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Pre numele 
Aegissus Caspianus. Ne 
tnărturli despre existența lui, 
Ovidiu, in epistolele VIII și IX 
din cartea I, adresate guverna
torului Moesiei. El scoate în 
relief originea geto-dacă a așe
zării. Ilustrul poet a cunoscut 
personal orașul : în anul 12 a 
Însoțit pe luptătorii din Tomis 
care își propuseseră să-l cu
cerească.

Originea orașului de la por
țile Deltei este însă cu mult 
mai îndepărtată decît referirea 
poetului roman exilat pe țăr
mul vestic al Pontului Euxin. 
Izvoare arheologice ne trimit 
la prezențe omenești, bine or
ganizate, încă din neolitic. A- 
șezarea cunoaște o epocă de 
accentuată înflorire în secolele 
IV și III, In perioada elenisti
că datorită, de bună seamă, po
ziției sale geografice. Comerț 
diversificat cu aproape toate ce
tățile pontice.

Din secolul X rolul bătrinu- 
Iui oraș pare să fi scăzut în 
importanță. Numele său este 
tot mai rar menționat. Există 
firește o explicație: ridicarea 
economică a altor așezări, a ce
tăților genoveze de la gurile 
Dunării — Victaa, Chilia, Hera- 
cleea șa.

Actuala denumire apare abia 
în secolul al XVI-lea, in di
ferite hărți, scris însă Tulcha 
eau Tultza. Ce semnificație vrea 
să aibă numele de TulceaT In 
turcește, „tul" se traduce prin 
olană, iar „cea” înseamnă pă- 
mînt. Așadar, olane din pă- 
mînt, locul trade se fac olane. 
Desigur, o denumire inspirată 
din meșteșugul dominant: Tul- 
cea a fost de totdeauna un 
oraș cu o mare reputație în

. —AțTectat de înfrângerile su- 
recent la Craiova și la 

ș re^Constanța, Antoniu Vasile
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„C. C. E.“ LA BASCHET

este o gazdă extrem de ospitalieră pentru 

pasionatii schiului

■ tiuitiutaieie nopuni adaptate ________
căutărilor de ordin stilistic, a apărut și ■ 

Is-a statornicit, cu o semnificație evident I 
specifică activității sportive de perfor- * mrtnlA AvrvrAoîo. J x._ ______ .

Secția de scrimă a Clubului 
sportiv, școlar din Capitală, 
complet reorganizată, primește 
înscrieri pentru completarea 
locurilor care slnt limitate.

Condiții i vfrsta Intre 10 și 
14 ani, rezultate bune la învă
țătură (note de la 8 In sus) și 
asentimentul părinților.

Cursurile de Inițiere și ae- 
tivitatea propriu-zisă a secției 
se desfășoară sub conducerea 
antrenorului Borne] Geor
gescu, maestru al sportului.

Relații suplimentare se pot 
cere telefonie la 13 28 18.

si-a reluat antrenamentele 
cu aceeași ambiție care-1 ca
racterizează. E drept, dorea 
mult ca anul acesta să mear
gă din victorie-n victorie, să 
se prezinte la startul euro
penelor fără nici o pată în 
palmares. Dar, și din înfrân
geri se pot trage învăță
minte.

Antonlu Vasile — maturi
zat în ring — nu este însă 
tipul de om care se lasă 
ușor copleșit de un insuc
ces. A regretat, e drept, 
eșecurile suferite în fața lui 
Goanță și Dinu, dar este de
parte de gândiți de a depune 
armele. Dinamovistul are la 
activ performanțe remarca
bile (3 titluri de campion 
național — 1965, 1966, 1968, 
o medalie de bronz la euro
penele de la Berlin — 1965, 
un titlu balcanic — 1967) în 
bătălii care l-au oțelit atît 
pumnii, cît și nervii.

El ți-a propus pentru a- 
cest an două obiective ma
jore: titlul de campion al 
țării ți o medalie la apro
piatele confruntări continen
tale. Primul, presupune ex
celentul nostru boxer, va fi 
mal ușor de realizat. De cîți- 
va ani, el domină autoritar 
categoria ușoară, cu toate că 
aci a Intiln.lt adversari cu o 
bogată experiență a ringului, 
cum sînt Mihai Dumitrescu 
și Ion Dinu, aspiranți și ei 
la cucerirea centurii.

Pe marginea acestor țe
luri, trebuie să-i amintim, 
însă că Ion Dinu e pus anul 
acesta pe fapte mari De alt
fel, a și dovedit-o, deunăzi, 
la Constanța. Fără să-și sub
estimeze adversarul (care, 
după cum se știe, anul tre
cut i-a smuls dinamovistu- 
lui „Centura Sportul"), An- 
toniu consideră totuși acci
dentală recenta sa înfrângere 
pe ringul constânțean, „Alt-

fabricarea olanelor, 
zilor.

Numele de Tulcea 
acum consacrat U
monumentala lucrare a tal Di- 
mitrie Cantemlr — istoria im
periului otoman", !n —er.te do
cumente ale vremii. Cea mai 
plastică descriere a orașutai «e 
datoreșie însă unul călător 
francez, Boucher de Perthes, 
care l-a vizitat !n 1853. EL a 
rămas adine imprescona: de 
numărul moriicr de vtat și de 
bogăția visatului — mistreți f 
cerbi.

Mai recent. Tulcea a fost de
numită și „Cetatea celor T co
line*. O carespoe d-mtă pesra 
veacuri a Romei, atai. la por- 
țile IXizLării. 
neîndoielnic, o asemecea 
entare geografică. Orașul 
dominat de «apte dealuri: Ho
rei (unde mvesug«Uue acbeo- 
iogice au dat La liraTi «erikM 
Aegissus . MocGoe.
nmOPL G-.v.re. ~-
teazu?. Bcbad 
rofra (al țtau

Sport la T 
întrebarea noastră a 
neefisismate r: 
pescari eu taS' 
mită ne-au vr 
rănii", -n fei 
nizate la sârbi 
primăvara, ta 
tinerii se luau 
rtagătoral prin 
plată un_ batal 
cu plete și părul stai de ani 
ne-atl amintit de trecerea facă 
a Dunării, vara, la locul ce! 
mal din strâmtoare al fluviului, 
la vadul Șacalilor și la Zagăx 
Un mesaj de tradiție era și 
prinderea purcelului sau a ra-

ca-n- 
pen- 
mult

fel, ne-a asigurat el, voi 
la campionate".

în mod normal. în 
pionatul european lupta 
tru supremație va fi
mai grea. Istoria campionate
lor europene arată că Ia a- 
ceastă categorie au existat — 
totdeauna — mai mulți con-

Ileana Ghlți (tn acțâ.'seă din componentele
de bază ale ,__ n, in care-și pun
mari speranțe nu—ievcrț-.-. sxszmăiori ai formației 

ttudenjefti
Foto i A NEAGU

Bascbetbalistele de la Poli
tehnica Bueureștî vor juaa 
as’-ă-seară ultima lor «arte 
în grupele semifinale ale 
„C.CE.". Intîlnind în cea 
ce-a doua partidă pe Sparta 
Praga întrecerea este pro
gramată de la ora 19, în 
sala Florcasca, avînd ea ar
bitri pe 
garia) și 
cta).

Pentru 
întîlnirea 
caracter decisiv. întrecute la 
coșaveraj genera] în prima 
dispută (cu Akademik Sofia) 
și învinse la Praga de ad
versarele din această seară 
(58—72). jucătoarelor Politeh
nicii nu le mai rămîne de
cît o șansă : să cîștige meciul 
cu Sparta la o diferență mai 
mare de 14 puncte fapt eare 
le-ar păstra posibilități de 
calificare în fntîlnirile semi
finale directe.

Antrenorul ,1. Rubin va 
folosi la București formația 
standard, din care se des
prind Marta Melicharova,

PavJa Gregorova și Hanna 
Jarosova (2,00 m), toate trei 
componente de bază ale na
ționalei eehoslovaee. Alături 
de ele vor mai ju«a r Anna 
Baruchova, Hanna Poliakova, 
Jana Joubkova, Vera Koub- 
kova, Alena Kotova, Eva Po- 
lishkova, Magda Houbkova 
și Martina Babkova.

Echipa buaureșteană va 
alinia în acest meaj un lot 
de 9 jucătoare r B. Diaco- 
nescu. S. Dumltreseu, I. Ghi- 
ță, A. Demetiescu, F. Enciu, 
E. Vogel, C. Taflan, G. Cio
can și U. Fierlinger.

„CUPA BUCUREȘTI" 
LA PATINAJ ARTISTIC

Pe adresa F.R. Fotbal a sosit 
o telegramă din partea federa
ției lsraeliene, prin care aceas
ta solicită o brigadă de arbitri 
români la jocul amical Israel 
— Grecia.

Meciul va avea loc la 12 mar
tie, la Tel-A vi v.

i ADEVĂRATUL SENS ’ i
ezyoltorea continuă a activi
tății sportive din (ara noas
tră^ lupta neobosită desfășu
rată în scopul găsirii unor noi 
soluții și mijloace menite să 

. contribuie la sporirea valorică 
a indicilor performantei, au dus dupăI cum era și firesc, printre altele, la Im- I
bog.ătirea fondului de exprimare idio- • 
mafică care, și în sport, suferea pînă . 

Inu de mult, de o molipsitoare tendință I 
de șablonizare. I

Alături de o serie de termeni tehnici, ■ 
(proprii sau naturalizați și printre ne- I 

număratele noțiuni adaptate mefa foric 1

• Ixtreante actiUie iltiaa

ANTON1U 
văzut de 
NEAGU RADULESCU

curenți autorizați care au vi
zat centura. Ediția de la 
București, neîndoios, nu va 
face excepție. Antonlu însă, 
promite să joace o carte ma
re, să piofite de faptul că 
boxează acasă, tn fața unor 
spectatori de la care va primi 
încurajări care, desigur, îl 
vor stimula. Indiferent de 
ceea ce vor decide tragerile 
la sorți, el este decis să 
lupte- pentru medalia de aur 

împărtășim optimismul di- 
namovistului cu condiția de 
a folosi o gardă mai erme
tică, a dovedi o voință ma
ximă de a învinge. în ase
menea condiții este posibil 
ca la europene să-1 vedem 
ureînd treapta cea mai înaltă 
a podiumului.

R. CALARAȘANU

A început și turneul șahiștilor fruntași

Concursul de verificare a io
tului feminin de șah a continuat 
cu disputarea partidelor progra
mate în rundele 7 și 8. Dintre 
rezultatele înregistrate, remarcăm 
victoriile Elisabetei Polihroniade 
la Margareta Teodorescu și Eleo
nora Jianu, ceea ce a adus im
portante modificări în clasament. 
Acum, conduc Elisabeta Polihro
niade și Gertrude Baumsțarck cu 
cite 5 puncte, prima avînd încă 
o partidă mai puțin. Urmează : 
Suzana Makai 4V. p, Maria Pogo
revici, Rodica Reicher și Mar
gareta Perevoznic 4 p (toate din 
7 partide), Eleonora Jianu 4 p 
(din 8) etc.

Alte rezultate înregistrate : Pe-

revoznic — Răducanu 1—0, remize 
Chiș — Pogorevici și Desmireanu 
— Jianu (runda 7) ; Makal — 
Perevoznic, Pogorevici — Baum- 
starck și Reicher — Chiș remize, 
s-a întrerupt partida Răducanu — 
Desmireanu (runda 8) ; între
rupta din runda u, Pogorevici — 
Reicher 1—0.

★
în sala din str. Lipscani 14 a 

început șî turneul de verificare 
și selecție a lotului masculin. 
Participă, în ordinea tragerii la 
sorți : Ungureanu, Ghizdavu.
Stanciu, Mititelu, Volculescu, Ra
dovici, Ghițescu, Zara, Drimer, 
Ciocîltea, Botez, Teodorescu, Ur

zică, Segal. (T. N.)

START ÎN CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE SCHI ALPIN

Pentru competiția inter
națională de patinaj artistic 
„Cupa București" — ediția 
a IlI-a — a fost format ur
mătorul lot de patinatori și 
patinatoare, care vor repre
zenta țara noastră: Octavian 
Goga, Lucian Cozia, Doi
na Mitricică, Gabriela Vot
ca, Valentina Buciumeanu, 
Cornelia Picu, Mirela Go- 
leanu. întrecerile vor avea 
loc în zilele de 11, 12 șl 13 
martie, pe patinoarul artifi
cial din Poiana Brașov.

I
I
I
I

selrțJe țesiii J1
• De

thitean șl V. Breed
pregătirile

POIANA BRAȘOV. ÎS (prt» 
tetefoaji — Joi, vinari și «ta«- 
bătă «e dispută, ta localitate, 
camp toca tele nat: ocale (de se
niori șt «esrioere) la probrie 
alpine. tn prima ti (Ia ora V3T* 
pe pirita de sub teleferic, va 
avea loc proba de s’a’xwn «pe
dal, viner! Ca oca 19), pe Su- 
Itaar, cea de slalom uriaș șl pe 
plrtla Lupului Ga ora WJ. curta 
nonstop a cobori t orilor, tar 
slmbâtâ, proba de coborlre pe 
pirtia Lupului, pentru seniori, 
și pe Sulinar. pentru sectoare.

