-a înregistrat 
surpriză : A. Dumitrescu

I. Sănătescu 
Craiova). S-au 

8 partide din 11, 
boxeri n-au avut 
pe carnet.

P. IOVAN

ORADEA, 6 (prin telefon). — 
Evoluția lotului național de box 
în localitate a suscitat un deo
sebit interes, sala „Armatei" do- 
vedindu-se neineâpătoare pen
tru o competiție de asemenea 
anvergură. Așteptările celor 
peste 2 000 de spectatori au fost 
confirmate datorită comportării 
excelente a lui Cuțov, Silber- 
man, Antoniu, Vasile Covaci și 
Chivăr, din lot, precum și a 
orădenilor Lucaci, Horvath, 
Conceag și Nica. Rezultatele <în 
ordinea meciurilor) : cat. mus
că : Cristea (lotul R.S.R.) pierde 
prin descalificare la Lucaci ; 
cat. semimijlocie: Silberman 
b.ab. III Muțiu ; cat. pană : Bu- 
zuliuc b.p. Duca ; cat. semiușoa- 
ră : Cuțov b.p. Totoreanu ; cat.

cocoș : Muscă egal cu Horvath ; 
cat. mijlocie : Chivăr b.p. Găi
nam ; cat. semigrea : Constan- 
tinescu b.p. Burtic ; cat. ușoară- 
Antoniu Vasile b.ab. II Niri: 
cat. mijlocie mică : Covaci b.p. 
Conceag.

Derbiul galei l-a constituit in- 
tîlnirea de la semlmuscă, ir. 
care Drăgan (lotul reprezenta
tiv) l-a întîlnit pe orădeanu 
Nica, deținător al „CENTU R1, 
SPORTUL,", pentru dobîndirec 
respectivului trofeu. La capătu 
confruntării echilibrate și dina 
mice, juriul a consemnat mec 
nul, centura rămînînd 
continuare în posesia 
orădean.

ILIe GHIȘA, ooresp.

astfel ii 
boxerulu

principa
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PRIN BIHORUL TURISTIC
(Urmare din pag. 1)

păzite și mai riguros 
repopulate. Sînt, e drept, pe 
descinderea unor ape, zone 
interzise pescuitului. Dar mai 
sînt totodată fel și fel de 
hîrtiuțe cu fel și fel de pe- 
ceți și iscălituri care dau 
dezlegare și pentru aceste 
zone. A mai ajuns pe aici și 
un aparat draconic, cu elec
tricitate. cu care, toamna, 
silvicii scot peștele din dul- 
bină, buimăcit, și apei îl duc 
cu găleata la crescătorie.

Sînt trei păstrăvării vestite 
în Bihor : la Vașcău, la Huța 
și la Stina de Vale. Călăto
rului i se îngăduie să-și 
pescuiască cu undița peștele 
cumpărat. Părinți alintători 
exclamă si aplaudă odrasla 
care scoate fericită păstră
vul din Jac. distracție plă
cută la care ar adera fiecare 
turist, oricît de strîmtorată 
i-ar fi punga. Dintre toate 
aceste trei păstrăvării 
mai pitorească e la 
deasupra Beiușului, 
cadru natural care 
ochiul, cu zone de

cea 
Huța, 

într-un 
îneîntă 
răcoare 

și arome carpatine. Din pă
cate. de această pă’trăvârie 
știu numai localnicii : dru
mul înspre ea. nu prea a- 
nevoios. ar pute3 fi moder
nizat. prezența ei ar trebui 
trecută în hărțile turistice, 
indicatoare ar putea călăuzi 
mașina turistului oină la a- 
cel loc minunat la care el. 
în_ altă trecere pe aici, s-ar 
reîntoarce fără doar și poate. 

Să nu uităm că șoseaua na
țională Oradea-Devg este pe 
isprăvite și că pentru tu
riștii români din vestul țării, 
cum și pentru cei străini, 
drumul spre mare se scur
tează cu aproape 300 de km 
•*- ceea ce înseamnă că 
această nouă șosea va fj pre
ferată și va avea un trafic 
copios. E firesc, așadar, ca 
toate punctele turistice din 
zona respectivă să fie bine 
popularizate și bine organi
zate. Și. poate în primul 
rînd, Stina de Vale.

femeilor sterpe: 
acestea 

nască. Doar trei 
și două cabar.e

im- 
urra 
spre

rare I»- 
în^erești

afinii co

Stîna de Vale este o mi
nune așezată intr-o 

. depresiune a munților, 
cu un aer proaspăt foarte 
indicat în astenie. Un izvor, 
zis al minunilor, avea faima 
fecundării 
bind apă de aicL 
urmau să 
pavilioane 
alcătuiesc ansamblul turistic 
al Stînei și uneori mă gîn- 
deam că e mai bine așa. 
Sînt oameni care. în locul 
aglomerațiilor de la Predeal 
sau Sinaia. preferă acest 
cotlon retras, de-o mare li
niște, unde să stea față-n 
față cu munții. O șosea a- 
nevoioasă. aproape
practicabilă iama, 
gîfîind, de Ia Beiuș 
Stîna de Vale. Acum, din șo
seaua Oradea-Cluj, în drep
tul satului Bucea, un drum 
solid, dublu cilindrat. duce 
comod pînă la stațiune wrm 
defileul Văii Iadului, adesea 
cu abise infernale și cu cas
cade feerice, dintre 
dolina pare niște 
plete de ape.

La Stina de Vale 
boară pînă în curtea clici 
rilor. ciupercile se oferă pe 
marginea cărării, stupii zum- 
zăie Pe coline, păstrăvii ful
geră apele și-., și... viperele 
pîndesc cu ochiul rotund, 
dar fără a fi un pericol se
rios decît pentru emul nătă- 
fleață. care le calcă pe coa
dă.

Dar importanta Stin.-j de 
Vale constă și în punctai ei 
mijlocitor, de mediană a u- 
nor admirabile itinerarii tu
ristice. De aici se poate a- 
junge, pe jos sau de-an căla
re. la izvorul Someșul Caid, 
la Fade? și la Cetățile Po- 
noarei, la Valea Dragonului 
etc. Padeșul, podiș, ridicat. 
Cu iarbă mănoasă, cază 
lumea coniferelor, centru 
miresme sălbatice, gură 
rai a Carpaților vestici 
acum o cabană modernă și 
spațioasă. Spre Padeș duc și 
drumuri 
turiștii 1 
urcării i 
brupte. , 
țin. E 
Stînă, și 
pentru Cetățile Ponoarei (ce
tăți de stîncă forfecată, bas
timente ale naturii fantezis
te). Mă tot gîndesc ce s-ar 
fi putut face într-o aseme
nea ambianță miraculoasă 1 
Unii din gospodarii 
gîndesc 
avariție, 
fugi de 
Lasă ia 
ghere fermecătoare în care

in 
de 
de 

are

i carosabile pentru 
nedeprinși cu efortul 
uneori a coastelor a- 
$i. totuși, e prea pu- 
prea puțin și pentru 

pentru Padeș, și

noștri 
încă cu dureroasă 
încet, de parcă ar 

noroc și de venituri, 
voia întîmplării un-

(Urmare din pag. 1)

sporturi de iarnă, se disputa 
— sîmbătă și duminică — 
„@upa Dinamo Brașov*, com
petiție onorată și de prezența 
unor ,,viteziști“ redutabili din 
Ungaria și Polonia.

★
îndreptățit, atletismul soli

cită un loc de frunte în avan
cronica finalului de săptămî- 
nâ. Am urmărit cu interes în
trecerile juniorilor, dar — să 
recunoaștem — e cu totul alt
ceva atunci cînd la start se 
aliniază seniorii. Aceasta, 
poate, și pentru că Olimpiada 
atletică de la Ciudad de Me
xico ne-a reamintit că avem 
și noi marii noștri perfor
meri. Sperăm, desigur, ca ei 
să nu lipsească sîmbătă șt 
duminică din noua sală atle
tică de la „23 August", unde 
se vor desfășura campionatele 

turiștii ar veni ca atrași de 
un magnet. Drumul spre Pa
deș (de pildă), dinspre co
muna Pietroasa (cu un port 
popular multicolor, plin de 
originalitate), ar duce pe ma
lul rîului Galbena, riu spec
tacular, bogat și el în păs
trăvi, printr-un eden vînă- 
toresa. pe serpentine de la 
cotiturile cărora vezi în Jos 
o țară, ca un descălecător în
temeietor de principate. Ar 
fi un drum de neuitat pen
tru orice călător, dacă ar fi 
și el modernizat sau. asa 
cum este, măcar popularizat. 
— i s-ar dace vestea n tart 
și peste șapte țăn W mări, 
poate chiar mai mult dec: 
șoselelor care travel sea ’ II 
Carpațij pe Valea Prahovei 
sau cea a Oltului.

Aceeași soartă este 1 
zită peșterii de Ia 
ziad. Peșteri 

lume multe, în 

pe piase

inteligent, ingenios, 
șl «ceele-at Totul 
mate frumusețile pa- 
pemru totala lor în-

bor iarăși 
togi’ ie 
turișt le 
și eu 
acria.
ocna*«: au 
sfinți si altare. Cu taste •- 
cestea. speoiogii de frunte 
socotesc peșteree de la Me- 
tiad de-o mare nnpcrteoțâ. 
la scară europeană. Numai 
că Europa nu prea are cum 
s-o vacă. E adevărat că în 
unele anunțuri turistice ea 
este pomenită șj fotografiată. 
Dar acum, end șoseaua O- 
radea-Deva se va deschide 
poate (să dea Dumnezeu!) 
chiar anul acesta și cînd din 
șosea (punctul Beiuș) pînă la 
peșteră e doar o aruncătură 
de băț, minunea ei trebuie 
vestită încă de la granița 
țării, panouri mari ar tre
bui s-o popularizeze cu li
tere de-o șchioapă. Toate a- 
ceste demersuri nu-1 vor de
ziluziona pe călător. Pește
ra e cu „etaje“ — de jos și 
pînă la poștă fiind vreo cinci. 
Stalactitele și stalagmitele 
formează. în interiorul ei. tot 
ceea ce se pcate sau nici nu 
Se poate visa: brazi creați 
ca de-o mînă de sculptor (și 
încă realist), orgă mică și 
orgă mare care, lovite cu o 
piatră, cîntă armonios, altare 
ca de dom, figuri docile sau 
bizare, în fine, o gamă largă 
de forme prezente pas de 
pas. printre ochiuri enigma
tice de apă, peste pasarele 
înguste cît o eșarfă, pe Care 
pasul se cutremură deasupra 
genunilor găunos ghicite. In
trarea în peșteră e pe sub 
o boltă înaltă și maiestuoasă 

naționale Ce bine ar îi I 
Mai ales pentru că, ținînd 
seama de exigenta triere va
lorică făcută de standardurile 
mult mai ridicate în acest 
an, se poate anticipa nu nu
mai o prezență cantitativă 
(Ca in alți ani), ci una calita
tivă a atleților fruntași. Ar fi, 
deci, asigurate toate condiți
ile pentru ca statisticienii să 
facă numeroase corectări și pe 
tabelul recordurilor naționale 
în competițiile atletice de 
sală. Și mai este ceva: „na
ționalele" de seniori ni se 

prin care circulă curenți 
reci, ca de gheață. Sus, în 
ultima încăpere, numită sim
bolic poșta, cei ce au răzbit 
pînă Ia capăt firul Ariadnei 
își lasă, pe un bilețel, nu
mele cu exclamații geniale 
ca aceasta i jam venit, am 
văzut, am învins ! Ionel”.

