
PROLETARI DM TOATE TARILE, UNlȚI-VRț
__  __________________ i •»*. _______ 4 .

h

■manii

4pagini

30
bani

rAnul XXV —Nr. 475 (5909) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT Joi 6 martie 1969

Ene Daniel a încercat să șuteze, dar a fnfu-.i: opozi
ția dîrză a doi adversari ; Apostol fi Otteanu. Fază 
din timpul meciului Metalul Bucu-e/ti—Dina-no Ba
cău. Fotoi AUREL KEAGU

IERI, ÎN CUPA ROMÂNIEI

A tost putină iurtună!
Ieri, telefoanele redacției au 

zbimilt din nou. din clipă in 
clipă, ca tn plin sezon fotbalis
tic, cu meciuri chele. Sub acest 
aspect, jocurile de Cupă sini șl 
mai interesante deci! cele de 
campionat, echipele Învinse 
luindu-și rămas bun de Ia com
petiție. ȘI iubitorii fotbalului an 
țgiut să știe ce surprize s-an 
produs, cum s-a Încheiat con
fruntarea dintre divizionarele A 
șl formațiile din celelalte ca
tegorii

Ca ta fiecare an, șaispreze- 
cimils Cupei vor prilejul vii 
comentarii, prilejuite de tradi
ționale surprize, de knock-out- 
urils suferite de unele dintre 
reprezentante Is diviziei A. de 
dificultatea și emoțiile cu care 
s-au calificai altele dintre ele.

Performera nr. 1 a acestei «- 
tape de Cupă a fost Minerul 
anina (divizia C), care a scot 

curai pe Politehnica Iași 
irea diviziei B a fosl spă-

rată cu brio de Politehnica Ga
lați, Chimia Suceava, Metalul 
București și Steagul roșu Bra
șov, învingătoare in partidele 
cu Vagonul Arad, Universitatea 
Craiova, Dinamo Bacău și Pe- 
troluL

Dar, victoria Steagului roșu nu 
se înscrie printre surprizele de 
Ieri, date fiind valoarea și ex
periența formație! din Brașov. 
Un rezultai remarcabil a obți
nui divizionara B Dunărea 
Giurgiu, deși acesta nu l-a adus 
și satisfacția calificării. Ori
cum, un 1—1 eu Rapid Bucu
rești. intr-un med otidaL eu 
caracter decisiv, reprezintă o 
performanță eu earn giurgiave- 
nii sa pot mindrt. Dacă ar fl 
avut mai mult noroc. sau dacă

Rapid...
echipe din divizia A 

probleme pentru a-șl 
porțile optimilor de 

Universitatea Cluj și

regulamentul n-ar fi venit in 
ajutorul echipei în deplasare, 
In speță

Șl alte 
au avut 
deschide 
finală.
Crișul Oradea au trebuit să aș
tepte verdictul prelungirilor in 
jocurile cu Minerul Baia Mare 
și, respectiv, Metalul Hunedoa
ra. Iar Jiul a transpirat destul, 
eu tot frigul de afară, pină ce 
■ venit de bac unei modeste 
(dar merituoase I) formații din 
campionatul județean — Mun
citorul Schela Mare—

J. BERARII!

■ In așteptarea primului start
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maeștrilor
Tînărul șahist Aurel Urzică 

este performerul ultimelor run
de disputate in Turneul maeș
trilor. El a reușit să-1 Învingă 
pe Th. Ghițescu șl apoi pe D. 
Zara, tr.ecînd în fruntea clasa
mentului după șapte runde, 
care arată astfel: Urzică 5, 
Ghițescu 4*/z (1), Drimer <>/„ 
Mititelu. Segal și Voiculescu 
4. Ciociltea și Ungureanu 3>/j 
(1), Radovici 3’i, Ghizdavu 3, 
Stanciu 2>/2, Botez 2 (1), Te- 
odorescu și Zara l*/3. (T.N.).

POLITEHNICA IAȘI
FARUL CONSTANTA

53-79 LA BASCHET
într-un meci contînd pentru 

etapa a XlX-a a campionatu
lui național de baschet, Farul 
Constanța a învins la Iași for
mația locală Politehnica cu 
scorul de 79—53 (34—27). 
(D. Diacdnescu-coresp. prin
cipal).

al Balcaniadei de schi 1969

Vom avea de înfruntat adversari puternici
POIANA BRAȘOV, S (prin 

telefon). — Desigur, debutul 
unor echipe balcanice pe pârti
ile din Poiana suscită un jus
tificat interes, cu atit mai mult 
cu cit unele dintre ele sin: ne
cunoscute. Dacă în numărul an
terior al ziarului ne-am ocupat 
mai mult de reprezentanții ță
rii noastre, astăzi vom fats u- 
nele aprecieri privind valoarea 
oaspeților.

Din echipa bulgară se deta
șează fondlstul Pankov, cam
pion balcanic pe anul 1963 șl 
posesor al unor performanțe 
bune în cursele Internaționale 
pe distanțele da 15 și 30 km. 
In ce-i privește pe „alpini**, de 
altfel cunoștințe vechi pentru 
lotul național român, amintesc 
doar că au stagii serioase, în
delungate șl anuale în țările cu

mare tfdtțir, ELvetta, Franța. 
Austria, Italia. Dintre «L ce> 
mai mari pmse da a proiuce 
surpriza ia are Anghel —.