La finalele senioarelor șl se
niorilor din acest an au ma 
foit invitați juniorii și junioa
rele rare s-au dtotins de-a 
lungul actualului sezrm. Așa
dar, alături de D. Criștea. C. 
Tăbăraș. K. Gohn. Gh. Vulpe. 
V. Brenci. D. S*._nteartu și de 
ceilalți schiori consacrați. care 
au obținut categoria I de clasi
ficare sau dețin titlurile de 
campioni județeni, vor lua star
tul AL Bogdan (Sina aL Z- Ham- 
brik (Cluj). S. Cojocaru l$c- 
sp. Brașov). N. Ghimbâșan (Di
namo Brasov), Gh. Văidear.u 
(Șc. sp. Brașov). Eva Markos 
(Dinamo Brașov), Daniela Mun- 
teanu (Șc. sp. Brașov) și alții.

De fapt, această finală con
stituie și un ultim criteriu de 
verificare și selecție în vede
rea alcătuirii lotului balcanic. 
Surprinzătoare (deși faptul mr 
se petrece pentru prima dată), 
apare deci poziția conducerii 
A.S.A. Brașov, care, și de data 
aceasta, cu vădită tendioță ob
strucționistă, nu le-a aprobat 
sportivilor D. Munteanu Și V. 
Brenci să se prezinte la pre
gătirile in comun în vederea 
Balcaniadei. Deși F.R.S.B, a 
înaintat din timp toate fermele

ce i-a lartiaat

• Pitertici an.mU le tiieret

Maestrul tportului Cornel (Tăbăraș. mereu prezent fn lupta pentru titlurile 
de campion national la probe alpine

de rigoare, acești sportivi au 
lucrat, incă de săptămîna tre
cută singuri, întrucît celui ce se 
acupă de pregătirea lor. antre
norului k Cașa. i s au dat alte 
însărcinări și se află în Bucu
rești. Atitudinea este absolut 
nejustificată, cu atit mai mult 
cu cit cei doi schiori și-au per
fecționat pregătirea în largă 
măsură in cadrul lotului. Ei 
- nt componenți de bază ai e- 
ctiîpei na’ionale pentru a cărei 
bună evoluție s-au tăcut mari 
eforturi și sînt incluși și în pla 
nul de perspectivă. Se așteaptă, 
acum, cînd au ajuns în pragul 
măiestrieL rezultate bune și 
afirmarea lor pe plan interna
țional E necesară, deck o revi
zuire
A.S A Brașov care normal ar 
fi să-și coordoneze hotărîrile 
cu normele activității sportive 
de performanță, mai ales că in
teresele de asociație converg cu ■ 
cele ale federației, spre un o- 
biectiv comun: rezultate de 
valoare pe plan mondial.

a atitudinii conducerii

prot Ion BERlNDEI 
antrenor federal

Premiul Națiuniîor din cadrul J.O

CIUDAD DE MEXICO 
»S — O verificare efec
tuată de Federația In- 
t-rnat’onală de călărie 
a stabilit că car.-ursul 
pe rare s a disputat 
Premiul Națiunilor din 
cadrul J.O. a fost gre
șit măsurat. Lungimea 
unui tur parcurs de

participants la aeeastâ 
probă a fost de 693 me
tri fo ioc de 631 metri 
curo au anunțat orga
nizatorii. Din această 
cauză numai trei din 
cei 44 de ccncurenți au 
terminat fără penalizări 
de timp.

mantă, expresia de „a se dărui* sau ■ 
mai pe scurt. In forma sa substantivată, I 
„dăruire*. •

Pornind de la intenfia lăudabilă a I 
celui care a avut inspirația transferării | 
acestei noțiuni în domeniul si In inte
resul sportului și continuînd cu toți acei 
care.au folosit-o în mod justificat In 
diferite împrejurări, să spunem cores
punzătoare, s-a ajuns astăzi la o ase
menea situație, în care dăruirea a de
venit dintr-un factor de dinamizare al 
creșterii valorii sportive, un element de 

fără 
orice 
fere-

conjunctură, des'inat sâ explice 
prea mult discernămînt, aproape 
rezultat sau orice comportare pe 
nul de joc.

Pe scurt, „dăruirea* a oiuns, 
ș-ar spune, „ia modă* și se pare că 
intenționează să facă și ea epocă, ca 
oricare altă modă care o trecut, cu 
sau fără urme, prin mișcarea noastră 
sportivă. Și nu încape nici o îndoială, 
că In acest caz, se comite o gravă e- 
roare. In primul rînd pentru că dărui
rea are un caracter permanent și nu 
de campanie, ea fiind indisolubil legată 
de perfecționarea continuâ o măiestriei 
sportive in conaițtile performanței In

, . . —_ i re
prezintă _ o manifestare individuală si 
din convingere a sentimentului de de
votament pentru sportul preferat, pen
tru culorile clubului, ceea ce face ca 
acțiunea și gradul ei de intensitate să 
se concretizeze pe fondul posibilităților 
reale ale fiecărui sportiv în parte.

In asemenea condiții, este cît se poci
te de firesc să te întrebi, dacă obiș
nuitele încercări de justificare ale suc
cesului și mai ales ale insuccesului — 
aproape exclusiv pe seama dăruirii tn 
joc — nu constituie cumva tentative a- 
Dile de escamotare a a'tor cauze de 
profunzime, care de fapt au o confere 
hotărâtoare, fn realizarea sau nereali- 
zarea obiectivelor de performantă. 
Oare nu se greșește cu bună știință, a- 
tunci etnd se mizează atlt de mult De

cum

> w ... |UGI I ! I i IlU l 1 ț vi -

al doilea rînd, pentru că dăruirea 
prezintă o manifestare individuale

tunci etnd se mizează atlt de mult 
factorul moral al întrecerii î

A pretinde cuiva să -e dăruiască

I

I
I
Ii
I
II
I
I
1
1
I

I
I
I
I
I
I
I
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A pretinde cuiva va -,e deruioscc eu 
folos, presupune Incin’e de toate ca 
cel în cauză să aibă ce și în același 
timp, să poată da In măsura dorită tot 
ceea ce i se cere. Or ,.a avea ce* în
seamnă indiscutabil un bagaj bogat de 
cunoștințe tehnico-tactice și deprinaeri 
morale, tn timp ce „a putea da' se re
fers la potențialul fizioloqic( dobîndit 
printr-o pregătire continuă, sistematica, 
respecting anumite reguli obligatorii 
de conduita sportiva. Toate acestea se 
realizează în timp și cu strădanie și se 
concretizează în deprinderi, obișnuite 
și auiomot'sme, pe fundamentul cărora 
se formeozâ treotat încrederea în for- 
•ele proprii si conștiința adevăratei va
lori sportive. Viata de colectiv, și pe 
aceasta bazo comunitatea de interese 
dau activilă’ii sportive de performjntă 
o rațiune de ordin practic. în cadrul 
căreia dăruirea capătă sens, finalitate 
și eficiență reda.

Si. fie că este vorba de at'elism, 
handbal sau fotbal — mai oles fo’ba! 
vor spune cei moi mul|i — sportivul va 
putea da în contul acumulărilor do- 
bîndite prin instruire și edjco’ie, tot ce 
are mai bun, pentru obținerea victoriei, 
care trebuie să fie înainte de toate o 
victorie a dăruit ’ totale pentru sport.

Mihai IONESCU

J
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Comentariu de Vales^u Că!ino2u
f pâ^. a 3-a)

Intiln.lt
care.au
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ANCA MIHĂIESCU Șl LIVIU COPCE ALĂU
PRIMELE OPȚIUNI 

PENTRU 
EUROPENELE 
DE JUNIORI

Am urmărit cu viu inte
res în întrecerile de la Re
șița comportarea tinerilor 
înotători dinamovlștl din 
București. După cum se știe, 
grupa experimentală a prof. 
Cristian Vlăduță, compusă 
în marea majoritate din cam
pioni și recordmani ai .gru
pelor de vîrstă', a beneficiat 
în sezonul de iarnă de con
diții superioare de antrena
ment Ne referim, îndeosebi, 
la posibilitatea (determinantă 
am spune) de a face câte 
două antrenamente zilnic, în 
care pot fi însumate distan
țe mai apropiate de cele par
curse în ședințele de pre
gătire ale marilor perfor
meri.

Cum era șl firesc, munca 
asiduă din ultimele 4 luni 
nu putea trece neobservată. 
Chiar în luna decembrie, la 
„Cupa speranțelor", desfășu
rată la Ploiești, tinerii dina- 
inoviști s-au situat pe pozi
ții net avansate față de ad
versarii lor de aceeași vîrstă.

De data aceasta însă, eî au 
concurat alături de cei mai 
buni înotători din 
în condițiile 
25 m.

Și totuși...
a învins de

uniri

Anca
o manieră cate

gorică în cursa de 100 
bras, pierand-o pe cea 
200 m (la Glca Manafu) 
cheiată totuși cu un nou 
cord. Cu 1:22,0 și 2:57,5, 
a luat o primă opțiune pen
tru selecționarea în lotul ce 
ne va reprezenta în acest 
an la _ . ‘ J
niori. într-o situație simi
lară se “ 
lău : 65,4 la 
și 5:14,5 la 
început de 
zultate care 
lități mult mal largi.

Din restul grupei s-au mal 
desprins — ea o surpriză 
extrem de plăcută — Liliana 
Dan (13 ani neimpliniți), eare 
a ajuns Ia 68,1 — 100 m li
ber șl 2:45,1 — 200 m mixt, 
Gabriel Popovic! (1:18,6 la

țară, șl 
bazin de

Mihăescu

Eugen

.europenele" de ju-

află și Liviu Copcea-
100 m delfin 

400 m mixt, la 
sezon, sînt re- 
trădează poslhi-

Aimer, revelația actualului sezon, in cursă spre noul 
la 400 m liberrecord (4:21,2)

bras) și Angela Anton
— 100 m delfin). în

100 m 
(1:15,0 
rest — deocamdată rezultate 
ne concludente.

Pentru încheiere, șl cîteva 
cuvinte despre o absență re
gretabilă. Ne-am fi așteptat 
ca .
lui reșlțean să-l urmărim și 
pe Teodor Nicolae (în 1968

pe blocstarturile bazinu-

— multiplu campion și re
cordman ai categoriei B). 
Am aflat Insă, că talentatul

înotător dinamovlst, admones
tat în dese rînduri de an
trenorul său pentru cazuri de 
indisciplină... și-a părăsit pur 
și simplu colegii de antre
nament, anunțînd — la 13 
ani (!) — retragerea din ac
tivitatea eompetiționalâ. Pro
blema are aspecte copilă
rești, dar în mod neîndoios, 
și de ordin pedagogic. Aviz 
celor în cauză— (a. v.).

JUDO, UTOPIE ȘI REAL
voi fac» să 
o „bombă"

Cristian 
In orice 
fantoma 
5—7. Eu 

de Ia
— care

In plină iarnă,

(Urmare dtn pag. f)

al 
de

tulul și 
valoric 
șului.

Abia 
după Eliberare sportul tulcean 
și-a putut fixa adevăratele-i 
coordonate. La lupte, disciplină 
care continuă trînta și avea să 
devină tradițională, succesorul 
lui Palieff este antrenorul 
Geambașu. El are meritul de 
a fi adus echipa de greco-ro- 
mane în divizia A. Iar Baca- 
lu, fost campion la „78", a fă
cut meci nul cu tenacele Cior- 
cilă, om de lot. Acum, Zaha
rov a preluat ștafeta măiestriei 
în această disciplină a voinici
lor. Boxul, cu Tamurls la cîr- 
mă, a dat și el cîteva elemente 
valoroase, cum ar fi Constan
tin Dumitru, în 
mares figurează 
la Ciucă. Astăzi, 
marinar mecanic, 
sportul Îndrăgit: 
obosit ca arbitru. Atletismul, 
fără a fi Îmbrăcat dimensiuni 
de mase, a relevat totuși cîte
va elemente dornice de afir
mare din rîndul cărora s-a des
prins — ajungînd în lot — a- 
runcatorul de greutate Ivanov. 
Fotbalul, situat, deocamdată, în 
„C“, are, sub bagheta fostului 

internațional Lengheriu, toate 
șansele să cunoască nimbul suc
cesului, cu un lot tînăr bine 
clădit fizicește, stimulat, se 
pare, spre autodepășire șl de 
noua denumire a echipei, mai 
inspirată, mai sugestivă — 
Delta (fostă Stuful). La opțiuni 
pentru performanță se înscriu 
și baschetul, voleiul, handba
lul și gimnastica, care au pri
orități în mediul școlar.

Am lăsaț cu bună intenție la

Impotenței de a Ieși 
sub granițele orn

!n acești 25 de ani de

ai cărui pal- 
și o victorie 
Dumitru este 
dar n-a uitat 
activează ne-

acordind un 
— asta 

dar numai 
cu adevărat

penalti, 
ar fi 

o fan- 
fantomă

o dimineață

așa cu telecronicarii 
să-i lovești — cu Ara
și ironie — sub cen- 
cum încearcă alții,

urmă sporturile pe apă, atuul 
orașului. Descoperițl cu prile
jul curselor de mare fond pe 
Dunăre, vîslașil Tulcei șl al 
Deltei au schimbat arhaicele 
șl greoaiele lotca pescărești cu 
modernele și suplele caiace și 
canoe cu care au adus Româ
niei glorie eternă. Ismailciuc, 
Alexe, Aghel, frații Llpallt, Pat- 
zaichin, Ivanov și o fată, Irina 
Artlmov — iată o „carte 
vizită’’ fără egal. Tulcea 
Delta, în speță, rămîn mal 
parte fieful oelebrităților

tlve. Ce avea pînă mal Ieri o- 
rașul Tulcea 7 Doar un teren 
de fotbal, denumit impropriu 
stadion și care la prima bur- 
zuluire a norilor devenea cu 
totul impracticabil, fiind par
dosit cu pămînt. Acum, prin 
grija organelor de stat șl de 
partid, se ridică un imens com
plex sportiv situat pe corona
mentul lacului Ciuperca șl pre
văzut cu un teren central de 
fotbal și o tribună pentru 
15 000 de spectatori, o arenă 
pentru jocuri sportive, lupte și

de la porțile Deltei...
sporturile pe apă, creuzetul 
selecției de noi minuitorl ne- 
lntrecuți al padelei șl pagaiei. 
Iar existența unor centre în 
chiar cadrul natural al așezării 
va însemna un veritabil pasaj 
spre performanță — mai di
rect — al multor fii ai locuri
lor. Cînd, alături de Sulina și 
Tulcea, pe cele două brațe ale 
Deltei vor apare alte și alte 
centre nautice, primejdia unei 
crize de valori va dispare de
finitiv 10 
încolo.