Drumul de la Beiuș Ia peș
teră n-o să fie însă extra
ordinar de comod pentru tu
ristul deprins la șosele drep
te ca-n palmă. Mai cu sea
mă înspre Meziad. limuzina 
sa ar începe să strănute. O 
cabană, destul de modestă, 
stă in vecinătatea peșterii, 
dar și aici, in loc să se fruc
tifice delicioasa țuică locală, 
sînt servite băuturi de la 
MAT si încă din cele mai 
obișnuite. Nia fleicile locale 
nu pot fi gustate, nici șunca 
afumată in pod după legile 
tradiției seculare, nid kai- 
ser-fiessch ul local

•arăt dm Jo
bs crea de

parte, la CbețMtn de 
la Scărișoara, aăraeni ai ca
tarii remxnat ie Jetul jttsă- 
W. sub crunte. un gbenar 
care mențme terna in plină 
lună a lui cuptor și unde te 
bați cu zăpadă ir. tre două sti
cle de răcoritoare. Numai că de 
data aceasta se trage un sem
nal de alarmă : coborirea in 
ghețar este de-o vreme în
coace riscantă. Cineva, un 
cap pătrat, a dat dispoziție 
să te taie pădurea de oea- 
supra ghețarului. Or. se pare 
că tocmai umbra pădurii 
păstra sănătatea hibernală a 
ghețarului. Acum, descoperit, 
ghețarul a început să se 
șubrezească și cine știe dacă 
într-un viitor indecis nu ne 
vom trezi cumva fără ghe
țar. Totuși, el există încă și 
îmi vine să cred că știința 
de astăzi este capabilă să-l 
refortifice. Indicat este, ori
cum, oa turiștii să fie călău
ziți spre acest ghețar, așa 
cum, în sudul Austriei, a- 
proape de Innsbruck, un 
ghețar similar atrage milioa
ne 
col 
tui 
de 
atenția lor nu mai este îm
biată de ceea ee au mai vă
zut, ci de ceea Ce nu au mai 
văzut pînă atunci. Pelerina
jul se face spre aceste uni
cate doar atunci cînd ele sînt 
trîmbițate. reclama fiind ne
cesară și turismului nu nu
mai comerțului, (Fie vorba 
între noi. turismul și comer
țul se cam înterpătrund de 
altfel — poate tocmai ca să 
justifice imaginația anticilor

de vizitatori. în acest se- 
ultramodern. oamenii, să- 
de stereotipie, sînt atrași 
originalități, de unicate,

Par cea mai convingătoare 
repetiție pentru importantul 
concurs internațional de sală 
(la a doua ediție a sa) de 
săptămîna viitoare.

★

Campionatele republicane la 
jocurile sportive. în sala Flo- 
reasca — al doilea turneu de 
trei etape în campionatul 
mâsCulin de hadlîal (vineri, 
sîmbătă și duminică) La bas
chet — din nou. după cum 
susține redactorul de specia

era tot- 
negoțului și al

după care Mercur 
deodată zeul 
călătoriilor...).

Am lăsat la urmă băile 
„Felix" șl Jl Mai* toc
mai pentru că ele sînt 

arhicunoscute românilor și 
cvasi cunoscute străinilor. Es
te și de data aceasta vorba de 
un har al naturii — apa fier
binte izvorînd cu de la sine pu
tere din surse telurice. Din
colo de folosul lor curativ, 
stă și cel distractiv, turi-vd 
bălăcindu-se copilărește în 
dărnicia lor caldă. Vara, îm
prejurimile băilor sînt pline 
de mașini de parcă și-ar fi 
trimis acolo solii toate gara
jele Oameni: stau in bazin 
ca pestii-n năvod, inghesuiti 
pînă la refuz, otăoenii ne- 
cedirtd-j-și, eu îr.căpâtir.are. 
locurile tradiționale. Vă pin- 
dește ioeea unor bazine nd. 
cu toate că-mi dau seama că 
finanțele or să mă mustre 
părintește. Surse de ană ter
mală au țișnit ș> in alte un
ghiuri ale orașului Oradea. 
— acolo au fost construite 
sere, spre faima economiei 
noastre. Dar_ și iarăși dar— 
Cum aici turismul nu este 
străm Se economie, poate că 
niște bazine de agrement. 
separate de cele curativ-me- 
dizaJe, ar fi spre folosul am
belor destinații, dezaglome-
rindu-Ie pe amindouă și din- 
cu-i fiecăruia autonomie
Asta numai așa, ca să mă 
afiu In treabă.

trale a_e turismului bihorean 
șt fcâtroC, am nrindria să 
vorbesc despre un oraș fru
mos care, ia intrarea in țară, 
eteri, economic și edilitar, 
at bun prolog, o bună uver
turi a realităților patriei, 
o plimbare inițială prin Ora 
dea lasă impresia frumoasă 
că ăior-dui străin, asta o știu 
<fei aurite și din scrise. N-ar 
strica insă ca numeroșii tu
riști să fie îndreptați și spre 
crescătoria de crapi de la 
Cefa, să li se pună o un
diță in mină și așa mai 
deșarte Crapul la proțap 
cere un vin gustos. ceea ce 
Oradea poate să ofere din 
surse proprii, ir.trucît coline
le eț sînt pline de butuci de 
viță. Nici in livezile de pier- 
sici de la Oradea călătorul 
nu s-ar simți rău. piersica 
de aici atingir.d uneori o ju
mătate de kilogram și avînd 
fzst savuros, aromat, răcori
tor. Torul uer.tru un turism 
bun.
practic 
pentru 
tries și 
tă șare. Totul pentru ospi’.a- 
bteie ri pentru prietenie. Nu 
prin cifre seci și demagogie 
rnranriă. ci pentru cifre e 
lasrice, mereu crescir.de și 
pentru spiritul practic inova
tor. Maț poțăne moașe și 
cai aurii piazi! Mai puțini 
inspectori, inspectors»!, direc
tori si ad.rir.rț,. pictori de 
pitar, te și repertefi gă.Asteș. 
— dar mal multi gospodari, 
constructori, victori murali și 
sculptori, grădinari și bucă
tari — și, desigur. cor.tabtL.

Avem o țară care a fost 
cînd Elveția orientală. cir.d 
Belgia Orientului, cînd una. 
cînd alta — dar care astăzi 
este România Socialistă, o 
țară în care partidul nostru 
comunist și statul fac totul 
pentru acest prezent ardent, 
pentru viitorul aurifer, pen
tru fericirea șt bunăstarea 
autohtonului, comoditatea și 
confortul oaspetelui, după le
gile strămoșești conjugate 
legilor noi, umanist-socialiste. 
Acestui postulat al epocii 
nu-i putem răspunde decît 
prin fapte demne de steag, 
numai prin ceea Ce rămine 
peren. Niciodată vremelnicia 
n-a fost mai desuetă, nici
odată amatorismul și arbitra
rul n-au fost mai incompati
bile cu societatea ca azi. Iar 
dacă, acum. în preajma ale
gerilor cîteva din sugestiile in
serate aici (desigur că nu
mai cele adevărate) ar putea 
reține atenția viitorilor gos
podari 
durilor 
fericit 
ceasul 
să-și îa inima-n 
mai scrie încă o 
turism.

dinți și să 
dată despre

ai țării, autorul rîn- 
de față ar fi foarte
Și și-ar binecuvînta
în care s-a hotărit

litate al rubricii, etapă (a pa
tra) fără puncte de atracție, 
interesantă apărînd doar în
trecerea celor 6—7 echipe din 
prima divizie angajate în 
lupta pentru evitarea retro
gradării (! ?).

♦
P.S. De ce, oare, tocmai 

acum, in această perioadă 
attt de „calmă" în jocurile 
sportive ne amintim că au 
trecut 9—10 ani de cînd n-am 
mai asistat la pasionantele — 
și de o valoare extrem de 
ridicată — tntllniri amicale cu

Care sînt cauzele stagnării boxului gălățean ?
Activitatea pugilistic! din 

Galați se află de mai mulți 
ani într-o fază critică. De mul
tă vreme, acest centru pugi
listic, — în trecut foarte puter
nic — n-a mai dat echipei 
noastre reprezentative nici un 
boxer de clasă certă. In cea 
mal importantă confruntare in
ternă (campionatele de seniori) 
boxul din orașul de la Dunăre 
este foarte slab reprezentat 
Antrenorii gălățeni (și nu nu
mai ei) Iși amintesc cu nostal
gie de perioada anilor 1950— 
1953, rfnd Ion Peicin. Gbeor- 
gbe Marinescu ți alți pugilițti 
de valoare din acest colț al ță
rii imbrăcau cu regularitate tri
courile de campioni. Excepția 
făcută de Ștefan Cojan. In 1S«4 

• (cînd acesta a ciștigat titlu] la 
semigrea), n-a putut readuce, 
pe bună dreptate, optimismul 
la Galați

S-o spunem din capul locu
lui : dacă era vorba de o altă 
localitate, unde pugilatul nu are 
tradiție, nici condiții prielnice 
de dezvoltare, nici elemente do
tate pentru acest sport, atunci 
poate că nu ne-am fi alarmat. 
Dar cu boxul din orașul dună
rean — care beneficiază de a- 
ceete atribute — este altceva. 
Am căutat să aflăm la fața lo
cului, de la persoane autori
zate. care sînt cauzele care au 
determinat rămînerea în urmă 
a acestui sport cu veche tradi
ție. ce măsuri se impun pentru 
redresarea sa. Și iată ce am 
aflat:

GHEOHGHE ROȘCA (antre
nor la Constructorul l.C.O.R.) 
,Jn tălile de antrenament din 
orașul nostru Vin azi mai pu
țini tineri decît acum 10—ÎS ani. 
Este o realitate pe care nu tre
buie s-o ascundem, dacă dorim 
să abordăm cu realism poziția 
actuali a pugilismului gătățean. 
Pe de altă parte, să nu uităm 
că in urmă cu ani, aci doar 
2—3 ramuri sportive atrăgeau 
tineretul: fotbalul, boxul și, 
intr-o măsură mai mică, lupte
le. Azi, gusturile s-au diversi
ficat, mingea — fie că este vor
ba de cea de handbal, volei sau 
de baschet — a Cucerit prieteni 
mulți și statornici. Este mai 
greu în prezent să convingi un 
tinăr să urce în ring, decir 
să-l trimiți, de pildă, pe un 
teren de volei. Totuși, la Galați 
sînt destui băieți robuști care 
vor să practice boxul. Să nu 
uităm că la noi sportul cu mă
nuși are o veche tradiție. A- 
cești tineri se pregătesc, într-a- 
devăr, în sală, dar apariția lor 
în public este rară. Și ei vor 
si fie văzuți de lume, vor să 
cunoască succesul. Din păcate, 
așteptăm campionatul pentru a 
ne da seama de valoarea lor. 
Aceasta este principala carență: 
lipsa continuității competiți- 
onale. Campionatul se dispută 
odată pe an. Cred că principa
lii vinovați de slaba frecven
ță a galelor amicale sîntem noi, 
antrenorii. Iată explicația de 
ce ne intri in sală puțini juni
ori. Acum, cînd avem patru 
secții de box tn oraș, va tre
bui să nu treacă o săptămînă, 
fără *d organizăm gale ami
cale. Ifumai așa vom putea 
profiți vtttorH campioni. IȘi 
nu cred ci există antrenor care 
să >■ dorească acest lucru".

ȘfitrAX ION (arbitru inter
national). scăzut entuzias
mat antrenorilor. A dispărut a- 
p-oape total bunul obicei ca 
„.maeștrii" să meargă tn căuta
rea talentelor, prin școli și în
treprinderi, preferind si aștep-

PE LUCIUL GHEȚII

BUCUREȘT1. După un program 
riguros de pregătire, Gbeorghe 
Varga, L. Căplescu, V. Iones- 
eu, M. Bărbulescu, Rodlca Ni
mereală, Sanda Bârbulescu, Ro
xana Salade și Adriana Pleșan 
însoțiți de antrenorul Z. Sze- 
kely, au părăsit Capitala pen
tru a lua parte la concursul 
speranțelor olimpice, programat 
între 8—11 februarie pe pista 
din Leningrad.