Ccn—xrez.'pi lutului iugoslav 
vor figura, firi tndniaM, prin
tre protagoniștii BaLanua6e 
de schi. Ei atnt deosebit de ra
finați, chiar și cel a căror vir- 
stă ar putea contrazice afirma
ția. Nu trebuie însă uitat fap
tul că schiorii din Iugoslavia 
sint prezenți în majoritatea 
marilor concursuri eurepene. 
Cel mai bun „alpin’ este, după 
părerea noastră, B'.az Jakoptc. 
campion balcanic anul tremur 
și posesor al unul foarte bc- 
punctaj F.I.S. (42 la slalom spe
cial, 35 la slalom uriaș). Un alt 
candidat la locurile fruntașe 
este Jan Gazvoda (punctaj 
F.I.S. 93 la slalom special șl 40 
la slalom uriaș), Iar pentru 

am folosit sistemul r.LS. 
vom arăta că Dan Cristea

prof. Ion BERINDEI 
antrenor federal

MIRCEA DOBRESCU
DIN NOU

Sîmbătă, înaintea antrena
mentului, „Sportul** a trecut din 
mînă în mînă. Toți componen- 
ții formației, care vor evolua la 
sfîrșltul acestei săptămîni în 
sala „Novi Beograd", citeau co
respondența transmisă de con
fratele Toma Hladni, de la zia-

Mircea Dobrescu urmărind 
antrenamentele

nărului Vasila Ivan. Mircea 
Dobrescu a demonstrat cu mă
iestrie eschive spectaculoase, 
blocaj perfect, un admirabil 
joc de picioare.

I-am văzut apoi în ring pe 
Drăgan cu Mihai Aurel, Nedel- 
cea cu Muscă, GySrffi cu Ene, 
Stumpf 
Popa, 
alții.

După 
luptă la 
ratelor, 
sfîrșit. în general, toți boxerii 
au demonstrat o deosebită poftă 
de lucru. Apărarea acti
vă (care înseamnă lovituri de 
ripostă) este un element tehnic 
destul de bine însușit; ritmul 
de luptă s-a intensificat la sfîr- 
șitul fiecărei reprize, dar mai 
ales în finalul ultimului rund. 
Considerăm însă că viteza de 
execuție, de reacție, nu este 
încă bine pusă la punct. Dato
rită faptului că în lecțiile 
antrenament au fost folosiți 
sparring-parteneri adversari 
stil și înălțime diferite, care 
bazau pe contraatacuri, cu gar
dă Inversă, considerăm că pre
gătirea tactică a echipei ce va 
fi opusă naționalei iugoslave 
este bună. Nu ne rămîne decît 
să așteptăm ca tricolorii noștri 
să treacă cu bine examenul di
ficil de la Belgrad.

cu Pîrvu, Chivăr 
Covaci cu Cojocaru

aproape trei ore 
mănuși și în fața apa- 
antrenamentul a luat

REȚETE
PERIMATE
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că 
vă 
are punctaj 53 La slalom spe
cial și 49 la slalom uriaș.

în ce-I privește pe schiorii 
din Grecia, chiar dacă valoa
rea lor nu li Îndreptățește Încă 
să aspire la afirmarea inter
națională. nu trebuie _ 
sint invariabil prezențl la ma

in treceri : pate’s

♦
Federațiile de resort 

ria și din Turda au 
telegrafic componența 
țtt’.or. Greda va fi reprezen
tând îr. concurs de Alexandria 
Panayotis, Costas Karydas, 
Victor BoutIos, Athanasios Si- 
makalis și Dimitrios Pappas 
ultimii doi sosesc direct din 

Elveția, unde au participat la 
citeva concursuri) în probele 
alpine de seniori, de Spyros 
Theodoru in cele alpine de ju
niori, de Dimitrios Andreadis

CELOR

din Gre- 
anunțat 
delega-

IN PAG. A 3-a CRONICILE

15 MECIURI DIN „16“-imi

c/r/n

și Antonios Yeryotis în cele 
de fond-juniori. Numele schi
orilor turci (numai probe al
pine) : Kurdakul, Topal, Goc- 
kan, Alankus (seniori), Kibil, 
Tosun, Demirhacin și Akcay 
(juniori).

Vulpe, u- 
din talen- 
noștri re-tații

prezentanți.

Fotoi
N. AUREL

i
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rul Iugoslav de specialitate. 
Toți doreau să știe cu cine vor 
încrucișa mănușile în meciul 
Iugoslavia — România. Chiar 
și unul dintre cei care au a- 
bandonat de aproape 9 ani ac
tivitatea competițională, citea 
cu interes „Agenda europene
lor" : Mircea Dobrescu. El se 
afla printre, pugiliștii 
generație, dornic să-i 
le împărtășească cîte 
vasta sa experiență, 
priviri l-au urmărit,
rație, în cele două reprize pe 
nare le-a făcut, în compania tî-

din noua 
ajute, să 
ceva din
Zeci de 

cu admi-

E
ste cunoscută importanța pe 
care o au competițiile în pro
cesul de instruire. Ele tac 
parte integrantă din cadrul 
pregătirilor, constituie scena 
pe care se obțin rezultatele. 