Fluxul 
exercițiul 
împlinire
alta a fost larg favorizată de 
puterea populară, prin amena
jarea sau construirea a nume
roase terenuri sau baze spor-

celei de 
a elibe-

cu spri-

olimpiade de acum

spre mișcare, spre 
fizic organizat, spre 
tntr-o disciplină sau

box (și aici o tribună de 1 000 
locuri), adaptată și pentru noc
turnă. Lucrările de fundații au 
și început, iar de luna viitoare 
se va declanșa construcția pro- 
priu-zisă, in ideea ca o bună 
parte a complexului să fie dată 
în folosință cu ocazia 
a XXV-a aniversări 
rării patriei.

Tot în primăvară,
jinul Consiliului popular mu
nicipal, se vor amenaja tere
nuri de fotbal în vecinătatea 
fermei horticole și la „tabără*, 
acoperindu-se astfel — inte
gral — nevoile orașului. In 
curs de amenajare se află și 
arena „Mircea" (800 de locuri), 
împrejmuită și pardosită cu as
falt, la dispoziția amatorilor de 
jocuri sportive.

ȘAHISTUL IDEAL AL VREMII NOASTRE
văzut de Mihail Tal

M. Tal și „calul său troian" 
(din „64“ — Moscova)

Fostul campion mondial Mi
hail Tal este, fără îndoială, 
una dintre cele mal originale 
personalități ale șahului con
temporan. Deși handicapat de 
o sănătate șubredă — din cau
za căreia succesele sale spor
tive au scăzut, relativ, în ulti
mul timp — el a rămas același 
jucător fanatic, gata oricînd să 
ia parte la orice concurs, mare 
sau mic, să analizeze la ne- 
sfîrșit poziții Interesante, să 
joace „blițuri”, alimentîndu-și 
parcă vitalitatea din această su
perbă dăruire.

In timpul ultimului campio
nat al U-R-S.S., disputat recent 
la Alma-Ata, deși n-a jucat 
cu strălucirea așteptată de că
tre numeroșii săi admiratori, 
Tal s-a aflat în centrul inte
resului general, fiind asaltat 
tot timpul cu cele mai diverse 
întrebări, atit de coresponden
ții de presă, cit și de ama
tori necunoscuți, doritori să ca
pete un răspuns chiar de la 
„marele Tal".

Subiectele au fost foarte va
riate. Tal nu și-a dezmințit fan
tezia, dînd adeseori răspunsuri 
neașteptate și originale. Ca de 
obicei, una dintre temele abor
date a fost aceea a posibilită
ții mașinilor electronice de a 
juca șah la nivelul marilor ma- 
eșțri. Credincios încrederii sale 
în capacitatea umană, Tal și-a 
exprimat din nou convingerea 
că nu este posibilă crearea u- 
nei astfel de mașini.

„Eu cred, a spus Tal, ci 
mușii noștri, ca și noi, 
continua să prefere lupta
redă in fața tablei de șah. 
Aceasta, desigur, nu exclude 
posibilitatea unor cercetări în
cununate de -acces în dome
niul programării unor mașini 
șahiste, dar, repet, sînt convins

că nici un automat nu poate 
înlocui lupta pasionantă a șa
hiștilor, cu toate slăbiciunile și 
calitățile lor omenești. Nu sînt 
specialist in domeniul electro
nicii și mi-e greu să apreciez 
cit de departe se va ajunge In 
domeniul creării unei mașini de 
jucat șah și dacă ea va avea 
forța unui maestru sau mare 
maestru. Aci are cuvîntul doc
torul în științe tehnice Mihail 
Botvinnik, care face cercetări 
în acest domeniu și este con
vins că studiile savanților vor 
fi încununate de succes."

In legătură cu ideea strădu
inței umane de a crea o ma
șină care să joace șah ideal. 
Tal a fost întrebat care dintre 
marii șahiști din trecut sau de 
astăzi reprezintă pentru el per
fecțiunea. Răspunsul lui Tal a 
fost surprinzător. El n-a dat 
un singur nume, ci a propus 
un super-mare maestru ima
ginar, întrunind multe Și va
riate calități împrumutate di
verșilor ași ai șahului...

„Căutarea idealului, 
Mihail Tal, nu poate 
niciodată, deoarece prin

ur-
vor
di-

spune 
înceta 
Însăși

natura sa omul se desăvîrșește 
mereu, însușindu-și tot ceea 
ce au creat mai valoros gene
rațiile precedente. Mă înclin in 
fața gînditorului Lasker, ale că
rui idei depășeau cu mult li
mitele tablei de șah și nu-mi 
pot imagina șahul fără artistul 
Alehin. In ceea ce privește 
maeștrii de astăzi, imi ima
ginez următoarea sinteză de 
calități pentru jucătorul ideal 
al secolului nostru: el ar tre
bui si aibă erudiția lui Botvin
nik, eleganța lui Keres, să joa
ce finalurile ca Smislov, si ai
bă dirzenia lui Kordnoi, să fie 
universal ca Spasski, 
fantezia lui Bronștein 
mismul tineresc al lui 
Și înci nu știu dacă 
ar fi ideal..." (Desigur, lipsește 
romantismul lui... Tal).

După cum se vede, super-ma- 
rele maestru imaginat de Tal 
va putea Înfrunta, probabil cu 
succes, super-mașina ciberne
tică a lui Botvinnik. Deocam
dată, insă, aceasta este o pro
blemă a viitorului.

să aibă 
și opti- 
Fischer. 
modelul

La Tulcea nu s-a pomenit 
vreodată de o hală de sport. 
Acum, lată, ea există, ridicată 
anul trecut și alcătuită din 
trei săli — pentru lupte (12X11), 
box (11,5X7,5) și jocuri (25X 
12,5). O dată cu noul an școlar, 
sportivii cei mai mici ai orașu
lui vor beneficia și de sala de 
sport a Liceului nr. 1 (18X9). 
Perspectiva vizează și alte te
renuri de fotbal, In exclusivitate 
pentru cei mici, în spatele Ca
sei de cultură și In cartierul 
nou, precum șl un bazin desco
perit, plutitor, ancorat pe malul 
lacului sportiv Ciuperca. Lucizi, 
diriguitorii sportului tulcean 
apreciază că natația poate de
veni un atribut al orașului, • 
modalitate de a descoperi noi 
performeri. Și, poate, nu se în
șeală.

Iată, schițate doar, la ce di
mensiuni spectaculoase, și pe fi
lon sportiv, se ridică Aegissus 
Caspianus astăzi. Sînt realități 
impresionante, împlinite Intr-o 
bună măsură, care evidențiază 
nu numai spiritul gospodăresc al 
edililor, ci și elanul creator ai 
tineretului, atașat ferm de o- 
rînduirea noastră socialistă, 
care îl pune la îndesnîn* posi
bilități infinite de a-și vedea 
materializate și cele mal îna
ripate visuri I

TRACTORUL

TIMIȘOARA 
BUCUREȘTI 

13). întilnirea 
așteptărilor.

Etapa restantă din cadrul di
viziei A masculine, desfășura
tă miercuri, a programat cite- 
va meciuri-cheie.

POLITEHNICA
— PROGRESUL 
3—1 (9, —11, 13, 
nu a corespuns
Timișorenii — care au decep
ționat și în acest al doilea joc 
din retur — au obținut victoria 
doar datorită faptului că oas
peții au cedat cu ușurință fi
nalurile seturilor al III-lea și 
al IV-lea (în care conduceau 
cu 11—8 și, respectiv, 13—6). 
Păunoiu a fost cel mai bun de 
la bucureșteni. dar scenele ofe
rite (vociferări repetate) i-au 
adus dezaprobarea publicului, 
avertisment din partea arbitru
lui și observațiile antrenorului 
său. A condus corect C. Pitaru
— Sibiu (P. ARCAN, corespon
dent principal).

TRACTORUL BRAȘOV — 
RAPID BUCUREȘTI 3—2 (—10, 
12, —7, 8, 10). Așteptată cu viu 
interes, partida Tractorul — 
Rapid a oferit un spectacol a- 
tractiv, bun sub aspect valoric 
și pasionant ca evoluție a sco
rului, 
trare 
două 
ducea
atent și mal eficace, gazdele au 
realizat o victorie In egală mă
sură meritată șl prețioasă. Au

Cu un plus de concen- 
— mal ales în ultimele 
seturi, cind Rapid con-
— și cu un blocaj mai

A.

In

Cred ci nu 
explodeze nici 
pe culoarele O.N.U.-ului, și 
nu voi dezvălui un secret 
care trebuia să moară în 
cancelariile diplomatice — 
dacă voi spune că într-una 
din serile trecute am băut 
o cafea neagră cu amicul 
nostru duminical, 
Țopescu. In fond, 
serial, afli cine e 
cam de Ia episodul 
m-am deconspirat 
început. Țopescu
seamănă in mai mare măsu
ră cu tinărul detectiv Bel- 
legarde decît semăn eu cu 
Belphegor — m-a luat la 
fix: „Domnule, dumneata 
ești fantoma, dumneata ești 
cel ce cauți piatra filozofală 
în telesport"... Bun, fni-am 
zis, e mult mai bine să dis
cuți 
decît 
goste 
tură,
„compromițtndu-i" tn public 
pentru ci — auzi grozăvie I 
— părerile dumnealor se bat 
cap tn cap și ari 
le place una, ~ 
ne l« place 
Toată viața, 
viziunea si 
parte numai < 
cert blestem 
părerilor 
getUe tn telecro- 
nici — și va fi 
ratei pe pămînt: 
hapul se va înfrăți 
cu oaia și criticul 
m bea cafeaua 
neagră s păeti eu 
cina știm noi.. .- 
Fsir-plav — și 
pentru asta U fn- 
irăgese atit de mult — Țo
pescu mi-a imputat ei mi
litez pentru un telesport 
ideal Adică, ceea ce scriu 
a șrrea utopic, prea depăr
tat de realitate, prea rupt 
de condițiile și posibilități
le reale ale studioului. Per
sonal, a critica un om ci a 
utopic nu ort se para cea 
mai îngrozitoare acuzi. Ba 
e chiar frumoasă, daci te 
gîndești ei un „realist" con
secvent poate ajunge la pe
peni, la fel de bine ca un 
idealist. Dar, eu zic că Țo- 
pescu avea dreptate: visez 
la șnvgrame sportive ideale. 
Ce-ar fi însemnat ideal, du
minică, să zicem 7 Deschid 
„Sportul" de luni și văd 
așa: Schi la Predeal și Po
ieni — cu sărituri, slalom 
la juniori, și „Cupa 
VJLS.R.", volei C.C.E., cu 
Steaua, „rupînd-o" pe „Cse- 
pet". tn șrrimele meciuri din 
retur, judo, baschet, fot
bal mult, hochei — cu puștii 
La Sofia și seniorii plecind 
la Ljubljana — box la Con
stanța cu meciuri „intiia* și 
mai departe, plutind tn vis

mii-

tele- 
aibi 

de a- 
- al 

diver-
TEI.E
CRO

curat, Belgia — Spania 2—1 
și Lake Placid... Idealul — 
care ar fi fost 7 Si le avem 
pe toate, în direct, timp de 
două ore, dimineața și după- 
amiaza! Să jiu la Predeal, 
la București, Constanța și 
Bruxelles. Intre două co
mentarii, să fiu pe Dr. Stal- 
covici, să văd cu ochii mei 
un arbitru ales dintre spec
tatori 
Ideal 
fost, 
tomă
ar putea să semneze un ase
menea vis. Eu — fiind om
— am stat de la 18 la 17 și 
am văzut judo. O oră I Ju- 
doul e foarte interesant, e 
foarte așa și foarte pe din
colo, termenii japonezi sînt 
adorabili, demonstrația a 
fost minunată (cu o ingine
ră pe post de mrs. Peel), 
filmările — acceptabile, per
spectivele — mari, dar chiar 
o ori 7 Cu mina pe inimă
— nu era nerealist de mult 7 
Sînt un idealist monstruos 
cînd spun că era prea mult

și se sărăcea al 
naibii o duminică 
de loc săraci 7 
G înde se utopic 
daci spun că după 
15—20 de minute 
de judo puteam 
reveni in studio la 
o discuție despre 
fotbal sau hochei 
— sau, dacă nu 
discufie, cîteva fil
me (cum a fost cel 
de la telesportul de 
seară cu Steagul 
roșu) care si faci 
un panoramic al 
pregătirilor pentru 

retur 7 „Era prima oară cînd 
transmiteam judo"... mi se 
va putea replica „realist". 
Tare ne place să ne jucăm 
eu aceste cuvinte de poleia
lă : „prima oară"... Dar 
daci transmitea schiul de 
la Predeal — n-ar ft fost tot 
„prima oară" cînd ieșeam 
cu aparatele iarna, la schi 7 
Sint 
iarna 
și al 
-Și 
lui?”. _
bilitățile studioului sînt in
finit mai realiste pentru a 
comprima seara, la Telesport 
(slavi domnului, ne-am spe
riat degeaba, telesportul n-a 
dispărut, dar nici n-a făcut 
un salt) în două vorbe și 
trei imagini conținutul unei 
duminici bogate.