MIERCUREA CIUC. 21 de 
concurenți și-au disputat în- 
tîietatea în cadrul fazei jude
țene a campionatului de pati
naj viteză. Eva Săgeți, L. Ago- 
țton ți Z. Sandor au cucerit 
dreptul de a participa la fi
nala pe țară. (BELA SEBOK- 
coresp).

BUȘTENI. Din inițiativa an
trenorului de tenis de cîmp 
Alex. Vintilă s-a amenajat în 
localitate un patinoar natural, 
care va fi dotat cu rețea de 
iluminare (V. ZBARCEA-co- 
resp.) 

echipe de volei și baschet din 
alte țări, de exemplu din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Uni
unea Sovietică, Italia. Franța 
ș.a. Jucăm numai in -lenla- 
sare ?...

ir
Fără afișe pompoase, poate 

și fără prea mulți spectatori, 
sala clujeană va găzdui sîm
bătă și duminică „Zona B 
din campionatele naționale” 
rezervate mușchetarilor, care, 
deocamdată, se... duelează în 
limitele categoriilor a Il-a și 
a III-a. Dar, cine știe ? Mal 
sînt puține zile pînă la Tur
neul Speranțelor Olimpice, 
organizat — între 13—16 fe
bruarie — pentru prima oară 
la București. De ce, oare, Clu
jul n-ar fi o primă escală 
spre Miinchen ’72 7

★

La încheierea ediției, aflăm 
că au fost programate mai 
multe meciuri de pregătire 
ale echipelor fruntașe de rug
by și — măi ales — fotbal. 
Se apropie .totuși, primăvara t 

te ca viitorii campioni să le 
intre singuri în sală. Fostul 
campion profesionist, Panaites- 
cu-Zigotto a dat un exemplu 
grăitor (jenant, cred eu, pentru 
antrenorii mai tineri), în a- 
ceastă privință. Pentru a de
monstra că, dacă există puțină 
pasiune, se poate face un lucru 
bun, Zigotto a luat într-o zi 
fringhiile ringului, a cutreierat 
cîteva cartiere mărginașe, a 
improvizat un careu magic, și 
a demonstrat împreună cu cîți- 
va boxeri cite ceva din fru
musețile pugilatului. Rezulta
tul : a doua zi, 200 de copii au 
cerut să fie inscriși în secțiile 
de box. Experimentul a do
vedit că flacăra pugilatului se 
poate reaprinde la Galați. Cu 
condiția ca antrenorii fi in
structorii mai tineri (cum sînt 
V. Bogod, M. Casacopol, Gh. 
Ereftlia, N. Popa. P. Pavel etc.), 
care spun că vor să Se afirme, 
să lepede haina comodității și 
să se angajeze cu pasiune în 
munca nobilă de redresare a pu
gilatului. N-ar fi rău ca an-

Ne răspund 
specialiștii 

direct interesați 

trenorii gălățeni să împrumute 
puțin din entuziasmul colegilor 
lor din Cîmpulung Muscel (Cri
stian Panaitescu) și Reșița (Pe
tre Pop), oameni care „ord." 
atunci cînd este vorba de des
tinele boxului românesc. Antre
norii noștri își cunosc mese
ria. De aceea, nu sînt de acord 
ca în munca lor să se amestece 
oameni nepricepuți. Afirm a- 
căst lucru pentru că la noi sînt 
prea numeroși cei ce dau sfa
turi".

GHEORGHE CONCIU (vice
președintele C.J.E.F.S.). „O al
tă cauză care a frînat dezvol
tarea sportului cu mănuși la 
Galați rezidă în organizarea 
secțiilor. Cineva a emis ideea 
ca activitatea de performanță 
să fie concentrată într-un sin
gur club. Fără să privească în 
perspectivă, conducerea CJEFS 
și-a dat avizul. S-a trecut 
imediat la fapte, neținîndu-se 
seama că întărind potențialul 
unui club (îri speță, C.S.O.j, se 
dezorganizează celelalte secții. 
Cei mai buni pugiliști au fost 
legitimați la C.S.O., fapt care a 
dus la scăderea potențialului 
celorlalte cluburi și asociații. 
Antrenorii „văduviți" de bo
xerii lor preferați, au muncit 
dezinteresat, ca să treacă tim
pul, procesul de instruire fiind, 
în aceste condiții de tot mai 
slabă calitate. Numărul galelor 
a scăzut, ca să nu mai vorbim 
de cel al elementelor de valoa
re. S-a ajuns pînă acolo incit, 
cu prilejul unui meci susținut 
de formația Dunărea, în R.F.G., 
antrenorii să fie nevoiți să-și 
întărească echipa cu numeroși 
pugiliști din alte localități. Și, 
cînd ne glndim că acum 10—■ 
15 ani Galațiul era unul din 
centrele care alimenta echipele 
noastre reprezentative cu bo
xeri de certă valoare".

CONSTANTIN JELESNEAC 
(antrenor la Dunărea). „Sînt 
surprins de faptul că st în-

S1BIU. Pista naturală de la 
Valea Aurie a găzduit între
cerile etapei județene a cam
pionatului republican. Dintre 
numeroșii concurenți g-au re
marcat Ion Opincaru, Emilian 
Pătru, Gheorghe Martin, Feli
cia Toanchină, Sanda Frum, 
Adriana Balev ș.a. (I. IONES- 
CU-coresp.)

ORADEA. Primul concurs de 
viteză al sezonului a reunit 66 
de fete și băieți. întrecerile au 
avut loc in cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului și 
s-au desfășurat pe patinoarul 
natural din Incinta stadionului 
Voința. (I. GHIȘA-coresp. prin
cipal).

TEATRUL LUCIA STURDZA BULANDRA
prezintă în curînd 

pe scena sălii Studio din str. Alex. Sahia 76 A 
premiera spectacolului de comedie :

.TANDREȚE 
Șl ABJECȚIE" 

de Teodor Mazilu
regia : CORNEL TODEA

cu : Octavian Cotescu, Petre Gheorghiu și Vally Voicutescu 
Pepino, Ana Negreanu, Adrian Georgescu, Dan Damian, 

Marius Pepino, Violeta Andrei, Mariella Petrescu 

regizor secund : Adrian Georgescu 
Scenografia : Ovidiu Bubulac 
Asistent: Dan Jitianu
Ilustrația muzicală t Mircea Teodor Ciortea

A APARUT REVISTA

„EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" nr. 1/1969
Din sumar spicuim r

.. — A Xix-a ediție a Jocurilor olimpice de vară de la Ciudad de 
Mexico de A. VRABIE și C. FLORESCU.

— Biologia locomoție] umane (I) de C. BACIU.
— Atletismul la Ciudad de Mexico (I), de GH. ZIMBREȘTEANU.
— Despre „metodele de antrenament* la schi de H. BONNET.
— Ionel Drîmbă de T. ST AMA.
Intr-o manieră grafică nouă, cu un colorit extrem de plăcut, 

acest interesant număr al revistei „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" 
vă stă la dispoziție la toate centrele de difuzare a presei.

a,„fi DL J
cearcă să se justifice regresul 
boxului de la noi, aruneîndu-se 
vina asupra fostului antrenor 
județean Petre Mihai, care ar 
fi dovedit orgoliu exagerat, 
tendințe de îndepărtare a ce
lorlalți colegi. Este posibil ca 
în perioada cît a muncit la 
Galați, Petre Mihai să fi fost 
distant cu ceilalți antrenori. 
Poate că rezultatele sale, cu
noștințele în materie de box, 
să-l fi determinat lă o aseme
nea greșeală. Dar a nega fap
tul că de numele acestui teh
nician cu experiență sînt le
gate o bună parte din succese
le sportului cu mănuși gălă- 
țean, consider că este un act 
de in justețe, o nedreptate. 
Este imposibil — după păre
rea mea — să vorbești de bo
xul din Galați fără să amin
tești și de meritele antrenoru
lui albit la colțul ringului".

GRIGORE JELESNEAC (an
trenor la Combinatul Siderur
gic). „Rivalitatea dintre boxe
rii gălățeni și cei din Brăila a 
menținut mulți ani, în ambele 
localități, interesul față de a- 
cest sport. A existat o concu
rență sportivă generatoare de 
progres. Nu trecea o săptă
mînă fără ca echipe din cele 
două centre puternice să nu 
se întîlnească, fie la Galați, 
fie la Brăila. Dacă am avut 
pugiliști de valoarea lui Drag- 
nea, Peicin, Cișmaș, Șerbu, Tu- 
dora (gălățeni de origină), a- 
ceasta s-a datorat și contactu
lui permanent, schimbului de 
experiență între sportivii din 
localitățile amintite. Există o 
„rivalitate" și azi, însă din 
păcate prost înțeleasă, și care 
nu e de natură să impulsioneze 
sportul cu mănuși: disensiuni 
între antrenorii gălățeni și cei 
brăileni, certuri pe marginea 
unor decizii ale arbitrilor, plîn- 
geri la F.R. Box împotriva te
nor măsuri care, chipurile ar 
favoriza fie Galațiul, fie Bră
ila. Toate acestea au făcut să 
dispară o tradiție frumoasă, cu 
adevărat sportivă".

★
Toți interlocutorii noștri au 

căutat să prospecteze, cu com
petență, mijloacele de redre
sare a pugilatului gălățean. 
Unele măsuri au și fost luate. 
S-a dat în folosință o sală ul
tramodernă (Dunărea), care a- 
lâturl de cea a I.C.O.R.-ului 
(și ea, excelent dotată), va 
putea asigura pregătirea opti
mă a sportivilor. Antrenorii 
C. Jelesneac, Roșea, Petcu, Ca
sacopol și Gr. Jelesneac — care 
conduc aceste săli, au acum 
tot ceea ce le trebuie pentru a 
scoate la liman sportul cu mă
nuși. Scuzele nu mai pot fi ad
mise. Dacă vor adăuga (și tre
buie s-o facă) mai multă pa
siune, dacă controlul și îndru
marea tehnicienilor de la Con
siliul județean pentru educație 
fizică și sport și clubul Dună
rea se vor simți mai mult ca 
pînă acum, boxul are toate 
șansele să se urnească din lîn- 
cezeala în care se găsește. S-a 
procedat la descentralizarea ac
tivității de performanță (era și 
timpul), la repartizarea mai 
echitabilă a antrenorilor în sec
țiile cluburilor și asociațiilor 
Dunărea, I.C.O.R., Combinatul 
Siderurgic și Voința. Măsură 
care, sperăm, va redeschide 
concurența sportivă. Dacă la 
acestea se vot adăuga și altele, 
cum ar fi : acțiuni sistematice 
de depistare a tinerilor din 
școlile profesionale (cărora, așe 
cum remarca antrenorul Gri
gors Jelesneac, va trebui să 
11 «e asigure meciuri cu ad
versari de aceeași valoare, nici
decum mai experimentați), gals 
săptămînale sau blsăptămînala 
între cele patru echipe gălățe- 
ne, precum și între pugiliștii 
din Galați și cei din Brăila, 
măsuri de stimulare a celor 
mai merituoși sportivi și an
trenori etc., sîntem convinși că 
redresarea boxului gălățean 
este posibilă.

R. CALARAȘANU 
T. SIRIOPOL coresp.

crescir.de


Nr. 448 (5882)

ÎNSEMNĂRI DE SEZON

N-AVEM! MAI POFTIȚI"
T erminasem treburile care 

ne-au purtat de curînd la 
Odorheiul Secuiesc, unde s-au 
desfășurat primele jocuri de 
hochei ale campionatului divi
ziei B. Mai aveam aproape un 
ceas și jumătate pînă la pleca
rea trenului spre București. Și 
cum sîntem în plină iarnă, iar 
lecțiile de educație fizică și di
versele activități sportive s-au 
mutat în săli și pe terenurile de 
gheață, am trecut pe la maga
zinul cu articole de sport, unde 
se oglindesc cel mai fidel preo
cupările cotidiene. Surprindem 
fragmente de discuții.