Pentru a trece cît mai bine aceste exa
mene, sportivii se antrenează asiduu, 
depun eforturi deosebite în vederea u- 
nei cît mai bune comportări. Prin ur
mare, este firească atenția pe care o 
acordă federațiile întocmirii calendaru
lui competițional, fie infern, fie inter
national. Bunăoară, este de mare În
semnătate co, în scopul ridicării valorii 
întrecerilor, ele să fie eșalonate în con
cordanță cu principiile metodicii mo
derne, dar și în raport cu timpul liber
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nl sportivilor, mai ales al anumitor ca- ■ 
tegorii, de pildă școlarii. Se înțelege |

Se antrenează un halterofil ? Nu. In pregătirea 
chină, sub supravegherea antrenorului Elias 
în lungime Zaharia — ridică mii de kilograme,

sezonului atletic al anului 1969, Șerban Cio- 
Baruh — și sub privirea admirativă a săritorului 
convins că aceasta îi va ajuta să adauge noi 

centimetri la recordul său la triplu salt...

Adie un vînt înnoitor pe ringurile craiovene

L

că a programa un campionat deschis 
elevilor tocmai intr-o perioadă de in
tensă solicitare la învățătură, ar duce, 
chiar din start, la ratarea compefi‘iei.

Sînt destule federații care, tinînd sea
ma de toate cerințele, alcătuiesc calen
darele în consecință. Și forul de con
ducere al tenisului de masă ar putea 
figure — parțial — în această catego
rie. Este vorba de datele judicios fixate 
pentru desfășurarea campionatelor re
publicane de juniori (individuali si co
pii. Surprind, însă, perioadele im
proprii care au ' ist stabilite pentru dis
putarea noționolelor de seniori — pro
bele individuale (etapa finală : 21—23 
martie, sfîrșilul trimestrului li la școlile 
generale si liceele de cultură îienerolă). 
Pe echipe (tur: 29.V—l.VI. sfîrșilul tri
mestrului UI; retur: 18—21 XII, sfîrșitul 
trimestrului I), ca și campionatul de ca 
lificare 'a echipe seniori (etapa finală : 
8—10.XII, cînd tezele sîn* în toii. Se 
știe doar că în finalurile trimestrelor 
se mai pol îndrepta unele note că 
atunci se încheie mediile. Ca să nu mai 
vorbim de zilele tezelor.

Fără îndoială, soluție există si ea este 
simplă : decalarea la date mai conve
nabile. Greu de înțeles de ce, si b’pă 
acum, membrii comisiei de competiții 
si clasificări din F.R.T M. nu s-au gîndit 
la toate cceste amănunte de loc neim
portante. Mai ales cînd conducerea Sec
ției jocuri din C.N.E.F S. a trimis tuturor 
secretarilor federali un materiol-ghid 
privind structura anului școlar 1968/ 
1969.

Unii ar pulea obiecta că fund voroa 
de campionate de seniori nu este ab
solut necesar să se aplice aceleași 
criterii de programare ca la concursu
rile școlare. Perfect adevărat, în prin
cipiu, numai că. dată fiind situația spe
cială de la tenis de masă, jucătorii se
niori sînt doar cîțiva, restul, adică ma
rea majoritate a sportivilor este for
mată din elevi și eleve. Deci, sînt îm
prejurări — dar, bineînțeles ele trebuie 
cunoscute de cei în cauză — care re
clamă o nouă orientare, o reconside
rare a sistemului, a concepției. A aplica 
la infinit aceleași rețete s-ar ajunge la 
rutină, la perimare, situație de loc pro
pice progresului,

Constantin COMARNISCHI
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Pregătirea viitoarelor succese 
ale activității sportive de masă
Interviu cu tovarășul IOAN NECȘOIU, șeful comisiei pentru 

sport din Consiliul Central al U.G.S.R.
Cu citeva zile in urmă, sub egida Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România, a fost inaugurat în Capitală un 
curs cu participarea unor președinți, vicepreședinți și se
cretari de cluburi sau asociații sportive sindicale din în
treaga țară. Despre semnificația acestei acțiuni, ca și des
pre perspectivele ei a avut amabilitatea să ne vorbească, 
în cadrul unui interviu, tovarășul IOAN NECȘOlU, șeful 
comisiei pentru sport din Consiliul Central al U.G.S.R.

• în perioada «are a 
trecut de la Conferința pe 
țară a mișcării sportive, 
sindicatele și-au făsut tot 
mai mult simțită prezența 
în direcția organizării și 
îndrumării activității spor
tive de masă. Acum, sindi
catele, prin forul lor suprem 
U.G.S.R., întreprind o nouă 
acțiune, acest «urs «u par
ticiparea unor cadre de 
conducere ale «luburilor și 
asociațiilor sportive de pe 
teritoriu. Vă rugăm să ne 
spuneți «e factori au deter
minat o 
tivă 7

asemenea iniția-

de la începutul 
preluare a or-

® Gale săptâminale • Comisia județeană „pe roate"
• Avalanșa juniorilor ® Antrenamente in... cantină I

Ridicată uneori in slăvi de spe
cialiștii noștri (pe bună dreptate, 
datorită unor rezultate meritorii), 
alteori criticată, activitatea pu
gilistică craloveană continuă să 
stea în atenția iubitorilor nobilei 
arte din țara noastră. Prlntr-o 
muncă temeinică, entuziastă și 
competentă, oamenii care s-au 
ocupat de destinele boxului din 
Craiova s-au Impus nu numai in 
orașul lor natal, ci șl pe plan 
național sau Internațional. Am 
făcut nu de mult un sondaj prin
tre amatorii boxului de aci, care 
la întrebarea noastră : „ce spor
turi iubiți mai mult 7", ne-au răs
puns fără să ezite : fotbalul șl 
boxul. Așadar, printre slăbiciu
nile lor, ringul se află la 'oc de 
cinste. Poate tocmai datorită dra
gostei pentru pugilat, cei solici
tați să-șl spună preferințele ne-au 
vorbit, totodată, cu amărăciune, 
de faptul că în ultimii an! steaua 
boxului cralovea.i a început să 
pilpîie.