Dar ce ar fi dacă
o medie
Cafeaua 
ar fi la

bogată!

A TRECUT

condus bine Gh. Borghide — 
Timișoara și V. Moraru — Cluj 
(T. MANIU, coresp.).

FARUL CONSTANȚA — PE
TROLUL PLOIEȘTI 3—1 (—6. 
8, 14, 5). Gazdele au realizat o 
victorie deosebit de însemnată 
în lupta pentru puncte, dove
dind totodată uh plus valoric 
față de adversari. Au condus 
bine G. Enescu — București șl 
P. Ionescu — Constanța 
BRUCKNER, coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI 
POLITEHNICA CLUJ 3—0 
6, 1). Partidă fără istoric,
jenll prezentîndu-se sub orice 
critică. Dinamo n-a fost obliga
tă să forțeze nota in nici un 
moment din cele 35 de minute 
de joc 1 
formației 
de altfel, 
mult sub 
Liceul N.
vează în 
Cum de a ajuns în A ?!?

CELULOZA BRĂILA — PO

(L.

(2, 
clu-

efectiv. Conducătorul 
din Cluj mărturisea, 
că Politehnica este 
nivelul echipei de la 

. Bălcescu, care acti- 
campionatul școlar I

inu T
Poziția din diagramă pre

zintă o creație mai veche a 
marelui problemist sovietic 
K.A.L. Kubbel din Leningrad.

AH PentuToîi
M/C LfX/CON $AH/ST

FALKBEER Emst (1819— 
1885). Unul dintre cei mai cu- 
noscuți maeștri austrieci din 
secolul trecut. A fondat cele
bra revistă „Wiener Schachzei- 
tung” (1855) și a analizat con- 
tragambitul care-i poartă nu
mele. A ocupat locul II la' tur
neul de la Birmingham, 1858.

FALKBEER (Contragambitul). 
Variantă prin care negrul nu 
acceptă Gambitul Regelui (l.e4 
e5 2.f4 e:f4) ci oferă la rîndul 
său un contragambit, sacrifi- 
cînd un pion'prin 2...d5 (în loc 
de 2...e:f4). După 3.e:d5 e^ I 
rezultă un joc foarte intere
sant, cu șanse egale. Contra
gambitul Falkbeer a fost mult 
analizat de către marele ma
estru Paul Keres, care a pro
pus continuarea 4.d3 Cf6 5.Cd2 ! 
după care negrul trebuie să 
joace foarte exact pentru a 
egala.

(n. 1886). 
mai remarca- 

de studii con- 
necontestat al 
românesc, in-

FARAGO Paul 
Unul dintre cel 
bili compozitori 
temporani, lider 
șahului artistic
ginerul Paul Farago a obținut 
în lunga și strălucita sa acti
vitate o serie de succese de 
prim rang, obținînd numeroa
se premii I la mari concursuri 
în țară și în străinătate. Lu
crările sale, deosebit de va
loroase atit pentru șahul artis
tic, cit și pentru teoria finalu- 
rilor, sînt cunoscute și apre
ciate în lumea întreagă. Unul 
dintre studiile sale cele mai 
valoroase este următorul, dis
tins cu medalia de aur la O- 
limpiada șahistă din

Albul începe 
remiză.

(Controlul
Alb : Re6,

1936 :
și face

poziției :
Tb4, Pp.e2,

h2. Negru: Rg5, Pp.a4, 
b3, b6, c4).

Opera șahistă a lui Paul Fa
rago a fost apreciată prin de
cernarea titlului de maestru e- 
merit al sportului, iar lucră
rile sale cele mai bune au fost 
publicate în culegerea „Idei 
noi în șahul artistic".

Soluția studiului de mal sus 
este (foarte pe scurt) urmă
toarea : l.h4+ Rh5 2.Rf5 c3 
3.e3 I ! c2 4.Tc4 b2 5.Tc8 Rh6 
6.Rf6 Rh7 7.TC7+ Remiză

utopic cînd spun ci 
e anotimpul schiului 
sporturilor de lamă 7 
posibilitățile studiou- 
.. Asta așa e — posi-

Deși pentru unii ar părea cu-’ 
rios, duminică am avut o di
mineață „plină” cu manifesta
ții atletice.

în sala „23 August" — con
cursul, devenit tradițional, al 
clubului Steaua; în parcul de 
pe șoseaua Ștefan cel Mare — 
crosul organizat de secția de 
atletism a clubului Dinamo, iar 
în sala Floreasca II — un con
curs „de casă" Inițiat de Școa
la sportivă de atletism. Trei 
concursuri, care au adunat 
sute de tineri și tinere pasio
nați de atletism, într-un sezon 
care pînă mai anii trecuțl era 
considerat ca „neprielnic’’ aces
tui sport.

Dar, ceea ce a impresionat 
in mod plăcut, a fost faptul 
că cele trei întreceri erau rea
lizări ale unor cluburi, iniția
tive care au scos in evidență 
posibilități neexploatate pînă 
acum în mod suficient de miș
carea noastră atletică.

Marile cluburi cu secții de 
atletism vor trebui să pășeas
că cu mal mult curaj la astfel 
de acțiuni, dovedind prin spi
ritul de inițiativă, munca și 
pasiunea birourilor de secție și 
a antrenorilor, maturitatea lor 
organizatorică.

Mișcarea atletică româneas
că are nevoie ca aceste forțe 
care sînt marile cluburi, să în
țeleagă că secțiile lor de atle
tism trebuie încurajate în încer
cările de afirmare, pentru că 
prin aceasta se contribuie im
plicit la întărirea atletismului. 
Existența unor cluburi puter
nice și bine organizate este, de 
altfel, un vechi deziderat al 
atletismului nostru.

prof. Camil MORȚUN

CONCURSURI... REZULTATE..;

intre ideal 
neagră cu 
fel de bund.

am face 
și real 7 
Țopescu

BELPHEGOR

DE RAPID!
LITEHNICA GALAȚI 1—3 
(—10, 12. —6, —9). Gălățenii au 
meritat victoria în fața gazde
lor, deficitare la preluări, la 
blocaj și dublaje. A arbitrat 
bine I. Armeanu — București 
(I. BALTAG, coresp.).

VIITORUL BACĂU —STEA
UA 0—3 (—13, —12, —12). Con
form așteptărilor, meciul a fost 
viu disputat. Cel mai echilibrat 
a fost setul III, în care gazdele 
au refăcut un handicap serios, 
dar au cedat în final. 
CU, coresp. principal).

■ In cadrul concursului in
ternațional de atletism de la 
Berlin, organizat de clubul Dy
namo, atleții români au obți
nut următoarele rezultate : la 
săritura in lungime, Valeriu 
Jurcă s-a clasat pe locul III 
cu 7,43 m (pe primul loc Klaus 
Beer cu 7,95 m) j la 60 yarzi 
(54,86 m) fete, Aura Petrescu 
a ocupat, de asemenea, locul 
III cu 7,1 s (cel mai bun re
zultat în cele 3 curse desfășu
rate a fost obținut de atleta 
engleză Della James, cu 6.9 s) ; 
Dan Hidioșanu a realizat 7,2 s 
la 60 yarzi garduri, clasindu-se 
al patrulea (ciștigător, Raimund 
Bethge — 6,9 s), iar Nicolae 
Perța a concurat într-o singură 
cursă (7,6 s), fără a mai parti
cipa la următoarele.

(I. IAN-

CLASAMENT
1. Dinamo 13 12 1 38: 6 25
2. Steaua 12 11 1 33: 6 23
3. Poli. Gl. 13 10 3 81:1? 23
4. Rapid 13 8 5 30:21 21
5. Tractorul 12 8 4 26:23 20
6. Poli. Tlm. 13 6 7 26:27 19
7. Viitorul Bc. 13 6 7 24:26 19
8. Farul 13 5 8 18:30 18
9. Petrolul 13 4 9 19:29 17

10. Celuloza 13 3 10 15:34 16
11. Progresul 13 2 11 17:35 15
12. PolL Cluj 13 2 11 11:36 15

Deși pe tablă au mal rămas 
numai 7 piese și albul deține 
o superioritate de forțe de
cisivă, matul In 2 mutări nu 
este chiar atit de ușor de gă
sit
dacă regele negru s-ar afla 
b8, atunci calul negru e5 ar 
legat Ce mat ar fl posibil 
acest caz și In ce condiții 7

O indicație ajutătoare: 
la 
fl 
In

Albul începe și dă mat 
în 2 mutări (Controlul 
poziției: Alb : Ra4, Tf8, 
Nh2, Cb4 Pb7. Negru: 
Ra7, Ce5)

•țvui aOTZ
ap ajeinuj oouo eq ’jbuj‘IB3

ISM S 9AH’T ’te™ 9037 nqțs 
-od auțAap țS țeSaț ațsa ga țni 
-B5 tunay șdnp auțAjns
șțBdpupd BiuHiJBA '9q ?8nj ap 
țnduip njgau țnpSaa quițqos 
uj pujp ‘iq țnuoțd țjade țnqjB 
ILJ—9JX ’I uPd — -viimos
muilllllllliiilllltllllllllllinilllliliiiiiiiiiiiin 

Rubricd redactată de 
Sergiu SAMARIAN 
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■ CONCURSUL REPI1W" 
CAN DE SELECȚIE LA CROăj|^ 
VA AVEA LOC, ÎMPREUNA 
CU CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE CROS, LA PI
TEȘTI, ÎN ZIUA DE 9 MAR
TIE.

■ Sala „23 August" va găz
dui sîmbătă, cu începere de la 
ora 15,30, faza pe Capitală a 
campionatelor republicane uni
versitare de sală, a căror fi
nală se va disputa la 8-9 mar
tie.

teRfr/ UN MENIU

VRiTICASOTIA
DV. SA DISPUNĂ
DE MA!MULT TIMP

MAI PUȚINE

GUSTOS Șl VARIAT /

F0LOSIȚI LA 
PREPARAREA 
MÎNCĂRURILOR

LEGUME si 
FBUCTE 
DESHIDMWE
SINT UȘOR DE PREPARA 
SI AU ACELAȘ CONȚINUT 
x>e vitamin!

CA Șl CELE PROASPETE 
se găsesc In sortimente 

vânate /a
WĂTIL! ÎHTHfPfiBERH 

LE6UME-FRUCTE BIKiiiOii
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DE LA F. R. FOTBAL
1. Jocurile din . a 

mâniei* de In 5 m j 
vor începe la ora 15.

Jocul Oțelul Galați — Pro
gresul București se dispută 
marți, 4 martie 1969, ora 15.

Jocul Muncitorul Schela 
Mare — Jiul Petroșenî se 
dispută pe terenul din Mo 
reni.

2. Jocurile de divizia A 
din fi și 16 martie a.c, vor 
începe la ora 15,30, Iar cele 
din 23, 26 și 30 martie, 
ora 16,00.

3.
șl C vor începe ia ora 11, 
excepția celor din divizia 
care vor fl prinse în pro
gramul Pronosport șl caro 
ae vor disputa după-amiază,

la

Jocurile din diviziile B
cu
B,

î

Clubul sportiv

Rapid București

organizează 

O CONSFĂTUIRE

a MEMBRII SĂI

SUSȚINĂTORI

Consfătuirea va avea 
loc VINERI, 18 FEBRUA
RIE a.c., ORA 17, IN 
SALA DIRECȚIEI RE
GIONALE C.F.R. BUCU
REȘTI (In clădirea Gării 
de Nord).

POT PARTICIPA I

- Toți membrii sus
ținători — pe baza car
netului de membru ;

— Reprezentanți (slm- 
patlznnțl al clubului) din 
Întreprinderi și instituții, 
pe bază 
misă da 
tlve din 
tlve ;

— împutemlcițll colec
tivelor rapidlete existen
te, pe bază de delegații 
emise 'tot de asociația 
sportivă.

de delegație e- 
•soclațllle spor- 
unitățile reepec-

DIN PROGRAMUL 
CONSFĂTUIRII

— Reorganizarea comi
tetului d« membri ra»- 
țlnători |

— Aplicarea noului «to
tem de «osțlnera mate

rială a «lobului ;
- Informări șl pre

zentarea unor «bieetiv* 
ale «lubuluL

consfltul- 
al fotba-

Participă la 
ro Întregul lot 
llștllor (divizia A și U- 
neret-rezerva) echipei 
Rapid București, Îm
preună cu antrenorii săi.

în încheiere, un pro
gram intitulat „Surprize 
rapldisie".

1« orele fixate pentru jocu
rile de divizia A.

Echipele care doresc ca 
jocurile în organizare proprie 
să se dispute la alte ore 
declt cele stabilite de F.R.F., 
vor cere în scris aprobarea 
cu cel puțin 7 zile înaintea 
datei de disputare a. jocului.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA 2-0 (1-0)

Stadionul Politehnica a găzduit 
Inttlnlrea amicală de fotbal din
tre echipele bucureștene Politeh
nica (div. B) șl Voința (dlv. C). 
Desfășurat pe un teren complet 
desfundat, jocul s-a terminat cu 
victoria studenților : 2—0. Au 
marcat Păiș (din 11 m) șl Efti- 
mescu.