— Aș dori un pulover și o 
pereche de legături 
schiuri, cere un tînăr.

Grăbită, dar amabilă, 
toarea alege din rafturi 
lele solicitate.

— Un echipament complet 
de sport, de culoare neagră, 
pentru școlari.

— Teniși nr. 35, dorește un 
alt cumpărător, mult 
vîrstă.

Regretăm, dar nu 
tem servi. Ne lipsesc
Se caută foarte mult. Nouă ni 
s-a stabilit o cotă mică. Mai 
poftiți peste citeva zile...

— O pereche de ghete nr 39, 
cu patinele respective.

— Patine avem, ghete nu.

și pantofi de

pantofi de la nr. 
chiloți și tricouri

pentru

vînză- 
artico-

mai în

vi-i pu- 
tenișii.

— Unde se pot găsi ?
— încercați în altă parte.
Curiozitatea ne transformă 

în... cumpărători.
— Tricouri 

sport, aveți ?
— Teniși și 

43 în sus, iar
numai pentru adulți, ne răs
punde vînzătoarea Clara Feher. 
Nici în magazie nu se găsesc...

Paradoxal! Se vînd patine, 
dar fără ghete, tricouri fără te
niși. Din magazin lipsește echi
pamentul de culoare neagră, 
care li se cere elevilor de școa
lă elementară. „Cum este posi
bil, se întreabă un elev de liceu, 
care caută ghete de patinaj, să 
nu găsești într-un magazin de 
sport materialele necesare în
trecerilor din sezonul rece, toc
mai acum ta mijlocul iernii ?-

Și totuși este posibi! I
★

Liceul B. P. Hașdeu din Bu
zău. Ora de educație fizici se 
terminase de cîteva minute. A- 
ducînd în discuție șnoblema 
materialului didactic și a echi
pamentului, profesoara Corne
lia lonescu ne-a spus: „I-a 
școala noastră campionatele in- 
erei ase in sală au devenit tra

diționale. Am dorit — pentru 
a putea fi deosebiți sportivii 
pe teren, ca fiecare clasă să aibă

o culoare de echipament. Nu s-a 
putut, întrucît elevii n-au găsit 
la magazinul de sport tricourile 
solicitate. Nu știu ce să mai 
cred ! Din cauza absenței de pe 
piață a tenișllor copiii lucrează 
la ore descălțați sau ta pantofi 
de stradă".

★
Lipsa echipcr-ientulai necesar 

elevilor pentru lecțiile de edu
cație fizică ți concursuri nit 
constituie un caz izolat. Iată ce 
ne-a declarai, de pildă. Elena 
Borș, responsabila mapazinalui 
de articole de sport din Foc
șani : „Deși am sesizat in mai 
multe rinduri baza noastră de 
aprovizionare că cerințele de 
tricouri, teniși și ghete de bas
chet pentru copii stat țensibil 
sporite, totuși trecem, in conti
nuare. printr-o criză a acestor 
articole".
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AGENDA PREGĂTIRILOR

*
De neerrrat, dar ederirzt. 

Pimții copiilor sa prrMț f* 
aeexte zile prin **^azhieZe de 
specialitate ți se Mstort oeasc 
eu HrenaMJiu rtrpwu dat da 
rfnzdfcrt : Jfg avem echipa
ment decît pemtrj adulți, mai 
reveniți*.

Ce pdrere as da re
sort ale ministerelor interesate?

Tr. (OANiȚESCU

PENTRU UN „C0D“ AL ZĂPEZII
băcăuan, fafă-natacantal 

la
stadionului 

o
de târnă 
adversar

Ene Daniel 
.. Va reuși

impetuosul
el să facă... pîrtie ? !

Foto: V. BOGDĂNEȚ

ȘI SECURITĂȚII ÎN SCHI
Pe zi ce trece numărul- celor 

care practică schiul — copii, ti
neri, turiști sau schiori de per- 
fo manță — devine tot mai mare.

De obicei, marea majoritate 
sînt începători sau oarecum a- 
vansațl, iar preferințele lor se 
Îndreaptă spre acele stațiuni șl 
pîrtii deservite de mijloace me
canice (teleferice, schi-lifturi) — 
Predeal, Bucegi, Poiana Brașov — 
și spre acele terenuri al căror 
grad de dificultate este foarte 
mic. Dar, In general, aceste pîrtii 
ușoare lipsesc. Așa se face, că 
uneori, in absența unor mijloace 
de informare care să le Indice 
gradul de dificultate al unor tra
see. starea zăpezii, apariția unor 
obstacole pe pîrtie (taluzurl de 
zăpadă, crevase, avalanșe, stlnci. 
bușteni etc.), multe persoane cu 
o tehnică slabă și grad de pre
gătire fizică necorespunzător, se 
trezesc pe pîrtii foarte dificile 
(Valea Carp, Papagalul din Bu
cegi, sullnarul „sub teleferic" sau 
Lupului In Postăvar, „sub tele
feric" la Predeal etc) expunîn- 
du-se la accidentări și punînd in 
pericol integritatea fizică ■ al
tora.

pentru salvarea accidentalilor In 
munți, mergîndu-se pînă la dis
pozitive perfecționate de alarmă 
șl servicii permanente de pa
trule pe pîrtii șl In munți la 
mare altitudine, elicoptere etc.

Socotesc util și de interes ge
neral prezentarea regulilor care 
alcătuiesc „codul" intitulat In u- 
nele țări „decalogul schiorului", 
care, și la noi, ar trebui popu
larizat șl afișat in cabane. In res
taurantele din stațiuni, la stațiile 
de teleferic, la baza pîrtnlor etc.. 
așa cura se procedează In toate 
țările alpine, căci schiul este un 
sport care comportă un risc și 
responsabilitate cu caracter civil 
și penal.

1. Respectul altei persoane

Orice schior trebuie să se com
porte in așa mod. Incit să nu 
pună In pericol integritatea altei 
persoane sau să-l provoace dau
ne.

2. Necesitatea respectării naturii 
pîrtlel

A schia rapid Pe o pîrtie re-

P&TW PfeTH DE SC»! 
conform normei os internaționa/e

Pîrtie închisa
(cerc roșu)

Crearea pe schi sau cu piciorul 
trebuie să se Iacă folosind mar
ginea plrtlel

I. Respectarea semnalizatoarelor

trebuie să respecte
Fir-

Toți schiorii 
semnalizatoare.e instalate pe 
tiL

dea 
este

Pîrtie medie 
(disc roșu)

Pîrtie ușoară
(disc albastru)

Pîrtie foarte ușoară Z\
(disc verde) /X \

Atențiune pericol
• wCdiscripdru cutri(disc rif»cjru cutri 

ungiu galben J

Pe de altă parte# marile aglo
merări și haosul care domnește 
în circulația pe pîrtii sîmbăta și 
duminica (la Predeal la baza Clă- 
bucetulul, spre exemplu) invită la 
cunoașterea unor reguli elemen
tare de circulație, fără de care 
pericolul accidentărilor este per
manent prezent, iar desfășurarea 
unei activități organizate de in
struire este total compromisă.

Iată pentru ce este imperios 
necesară desfășurarea unor ac
țiuni din partea acelor organe 
(O.N.T., conducerile de stațiuni, 
organele administrației locale etc.) 
a căror obligație este nu numai 
invitarea turiștilor la schi, ci și 
asigurarea condițiilor de secu
ritate pentru practicarea schiu
lui : indicatoare de circulație, 
pîrtii bine preparate prin bătă- 
torirea mecanică a zăpezii, punc
te sanitare dotate cu barăci de 
salvare și truse de prim ajutor 
instalate în anumite puncte ale 
pîrtiilor etc, apoi desfășurarea u- 
nei munci ’ • — A "
celor 
sensul comportamentului 
pîrtie de schi ' “w,
o arteră de circulație publică.

Deja la Mamaia, în 1965, cu o- 
cazia Congresului Federației In
ternaționale de Schi, doi emi- 
nenți juriști — Rabinovitch 
(Franța) și Leey (R.F.G.) —
au prezentat un referat care con
stituia sinteza unui „cod“ spor
tiv al zăpezii. Ulterior, acesta a 
fost aprobat și adoptat de toate 
țările afiliate la acest for.

In cîteva stațiuni mai frecven
tate din Franța și Austria, se văd 
agen-ți de circulație schiori care 
veghează la o corectă circulație 
pe pîrtii și împiedică pe cei im- 
prudenți să atenteze la secu
ritatea altora. Aproape că nu 
există stațiune în care să nu 
funcționeze echipe specializate

educativa in rîndul 
care practică schiul, In 

■ ‘ ' pe o 
devenită, astfel,

intersect'

Sens de ,
circulație

zervtta (sau recomandată^ înce
pătorilor constituie o greșeală, ca 
și aventurarea schiorului înce
pător pe o pîrtie dificilă.

3. Stăpinirea vitezei și a direc
ției.

Orice schior trebuie să foloseas-

are

că acea viteză în alunecare Și
acel comportament adecvat pro-
priel sale capacități fizice Șl teh-
nice.

4. Prioritatea schiorului din
vale.

Schiorul din vale care nu 
posibilitatea de a privi In urmă 
are prioritate față de cel din 
deal a cărui obligație este de a 
schimba direcția in așa fel incit 
să evite o ciocnire.

S. Traversarea șl încrucișarea.

traversează o 
de școală tre- 

menținind 
vizual spre deal și

Schiorul care 
pîrtie sau un teren 
buie să se asigure, 
controlul .1___ 1 _____ ___
vale și luîndu-șl precauțiunile 
necesare preîntâmpinării . unui ac
cident pentru el și alții.

6. Depășirea.

Schiorul poate 
depășire liberă in 
ga, dreapta, atîta , ... ___
rul care depășește ține seama de 
evoluția schiorului depășit și păs
trează o distanță de 
suficientă in raport

7. Staționarea.
Schiorul trebuie să 

oprească — și numai în cazuri 
de absolută necesitate — in pasa
jele obligatorii sau lipsite de 
vizibilitate. în caz de căzătură, 
schiorul trebuie să degajeze ra
pid terenul.

să efectueze c 
deal, vale, stîn- 
tirr.p cit schlo-

siguranță 
cu el.

evite să se

ÎNVINGĂTORII IN „CUPA METALURGISTUL**
DISPUTATA LA PĂLTINIȘ

Pe pîrtia oncești de la Păltiniș 
și în parcul Sub arini din Sibiu 
s-a desfășurat concursul „Cupa

BULETINUL ZĂPEZII
prevederi de 
cadrul Insti-

De la Serviciul 
scurtă durată din 
tuiului meteorologic am aflat că 
ieri, la ora 8, stratul de zăpadă 
avea următoarele grosimi în cen
trele în care se practică schiul : 
Platoul Bucegi 31 cm, Sinaia— 
Cota 1 500 54 cm, Predeal 55 cm, 
Semcnic 60 cm, Țarcu 37 cm, 
Godeanu 43 cm, Paring 48 cm, 
Brașov—oraș 17 cm, Barau 52 cm, 
Ctmpulung Moldovenesc 28 cm.

Zăpada «ste proaspătă și per
mite practicarea schiului in bune 
condiții. Ninsoarea va continua, 
dar va scădea din intensitate 
la sfîrșitul săptăminil.

Metalurgistul**, organizat de Con
siliul județean al sindicatelor în 
colaborare cu Comisia județeană 
de schi. La întreceri au participat 
61 de concurent! din 15 asociații 
sportive din Mediaș, Cisnădie și 
Sibiu. CîștigătOrii probelor : sla
lom special seniori : H. Hannich 
(Metalurgica Sibiu), senioare : 

Edith Wermerscher (Independența 
Sibiu), junioare I : Herbert Elfi 
(Voința Sibiu), juniori I : E. Wer
ner (Voința Sibiu), juniori II î 
H. schenn (Lie. nr. 2 Sibiu), ju
nioare II : Artemisa Crăciunescu 
(Lie. nr. 2 Sibiu), copii : C. Jikeli 
(Metalurgica Sibiu), fetițe : itâa'ia 
Heitz (Șc. generală nr. 14 Sibiu) ; 
fond seniori 10 km : Z. Mayer- 
buchler (Independență Sibiu), ju
nioare I 5 km ; Dorina Nistor 
(Voința Sibiu), junioare II 3 km : 
Roze Benning (Voința SiNu), fe
tițe i km : Lucia Vlad (Voința 
Sibiu).