STOP IMPORTULUI DE 
BOXERI

In cetatea Banilor a existat pină 
anul trecut o echipă — Dlnamo — 
in care oltenii își puseseră mari 
speranțe. Această formație a ob
ținut, intr-adevăr, unele rezul
tate remarcabile. în 1962, cralo- 
venll se clasau pe locul secund 
în campionatul pe echipe, apoi 
au clștlgat „Cupa Federației", iar 
C. Buzulluc șl M. Goanță au îm
brăcat tricourile de campioni na
ționali. Craiova pugilistică era în 
delir. Nimeni nu se gîndea însă 
că marea majoritate a pugillștl- 
lor fruntași fuseseră aduși din 
alte localități, că — de fapt — 
boxul cratovean se confunda cu 
formația Dlnamo. Elementul lo
cal era neglijat. Au trecut anii, 
echipa Dlnamo s-a desființat, re
prezentanții acesteia au plecat 
care încotro (au rămas cițlva.

cel mal credincioși : Goanță, 
Constantlnescu, Panduru), sau au 
abandonat ringul. Trezită la re
alitate, comisia județeană, mă
cinată deseori de neînțelegeri, 
șl-a analizat rezultatele șl a luat 
o primă și — după noi — cea 
mai justă măsură. S-a spus stop 
importului de boxeri I Inițiato
rul acestei hotărîri, ca șl al al
tora, la fel de lăudabile, luate 
în ultimul an, dr. Petre Tonitza, 
a fost ales președintele comisie) 
județene. Membrii comisiei, prin
tre care Inimoșii activiști ob
ștești A. Troncotă, Ion Cetăteanu, 
Nicolae Popescu, dr. C. Burdes- 
cu, R. Zănescu, I. Gorgan, dr. 
T. Bleru, șl-au strlns rîndurile 
șl au purces la o muncă grea, 
migăloasă, dar entuziastă.

„Va imaginați, ne spunea dr. 
Tonitza, că a trebuit s-o luăm 
aproape de la zero. Ne-am pus 
întrebarea : ce capital moștenim 
și ce trebuie să facem tn viitor 7 
Dorind să acordăm toată atenția 
tinerilor noștri, dornici să prac
tice boxul, am hotărît să creăm 
acestora posibilități de afirmare. 
Așa că, dc citeva luni, am în

ceput să 
săptămînă, 
micale".

GALE 1N

organizăm in fiecare 
simbăta, reuniuni a-

FIECARE SlMBATA

S-a vorbit mult despre necesi
tatea galelor amicale. Mulți an
trenori din Galați, Constanța. 
București sau Cluj șl-au expri
mat deseori opinia favorabilă or
ganizării meciurilor fără miză, 
dar trebuie s-o spunem cu regret, 
acest deziderat n-a fost pus în 
practică declt pe alocuri șl spo
radic. Ei bine, la Craiova, cine 
vrea să vizioneze o gală de box, 
se poate duce săptămtnal în sala 
clubului Electroputere, unde va 
avea prilejul să urmărească cel 
puțin 10 meciuri. Este un merit 
al comisiei județene șl al orga
nelor sportive locale, care au în
țeles să pună sala la dispoziție 
unul sport cu veche tradiție.

Urmarea a fost că, de unde a-

— Chiar 
acțiunii de .
ganizării activității sportive de 
masă din întreprinderi și ins
tituții de către sindicate, con
ducerea U.G.S.R. ne-a suge
rat ideea inițierii unor con
tacte permanente, cit mai 
strlnse, cu activul din cluburi 
Și asociații sportive, îndeosebi 
acolo unde el reprezintă mase 
mari de salariați, oameni ai 
muncii de toate vîrstele.

Asemenea contacte, firește, 
au existat, pe diferite planuri; 
de pildă, cu prilejul organi
zării unor competiții cu carac
ter republican. Se simțea, in
să, nevoia unul curs special, 
de mai mare întindere, la care 
să fie prezenți factori de răs
pundere din conducerea aces
tor organizații sportive. Pe de 
o parte, deoarece nu de mult, 
cu ocazia adunărilor de dări 
de seamă și alegeri. în cluburi 
Și asociații sporf've s-au pro
dus unele înnoiri ale activului. 
De aici, necesitatea unei in
struiri a acelora care nu cu
nosc încă, în suficientă mă
sură, particularitățile muncii 
sportive. Pe de altă parte, 
însă, am considerat că și cei 
care sînt prezenți de mulți 
ani în activitatea pe acest 
tărlm simt nevoia de a fi la 
curent cu unele noutăți din- 
tr-un domeniu aflat intr-o 
permanentă prefacere, cum

Tiberiu STAMA

«Continuare tn pag. a 2-a)