Post - restant

DOUĂ CAZURI

★
A. PĂPĂDIE șl

FL. SANDU—coresp.

Biroul Federației Române 
de Fotbal a modificat ter
menul de prezentare a car
netelor de legitimare. Acest 
termen care prevedea pentru 
echipele divizionare B și C 
depunerea lor în 24 ore de 
la disputarea jocurilor, 
dublat, 
carnete 
depuse 
ore.

CONSFĂTUIREA
ANTRENORILOR BUCUREȘTENI

In 
de 
in

sensul că 
legitimare 

termen de

a fost 
aceste 
pot fi 
48 de

MIine, de la ora 18,30, va 
avea loc, tn sala Dinamo, o 
consfătuire a antrenorilor 
bucureștenL Cu această ocazie, 
antrenorul federal Vintilă Mir- 
dărăscu, va susține prelegerea 
Întitulată „Jocul cu sarcini du
bla și circulația jucătorilor în 
teren".

Tovarășe redactor,
Poate cd de data aceasta 

scrisoarea mea țl se va 
părea earn la neobiect sceu, 
!n orice caz, atingtnd un 
subiect mai puțin actual și. 
de aceea, cred, vei zice 
dumneata, mai puțin inte
resant, (asta, tn presupu
nerea mea, optimista, cd 
cele de pind acum au fost 
interesante). Te rog, totuși. 
să-mi acorzi atenția cu 
care m-ai obișnuit și ai sd 
vezi cd lucrurile nu stau 
chiar așa și cd. deși — nu 
te speria ! — mă voi referi 
la unii sportivi care ne-au 
părăsit de pe această lu
me, observațiile mele vor 
ți in destulă actualitate

Ideea rindurilor de fața 
mi-a venit cind, nu prea 
de mult timp, am citit cu 
sinceră uimire și amără
ciune cele ctteva rindun 
publicate de „Sportul" e

nunțtnd moartea fostului 
internațional de fotbal, 
Corneliu Robe. Firește, ga
zetarii sportivi de astăzi 
— mă refer la marea lor 
majoritate — stnt din ge
nerații mal tinere și cei 
mai mulți dintre ei abia 
dacă au auztt cît se cuve
nea să audă despre acest 
excelent, tenace și attt de 
elegant jucător, darmtte 
să-l fi văzut juclnd la 
Olimpia sau la Unirea Tri
color. Explicabil, din acest 
punct de vedere, laconis
mul celor ctteva rtnduri cu 
care am fost incunoștitn- 
;ați de dispariția lui Robe. 
Vreau si spun că nu adue 
nici o vină nimănui că șt 
de data aceasta, ca șl altă
dată, tot numai ctteva rtn
duri ne-cu stupefiat cu 
Știrea plecării dintre vil a 
fostului campion național 
de box rite Petrescu. Dar, 
uite, eu md glndesc că și

despre unul și despre ce
lălalt s-ar fl putu să se 
scrie ceva-ceva mâi mult 
O să mi se spună, proba
bil, că singur am precizai 
cum că, gazetarii sportivi 
de astăzi nu l-au cunoscut 
nici pe file Petresau, nici 
pe Corneliu Robe și cd, 
așa fiind, ei n-ar fi putut 
să scrie mai mult. Este 
adevărat. Dar Robe a ju
cat ani de zile la clubul din 
Obor aldturi de Steinbach 
și md glndesc că Steinbach
— care a făcut cu succes 
și gazetăria sportivă — 
daci ar fl fost solicitat 
ar fi putut să scrie multe 
amintiri frumoase despre 
fostul lui coleg de echipa

Robe a jucat șl tn echt 
pa noastră națională care
— act temerar pe atunci
— a reprezentat țara la 
primul campionat mondial, 
desfășurat la Montevideo 
Cite n-ar fi putut scrie

despre Robe și — sd sic 
— Jean Ldpușneanu, por
tarul de atunci al națio
nalei noastre, fost și el, 
mulți ani de zile, gazetar 
sportiv și, deci, obișnuit 
cu scrisul.

Unul sau celălalt ar fi 
avut, stnt sigur, ce sd scrie 
și frumos și interesant și 
cu iz documentar despre 
Robe, aduetndiu-t, iri felul 
acesta, un prinos bineme
ritat de recunoștință și re- 
liefind, tn același timp, pu
blicului cititor mal ttrulr, 
figura unul sportiv de 
elită.

Eu așa zic.
Sau, ca sd mă refer la 

Hie Petrescu — boxerul 
despre care presa germa
nă scria după un meci me
morabil susținut cu formi
dabilul pugilist Heuser că : 
„a dovedit o rezistență 
mai mare declt Turnul 
Eiffel", — cite cuvinte n-ar 
fl știut să aștearnă pe hlr- 
tle — poate nițetuș cum 
sttngace, dar simțite, por
nite din inimi — bunăoară 
Vasile Șerbănescu, priete
nul și de atltea ori parte
nerul lui de veleități spor

tive și de luptd electri
zantă, entuziasmantă.

Constantin etonolu i-a 
fost coleg de antrenament 
din clipa-n oare Iile Pe
trescu a pus pentru prima 
oard piciorul tn sala de pe 
strada Atelierului și ptnd-n 
ziua cind a abandonat bo
xul. 11 cunoștea ca pe un 
frate. Ce n-ar fl putut 
scrie șl el despre prietenul 
șl colegul său de sport :

Pentru tot ce-au însem
nat tn sportul nostru, 
pentru splendida lor acti
vitate de ani și ani de 
zile, șl Corneliu Robe și 
IIie Petrescu (sau oricare 
alții care, la timpul lor, 
au ostrdit cu succes pe 
ogorul sportului), aveau, 
au încă, aș spune, dreptul 
la mai mult declt cele ci- 
teva rtnduri care ne-au 
informat despre mult re
gretata lor plecare dintre 
cei vii.

Eu așa văd lucrurile, to
varășe redactor.

Pe curînd al d-tale 
V. T. RANU

р. eonf.
с. grigoriu

★
Se atrage atenția 

cerilor secțiilor cu echipe în 
diviziile B 
șl jucătorii 
văzuțl de 
bule Incluși
traj și prezentați la începu
tul jocului pentru controL

condu-

și C că juniorii 
sub 23 ani, pre- 
regulament, tre- 
pe foaia de arbl-

kmui e muiu
L4 PRIMA IMILMRL.

ntbriie*
xreaitd 

r acelor 
iji care

FD

La Ploiești, adunarea generală

a membrilor susținători

Azl, la Ploiești — în organi
zarea clubului Petrolul — are 
loc, de la ora 17,30, adunarea 
generală a membrilor susțină
tori.

La n corner, executat 
meciul Rapid — Dukla

la poarta oaspeților, Lupescu reia, cu capul, peste bară. Fază din 
Banska Bystrica. Foto : V. BAGEAC

/naugurtnd aceastd 
m-am grndi: sd 
ocazie, pe de o parte, fi 

prieteni, cr-natetCi sez cerE 
(vădit curiOfZ) t«ni paca exz tss
cita ori mi pLte*e ta tri*»*, ce tmt ac*«ei 
cfnd stnt eu tnsuxei tpectszor pi revii ma
nile care-mi <f« fcmilpen, tar pe ăe
altă vane, iraențioetzd a rd foc» e»*a«ct* 
eftctal — dacă mo este aerate — că dragos
tea mea pentru acest sport, căruia L-am de
dicat ap-z-ape li ani dzn. viață, cu -zsi 
să renunț al, orva s-ar KrimrCx

De altfel, mașamenzul pen-~u fotbal m-a 
animat fi asaaa ciad, după tx:~e—-șe-ez 
aaivității de /veSto", am dece~--. exsmecr 
timp de 4 am. dard tare, iris mccrra ta 
sănătate, am fost steveit să-mi Lu-erap acma 
oarieră care rnă lega de fctbal. _

In acest context, soheizarea zisriv-aa 
.^PORTUL“ vine să împlinească ^esezai 
meu de vedere o necesitate 
simfisem in ultima vreme in 
Este poate locul ți tn ance 
vă jac o confesiune: fned 
ascultind cu interes propriu

r« cart o re- 
mod innszenL 
caz timpul si 
din coptlă’ie, 

___ _______ _______ _ _ virilei comen
tariile lui Radu Vasifescu la radio, visam 
ca intr-o zi sd urmez același drum; gazonul 
verde mo chemat mat tntii spre microfon 
ți de-abia mai ttrzftt spre cabinele jucitoen- 
lor. Așa-i cd nu v-cți așteptat! Și uxur- 
acesta este adevdntl. Cam iot pa atu-net a

Cu toate că ieri frigul și nin
soarea și-au făcut simțite din 
nou prezența la București, a- 
pruximativ 5 000 de „suporteri” 
ai Rapidului au venit la Giu- 
leștl. pentru a urmări meciul 
eu formația cehoslovacă Dukla 
Banska Bystrica (locul 6, In 
campionatul primei divizii). Te
renul. acoperit cu un strat gros 
de zăpadă (10—15 cm), nu a 
permis celor două echipe să... 
joace fotbal, ci doar să facă 
verificarea potențialului lor fi
ne. Din acest punct de vedere, 
atit Rapidul cit și Dukla s-au 
prezentat bine pregătite, men- 
tinind. pe tot parcursul celor 
M de șrjeute, un ritm de joc

— golul lui Mazurachls 
petrecut !n mln. 24. Ata- 
giuleștean a trecut în 

de Dancik, l-a tentat pe

ESTE ECHITABIL ACTUALUL PROGRAM
AL ÎNTRECERILOR CICLISTE LA J. 0.?
Lumea ciclismului, drama

tică prin efortul incredibil 
la care-și supune eroii, 
fantastică, explozivă, au

reolată de un nimb legendar, 
intră Intr-o eclipsă cvasitotală 
atunci etnd vine vremea exame
nului olimpic. Se așează ca un 
școlar cuminte, timid șl defe
rent In fața dascălului cu oche
lari și privire Încruntată, se pier
de in grupul mediocrilor, pri
vește cu invidie la premiantul cu 
cunună — atletismul.

Se pare, însă, că momentul a- 
cesta penibil nu-i deranjează pe 
diriguitorii de astăzi ai ciclismu
lui internațional. Nu și-au pus 
nici un moment întrebarea „de 
ce sportul cu pedale nu stîrnește 
la J.O. și nici la „mondiale" in
teresul major al spectatorilor 
Dacă ar fi existat o cît de mică 
frămlntare In această direcție, 
răspunsul ar fi fost ușor de aflat. 
Privind programul disputelor ci
cliste de la J.O. lese In evidență

neconcordanța dintre ponderea 
ce se acordă velodromului și cea 
pe care o are, în realitate, în lu
mea ciclismului. La J.O. sînt pro
gramate 5 PROBE DE PISTĂ 
(1000 m cu start de pe loc, vi
teză, tandem viteză, urmărire in
dividuală și urmărire pe echipe, 
deci probe tehnice) și numai 
DOUA DE ȘOSEA (circuit fond 
individual și 100 km contratimp 
pe echipe). în realitate, populari
tatea șoselei este de 20 de ori 
mai mare decît cea a pistei '.

Programindu-se numai probe 
tehnice la velodrom se diminu
ează Interesul spectatorilor, iar 
în ceea ce privește întrecerile 
de șosea, probele admise sînt 
fie de hazard (circuitul indivi
dual), fie de natură să nu inte
reseze prea multe țări, deoarece 
rareori se organizează (și atunci 
numai pentru verificarea echi
pelor în vederea J.O. sau C.M.) 
întreceri de 100 km contratimp 
pe echipe. Inechitatea evidentă,

• txsped b «treUrăe tre rmorti tebădea

ai gartal» <■ pe4ab: prd. N. OțebaM, Oct Aaza 

a prat L ktrate

• hop—F. L Gdsasă Moot—uâ a stixfo pe care 

sH i—«teze la U. C L și C L O.

TbC^ECEg LQg COJSTE DE LA JOCUB LE OLIMPICE REFLECTA
DEZVCLTAxtA A CELO* DCXJ* SOSEA Șl PiȘȚA) Ș| PON-
DEREA LO5 TN ACn\TTA~EA GENERALA A SPORTULUI CU PEDALEI

Z TN CEEA CE .<Ș~E ^OSELE DE P*STA S’NT ELE CELE MAI POPULARE, 
CELE MAI INTERESANTE I

1 LA ȘOSEA ÎNTRECEREA NDIV1DUALA DE FOND SOLICITA PARTICIPANT-!! 
LA UN EXAAIEN COMPLEX AL PREGĂTIRII Șl CALITĂȚILOR f

laid răspunsurile primite :

Prof. NICOLAS OȚELEANU — membru ol 
ASOCIAȚIEI INTERNATIONALE A ORGANI
ZATORILOR DE CURSE CICLISTE (A.I.O.C.C.) t

1. Nu, in momentul 
de față este anacronic.

2. Stnt pentru probe 
spectaculoase (cursă ita
liană tn 4, adițiune de 
puncte etc.) pentru că

un „omnium' care să 
cuprindă: o probă de 
fond (180—200 km), un 
circuit (adițiune de 
puncte) și un contra
timp individual sau o

(LIE ISTRATE — președintele colegiului 
al antrenorilor din F. R. CiCUSM :

Prof, 
central

1. Evident, pista este 
favorizată, atit la Jocu
rile Olimpice, cît și la 
Campionatele Mondiale, 
întrecerile de șosea de
țin, în momentul de față, 
o pondere covârșitoare

2. Opinia mea este că 
ar trebui să rămtnă toa

ele pot înfățișa frumu
sețea ciclismului, pot 
atrage atenția tineretu
lui. Apoi, să nu uităm 
că velodromurile costă 
importante sume de 
bani. Ele nu vor putea 
să devină rentabile de
cît dacă întrecerile or
ganizate vor putea atra
ge un mare număr de 
spectatori. Numai cu 
probe tehnice nu se va 
face o bună propagandă 
ciclismului de pistă ți 
aceasta va fi — evident 
_  tn defavoarea velo
dromului.