ILIE IONESCU 
principal.

coresp.

li. In cu de accident.
Orice schior este obligat să 

ajutor în caz de accident șl 
responsabil dacă din vina sa a
provocat accidentul sau pagube 
materiale altei persoane.

Un schior distrat iși asumă a- 
celeași riscuri ca un pieton care 
traversează o mare arieră de cir
culație fără a urmări circulația Ș1 
semafoarele.

Iată pentru ce sînt necesare in
dicatoarele de circulație# ce vor 
trebui instalate p? toate traseele 
de practicare a schiului (vezi 
schița alăturată).

în fine, o ultimă problemă asu
pra căreia vreau să mă opresc 
este cea a materialelor cu care 
se practică schiul și îndeosebi 
a legăturilor de schi. In țările al
pine, numărul accidentelor în 
schi a scăzut considerabil. Spe
cialiștii consideră că acest lucru 
se datorește în cea mai mare măsu
ră legăturii de schi de tip „securit” 
și interzicerii vînzării legăturilor 
de tip ..bac". Apreciez că și la 
noi ar trebui produsă în canti
tate suficientă, ca să acopere ne
voile interne, legătura de tip. 
„securit", cu atit măi mult cu 
cît, la Uzina Mecanică din Sinaia, 
acum cîțiva ani a fost realizată 
o asemenea legătură de cea meii 
bună calitate, iar în prezent 
există două modele de o bună 
concepție care așteaptă intrarea 
în producția de serie. Pe cînd 
deci o legătură de schi româ
nească pe piață ?

Nădăjduiesc că problemei© de 
interes general, prezentate mai 
sus, vor trezi ecou în rîndul 
celor care se ocupă de viața spor
tivă și socială a concetățenilor 
noștri.

prof. Ion MATEI

LOT LĂRGIT 
LA FURNIRUL DETA

Pentru a avea o comportare 
mai benă ta retur (FumiraL 

pentru prsna oară ta JC", a-a 
c-asat pe Jocul 7 ta seria a 
V-a), eoodcxerea aerțiel de fot
bal. precum *1 antrenorul for
mației. Ioan Hess, se pTeocupă 
și de mărirea Eumărutai jucă
torilor. Vechrutaj lot, format din 
ÎS jucători, i se vor adăuga: 
1. Starrin (de la Șoimii Timi
șoara), L. Panici (care s-a 
întors dta armată; și I. Sai- 
bert (a j~.>rai tatr-o echipă să
tească . In prezent, toți coa>- 
ponenței lotului participă la pa
tru sEtreuameete săptăminale. 
iar peste citeva zile vor susține 
o serie de jocuri amicale cu 
Progresul Timișoara, Minerul 
Anina Ș-a.

M. BALUȘ, ocresp-

L1PSA DE CONDIȚII 
LA CARPAȚI BRAȘOV

în seria a VHI-a a diviziei C 
activează și formația Carpați 
Brașov, o echipă ttaărâ care a 
avut o ascensiune rapidă. In 
ultimii doi ani, ea a promovat 
d;n campionatul orășenesc ta 
divizia C. Este o performanță, 
fără tadoială, remarcabilă. In 
turul campionatului diviziei C,

Carpați Brașov n-a avut Insă 
o comportare prea bonă, termi- 
nînd pe locul 11. Jucătorii stat 
insă hotărițt ca în primăvară 
să urce ta clasament Ei au 
început pregătirile tacă din pri
mele zile ale lunii trecute și 
acum pot fi văzuți zilnic la an
trenamente. Tntr-o oarecare mă
sură, lotul s-a lărgit fiind trans-

jucători 
Pană) și

ferați la Carpați trei 
noi (Covaci, Pușcaș și 
promovat un junior (Tămășan). 
Pregătirile echipei se lovesc 
insă de o serie de greutăți. Ast
fel, terenul asociației nu este 
practicabil (meciurile de verifi
care — și dacă gazonarea tere
nului se tărăgănează — chiar și 
cele de campionat se vor juca

Cit de tare va lumina FARUL
Nu știu cum arată Constanța 

ta momentul cînd citiți aceste 
rinduri. Poete că oamenii um
blă zgribuliți sub rafalele vis
colului, grăbind pașii spre ca
sele lor. Februarie, in ciuda ilu
ziilor pe care ni le-a oferit cu 
citeva zile în urmă, rămtae 
totuși o lună de iarnă. Dar, luni 
dimineața, cînd am coborît din 
acceleratul de 9,15, Constanța 
ne primea cu un cer de primă
vară, cu blocuri vesele, stră
lucind în lumina aurie a soa
relui. Dacă nu i-ar fi trădat 
paltoanele și fularele (inutile 
și incomode) cu care porniseră 
la drum, călătorii ce se îndrep
tau spre troleibuze !ți sugerau 
imaginea unui grup de vilegia- 
turiști, veniți să-și petreacă 
concediul pe plaja fierbinte a 
Mamaiei sau a Eforiei.

Să tot joci fotbal pe o ast
fel de vreme ! Am socotit, de 
aceea, inutil să mă informez 
în prealabil dacă Farul are an
trenament. Și am luat, fără 
ezitare, drumul stadionului.

...Programul „oficial” de an
trenament se terminase, dar 
jucătorii, deși resimțeau, pro-

babil, efortul sprinturilor re
petate și al exercițiilor de gim
nastică pe care le executaseră 
aproape fără pauză, sub con
ducerea antrenorului secund, 
Comăniță, prelungeau cu vă
dită plăcere jocul la două porți, 
în familie. Se pare că nu nu
mai vremea frumoasă îi îmbia 
pe fotbaliștii constănțeni la joc. 
Ei au planuri mari pentru retur. 
Privirile lor se îndreaptă spre 
locul trei, o performanță de 
acest fel fiind, evident, remar
cabilă. Am avut impresia chiar 
că gîndurile lor — nemărturi
site — merg și mai departe. 
Ah ! Dacă n-ar fi fost visul 
urît cu punctele pierdute acasă, 
în fața Jiului, și vicisitudinile 
arbitrajului, constănțenii 
pus pe gîndtxri pe cei 
U.T.A....

Ce am aflat în orele 
cute la Constanța ? Că 
contează mai mult ca oricînd 
pe Tufan, al cărui joc eficace, 
spurt localnicii, ar putea fi util 
și naționalei. Etern, la care se 
renunțase neinspirat, pare să 
constituie și el una din piesele 
de rezistență ale Farului. L-am

i-ar fi 
de la

petre-
Farul

pe alte stadioane), vestiarele, 
instalațiile sanitare nu sînt puse 
la punct, iar la ora actuală for
mația nu dispune de suficient 
echipament. Conducerea asocia
ției Carpați trebuie să ia mă
surile corespunzătoare pentru a 
crea condiții cît de cît accep
tabile echipei sale !

C. GRUIA, coresp. principal

in retur?

Reîntîlnire
...după o absență a acestuia 

de aproape 2 000 de zile de pe 
dreptunghiul de iarbă ca ju
cător. Acum, ta iama aceasta, 
Vasile Zavoda împlinește 41 de 
ani. Patruzeci și unu de ani, 
dintre care 27 petrecuți pe ga
zon... Patruzeci și unu de ani 
pe care și-i ține atit de bine, ta
cit parcă te simți 
întrebi ce planuri 
retur...

„...Am debutat la
ne spune Vasile Zavoda, ca... 
extremă stingă ! Intr-o bună zi, 
în ajunul unui meci important, 
fundașul stingă, Honaic, s-a 
îmbolnăvit. Am fost trecut fun
daș stingă și de aici pînă la 
postul care m-a consacrat n-a 
fost decît un pas... Devenit „la
teral" dreapta la C.C.A., în ’50, 
an in care m-am aclimatizat ca 
bucureștean, am jucat de atunci 
sute de meciuri în echipa de 
„aur" a C.C.A.-ului. De 22 de 
ori am făcut parte din repre
zentativă... Mult? Puțin? Poate 
puțin, dar atunci abia se dispu
tau două-trei meciuri internațio
nale pe an... Din toate astea nu 
voi putea uita, desigur, 
cu 1—0 de la Belgrad și 
din Anglia..."

Vorbește încet, parcă 
du-și gîndurile de aiurea. Vi
zita mea aici, în strada Roze
lor nr. 15, casă în care Vasile 
Zavoda locuiește de vreo 10 
ani, i-a făcut — se vede asta — 
o deosebită plăcere...

„Mă surprinde această vizită... 
Știu, publicul nu m-a iubit decit 
tîrziu, spre sfîrșitul carierei... 
Poate că ar fi trebuit să mă 
simt un neînțeles, dar nu mi-am 
făcut decît datoria răminind 
întotdeauna fidel crezului meu : 
să fiu util echipei. Apoi, jucam 
la formația cea mai șruternîcă 
și publicul, se știe, ia mereu 
parte celor mai slabi... O lege 
a firii... Spectatorii veneau la 
teren să-i admire pe Suru sau 
pe David, extremele cele mai 
redutabile ale acelor ani, și 
Vasile Zavoda, nu-i lăsam 
aceștia să-și facă jocul...
vreți ? Deposedarea era mese
ria mea... Cu toate astea, în 20

tentat să-l 
are pentru

Baia Mare,

victoria 
turneul

adunîn-

eu, 
pe 
Ce

cu Vasile
ani de fotbal n-am accideă- 
nici un jucător...”

Cobora noaptea și, într-un fel, 
ne aU-am la ceasul cel mai po
trivit al destăinuirilor...

„Da, îmi plac apărătorii de 
azi: Sătmăreanu și Boc îndeo
sebi.- Primul e sobru, Boc e 
imaginativ, e, dacă vreți, exact 
ața cum nu eram eu: roman
tic...

Le reproșez totuși ceva... O 
trădare dacă vreți— Adică, zic 
eu, un fundaș are obligația 
să-și apere, să-și păzească pro
pria poartă și abia apoi, în con
diții de totali siguranță, să a- 
tace. Aici este diferența intre 
un apărător și un atacant: pri
mul nu are niciodată voie să 
greșească ! Și mai e ceva : fun
dașii noștri construiesc prea 
puțin, „bombardind" 
prea mult... Exemplul 
Coe e cel mai con
cludent ! Știți ce 
mi-a spus într-o zi, 
la începutul carie
rei, 

nay ? „ 
mai 
jos, 
gile 
ne 
juca un meci...”

Sună telefonul... 
Interlocutorul meu 
stinge țigara, bru
tal, ta marginea 
scrumierei, cerîn- 
du-și scuze. Revi
ne după cîteva mi
nute, își aprinde 
alta...

„Cred că la Ate
na avem șanse, 
cel puțin intr-un 
„nul"... Poate pen
tru că sîntem mai 
tehnici... îmi place 
echipa de la Lon
dra. Ne trebuie în
să un coordonator 
la centrul terenului, 
Petschowschi sau, eventual, un 
Radu Nunweiller 
formă.

Cum ? Ideea unui 
Steaua și C.C.A. îmi 
dacă am avea curaj 
am face-o din credința că fără 
fotbal n-am putea trăi... Și Voi-

de 
tat

minpea 
Iui Dan

Zavoda...
nescu, Apolzan, Alexandrescu 
sau Feri (n.n. Zavoda I) ar spu
ne la fel... Știți ce? Cînd am 
fost scos din echipă am crezut 
că n-am să rezist, că am să 
înnebunesc. Dacă nu era Mag
dalena..."