Romeo CALARAȘANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

de
Incepînd de azi și pină du

minică, televiziunea ne oferă 
posibilitatea de a urmări ulti
mele partide (cele decisive !) 
ale formației noastre, disputa
te in cadrul grupei B a cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață. Este vorba de reprizele 
a Il-a și a IlI-a la trei partide 
(imprimare pe telerecording) și

o transmisie in direct la ulti
mul joc, cel de duminică cu 
reprezentativa Austriei. Dar, 
iată programul : JOI : România- 
Norvegia, VINERI : România- 
Iugoslavia, SÎMBATA : Româ- 
nia-Italia și DUMINICA : Ro- 
mânla-Auslria. în fiecare zi e- 
misiunile Încep la ora ÎS.
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Un duh al răului — ca să nu învinuiesc pe nimeni — 
plutește peste mica și trista noastră obște, a fanati
cilor intru hochei; cu o conștiinciozitate sadică ni se 

înfățișează înfrîngerile tot mai grele de la Ljubljana și. ca 
paharul să fie plin, ni se dau tocmai reprizele cele mai 
amare, finalurile in care „scorurile iau proporții" sau se 
definitivează nenorocit. Nu ni se di nici cea mai umilă sa- 
tisfacție. Vedem cu ochi îndurerați tocmai minutele in care 
„echipa cade' și băieții sînt palizi ca moartea. Filmările stnt 
bune. Prea bune — aș spune, adică amărăciunea e adusă 
prea aproape, jocul incoerent, fără vlagă, e mai limpede 
ca bună ziua — in cinci zile de telerecording n-am condus 
o dată și te apucă pandaliile. Diamantopol nu e un nume 
de acuzat, vorbește mult ca de obicei, dar ce ar avea de 
spus ? Ochiul său vede bine hochei prin valul de vorbe 
acurateța tehnică e, totuși, vizibilă, și mai ales, sinceritatea 
durerii. N-avem de ce-l invidia. Crainicul e la fel de nefe
ricit ca noi, și n-o ascunde. „Sintem primii tn clasamentul 
fair-play-ului — mai bine eram primii tn alt clasament...- 
oftează omul, și cine ar avea ipocrizia să-l „corecteze' ? Eu 
— nu. Hocheiul nu e numai cel mai frumos sport din lume, 
cel care a aliat simplitatea logicii cu dinamismul ei — dar 
fi cel mai rău, cel mai afurisit: nicăieri (poate cu excepția 
rugbyului) nu ți se arată mai clar că viciul fair-play-ului 
(căci orice virtute are viciile ei) e să se confunde cu fraie- 
reala fi să devină un alibi pentru slăbiciune fi neputință. 
Grija fair-play-ului trebuie s-o aibă doar cei puternici /. 
siguri pe crosă. Pentru cei slabi și nevolnici — fair-play-ul 
e un pansament pe răni și contuzii. Fior eseu ne face semn 
amical cu mina si aparatul coboară pe piciorul său, rup: 
In acest timp, pe gheată, căutăm pasa subtilă, fenta felini 
fi un bodicek perfect il aruncă pe Szabo Geza in manti
nelă. Iar lui Diamantopol — la 10—2 pentru R. D. Germană 
— îi scapă fraze halucinante .• „n-avem ce face... ne putem 
uita liniștiți, știam că pierdem meciul...* h înțeleg și sar
casmul, fi agasarea, fi „realismul'. Și mă apucă panda.:, e 
tocmai fiindcă il înțeleg. Dar cum să stai liniștit, cînd vine 
11—2 ? Nimic nu e mai lugubru in sport decit infringerea 
acceptată dinainte cu logică, realism și calm.

Nu vreau sd fac nici „teorie", cu atit mai puțin „dramă" 
Nu se încheie lumea la Ljubljana (a început „Cerbul de aur' 
la Brașov, Țopescu a transmis foarte bine Colorado Springs, 
ajutat și de un ampex care transforma pină și „căderile" 
in miracol). Poate cîștigăm Cerbul de aur, poate scăpăm de 
retrogradare, la Ljubljana, poate cîștigăm grupa G la anu. 
în țară, mai rău ce ni se poate întimpla ? Dar nu-mi 
cereți nici o telecronică profesională și rece. Asta — nu. 
Am prins debutul lui Varga fi al celor doi Szabo, pe vre
mea cînd mă bărbieream o dată pe săptămină; eram un 
student sărac, fără un chior în buzunar cînd urlam „haide, 
șobolanii!“... Am trăit zile grele și mă duceam la patinoar, 
singur in tribună, pe zloată și vifor, ca să amăgesc durerea 
cu un șut de la treime al lui Varga, li văd acum ți mi dau 
seama că am îmbătrînit o dată cu ei. Și atunci de unde sd 
scot o telecronică liniștită fi „de sus" 7

BELPHEGOR

Sint un vechi și. decL statornic înamorat de 
sport. L-am descoperit in anii tinereții, cu multă 
VTeme in urmă, i-am cunoscut din plin bucuriile și 
amărăciunile, dar i-am rămas prieten devotat, învă- 
țind azi pe cei tineri să pretuiască apropierea de exer
cițiul fizic, de întrecerea sportivă. Pentru mine sportul 
înseamnă insă, inainte de orice, handbalul, jocul 
acesta dinamic, iute, in care minuirea mingii pretinde 
finețe și forță, pe care golul și poarta il apropie de 
fotbal și, in sfîrșit, care ne-a adus atitea clipe do 
intense bucurii competiționale

Acestui sport ii Toi închina colțul de pagină pe 
care ziarul □ oferă prin mine, ca al 13-lea jucător, 
de fapt tuturor iubitorilor handbalului Va fi. așa 
intenționez ca jucător de -rezervă*, un colt a! discu
țiilor, al șuetelor dacă vreți, despre handbal, care, 
spre deosebire de alte sporturi, nu are o stringentă 
nevoie de soluții salvatoare, de idei șj sfaturi savante

sau de o permanentă impulsionare prin ascuțișul criticii. Lucrurile, in acest 
sport — de ee să n-o spunem deschis? — merg bine. Ceea ce se cere — 
cred eu — este ca prin discuții sincere, prietenești să ne apropiem mai 
mult unii de alții, să ne împărtășim și să ne verificăm părerile, convinge
rile. bolăririle.