3. Consider că ar fi 
necesar să se organizeze

etapă de munte. Pe ba
za unui punctaj stabi
lit prin regulament, sd 
se atribuie celui ce în
trunește cel mai mare 
număr de puncte TI
TLUL DE CAMPION 
OLIMPIC DE CI
CLISM. Actualul sis
tem de desfășurare a 
întrecerii de fond la 
Jocurile Olimpice și la 
Campionatele Mondiale 
desemnează campionul 
zilei și nu pe cel al 
ciclismului amator. De 
multe ori ziariștii nu
mesc această probă „o 
loterie" și nu sini de
parte de adevăr.

te cele 5 probe de pistă 
în programul J.O. Pro
bele tehnice sînt cele 
mai nimerite pentru a 
scoate în evidență ade
vărata valoare a ciclis
mului. Desigur, pot fi 
incluse și probe de spec
tacol. Ele nu oferă însă 
condiții egale de evolu
ție tuturor sportivilor și, 
din această cauză, not 
da naștere la nedreptăți. 
Prin diminuarea progra
mului întrecerilor de 
velodrom la J.O. și C.M. 
s-ar da o lovitură — 
poate fatală — ciclismu
lui de pistă. Fără îndoia
lă nimeni dintre cei ce

îndrăgesc sportul ce pe
dale n-ar dori an astfel 
de lucru.

3. 1st ceea ce privește 
șoseaua, după părerea 
mea s-ar putea lua exem
plu de la gimnastici. Mă 
glndesc cd UH PRO
GRAM DE 3—4 PROBE 
(contratimp, individual, 
criteriu — cu clasament 
și pe echipe, o probă de 
câțărare Și un circuit eu 
adițiune de puncte), LA 
FIECARE ACORDDi- 
DU-SE SEPARAT TI
TLUL DE CAMPION 
OLIMPIC și, prin însu
marea punctajului gene
ral, conferinJu-se celui 
mai bun la totalul pro
belor TITLUL DE CAM
PION ABSOLUT - ar fi 
cel mai nimerii pent>u 
actuala dezvoltare r ci
clismului de fond. Pro
bele amintite a>- consti
tui un examen c mplex 
și ar curma marele nu
măr de abandonuri. Nu 
sînt convins de utilitatea 
probei de 100 km contra
timp pe echipe.

OCTAVIAN AMZA — arbitru internațional 
UNIUNII INTERNATIONALE DE CICLISMol

(U.C.I.):

1. Programul, întocmit cu 
multi ani In urmă, reflecta 
— atunci — situația exis
tentă tn ciclism. Velodro
mul era en vogue și. In 
mod firesc, putea consti
tui capul de afiș al între
cerilor de la J.O. șl C.M. 
Să nu uităm că velodro
mul are 13 probe oficiale, 
pe cind șoseaua numără 
numai 5. Tradițta progra
mului de la primele edi
ții ale J.O. s-a menținut. 
Este, însă, evident că, In
tre timp, in ciclism s-au 
produs unele schimbări, 
întrecerile de șosea stnt 
mult mai populare și, fără 
îndoială, ar merita s4 țle 
mat bine reprezentate tn 
programul celei mat mari 
confruntări internaționale 

a sportului amator.

i. Probele de pistă din 
programul J.O. sini probe 
tehnice, astlet că nu poate 
fi vorba de popularitate 
declt tn rlndurlle (restrinse) 
ale tehnicienilor. In ceea

ce privește tandemul, el 
este puțin utilizat șl In în
trecerile pe plan național, 
oricum mult mai puțin de
clt o serie de probe care 
au și atuul spectacolului: 
ștafeta (americană) sau a- 
dițiunea de puncte. Ar tre
bui Insă făcuta și remar
ca că probele tehnice stnt 
singurele care atestă va
loarea intrinsecă a sporti
vului și că acesta este un 
lucru deosebit de impor
tant. Deci, el nu trebuie 
excluse

3. Nu. O probă de șosea 
la C.M. sau J.O. trebuie să 
se dispute pe un traseu cu 
diferente de nivel, cu por
țiuni de plat și eoboriri 
dificile. Cred că include
rea unei probe contra-cro- 
nomelrulul se Impune. De 
asemenea, s-ar putea insti
tui TITLUL DE CAMPION 
ABSOLUT, la care să 
concura un complex de 
probe : fond-bloc, centra- 
cronometrulul șl crltertum.

Tinlnd cont de răspunsurile pe care h am primit de la cel tiei cunoscut! 
tehnicieni — membri rl biroului F.R O - sugerăm federației noastre de spe- 
ciali'ate să inlor rneasi ă «n studiu pe care să-l înainteze Federației Interna

ționale de Ciclism Amator (F.I A.C.) țl Uniunii Internaționale de ciclism (U.C.I.), 
iar cu sprijinul Comitetului Olimpie Român, ți Comitetului Olimpie Internațional 
( Hristache NAUM

ciulul
— s-a 
cantul 
viteză
Chovan și a trimis cu stîngul 
tn gol.

Arbitrul Constantin Petrea 
nu a acordat — pe bună drep
tate — in prima repriză golu
rile înscrise de Petras (pentru 
motiv de ofsaid) și Lupescu 
(fault la portar).

în mln. 86 Mazurachls șl Kol
lar au fost eliminați de pe te
ren.

RAPID: Rămureanu — Lu
pescu, Motroc, Dan, Greavu 
(mln. 65 Ștefan), Dinu, Dumi
tru (min. 70 Pop), Năsturescu, 
Adam (min. 70 Angelescu), Ma
zurachls, Petreanu (min. 46 
Codreanu).

DUKLA : Burik — Ciugel 
(min. 46 Kollar), Chovan, Dan
cik, Iutku, Skovorpar, Deak, 
Med-id. Petrovici, Petras. Sa- 
risky.

S-au remarcat Motroc, Dan, 
Dumitru, Mazurachls (cel mai 
bun de pe 
ku, Madrid.

Excelent 
bucureștene
stantin Petrea (centru), Dumi
tru

teren), Burlk, Iut-

arbitrajul brigăzii 
formată din Con

Isăcescu și Marcel Buza.

DUMITRU VIȘAN

★
ALTE REZULTATE:

VAGONUL — SPARTAK 
SUBOTICA 1-0 (0-0).

F. C. ARGEȘ — POIANA 
ClMPINA 5-0 (2-0).

STEAGUL ROȘU — CHI
MIA FAGARAȘ 2-0 (1-0).

MINERUL BAIA MARE
C.l.L. GHERLA 4-0 (2-0).

Preludii la întilnirea cu echipa 
de tineret a Italiei

In vederea jocului de la 16 
aprilie, cu Italia, antrenorii lo
tului «ie tineret (Dinei Schile- 
ru și Dumitru Teodorescu) au 
convocat marți și miercuri la 
București pentru un prim trial 
mai mulți jucători. Printre a- 
ceștia: Moldovan, Codrea, Cre- 
țu (.U“ Cluj), Baumgartner, 
Popovici (Crișul), Iordănescu, 
Manea, Ciugarin (Steaua), Ni- 
culescu. Tană, Bilan (Univ. 
Craiova), Marica, Moldovan,

Doru Popescu (Dinamo Bucu
rești), Brîndescu (U.T.A.), 
Schwartz (C.S.M. Sibiu), Tu- 
dori, Diaconu (Politehnica Ga
lați), Lucaci (A.S.A. Tg. Mu
reș), Decu (Progresul), Savu 
(Politehnica București). Ieri lo
tul de tineret urma să joace un 
meci de verificare cu Steaua, 
dar din cauza timpului nefa
vorabil întilnirea n-a mai avut 
loc. O nouă verificare este pro
gramată pentru ziua de 19 
martie.

LOTO-PRONOSPORT
BULETINUL RECORDMA

NULUI PREMIILOR 
PRONOSPORT

La concursurile Pronosport 
se înregistrează săptâmînă 
de săptămînă premii mari 
Astfel, după premiile obți
nute de Pavel Sabău din 
Baia-Mare — 77.226 lei ia 
21, Mircea Ciobanu din Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej — 
79,415 lei la 191 — și Diml- 
trie Ciolao — 91.837 lei la 
26 I, la concursul Pronosport 
nr. 8 din 23 februarie 1969, 
participantul Moraru Ion din 
Mediaș, str. Alexandru Via 
huță nr. 47, a jucat un bule
tin combinat 5O°/o și a obți
nut premii în valoare de 
104 628 lei.

Buletinul jucat de record
manul premiilor Pronosport 
din acest an arată astfel i

Buletin nr. 2 451.134. Bor
derou nr. 414.479, poziția 40, 
jucat la agenția 32—19.

Ti I, 2; II i X; TIT i I ; 
IV i 1, X: Vd, 2; Vii X; 
Vili 1; VIII t 1; IX i 1; 
X i 1, X ; XI t 1, X ; XII i l ; 
XIII i 1, X.

Indice de control i 0—6—7. 
64 variante, 32 (50’M =s 96 
lei.

Avlnd toate rezultatele 
exacte, buletinul a obținut: 
I premiu I, 6 premii catego
ria a Iî-a și 15 premii cate 
goria a IlI-a. Firește, aceas
tă performanță reprezintă un

stimulent pentru participan- 
ții la concursul de duminică.

Numerele extrase la con
cursul Pronoexpres nr. 9 din 
26 februarie 1969 : 
EXTRAGEREA I:

6 27 11 16 44 2
FOND DE PREMII: 455 853 Iei,
EXTRAGEREA a II-a:

18 24 29 15 13 11 33
FOND DE PREMII: 373 669 lei.

Premiile întregi și sferturi 
de la tragerea LOTO din 21 
februarie P69 :

EXTRAGEREA I: Categoria 
a II-a : 4 variante a 21 461 lei 
și 5 variante a 5.365 lei; a 1 Il
ar 128 a 1 027 lei și 73 a 256 lei; 
a IV-a : 380 a 438 lei și 193 a 
109 lei; a V-a : 955 a 208 lei 
și 500 a 52 lei.

Report categoria I: 75 115 Iei.

EXTRAGEREA a II-a : Cate
goria A: 1 variantă a 93 527 
Iei întreg; categoria B: 1 a 
62 352 lei și 2 a 15 588 lei ; ca
tegoria C : 4 a 13 856 lei și 11 a 
3 464 lei; categoria D : 880 a 
100 lei și 1 686 a 25 lei.

Piemiul de categoria A a re
venit participantei KEUL 
MARTHA din Dumbrăveni — 
jud. Sibiu, iar premiul de ca
tegoria B întreg a revenit par
ticipantei CHELNER ANETA 
din București.



Trimisul nostru special, VALERIU CHIOSE, transmite
FILMUL OFICIAL AL J.O.-ÎN PREMIERĂ LA CANNES

Așii rachetei

LA LJUBLJANA ESTE ORA HOCHEIULUI PARIS, 26. — Filmul oficial 
al Jocurilor Olimpice de vară, 
desfășurate în octombrie 1968 
la Ciudad de Mexico, v» fi 
prezentat In premieră mon-

dială în cadrul Festivalului 
nematografic de la Cannes, 
cursul lunii Iunie.

Filmul, realizat în regia

ci- 
în

Iul

de înot al Mexicului) va avea 
șase ediții diferite, în funcție 
da zona geografică unde va fi 
prezentat.

prezenți in toate 
marile turnee

(Agerpres).

• Grupa B a C.M. a

• Comentarii despre
înregistrat un salt valoric • Ce loc va ocupa echipa României? 

evoluția hocheiștilor români • Mari surprize In grupa C

LJUBLJANA, 26 (prin tele
fon). — Ar fi o exagerare, 
poate, să spun că acest cochet 
oraș al Sloveniei este, în zilele 
mărțișorului nostru, capitala 
hocheiului mondial. Socotesc o 
asemenea afirmație puțin exa
gerată pentru că aci se vor 
desfășura, începînd de vineri, 
jocurile grupei B a campiona
tului mondial, ceea ce — sincer 
vorbind — este cu totul altceva 
decît grupa A, grupa acelor 
echipe care la fiecare început 
de primăvară ne țintuiesc fas
cinați în jurul televizorului.

Și, totuși, în decorul de iar
nă specific hocheiului, cu care 
m-a întîmpinat Ljubljana în 
această dimineață, sportul cu 
crosa și cu pucul constituie su
biectul la ordinea zileL Afișele 
competiției ocupă cele mai mari 
fi mal centrale poziții publici
tare, discuțiile au ca principal 
subiect apropiatele partide din

spațioasa și moderna sală Ti
voli, iar in coloanele ziarelor 
se acordă cu generozitate spații 
largi acestui eveniment spor
tiv. Deoarece, în ultimă instan
ță, disputa din grupa B a C.M. 
trebuie socotită ca un eveni
ment de seamă în lumea spor
tului mondial. Argumente pen
tru a nu considera această afir
mație ca o exagerare sînt des
tule. Să notez, în^ecastă ordi
ne de idei, că la această între
cere se vor alinia selecționatele 
R.D. Germane și R.F. a Germa
niei, a căror prezență în grupa 
A a C.M. nu a fost nici de cir^ 
cumstanță, și nici sezonieră. 
Iată, așadar, un prim, element 
ce îngroașe ^tenta valorică a 
disputei, la care aș mai adăuga 
faptul că alături de aceste două 
formații se înscriu în lupta pen
tru primele locuri, echipe ca 
cele ale Norvegiei șl Poloniei, 
și ele cunoscute și apreciate pe

plan european prin numeroase 
și semnificative victorii.