Soția sa zimbește timid, sim
țind parcă nevoia unei expli
cații : „Înainte de a ne căsători, 
mi-a spus franc: te iubesc tare 
mult, dar există ceva Ce iubesc 
și mai mult.... Ce ? — l-am în
trebat eu speriată. „FOTBA
LUL" — mi-a răspuns. .Am rîs 
și după cum vedeți..."

A tăcut. 
Era tîrziu. 
dere. Am 
frază care 
loc întîmplătoare: ...„-Credința 
noastră e că fără fotbal n-am 
putea trăi..."

Ovidiu IOANIȚOAIA

Trecuseră cîteva ore. 
Mi-am luat la reve- 
repetat instinctiv o 
nu mi s-a părut de

bătrinul Ro- 
„Mdi, băiete, 

pasează și pe 
că pe sub min- 
inălțate de ti

se mai poate

PROVOCARE!
Lieeul nr. 2 Reșița ne infor

mează despre organizarea unui 
turneu de fotbal în localitate, 
în perioada 11—14 aprilie 1969, 
cu participarea unor echipe li
ceene din Arad, Timișoara și 
Oradea. Fiind cunoscut intere-

văzut la antrenament și pe 
Ologu. Nu l-am văzut niciodată 
fugind atît de repede. Mi s-a 
dat, de altfel, și o cifră de re
per : mai puțin de 11 secunde 
pe suta de metri I La remarca 
pe care am făcut-o că plogu 
s-ar putea întrece cu mulți din
tre Sprinterii noștri, antrenorul 
Comăniță n-a zimbit efiuși de 
puțin, ci mi-a servit o intere
santă informație reportericeas
că : mulți antrenori de atle
tism din oraș îi și dau tîrcoale 
lui Ologu, doar-doar l-or con
vinge să renunțe la afurisitul 
de fotbal șl să treacă la atle
tismul de performanță.

Dar, mi-au fost aduse 
noștință și noutăți mai 
plăcute. De fapt, nici nu
ba de... noutăți. Mi s-a spus, 
de pildă, și nu de către rău
voitori, ci de către sinceri și 
înflăcărați suporteri ai Farului 
că, dacă uneori nu se mai gă
sește bere în oraș, una din cau» 
ze trebuie căutată și în con
sumul exagerat al lui Koszka. 
E vorba de o glumă, bineînțe
les. Dar orice glumă are și un 
simbure de adevăr. Am aflat și 
un alt secret: de ce un fundaș 
cu calități fizice excepționale, 
cum e Dumbravă, nu devine un 
nou Zavoda II, și se complace 
în postura unui fundaș anonim, 
căruia cronicarii sportivi rare
ori îi acordă nota peste 5 sau 
6 ? Fiindcă Dumbravă nu iu-

jucători.

vom pri- 
din Bul- 
constăn-

la cu- 
puțin 

e vor-

bește FOTBALUL, nu-1 slu
jește cu credință, nu-i în stare 
de nici un sacrificiu pentru el. 
Ziceam că Farul țintește locul 
3. Ne îndoim insă dacă și-l va 
putea menține și pe cel de azi 
dacă unii jucători vor avea în 
teren o simplă prezență fizică. 
Presupun însă că optimismul 
pe care l-am întîlnit în tabăra 
constănțenilor se bazează și pe 
schimbările ce sînt așteptate in 
mentalitatea acestor 
Și ale altora...

Săptămina viitoare 
mi vești de la Farul, 
garia, unde formația
țeană va efectua un stagiu de 
pregătire de aproape două săp
tămâni. Măsurîndu-și forțele cu 
echipe din prima divizie a 
campionatului bulgar, Farul va 
avea prilejul să-și verifice po
sibilitățile actuale, să vadă cît 
de mare (sau cît de mică) este 
distanța de la înălțimile spre 
care aspiră și valoarea reală a 
echipei. Returul este atît de a- 
proape, incit actualele evalu
ări ar putea fi luate în conside
rație.

Iar campionatul ne va arăta 
dacă a fost vorba de optimism 
sau de realism, 
mul factor este 
cesul îl aduce, 
una, cel de al

Desigur, și pri- 
important. Suc- 
însă, întotdea- 

dbllea...

Jack BERARIU

DIMPOTRIVĂ!

un jel de

în mare

meci între 
place... Și 
să jucăm,

sul de care se bucură 
în rîndurile elevilor, 
convinși că liceele din 
respective — cu bogate
fotbalistice — vor accepta a- 
ceastă provocare. Așteptăm noi 
vești...

fotbalul 
sîntem 
orașele 
tradiții

în numărul 440 (din 10 ia
nuarie) al ziarului nostru, co
respondentul Gh. Manafu din 
Tr. Severin relata, într-o știre, 
pregătirile echipei Energetica 
din localitate, în vederea re
luării campionatului diviziei 
C. în nota respectivă se arăta, 
printre altele, că echipa de 
fotbal Energetica a fost reîm
prospătată (o serie de jucă
tori vîrstnicl fiind inlocuiți cu 
elemente tinere), că s-a recurs 
la unele măsuri disciplinare 
etc. In încheiere, corespon
dentul nostru consemna : „bi
roul secției de fotbal nu se in
teresează de diverse probleme 
administrative ale echipei. 
Toate aceste treburi sînt lăsate 
pe seama antrenorului".

Pe adresa ziarului nostru a 
sosit, cu puțin timp în urmă, o 
scrisoare din partea fotbalistu
lui Ilie Greavu, component al 
echipei Rapid București. Iată 
conținutul acestei scrisori: 

Tovarășe redactor șef,
In ziarul „Sportul" din ziua 

de 18 decembrie a apărut arti
colul cu titlul „Semnat Ilie 
Greavu", în care am citit cu 
surprindere unele fapte pronun
țate nejustificat la adresa mea. 
Care este, în fond, realitatea ? 
Mă aflam în concediu de odih
nă la Predeal, împreună cu co- 

echipă și cu soțiile, 
să-mi petrec un con- 
mai plăcut. Etăm ab- 
orice obligație pe li-

legii de 
Venisem 
cediu cit 
Solvit de 
nie sportivă, în acest timp fă- 
cînd excursii de plăcere în mi
nunatele împrejurimi ale sta
țiunii. Urcînd cu telefericul în- 
tr-una din zile, împreună cu 
alte trei familii, ne-am oprit 
la cabana „Clăbucet-plecare". 
Cum vremea era foarte rece, 
soțiile noăstre au solicitat bău
tura tradițională de iarnă — 
țuică fiartă. Au fost, însă, re
fuzate de cabanier, acesta mo- 
tivînd că nu are personal și 
indieîndu-ne băuturi reci. Alți 
consumatori din cabană, care 
veniseră cu Circa 10 minute 
înaintea noastră, consumau, to
tuși, țuică fiartă. Văzînd aces
tea, ne-am exprimat nemulțu
mirea în condica de sugestii și 
reclamații, părăsind apoi 
bana fără a mai consuma 
Un fel de băutură.

Arh rămas cu atît măi 
prins cînd am citit articolul 
din ziarul dumneavoastră în 
care se sublinia: „s-au mulțu-

S-A

ca
nid

sur-

NOTĂ

PI COIIISPONOEIII!...
Acest final de corespondență 

l-a supărat foc pe președintele 
asociației sportive Energetica, 
D. Vană. După ce a citit ști
rea, președintele asociației a 
luat legătura cu coresponden
tul nostru — prin Intermediul 
telefonului : „Cine v-a admis 
să scrieți aceste lucruri, eu nu

mit cu țuică rece și sperăm să 
nu le fi făcut rău".

ILIE GREAVU

Nofa redacției
Căpitanul echipei Rapid, Ilie 

Greavn, s-a făcut, desigur, re
marcat în îndelungata sa acti
vitate pe tărîmul fotbalului 
prin conștiinciozitate în pre
gătire și seriozitate in compor
tare. Aceste calități (și nu sin
gurele) i-au atras frumoase și 
unanime apreeieri, ziarul nos
tru făcindu-și o datorie din a 
sublinia adeseori exemplele bu
ne oferite de jucătorul giuleș- 
tean. Este, deci, de la sine în
țeles că nota critică publicată 
de noi nu urmărea (și nici nu 
putea) să intineze meritele atît 
de cunoscute ale acestui valo
ros fotbalist. Ni s-a părut, to1 
tuși, puțin firesc ea un sportii 
fruntaș cum este Greavu să-ș 
exprime atît de vehement ne 
mulțumirea pentru că la o ca 
bană nu a fost servit (din lip 
sa anumitor condiții) cu-., țuici 
fiartă (chiar și în concediu fi 
ind). Că a solicitat consumații 
pentru familie, că nu a obți 
nut-o ori a băut-o rece (cun 
susțin unii martori) sau a re 
nunțat, este mai puțin impor 
tant. Fără a exagera sau dra 
matiza faptele, răminem, to 
tuși, la părerea că girul nu 
melui lui Greavu pe o reels 
mafie care viză lipsa de țuic 
(fie ea și fiartă!) nu este d 
natură a contribui la creștere 
prestigiului său. Ba, dimpotrivi

vă permit o asemenea atitu
dine". Apoi, după cum ne re
latează Gh. Manafu, președin
tele a continuat : „să vă fie 
rușine, nu voi permite să mal 
intrațl pe stadion, cînd va juca 
echipa mea"...

N-a scăpat de iritarea condu
cerii asociației nici antrenorul 
echipei, Ion Robu, care a re
latat micile Iul necazuri co
respondentului nostru. Cele a- 
părute In ziar — cu sau fără 
voia președintelui — corespund 
insă intru totul realității. Iată 
de ce continuăm să așteptăm 
răspunsul secției de fotbal, 
care, sperăm, să fie de data a- 
ceas ta corect șl poate chiar 
politicos.

T.R.
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DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
RADU VOIA transmite de la campionatele europene de patinaj artistic: PETRU ARCAN, transmite:

JOCURILE EUROPENE DE ATLETISM IN SALĂ BEATRIX SCHUBA MAI BUNĂ IA SI AR I BECII
Palatul sporturilor din Bel

grad, situat pe malul rîului 
Sa va, va; fi gazda întrecerilor 
celei de a IV-a ediții a Jocu
rilor europene de atletism, 
programate în zilele de 8 și 
9 martie. In programul com
petiției figurează următoarele 
probe: bărbați! 50 m. 400 m, 
800 țn, 1500 m, 3000 m, 50 
mg. înălțime, prăjină, lungi-

ws?

■■ ■

li

me. triplu, greutate și ștafe
tele 4x2 ture, 
re, 3x1000 m ;
400 m, 800 m, 
me, lungime, 
tur și 1+2+3+4 ture. Fieca
re țară poate înscrie, fără 
restricții, cîte un concurent 
de probă și un al doilea, cu 
condiția să fie clasat între 
primii 20 de atleți europeni 
(în aer liber) în anul 1968.

Palatul sporturilor face 
parte din ansamblul con
strucțiilor Tîrgului internațio
nal. De-a lungul anilor el a 
adăpostit o serie de compe
tiții de anvergură între care 
campionatele 
baschet, box șj gimnastică, 
în incinta sa se află o pistă 
circulară din
m. cu turnante înclinate în 
unghi de 10 grade. Pista are 
4 culoare. Sala mai are o al
tă pistă, tot din lemn, pen
tru cursele de 50 m. Aceas

14-2+3+4 tu- 
femei s 50 m, 
50 mg, înălți- 
greutate. 4x1

europene de

lemn, de 195

SEMICENTENARUL

ta este lungă de 84 m și la
tă de 8,54 m (7 culoare). Se
parat mal există piste pentru 
elan la sărituri. Palatul spor
turilor are tribune cu 3270 
de locuri și un balcon — 
unde se stă în picioare — 
de 3000 de locuri. Există su
ficiente motive să se antici
peze că pentru cele două zile 
ie concurs sala se va dovedi Ivo MARKOVICI

r

LAVER LAUREAT 
RACHETEI DE AUR“AL „

Tenismanul australian Rod 
Laver a fost desemnat, în ur
ma unei anchete internaționale, 
drept cel mai bun jucător al 
anului 1968, primind „Racheta 
de aur". Cîștigător al primului 
turneu „open” de la Wimble
don și al principalelor con
cursuri profesioniste ale anului 
trecut, Laver a obținut 109 din 
110 puncte posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat: Ken 
Rosewall (Australia) — 93 punc
te ; Arthur Ashe (S.U.A.) — 92 
puncte ; Tony Roche (Austra
lia) ; Tom Okker (Olanda), 
John Newcombe (Australia), 
Clark Graebner (S.U.A.), Pan
cho Gonzales (S.U.A.), Dennis 
Ralston (S.U.A.), Cliff Drys
dale (Africa de Sud).