In „Cupa 8 Martie*4

Azi, sferturile de finală 
si semifinalele

în sala Steaua a incețnit con
cursul de tenis deschis senioa
relor și junioarelor și dotat cu 
„Cupa 8 Martie". La categoria 
senioare, numărul concurente
lor Hind redus, au fost incluse 
și cele mai talentate junioare. 
Partidele nu au pus probleme 
învingătoarelor. Singurele ex
cepții au fost tntîlnirlle dintre 
Sanda Dron-Anca Floreșteanu 
6-3, 4—6, 8-a și Elena Cotune 
— Virginia Ruzici 8—5, 1—4.

Alte rezultate 5 simplu se
nioare, turul I: Ecaterina Horșa 
- Adriana Călina 6-1, 8-4, Ju- 
lieta Boboc - Mihaela Nosa 
6—0, 6—1, Mariana Ciogolea — 
Atena Role 6-0, 6—2, Aurelia 
Cîrnaru—Constanța Ture a 7—5, 
8—3 ; simplu junioare : Zoe Tu- 
dose — Florența Mihai 6—4, 
6-1. Anca Floreșteanu-Mihaeia 
Dumitriu 6-1, 6-3, Virginia
Ruzici—Ioana Bădln 6-4, 8—3, 
Elena Cotuna-Maria Hagiu 
6-0, 6-0, Liliana Cobruc-Elena 
Popescu 6—0, 6—1, Adriana Că
lina—Stela Code 6-0, 6—4 i 
turul II î Zoe Tudose-Anee 
Floreșteanu 6-2, 6-3. Elena Ta
kacs—Liliana Cobzue 6-3. 6-0.

Inceptnd de azi, de la ora 
8.30, se vor disputa sferturile 
de finală șl semifinalele, ur- 
mlnd ca simbătă să ee dispute 
finalele. (8.L).

Pregătirea viitoarelor succese 
sportive de masă

(Urmare <in pag. 1)

este educația fizică. Iată, deci, 
temeiurile care au determinat 
inițierea acestui curs.

• Acțiunea pare foarte 
interesantă și despre efi
ciența ei, pe care ne îngă
duim s-o anticipăm, ne 
propunem să revenim. Am 
dori deocamdată să ne dați 
unele precizări în privința 
selecției cursanților. Fiind
că ar fi fost o imposibili
tate ca la o asemenea ac
țiune, deosebit de utilă, să 
fie invitații toți reprezen
tanții cluburilor sau ai ma
rilor asociații sportive...

— Noi am inițiat acest curs, 

acum la prima lui ediție, cu 
un număr de 100 de preșe
dinți, vicepreședinți sau se
cretari de organizații sporti
ve sindicale, reprezentînd 
principalele cluburi sau aso
ciații sportive din Capitală și 
din tară : Metalul „23 Au
gust , Electroputere Craiova, 
Steagul roșu Brașov, C.S.M. 
Reșița, Progresul Brăila, 
U. T. Arad, C.F.R. Timișoara, 
Clujeana, Portul Constanța, 
Comerțul Bihor, Textila Bu- 
huși, Metalurgistul Cugir, Con. 
fecția Botoșani, Olimpia Ora
dea, Oltul Sf. Gheorghe 
ș.a.m.d. După cum vedeți, am 
urmărit să existe și o repre
zentare geografică foarte lar
gă.

• Orientarea pe sare 
i-ați dat-o vizează, desigur, 
o pluritate de probleme — 
de organizare, de metodi
că, de muncă practică. Des
pre aceste aspecte, am so
licita cîteva detalii.

— Precizarea se impunea. 
Noi dorim să dăm cursului 
un caracter <At mai legat de 
activitatea pe care urmează 
s-o desfășoare cursanții odată 
înapoiați la tocurile lor de 
muncă.

In acest sens, programa 
cursului prevede o serie de 
prelegeri legate de necesita
tea înțelegerii exercițiului fi
zic ca mijloc de recreare a 
oamenilor muncii >i in care 
turismul de masă, larg ac
cesibil tuturor virstelor, să 
aibă o pondere deosebită. A- 
poi, vor fi precizate formele 
și mijloacele de practicate a 
exercițiului fizic. Vom prezen

ta, după aceea, curtanților un 
bogat material privind orga
nizarea competițiilor sportive, 
cu accent pe întocmirea ca
lendarului, pe planificarea u- 
nor obiective obligatorii în 
activitatea antrenorilor. Nu 
va lipsi de la acest curs nici 
precizarea rolului și sarcini
lor secției pe ramură de sport, 
în ideea ca aceasta sd repre
zinte un organism viabil, sd 
fie o unitate cu activitate mul
tilaterală și, implicit, rodni
că. Considerăm, de asemenea, 
că se impunea in tematică și 
un material cu referire la ba
zele fiziologice ale activității 
sportive, in lumina ultimelor 
cercetări de specialitate.