Apare, deci, clar în acest con
text că sarcina hocheiștilor ro
mâni nu este de loc ușoară, 
urmînd ca ei să se străduiască 
aâ mențină cel puțin locul (IV) 
ocupat la J.O. de la Grenoble. 
Reprezentativa română, ale că
rei principale adversare în a- 
ceastă luptă sînt selecționatele 
Norvegiei, Poloniei, Iugoslaviei 
și — surprizele nu pot fi de loc 
excluse! — Austriei, este cu
noscută la Ljubljana. Cunoscu
tă și apreciată, aș preciza, de 
vreme ce azi (n.r. ieri) majori
tatea cronicarilor iugoslavi, co- 
mentind partida de luni, în care 
formația țării gazdă a învins 
pe cea a României, apreciază 
victoria ca surprinzătoare și a- 
vertizează pe jucătorii din na
ționala iugoslavă să nu pună 
prea mare preț pe rezultatul 
unui meci în care (citez):

. .românii au jucat tot timpul

Gol 1 Nu ! Internaționalul 
Peter Bonettl, portarul echipei 
engleze a plonjat greșit, dar in 
ultimă Instanță, cu un reflex 
demn de remarcat a salvat 
golul cu piciorul dreDt 1

VICTORIE

tntr-un ritm de antrenament, 
menajindu-și forțele tn vede
rea startului, dificil pentru ei, 
din campionatul mondial". în 
ciuda acestor aprecieri, dele
gația noastră este, totuși, afec
tată de înfrîngere. Cu atît mai 
mult, cu cit după aprecierile 
antrenorilor, ea este nemeritată, 
fiind, în special, consecința 
unor elementare greșeli de apă
rare. Tocmai de aceea antreno
rul V. Nowacek a lucrat marți 
și miercuri In cadrul a patru 
antrenamente la organizarea 
defensivei, urmînd ca joi 
cheiștii români să aibă zi 
refacere în vederea seriei 
fernale de patru partide 
care ei încep disputa, tntîlnind 
succesiv Polonia, R.F.G, R.D.G. 
ți Norvegia.

Copios sînt comentate aci și 
rezultatele din grupa C, care, 
după cum se știe, a început luni 
în orașul Skoplje. După sur
prinzătoarea victorie a hocheiș
tilor bulgari în fața celor ni
poni, cei 130 de ziariști, radio 
și telereporterl prezenți la Lju
bljana au înregistrat și discutat 
pe larg un alt scor neașteptat: 
Ungaria — Bulgaria 5—3 (2—1, 
2—2, 1—0). Așa că, adăugind 
și alte două rezultate: Japo
nia — Danemarca 11—1 (1—1, 
5—0, 5—0), Elveția — Olanda 
8—0 (2—0, 3—0, 3—0), reiese 
doar Elveția este neînvinsă, 
cumulînd 4 puncte, în timp 
Japonia, Bulgaria, Olanda 
Ungaria (în ordinea golaveraju
lui) au cîte 2 puncte. Danemar
ca este pe ultimul loc, fără nici 
un punct. Deci, și în grupa C 
— mari surprize. Ce ne va re
zerva, atunci, grupa B, începînd 
de vineri ? Să sperăm că, în 
ce ne privește, vor fi plăcute 1

Roberto Isaac (fost campion

Austriaca Trixl Schuba — scampioana absolută a figurilor Impuse" — 
primește un sărut din partea antrenoarei sale, Hilda Appeltauer, după 
a treia figură. La următoarea. Insă; ea avea să fie egalată de Gaby 
Seyfert... ----------- . - - ----------------Telefoto : A. P.-AGERPRES

SPARTAK

FA VOR IȚII OCUPA PRIMELE LOCURI
IN PROBA IMPUSELOR

fotbal pe glob • fotbal
DIFICILĂ LA TRNAVA Manchester United
A
de

ale 
lo~

TRNAVA, 26 (prin telex, 
la corespondentul nostru). 
în sferturile de finală 
„C.C.E.”, la Trnava, echipa
cală Spartak a dispus cu 2—1 
(2—0) de A.E.K. Cei 20 000 de 
spectatori au asistat în prima 
repriză la o puternică domi
nare a gazdelor care au mar
cat prin Jarabek (min. 23) și 
Rabat (min. 43). După pauză 
jocul s-a echilibrat și fotbaliștii 
greci — care au lăsat o foarte 
bună impresie — au reușit să 
înscrie prin Sevastopoulos. (U-

Importantă ședință
pentru

campionat european
La 24 și 25 aprilie va avea 

loc la Viena o ședință a 
U.E.F.A., tn care se vor alcă
tui prin tragere la sorți gru
pele preliminarii ale viitorului 
campionat european de fotbaL 
După cum se știe meciurile 
preliminarii vor începe anul 
viitor. Cu acest prilej se va 
discuta șl sistemul de desfășu
rare a turneului final. în ca
lul că un meci se termină ne- 
decls și după prelungiri nu se 
v* mal recurge probabil la tra
gere la sorți, ci se vor execut* 
un anumit număr de lovituri de 
la 11 m,

E.K. 2-1 (2-0) Rapid Viena 3-0 (1-0)
fundași a executat onul dintre

lovitură liberă de la 20 m. Min
gea s-a lovit de bară revenind 
în piciorul lui Sevastopoulos, 
care a înscris imparabil). Arbi
trul elvețian Kost a condu» ur
mătoarele formații:

SPARTAK: Geryk — Do- 
bias, Majernik, Jarabek, Haga- 
ra, Hrusecky, Kuna, Martin- 
kovici, Svec, Fandel, Kabat.

A.E.K.: Konstantinidis —
Kefalidis, Stahopoulos, Vasiliu, 
Balopoulos, Kerafeskos, Stama- 
tidis, Skevofilas, Papaioanu, 
Nikolaidis, Sevastopoulos.

Returul va avea loc la 12 
martie, la Atena.

Aseară. la Manchester, în 
„Cupa campionilor europeni", 
echipa locală, Manchester Uni
ted a susținut primul meci din 
cadrul sferturilor de finală cu 
Rapid Viena. Meciul s-a înche
iat cu rezultatul de 3—0 (1—0).

în meci amical la Split

Iugoslavia - Suedia
2-1 (2-1)

Jan SOKOL

în Cupa Orașelor Tirguri:

Ujpesti Dozsa,

Echipa Iugoslaviei a susți
nut, ieri, la Split primul său 
meci internațional din acest an. 
In joc amical, fotbaliștii iugo
slavi au dispus cu 2—1 (2—1) 
de reprezentativa Suediei. Go
lurile învingătorilor au fost 
marcate de Musemld în min. 
8 și 32, respectiv Magnusson.

că 
a- 
ce 
șl

COLORADO SPRINGS, 26 
(Agerpres). — tn proba de pe
rechi a campionatelor mondia
le de patinaj artistic, după fi
gurile obligatorii, conduce cu
plul sovietic Rodnina - Ulanov 
cu 104,9 p. Urmează, în ordine : 
Belousova - Protopopov (URSS) 
103,3 p, Moskvina - M î ș i n 
(URSS) 102,5 p, frații Kauffman 
(SUA) 101,7 p, Steiner - Walter 
(RDG) 100,6 p.

In proba feminină individua
lă, după 4 figuri obligatorii, pe 
primul loc se află Gabriele

Seyfert (RDG) și Beatrix Schu- 
ba (Austria) cu cîte 729 p fie
care, urmate de Hanna Mașkova 
(Cehoslovacia) și Zsuzsa Al- 
massy (Ungaria) cu cîte 688 p.

Echipa Ujpesti Dozsa «-a 
calificat cu emoții In sferturile 
de finală ale C.O.T. Ieri, la Bu
dapesta ea £ terminat la ega
litate: 2—2 (0—2) cu Legia Var
șovia I Gazdele au egalat prin- 
tr-un gol marcat de SolymoaaL 
din penal ti (în tur. Ujpesti 
Dozsa ciștigase cu 1—0).

Viitoarea adversară a for
mației maghiare va fi Leeds 
United.

^Max-radm-teleforf^
In mec! pentru „Cupa campio
nilor 
nin),
Lodz
Paris

europeni" Ia volei (feml- 
echipa poloneză Start 

a învins, cu 3-0, formația 
University Club.

Proba de slalom special din 
campionatul mondial de schi 
profesionist, care se desfășoară 
In Japonia, a revenit, surprin
zător, japonezului Tsuneo Noro, 
care l-a învins, cu 37 de sutimi 
de secundă, pe francezul Adrien 
Duvillard. Pe locul 3 s-a clasat 
austriacul H. Leitner, iar pe 
locul 4. Leo Lacroix.

100 m liber masculin a foot eîș- 
tigată de Strasser (Elveția) tn 
57,0. Proba de 100 m spate s-a 
Încheiat cu victoria francezu
lui Pedrolleti, In 1:05,3. Ceho
slovacul Littera s-a clasat pe 
primul loc tn cursa de 100 m 
bras cu 1:13.4.

Anglia va prezenta un lot de 11 
sportivi la Jocurile 
atletice de sală, ce
loc in zilele de 8 și 
la Belgrad. Din lot 
printre alții, Colin
Sue Scott, Alan Pascoe, Mike 
Bull, Bob Adams.

în vederea campionatelor mon
diale de tenis de masă ce vor 
avea loc între 17 și 24 aprilie 
la Munchen, federația suedeză 
de specialitate 
mătorul lot : 
Alser, Kjell 
Persson, Karl 
Andersson,
Bjoern Niedert, Bengt Levin ; 
feminin : Marita Niedert, Eva 
Johansson, Lena Andersson, 
Gunel Henriksson.

a selecționat ur- 
masculin : Hans 
Johansson, Bo 
Bernhardt, Rolf

Stellan Bengtsson,
europene 
vor avea 
9 martie, 

fac parte, 
Campbell,

Pilotul american Jerry Gleason, 
recordman mondial la bărci cu 
motor, s-a accid> itat mortal în 
timp ce încerca un nou tip de 
motor la Long Beach (Califo - 
nia).

Proba feminină de slalom uriaș 
din cadrul concursului de schi 
de la 
a fost 
chran,
■
La Cracovia s-a desfășurat un 
meci internațional
între echipa locală Wisla șl 
formația iugoslavă
Pancevo. întîlnirea s-a încheiat 
Ia egalitate : 10-10.

Bear Valley (California) 
cîștigată de Barbara Co- 
cu timpul de 1.33,85.

de box

Cu prilejul unui concurs de na- 
tație, desfășurat in piscina aco
perită din Geneva, proba de

Dinamo

Tiparul I. F. „Informația*. str Uieaotanu ar. 23—25, București

LONDRA 26
După lungi discuții, conducă* 
tarii principalelor federații na
ționale de tenis și reprezen-- 
tanții grupurilor profesionista 
au ajuns la un acord, privind 
participarea celor mai mari ași 
ai rachetei la turneele open 
din acest an. între altele, pro
fesioniștii au fost nevoiți să 
accepte clauze de a nu refuza 
participarea la nici unul) din 
cele patru mari turnee open 
ale anului i campionatele in
ternaționale ale Franței, An
gliei, S.U.A. și Australiei.

TURNEUL DE ȘAH
TALLIN '69

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
După trei runde, în turneul 
internațional de șah „Tallin 
*69“, în frunte se află Stein, A- 
rulaid și Nei cu cite 2 '/s pune* 
te fiecare. La o jumătate do 
punct urmează Keres, Gufeld 
și Gipșlis. /uliu Szabo fRomâ
nia) a totalizat un punct în 
trei runde. El a remizat cu 
Keres în prima rundă, a Pier
dut apoi la Tarve (U.R.S.S.) și 
a remizat cu Book (Finlanda).,

21 DE TARI PREZENTE

LA C. DE LUPTE
BUENOS AIRES 26. — «ama 

pionatele mondiale de lupte 
libere și lupte greco-romane 
vor începe la l martie la 
Mar del Plata (Argentina) și 
vor reuni sportivi din 21 de 
țări, printre care Austria, 
Bulgaria, Canada, Cuba, Iran, 
Japonia. Mexic, ROMÂNIA, 
S.U.A., U.R.S.S. și Argentina.

TINERII SCRIMERI FAȚA-N
FATA CU... GENOVA
Opțiunile pentru 0. M. de tineret s-au conturat mal

Trimisul nostru special la C. M. de Uiatlon, PAUL IOVAN, transmite Za

In așteptarea
ZAKOPANE, 26 (prin tele

fon). — Splendida stațiune po
loneză de iarnă Zakopane găz
duiește, începînd de joi, cam
pionatele mondiale de biatlon 
ale echipelor de seniori și de 
tineret. Sînt reprezentate la a- 
ceastă ediție 14 țări, dintre care 
10 prezintă echipe pentru am
bele categorii: Finlanda, Ce
hoslovacia, R.F. a Germaniei, 
Norvegia, Suedia, R.D. Germa
nă, Italia, U.R.S.S., Polonia și 
România. S.U.A., Elveția, Ja
ponia și Franța vor prezenta 
la start doar formațiile de se
niori. Este de subliniat faptul 
că Italia și Japonia participă 
pentru prima oară Ia aceste 
întreceri, fapt care constituie 
o dovadă elocventă asupra răs- 
pîndirii acestui frumos dublu 
sport, iar debutul nipon consti
tuie un plus de interes.