%

neîncâpătoare. Iubitorii spor
tului din capitala Iugoslaviei 
așteaptă cu interes să vadă 
la lucru pe unii dintre ceî 
mai valoroși atleți europeni 
care au prilejul să ia, chiar 
din luna martie, o opțiune 
pentru „europenele* din 
septembrie, de la Atena.

MASKOVA Șl SEIFERT
® Ondrej Nepela la primul său titlu european 

• Părerile unui mare specialist al perechilor

Trofeul a fost decernat in 
urma punctelor acordate de 
ziariști din S.U.A., Marea Bri- 
tanie, Franța și Australia.

GARMISCH. PARTENKIR- 
CHEN, 6 (pria telefon). — încă 
sub impresia .detronării*, pînă 
acum, inamovibililor Protopo- 
povi, spectatorii prezenți La 
mantinela patinoarului din Gar
misch au purces La un nou capi
tel al întrecerii in care titlul eu
ropean poate să-și schimbe adre
sa. A început acerbul duel din
tre Banna Maskova, actuala 
campioană, și Gabriele Seyfert, 
eiștrgătcaraa din 1967, capul de 
afiș al disputei celor 23 de con
curenta înscrise în proba de 
femei. Amîndouă grațioase, a- 
mindouă excelent pregătite, ele 
par de la început sensibil e- 
gade. Și toți doresc ca această 
egalitate să nu fie tulburată 
pe parcursul celor 6 obligatorii, 
astfel ca liberele — spectaco
lul pur — >ă decidă pe învin
gătoare.

Deocamdată așa este. Numai 
că disputa se desfășoară pen
tru moment pe locurile 2 și 3 
ale men ti Uni Intr-adevăr,
neașteptat sau nu, conducerea 
după primele 3 figuri o are 
marea specialistă a ,.paragra
felor* și „serpentinelor" aus
triaca Beatrix Schuba. De mal 
multe ori cotată cu nota-record 
4.9, ea are acum un avans de 
13 p, care poate deveni peri- 
ruloe dacă medaliata cu bronz 
de la ultima ediție are pregă- 

s..-;-.te s. țer.tru ș'mbă- 
tă. la programul de libere. Lup- 
ta este dirză pentru fiecare Ioc 
In clasament, nu numai în 
preajma podiumului. Punctele 
se cuceresc cu greu, șl pentru 
prima figură — contracotitura 
— Elena Moiș, reprezentanta 
noastră a primit note doar 
Intre 2,7 și 33. Mai bine s-a 
prezenta: ea la paragraful
trei 3.0—3.5) și ..Rocker” (3,0— 
3.4». Totuși, românca (aflată pe 
uiUnaa poziție) trebuie să gre
șească foarte puțin la următoa
rele trei figuri de vineri di- 
mmeată ea să poată întrece pe 
ooccurerttele cele mai apropiate.

Comentariile specialiștilor a- 
bcr.că asupra ceior petrecute 
miercuri seară cînd acordarea 
laurilor la perechi a însemnat 
s. un schimb da generație. Noii 
campioni — Irina Rodnina și 
.Aleksei Ulanov — n-au împli- 
nit nici unul 20 de ani, pe

cînd reputații Lor învinși au 
trecut fiecare de 30. Dar, mai 
important pare tuturor faptul 
că o schimbare s-a produs, 
chiar și în... ceasul al 12-lea, 
în felul de a judeca al arbitri
lor. Considerații de stil, de ți
nută abia mai puteau justifica 
o ascendență a foștilor campi
oni, In fața unui cuplu patinînd 
în viteză, atletic, cu elemente 
dificile în program, ca acela al 
vest-germanilor Hauss-Hăffner. 
Manifestarea zgomotoasă a com- 
patrioților acestora din tribune 
a fost, firește, exagerată, dar 
nu într-atita lipsită de temei. 
Și oricît ar fi încercat arbitrul 
principal, dr. Elemer Tertak, 
să ne convingă, la conferința 
de presă care a urmat, că ar
bitrii nu trebuie să fie în nici 
un mod influențați din afară, 
pentru toată lumea este clar 
că dezaprobarea publicului a a- 
vut ca rezultat compensatoriu 
acele zecimi în plus acordate 
tinerilor Rodnina și Ulanov, 
care le-au adus . un titlu ne
sperat.

La Garmisch locuiește Și ac
tivează ca antrenor Ernst Ba
ier, cel care împreună cu soția 
sa Maxy a cucerit, tot aici, tit
lul olimpic la perechi, cu trei 
decenii în urmă. El ne măr
turisea : „De ani de sile te

Prin telefon dc la flCTOP BÂNfllLESfl :

Fides Partenope și-a luat 
revanșa; 92-65 (48-25) cu Steaua

Intr-o atmosferă infernală pe 
care poate fi gelos și stadionul 
San Siro, 10 000 de napolitani, 
covîrșind cele 4 nivele ale tri
bunelor de la Palazzo dello 
Sport, și-au condus echipa la 
victorie în sunete de trompete 
de bîlci, sirene și fluiere, care 
lăsau să se simtă atmosfera se
zonului carnavalului. Arbitrii 
Jose-Marine Guiral (Barcelona) 
și Costas Dimou (Atena) au 
condus un joc, car» a entuzias
mat, și în care victoria decisivă 
a echipei locale nu mai putea 

tnfruntâ două concepții In pati
najul de perechi. Așa cum am 
patinat noi, sau mai recent 
Monika Kilius cu Bans Jurgen 
Băumler, este stilul tradițional 
sportiv, capabil să primească 
mereu înnoiri de natură teh
nică. Patinatorii sovietici au e- 
voluat pe alt drum, acela al 
valorificării elementelor de ba
let. Succesul de pînă acum al 
soților Protopopov a fost per
fect justificat, dar a adus pa
tinajul de perechi la un punct 
de oprire fără orizont. Iată de 
ce a fost nevoie de o modifi
care în stil, exprimată atît de 
frumos prin Rodnina-Ulamov. 
Noii elevi ai antrenorului mos
covit Stanislav Juk mențin ba
letul, dar introduc elemente 
acrobatice, de viteză. Este, aci, 
posibil o fuziune a celor două 
școli, noutate extrem de inte
resantă".

Aseară, tîrziu, au luat sfirșit 
întrecerile din cadrul probei 
individuale la băieți, programul 
de libere. Talentatul sportiv ce
hoslovac, Ondrej Nepela, evo- 
luînd la un nivel superior, a 
reușit să cucerească pentru 
prima oară titlul de campion al 
Europei (2 806,4 p). Pe locurile 
următoare: 2. Patrick Pera
(Franța) 2 760,7 ; 3.
Cetveruhin (U.R.S.S.)
4. Gilnther Zâller

Serghei
2 697,7 ;

(R.D.G.)
2 628,2 ; 5. Phillip Pellissier
(Franța) 2 608,3 ; 6. Serghei Vol
kov (U.R.S.S.) 2 580,3.

fi pusă la îndoială în ultimele 
5 minute de joc.

Hotărîtoare, in triumful echi
pei Fides Partenope din Nea- 
pole, a fdst cu deosebire contri
buția celor doi jucători de cu
loare Williams și Franklin, care 
împreună au marcat 61 de 
puncte.

Echipa română nu a putut 
face față înălțimii covîrșitoare 
a majorității jucătorilor italieni, 
iar în atac a greșit destul de 
mult. „5“-ul Stelei a depus e- 
forturi încercînd să stăvilească

UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 

A DEBUTAT
VICTORIOASĂ

LEIPZIG, « (prin telefon). — 
Tradiționalul turneu rezervat 
echipelor feminine de handbal 
și dotat cu un frumos trofeu ce 
poartă numele orașului « «tîrnit 
și anul acesta un interes deose
bit. Prezența la start a echipe
lor Universitate* Timișoara, 
A.Z.S. Wroclaw, Ferencvaros 
Budapesta, Akademik Sofia,
S. K. Leipzig și S. K. Empor 
Rostock a asigurat competiției 
un ridicat nivel valoric.

Primele meciuri au avut Ioc 
în sala lui Sport Klub Leip
zig, miercuri seara, în prezența 
a peste 1 000 de spectatori. In 
partida inaugurală, formația 
budapestană Ferencvaros « în- 
tîlnit pe Akademik Sofia și a 
cîștigat cu 10—8 (7—3). în conti
nuare, S. K. Leipzig a învins 
net, fără emoții, pe A.Z.S. Wro
claw cu 18—9 (10—6).

în cel mai important joc al 
etapei s-au întîlnit echipele U- 
niversitatea Timișoara, campi
oana țării noastre, și S. K 
Empor Rostock, clasată pe lo
cul secund în campionatul R.D. 
Germane. Spectatorii au asistat 
La un meci echilibrat, frumos și 
pasionant prin evoluția scoru
lui. Handbalistele timișorence, 
mai rapide în acțiuni și cu o 
capacitate de finalizare de la 
9 m mai bună, au învins în 
cele din urmă cu 12—8 (6—5). 
Au înscris : Neghină (5), Nlet- 
zenrath (3), Secheli (2), Bratie 
și Hrivniăk pentru Universi
tatea, Soldan (3), Kuhrian (2). 
Stein, Meschter și Preuss, pen
tru Empor Rostock.

atacurile furibunde aie localni
cilor, dar nimic nu a putut să 
stea în calea excelenților reali
zatori de care am pomenit. In 
final, gazdele și-au adjudecat 
victoria cu scorul de 92—65 
(48—25) calificîndu-a» astfel In 
sferturile de finală «le „Cupei 
cupelor”. Au marcat: BufalinJ 
18, Magetti 7, William» 31, Vit- 
tori 2, Franklin 30, Abbata 4 de 
la învingători, respectiv Tarău 
8, Nosievici 20, Savu 11, Diman- 
cea 6, Iecheli 18, Czmor 2 de 
la învinși. Bun arbitrajul cu
plului Dimou — Guiral.

FOTBALULUI IUGOSLAV J7*

Federației iugoslave 
D. Kirceanski, și pre- 
comitetului organiza-
Andree- _______

prezentative ale Ungariei și Iu
goslaviei.

La aceste meciuri amicale 
se adaugă alie trei, pe care 
Iugoslavia le va susține în ca
drul calificărilor pentru cam
pionatul mondial din Mexic: 
cu Spania la Barcelona — 30 
aprilie, cu Finlanda la 4 iunie 
— la Helsinki și, ultimul, cu 
Belgia la 19 octombrie. îa Bel
grad.

în 
rația 
avea

Dragastav oek-_;u-a:. t-n- 
dintre cei mai calzrrcșs fet- 
oaliști iuootlavi ta oaă ce 
după război, văzut âe ux-co- 

riccrii'iri txyeșlcr

Concursul international de schi
de la Spindleruv Mlyn

:■ X: -
1
1
|

Se împlinește, anul acesta, o 
jumătate de secol de la înfiin
țarea Federației iugoslave de 
fotbal și de la disputarea orga
nizată a meciurilor de fotbal în 
Iugoslavia. In acest scop, în 
țara noastră se pregătesc acum 
o serie de acțiuni dedicate săr
bătoririi importantului eveni
ment.