In același timp, in dorința 
de a ancora cursanții cit mai 
temeinic in realitățile vieții 
noastre politice și sociale, au 
fost prevăzute expuneri și pe 
teme ca, de pildă, „P.C.R., 
forfa politică conducătoare a 
întregii noastre societăți", 
„Principiile politicii externe a 
statului nostru', „Rolul și sar
cinile sindicatelor in etapa 
actuală", „Rolul organizațiilor 
U.T.0. din instituții ți între
prinderi in sprijinirea activi
tății sportive' etc.

• Profitînd de faptul 
că sînt prezenți la un ase
menea curs activiști care 
reprezintă sectoare econo
mice de o mare diversitate, 
v-ați gîndit cumva și la un 
eventual schimb de expe
riență în domeniul atit de 
complex al activității spor
tive »

— Firește că nu am ignorat 
un asemenea aspect, esențial, 
care vizează latura practică 
a muncii sportive. De aceea 
am fixat cîteva dezbateri in 
care participanțU vor aborda 
cite o temă. Spre exrmplu, 
„Preocuparea consiliilor clu
burilor și asociațiilor sportive 
pentru îndrumarea șt activi
zarea secțiilor pe ramură de 
sport*. Sau i „Cum trebuie 
întocmit calendarul sportiv și 
planul de muncă'. Cursanții 
vor purta discuții între ei, vor 
arăta cum au procedat in ca
drul clubului sau asociației 
sportive pe care o reprezin
tă, după care vom trage con
cluziile cuvenite. De mare fo
los va fi, sperăm, și dezba
terea avind drept temă : „Ac
tivitatea pe anul 1963 din do
meniul turismului in munici-

Astăzi in primul meu curaeotariu. 
vreau să discut despre valoare. Și iată 
de ce. ăsistan mai zilele trecute ta 
un turneu de handbal La un nwment 
dat. unu! din antrenori care bai vw-

biso teainte foarte entuziasmat de 
echipe M. mi-a spus: .Păcat, echipa 
n-a f-ca: astăzi la valoarea el s-o fi 
văzut ia e-zpa trecută*.

M-am findit după aceea : există o

valoare certă sau previzibilă în toate 
sporturile ? In atletism, timpul, înăl
țimea sau distanța, atinse în tepetate 
rînduri la antrenamente de către un 
sportiv, ca și punctajul la tir, greu
tatea ridicată Ia un halterofil, timpul 
la canotaj sau patinaj viteză etc, etc. 
exceptînd accidentele, pot să ne dea 
un pronostic asupra rezultatului din 
concursul viitor. Condițiile tehnice sau 
climaterice nefavorabile fac să nu se 
realizeze totdeauna performanțele scon
tate, dar clasamentele, prin comparația 
cifrelor realizate anterior, dau aceeași 
ordine între participanți. Mai sînt ca
zuri cînd unii sportivi fără experiență 
sau prea emotivi se crispează in fața 
unui concurs sau concurent renumit 
și obțin un rezultat sub cele normale. 
Dar atunci știm precis cauza.

In alte sporturi, cum ar fi jocurile 
sportive, boxul, luptele, tenisul, situa
ția se prezintă altfel. Lupta nu se mai 
duce cu timpul sau spațiul care sint 
constante, ci cu un adversar direct 
foarte inconstant.

Disputa are in acest caz două sen
suri : ataci și te apeti. tn fața unui ad
versar mai modest, care se lasă păcă
lit ușor, iți impui jocul și echipa 
„merge", jucătorii zburdă, iar combi
națiile se realizează ca la carte. In 
schimb, cind adversarul știe și poate 
să te contracareze și iți impune el tac
tica și combinațiile care îi convin, e- 
chipa „nu mai merge", iar jucătorii se 
zbat disperați și neinspirați.

De aici se naște o falsă iluzie asupra 
valorii unor echipe sau sportivi. In

tr-adevăr, între un meci și altul ai im
presia că nu mai ai în față aceiași 
sportivi sau echipe. Realitatea este că 
ei sînt aceiași din toate punctele de 
vedere, dar posibilitățile lor față de 
cele ale adversarilor îi pun într-o 
postură nouă.

Dacă așa cum mă exprim nu este 
totuși prea clar, să presupunem că 
ne aflăm înaintea adoptării, ca sistem 
de măsurare, a metrului și ne compa
răm înălțimea noastră cu a celor din 
jur. Atunci putem fi, pe rînd, un Gu- 
liver cind „în (ara uriașilor" cînd „în 
țara piticilor".

De ce cred că este bine să insistăm 
pentru lămurirea acestei confuzii și să 
arătăm realitatea ? Deoarece, aprecieri 
ea : „echipa nu a fost la valoarea ei", 
dă sportivilor iluzia că au alte valențe 
și momentan — din cauze obiective — 
nu le-au putut arăta. O asemenea 
concluzie e gravă. Ea ne împiedică să 
vedem just cauzele unei infringed și 
să ne pregătim ca să ne realizăm in
tr-adevăr valoarea. Considerînd înfrîn- 
gerea ca o rătăcire trecătoare sau ca 
o abatere surprinzătoare de la ceea 
ce credem că este media valorică a 
echipei vom rămine mai departe în 
același stadiu.