O problemă dificilă pentru 
partlcipanți o va constitui, în 
orice caz, zăpada, care este 
foarte moale, lapovița dominînd 
în ultimele zile întreaga zonă 
muntoasă din care face parte 
Zakopane. Speranțele sînt le
gate de gerul nocturn, singurul 
în măsură să contribuie la spo-

erirea vitezei de alunecare 
schiorilor.

S-au efectuat tragerile 
sorți ale probei individuale
tineret Tinerii biatloniști, care

la 
de

primului start
vor lua startul joi, la ora 12, 
vor parcurge 15 km și vor efec
tua 3 trageri. Românii au urmă
toarele numere de start: V. 
Fontana 1, D. Soiu 18, I. Mir- 
zea 22. Vor lua startul 30 de 
concurenți.

Fără îndoială, însă, probele 
seniorilor polarizează Interesul 
gazetarilor prezenți. Cu prile
jul unei conferințe de presă a 
Comisiei de organizare, s-au 
făcut și pronosticuri de către 
ziariști, rezerva fiind însă la 
ordinea zilei... In general, ma
joritatea sufragiilor se îndreap
tă spre sovietici și spre scandi
navi, dar, ceea ce n-a putut de
cît să ne bucure, multi au afir
mat că nici clasarea românilor 
pe locuri fruntașe n-ar constitui 
o surpriză. Iar faptul că o ase
menea părere a fost exprimată 
chiar de președintele U.I.P.M. 
(Uniunea Internațională de Pen
tatlon Modern, din care face 
parte și biatlonul), generalul de 
brigadă Sven Thofelt (Suedia), 
fost campion olimpic cu ani în 
urmă, îi dă greutate în plus.

In cadrul Congresului 
U.I.P.M., care a avut loc aici, 
s-a hotărît, printre altele, ca 
în anul 1970, organizarea C.M. 
să fie atribuită Suediei, iar în 
1971 (ca urmare a retragerii 
candidaturilor sovietică și ca
nadiană), Finlandei.

SUPORTER" PREVĂZĂTOR

de
ORA 
extrem 
ajuns unul
mai indrd-

Galeria cupelor șl trofeelor 
echipei de fotbal F.C. Neapole 
a primit „vizita” unu! oaspete 
nedorit, care a plecat cu un 
rac plin cu obiecte de artă. Po
liția a stabilit însă că nu era 
vorba de un ipărg&tor obișnuit, 
atru numai de valoarea acestor 
obiecta din metale prețioase, 
deoarece el a avut grijă »ă-șl 
înroșească șl un set de bilete 
de Intrare la toate meciurile 
de campionat pe care F.C. 
Neapole urmează să le susțină 
p« stadionul local I

precis la flnretă-fete șl sabie,
floretă - băieți și

Turneul speranțelor olimpice — 
la scrimă, ca și în alte sporturi 
—- constituie examenul anual al 
tinerelor generații de sportivi în 
ascensiunea lor pe treptele vîr- 
stei și ale experienței, spre cul
mea consacrării celei mai rîv- 
nite : titlul de campion olimpic. 
Dar la scrimă, printr-o bine In
spirată eșalonare în timp, res
pectivul turneu reprezintă. tot
odată, un test important în ve
derea campionatelor mondiale de 
tineret care, în acest an, se vor 
desfășura la Genova între 4 șl 
* aprilie.

Ce concluzii se desprind din a- 
cest test cu privire la tinerii noș
tri scrimeri ? In linii mari, pro
mițătoare la floret ă-fete și 
sabie dar mai puțin îmbucură
toare Ia floretă-băieti și spadă.

în proba de floretă-fete, au 
pășit în examenul sever al a- 
cestui turneu opt trăgătoare din 
care cinci au intrat în turul II, 
patru în semifinale (Moroșan, 
Szaplontay, Lenghel, Popescu) 
dar numai Moroșan a ajuns în 
finala pe care a dominat-o în- 
tr-o manieră pe care am dori-o 
repetată la Genova. Eva Len- 
ghel. Luminița Popescu și Su- 
zana Szaplontay s-au reabilitat 
parțial în turneul pe echipe, dar 
au lăsat cu toate să se între
vadă (ca și Moroșan, chiar) că 
este necesar să-și completeze în 
mod substanțial pregătirea sub 
toate aspectele.

La floretâ-băiețl, opțiunile pen
tru Genova s-au conturat foarte 
vag în acest turneu. Din cei șase 
reprezentanți, patru au ajuns în 
semifinale dar nici unul n-a ob
ținut 
briei 
șltul 
div, 
fiind 
tr-o

calificarea In finală. Ga- 
Ursovlcl evolutnd, la sfîr- 
săptămlnll trecute la Plov- 
a terminat pe locul VII; 
primul junior Intercalat tn- 
serie mal amplă de trfigă-

dar foarte vag la
spadă
experiență. în sfjrșlt, o 
de speranță I

Protecția performanței...
(din „Sportowiec" -

Varșovia)

160 Km PE
Intr-o perioadă 

scurtă, ski-bob-ul a 
din sporturile cele
gite In Marea Britanie. Cu pri
lejul primului festival al spor
turilor de iarnă, desfășurat săp- 
tămina trecută la Aviemore 
(Scoția), s-au atins viteze pină 
Ia 130 km pe oră. Dar specia
liștii englezi nu se declară mul
țumiți. Componența echipei de 
schi-bob a Marii Britanii, Ja
mes Cox, David Spray, Richard 
Northeott și Robert Glennie, 
au anunțat că și-au propus si 
ridice acest record la 160 km 
pe oră !

PACIENTII 
LU! LOUISON BOBET

Celebrul ciclist profesionist 
francez, Louison Bobet, condu
ce acum, Împreună cu fratele 
său Jean, un centru de fizio
terapie la Quiberon. Printre 
clienții săi m află celebrități 
din cele mai diverse domenii, 
cum ar fi actorii *1 cîntărețll 
Annie Cordy, Curd JOrgen», 
Yvee Montand, Zlzi Jeanmalre, 
dirijorul Roberto Benzi. S-a a- 
nunțat că, in curtnd, la Qui
beron vor soci ți «chioarele 
Annie Tamose ți Martelle 
Goiteche1. In programul celor 
două campioane vor figura șe
dințe Intensive de... ciclism, 
considerate foarte utile ca un 
sport eompUmentar.

Trebuie știut că Louison Bo
bet înminează clienților săi un 
„brevet ciclist* nu lipsit de ori
ginalitate. Aceștia trebuie să 
satisfacă cerințele unui anumit 
regulament, care stipulează, 
printre altele, să efectueze, pe 
bicicletă, un parcurs de 20 
care trebuie acoperit între 
săritul și apusul soarelui!

PARIUL
Cu un boxer, mai ales dacă 

este de categoria grea, nu este 
prea indicat să faci un pariu.

lovit balonul cu 
l-a aruncat la 
mingea, Imd, tn 

fracturat piciorul

putar*. 
colț, * 
cădere, 
drept, 

dar cu

km. 
ră-

Despre aceasta, intr-o formă 
suficient de dureroasă, s-a con
vins și primarul orașului ita
lian Brescia, Bruno Bont. Edi
lul, un mare iubitor al sportu
lui, amator de box și fotbal, ve
nea zilnic să urmărească antre
namentele pugilistului Piero 
Tommasoni, care se pregătea 
tn vederea meciului pentru tit
lul european cu englezul Henry 
Cooper. „Stnt convins cd-l vei 
bate pe Cooper — a spus pri
marul lui Tommasoni — dar 
fac prinsoare ci nu vei reuși 
să-mi marchezl un gol de la 
11 metri". Pugilistul acceptind 
provocarea, a fost improvizată 
o poartă, și-a luat un elan lung 
fi a 
Bonl 
prinț 
ți-a
Pariul fusese clștigat, 
prețul unui picior fracturat I

UN MOTIV PUTERNIC
în Brazilia continuă să fie 

larg comentată hotărîrea con
ducătorilor federației de fotbal 
de a-1 înlocui pe selecționerul 
național, Aimore Moreira, cu 
Joao Saldanha. Acesta din 
urmă a fost antrenor al echipei 
Botafogo, înainte de a deveni 
unul dintre cei mai reputați 
comentatori sportivi din țară, 
într-un trecut apropiat, ca 
ziarist, Saldanha ajunsese unul 
din cei mai temuți critici ai di
riguitorilor fotbalului brazilian. 
Tinînd seama de acestea, unele 
ziare din Rio de Janeiro și-au 
pus întrebarea dacă nu acesta 
este motivul care a determinat 
federația să facă apel la Joao 
Saldanha pentru a-1 înlocui pe 
Moreira ? Mulți brazilieni sînt 
tentați să-și însușească acest 
punct de vedere.

ton cu 
licărire

Dintre ceilalți partlcipanțl la 
turneul de la București, Petruș, 
Ștefan și Dinu par a fi mai 
capabili să realizeze — bineînțe
les, cu prețul unei pregătiri ex
trem de serioase — saltul cali
tativ care să le justifice prezen
ta la Campionatele mondiale de 
tineret.

Nouă spadasini în competiție; 
dintre care numai trei au re
zistat pînă în semifinale, Bă

lan, Kiss șl Călina. Deci, nici unul 
dintre cel la care se scontează 
o comportare cit de cit onorabilă 
la C.M.—Bărăgan. Spârlea, Po- 
deanu sau Bunea, Toți s-au pre
zentat nepregătlțl, neantrenați șl 
deci, practic suportînd un han
dicap de nerecunoscut, încă din 
start, mal ales cînd in fața lor 
au avut trăgători de talia lui Ros- 
sar, Ostrlcs, Parzelski sau Weg- 
Unski.

Reabilitarea parțială a lui Bă
lan și Bărăgan la echipe n-a e- 
limlnat punctele de suspensia 
care există tn definitivarea lotu
lui pentru Genova. Dificultățile 
sporesc si prin Indisponțir ^aiea 
de selecție a lui Duțu. 
cuvinte, din trio-ul pentru 
lipsește chiar trăgătorul de Bază.

In aceste condiții apare ca de
osebit de grea misiunea colecti
vului de antrenori căruia 1 s-a 
Încredințat pregătirea tinerilor 
spadasini, de a-1 aduce cît mal 
aproape de valoarea unei com
petiții mondiale. Orientați după 
rezultatele anterioare, din între
cerile interne ale anului prece
dent, am vedea susceptibili să 
rămînă — totuși — în pregătire; 
Bărăgan, Bălan. Spărlea șl, evi
dent, Duțu.

Sabreril stnt — după flo- 
retlste — singurii tn mă
sură să inspire optimism. 

Și, dintre el — Irlmlciuc mal 
ales. Performanța sa — locul 2, 
după un baraj cu Prengowski șl 
înaintea redutabililor Kocsis, 
Sarazenldze șl Abay, toți Ana
liști anul trecut la CM de tine
ret de la Londra — demonstrea
ză convingător sporul de expe
riență dobtndit numai tntr-un 
singur an de activitate competi- 
țlonală. Ulterior, la Plovdiv, Iri- 
miciue a confirmat rezultatul de 
Ia București, reușind să înfrun
te cu brio întregul lot de seniori 
al sabrerllor bulgari.

Popescu s-a comportat Inegal 5 
foarte bine, foarte tenace doar 
plnă în semifinale. Uneori este 
exagerat de prudent și greșește 
căci »tle, doar, că toți sabrerii 
mari stnt adepțli ofensivei. Ctnd 
Popescu va înțelege deplin ne
cesitatea schimbării stilului său 
va înregistra șl satisfacții.

Vlad a evoluat ți el inegal, dar 
are scuza unui stagiu competițlo- 
nal mal redua dectt ceilalți doi. 
El rămlne insă trăgătorul nr 3 al 
lotului — un «crimer inteligent, 
cu o bună viteză de reacție șl 
posesor al unei tehnici corecte. 
De fapt, la acest ultim capitol; 
Vlad îți copiată antrenorul, pe 
L. Rohoni. recunoscut drept cel 
mai virtuos stilist din rable, la 
ultimii 10 «ni.

S. BONIFACIU 
S. TIBERIU

ROMA 26. — Etapa s 3-a a 
Turului ciclist al Sardiniei, 
Arbatax-Nuoro (130 km), dis
putată pe ninsoare a fost cîști
gată de italianul Giancarlo 
Poiidori, în 4h06:ll, urmat 
cu același timp, de Claudio 
Michelotto. Grosul plutonului, 
cuprinzînd pe Motta, Anque- 
til, Adorni, a sosit Ia inter
val de 4 : 29,0, iar olandezul 
Janssen după 22 :47,0 în 
fruntea clasamentului a trecut 
Michelotto.

SAMORODOV conduce

in C. M. de motocidism

C casă engleză de mate
riale sportive prezintă 
acest nou tip de masă 
pentru tenis, pliantă, care 
poate ți foarte ușor strîn- 
să și transportată pe ro

țile proprii

gheațăPe
MOSCOVA 

ultimei etape 
mondial de motocidism pe 
gheață, în clasament conduce 
Boris Samorodov (U.R.S.S.) _
29 p., urmat de Kucerenko — 
28 p., Lamboțki — 27 d.

26. — înaintea 
a campionatului 

pe