In cadrul unei conferințe de 
presă, organizată recent, pre
ședintele 
de fotbal, 
ședințele 
toric, M.
viei, au expus ce
lor prezenți pro
gramul preconizat. 
Sărbătorirea eve
nimentului va fi 
organizată pe par
cursul întregului 
an și va cuprinde 
o serie de întîlniri 
și competiții la 
toate categoriile 
de jucători.

Festivitățile vor 
Zagreb, orașul în care îa 14 a- 
prilie 1919 a luat ființă Fede
rația iugoslavă de fotbal. Acolo 
va avea loc, la 13 aprilie, o 
ședință festivă, în cadrul căreia 
se vor împărți ordine și diplo
me celor ce au contribuit, în 
mod special, la dezvoltarea fot
balului iugoslav. în aceeași zi, 
va avea loc meciul de fotbal 
între selecționata A a Iugosla
viei și echipa de tineret.

în cursul anului jubiliar al 
fotbalului iugoslav au fost in
vitate în această țară diferite 
reprezentative din Europ-a și 
America de Sud. Pînă acum 
și-au anunțat participarea re
prezentativa 
susține în 
jocuri, la 4 
Zagreb și 
nata Suediei va juca la Split 
la 26 februarie, iar echipa Uni
unii Sovietice va întîlni Iugo
slavia în ziua de 24 septembrie, 
la. Belgrad. Selecționatele de 
tineret ale Ungariei și Iugo
slaviei vor susține un joc ami
cal, la 26 martie, într-un oraș 
nedesemnat încă. Se prevede și 
o întîlnire între echipele re-

CORESPONDENTA

DIN

BELGRAD

începe la

Braziliei, care va 
Iugoslavia două 

și 7 septembrie, la 
Belgrad. Selecțio-

cursul acestui an, Fede- 
iugoslavă de fotbal va 

ca oaspeți o serie de per
sonalități marcante 

“““* din cadrul F.I.F.A., 
_ „ U.E.F.A., precum și

reprezentanți ai u- 
nor federații nați
onale. Nu vor lip
si, desigur, nici re
prezentanții Fede
rației române de 
fotbal, cu care fo
rul de specialitate 
iugoslav întreține 
relații cordiale, re

lații care s-au dezvoltat și 
mult în ultimii ani.

In cadrul festivităților 
ganizate cu acest prilej, 
perfectat și o întîlnire aștep
tată cu un deosebit interes de 
publicul iugoslav. Se vor întîlni 
două selecționate: selecționat0 
A a Iugoslaviei și selecționata 
jucătorilor iugoslavi care joa
că în cluburi străine. Vor e- 
volua, din nou, în fața belgră- 
denilor Soșkici, Iusufi. Skoblar, 
Vasovici, Cebinaț, Perușici, 
Durkovici și alții. Și, probabil, 
asistența de pe marele stadion 
al Belgradului 
fră record cu

CONCURS ATLETIC 
DE SALĂ 

LA MOSCOVA
MOSCOVA f <Age 

Sezonul aCefic de sa. 
înan<r>i*-a,> la a eu 

soriapei sporăre 
revestrik Se re- 

rezuîtate 
i garduri 
tea a

mai

or- 
s-a

va atinge o ci- 
acest prilej.

Ivo GORAN

ECHIPA
ARE

FOTBAL-AMICAL
• La Lima s-a desfășurat în- 

tîlnirea internațională amicală 
de fotbal dintre echipa Dina
mo Moscova și formația locală 
Alianza. La capătul unui joc 
echilibrat, cele două echipe au 
terminat la egalitate : 2—2
(1—0). Partida a fost urmărită 
de peste 30 000 de spectatori.

• Meciul amical de fotbal 
disputat la Budapesta între for
mațiile Ujpest Dozsa și Dyna
mo Berlin a 
cu scorul de 
golul înscris 
minutul 10.

revenit gazdelor 
1—0 (1—0), prin 

de Dunai II în

concurs al a 
studențești B. 
marcă dintre 
toarele: 50 a 
Galina Za—a:
plat bărbați: Evgnett; W :— 
trov 5.6 (cea ma: buni perfo~ 
manță europeană a anuuri); 
triplu salt: Nikma: Dudkin 
15,88 m. Concursul a avut ș: —i 
caracter de selecție în vectrea 
Jocurilor europene de sală de 
la Belgrad.

SPINDLERUV MLYN. 6 (prin 
te.rtc-. . Spariachtada de iarnă 
a Armatelor din țările socialiste 
a coatmuat joi ej probe’.e dt 
15 km ș; slalom uriaș. In pro
ba de ford au participat 46 de 
cone areaU. Victoria a revenit 

zentanmlui U.R.S.S., V. 
tkov, cu 46:08,0. Sportivii 

noștri au ocupat următoarele 
locuri: 11. G. Tîacu 49:20,0 ; 15. 
N. Spetea 50:54.6 ; 16. S. Drăguț 
51-OM; 17. M. Stoian 51:07,0.

P**ba de slalom uriaș a mă- 
2tM m. cu o diferență de

Erie; de 2M m_ Iată rezultatele 
înregistrare: 1. T. Bașleda (Po- 
Loc-a) 1 rj»; 2 D. Voirech (Ce- 
hosltF aria 15M7; X J.

W-kla (Poiomal 153.0;

V-

Masa
4. C.
5. D.

l\ COXCLRSll DE LA FALIA

NORVEGIA A CIȘT1GAT
STOCKHOLM 6 Age-p-es 

— Proba masculină ce ștafe
tă 4X10 km. dtn cadrul con
cursului internațional de schi- 
fond de la Falun (Sued.a a 
fost cîștigată de echipa Nor
vegiei (Martinsen, Myrmo, Eg- 
gen și Groenningen) cronome
trată cu timpul de 2h22:26.0. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat formațiile Suediei—2h 
23:25,0 și Finlandei—2h 23:47,0.

DE FOTBAL A BRAZILIEI
UN NOU ANTRENOR

RIO DE JANEIRO 6 (Ager
pres). — Confederația braziliană 
a sporturilor l-a numit pe Joao 
Saldanha în postul de selecțio
ner unic al echipei de fotbal a 
Braziliei în vederea campiona
tului mondial. Saldanha, fost 
antrenor al clubului Botafogo 
din Rio de Janeiro, actualmente 
comentator sportiv, are vîrsta 
de 54 de ani și îl va înlocui pe 
Aimore Moreira. în prima de
clarație făcută după numirea sa

f.C. Barcelona s-a calificat
în semifinalele
,,Cupei Cupelor44

Peste 20 000 de spectatori au ur 
mărit la Barcelona returul meciu
lui F. C. Barcelona—Lyn Oslo, 
disputat în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei Cupelor" la 
fotbal. Intîlnirea s-a încheiat cu 
un surprinzător rezultat de ega
litate : 2—2 (0—1). Au marcat :
Catalan (2) pentru Barcelona și 
respectiv Johannessen (2). In pri
mul joc desfășurat tot la Bar
celona victoria revenise fotbaliș
tilor spanioli cu scorul de 3—2, 
care au obținut astfel calificarea 
în semifinalele competiției.

ȘTAFETA 4x10 km

Kivi

J. Saldanha a 
în campionatul 
de-acum încolo 
care contează

ca selecționer, 
spus : „victoria 
mondial este 
singurul lucru
pentru mine". Saldanha a res
pins orice idee de „rigiditate" 
în metodele de selecție. Jucă
torii care vor intra în vederile 
mele, a spus el, vor fi reparti
zați în două echipe „A" și 
„B”, din care voi forma echipa 
definitivă.

Cristea (România) 1:53,3; 6.
V. Brenci (România) 1:54,0 ...8. 
B. Haidu (Rominiâ) 1:57,05 ; 9. 
D. Munteanu (România) 1:57,07 ; 
10. G. Bălan (România) 1:59,05.

Vineri va avea loc o consfă
tuire metodică, în care se va 
discuta despre problema efor
tului și a rezistenței Ia fond.

TURNEUL

■-

|V

DE LA
A

CU 0

PHILADELPHIA
DEBUTAT

SURPRIZĂ
<x

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
Turneul de tenis „open" de 
La Philadelphia a început cu o 
mare surpriză. Ch. Pasarell 
(Portorico) l-a ir.vins cu 6—4, 
6—2 pe celebrul australian Roy 
Emerson. în alte partide, Tony 
Roche .Australia) a dispus de Se
gura (Ecuador) eu 6—4. 6—2, iar 
Ken Rosewall (Australia) l-a în
tre .-at pe Ilie Năstase (Româ- 
ma) cu 6—1, 6—3.

■ - 1 x

După ce 
natoarea 

la Davos, și proba de 1000
Brom cu 1:32,1 și Ann Schut cu

a stabilit un nou
din R.D. Germană

record
Ruth

m in

mondial pe 500 m, pati- 
Schleiermacher a cîștigat, 
1:31,2 urmată de Van de 

1:32,4.

SUEDEZUL SAHLIN CONDUCE ÎN CONCURSUL
DE SĂNIUȚE DE LA GARMISCH

Telefoto A.P. AGERPRES

ter radio teletoii^)
bl-ncr.en 6. — Cea de a treia 

manșă a concursului internațio
nal de săniuțe de la Garmisch 
Partenkirehen a fost cîștigată 
de suedezul Sahlin, cronome
trat cu timpul de *2:38,52. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Thaler (Austria) — 2:39,42 și 
Rauscher (R. F. a Germaniei)

— 2:40,79. înaintea ultimei man
șe, în clasamentul general con
duce Hans Sahlin.

La feminin, victoria a reve
nit sportivei vest-germane Eli
sabeth Demleitner cu 2:43,70, 
urmată de Berit Salomonsson 
(Suedia)—2:44,02 șj Angelika 
Schafferer (Austria)—2:44,09.

Pele din nou căzut pe gazon I De data aceasta omul care 
l-a „marcat" a fost scoțianul Mckinnon (dreapta).

Selecționata de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. s-a înapo
iat la Moscova după turneul 
întreprins în Canada. în 
cursul acestui turneu, hoche- 
iștâi sovietici au cîștigat toate 
cele 10 partide susținute (9 
cu reprezentativa Canadei), 
mareînd 73 goluri, față 
numai 28 primite.

• Secretariatul Uniunii 
ternaționale de ciclism 
confirmat omologarea recor
durilor mondiale de amatori 
(Pe pistă acoperită, cu start 
de pe loc), stabilite la sfîr- 
șitul anului trecut de elveți-

de

in-
a

Kurmann : 
și 10 km

5 
în

anul Xavier 
km în 6:08,40 
12:26,20.

• Criteriul 
antrenament mecanic dispu
tat pe velodromul acoperit 
din Anvers, a revenit ciclis
tului olandez Peter Post, 
care a acoperit în 60 de mi
nute 61,375 km.

• Intr-un concurs atletic 
de gală desfășurat la Port
land, sportivul american Nea
le Steinhauer a cîștigat pro
ba de aruncarea greutății cu 
performanța de 
locul secund 
George Woods

• La Cantu 
disputat primul 
formațiile Oransoda Cantu și 
Spartak Brno, contînd pen
tru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" 
Ia baschet masculin. Victoria 
a revenit baschetbaliștilor 
italieni cu scorul de 69—60.

• Australianul Lionel Ro
se, campion mondial la cate
goria cocoș, a fost desemnat 
„boxerul nr. 1“ al anului 
1968 de către organizația 
americană World Boxing 
Association. Anul trecut Lio
nel Rose a cucerit titlul mon
dial de la japonezul Haracla 
și l-a păstrat apoi, învingind 
doi șalangeri: Sakurai (Ja
ponia) și Castillo (Mexic).

european cu

20,67 m. Pe 
s-a clasat 

cu 19,68 m.
(Italia) s-a 
joc dintre

lipaiui A, V. JntotmalUi*, »U. Brezolanti tu. ta—U, București O1U68