Și atunci să spunem lucrurilor pe 
nume: ceea ce contează in definiția 
valorică a unei echipe este felul în 
care s-a comportat față de adversarul 
înfruntat intr-un moment dat. Supe
rioritatea, atunci cînd există, trebuie 
să se impună prin victorie 1

D. POPESCU-COLIBAȘI

-O
ȘEDINȚA NU ȘI-A ATINS SCOPUL!
De curind au avut loc lucră

rile ședinței plenare a comite
tului federal al F.R. Notație, 
care a analisat activitatea inter
ni și internaționali din anul 
trecut. Spre deoiebire da alte 
con/erin;* asemănătoare, de 
dam aceasta biroul F.R.N. a do
vedit o frumoasă preocupare, 
tncercind sd asigure discuțiilor 
o bază cit mai largi. Pentru a- 
cecsta. fiecăruia dintre mem
bra comitetului federal i s-a 
oferit dm timp materialul alcă
tuit din darea de seamă asupra 
activității d-a 1966 și planul de 
ssdssri.

Cu toata acestea, ședința ple- 
na-1 a comitetului federal nu 
și-a atins, tn marc măsuri, sco
pul propus. Motivul f Absențele 
surțrVuătoere de ie ședință ale 
reprczeataațilOT unor centre 
(Reșița, Timișoara, Cluj, Tg. 

Mureș) importanta ale natației 
aoasr-e, ale unor specialiști 
(praf. I. Schuster, prof. P. Lo- 
raxz. pro/. O. Mladin, dr. Gr. 
Pășea, I. Tothpal) da frunte tn 
InoriU remănesc. Era ți firesc 
ci ta ocazie condiții nivelul șe- 
isoiei acea sd fia mult mai 
sedau, o serie tar-cagd de pro- 
llama păasndu-ți rezolvarea 
doar ta parte.

Am rfuat U af-im rnztiaels 
atsaașelar citare «tai rss. îa

invocate justificări de boală; 
dr. Gr. Pașca a lipsit nemoti
vat, iar I. Tothpal nu a primit 
invoirea de a lipsi din serviciu 
(Clinica stomatologică nr. 2 Tg. 
Mureș). Unii dintre ei ne-au 
declarat că ar fi înștiințat din 
timp consiliile județene respec
tive de educație fizici și sport, 
și acestea ar fi avut datoria să 
anunțe absența lor la federație 
(prof. Lovass l-a anunțat pe 
top. Gh. Teodorescu, I, Toth
pal pe tov. Orban, iar prof. O. 
Mladin pe tov. Gh. Rusu, toți 
trei metodiști la consiliile ret-

pective). Cert este că nimeni 
nu a mișcat un deget, organul 
federal nu a fost încunoștiin- 
țat — eventual ședința putea fi 
amtnată pentru o altă dată — 
lipsa de răspundere planînd cu 
prisosință asupra întregului caz. 
Căutînd să-l elucideze, biroul 
F.R.N. a întreprins o anchetă, 
primind chiar un prim răspuns 
de la tov. Gh. Rusu, metodist 
la C.J.E.F.S. Cluj, din care spi
cuim un pasaj: „Tov. O. Mla
din nu s-a prezentat la ședință, 
deși a completat formele de 
plecare, spunînd că nu se simte \ 
bine... Tov. Gr. Pașca ar fi ' 
putut face deplasarea la Bucu
rești. .. Față de cele arătate 
mai sus, C.J.E.F.S. intenționea
ză să ia măsurile ce se im
pun. ..»

Pe cînd și celelalte răspun
suri T Lipsa de interes față de 
problemele majore ale natației 
noastre nu ar trebui să ne lase 
ehiar etU ie indiferenți... (a.v.)

Dar de fapi,,,
ADIE UN VINT ÎNNOITOR PE RINGURILE CRAIOVENE

(Vhuh ăta pag. O

sul traco Crasava a Scsi a fi
guri șrea.-U ta «swwcasri i* 
jumort. CzbO reprereoaU tear 
i« 1 r~r"ri (aspect eriuret. âa 
aLtfel (I e« carul nari!. îa 
prezeat «Le « secțfi — CJX 
1B-A. tecvrcp-tare r CSurr..» — 
Cri îr.’,esats da Juhiart. Gl.l 
amicale. eu spectatori ea dec- 
m (ai teuțl oficiază gremro. aa 
readus speranțele ta jurul rta- 
gunlcr eraidver.e.

Pentru deportarea elesneatalor, 
Basra, antrenorii £ membrii eo-

ale activității

ptiU București?. Aceasta, ca un 
materiol-înd’-ep’.ar.

★
In încheierea inters iuiul to

varășul Ioan Neeșohi și-a ex
primat convingerea că acest 
curs central. ea și celelalte 
cursuri județene, vor contri
bui la succesul numeroaselor 
acțiuni sportive d<* masă ce 
vor fi organizate de t'.G^JL 
in anul 1969 și dintre care 
amintim ; „Crosul tineretului* 
tin colaborare eu C.C. al 
U.T.C.), „Cupa eliberării* la 
box juniori și seniori. Cursa 
de mare fond pe Dunăre, „Cu
pa V.GȘ.R." ia atletism, po
pice și oină, ca și alte acțiuni 
tradiționale la nivelul jude
țelor, iar pe ramură de pro
ducție, „Cupa ceferistului*. 
„Cupa minerului", „Cupa pe
trolistului* etc.

Pentru succesul net al aces
tor acțiuni care la etapa de 
masă vor angrena zeci și 
chiar sute de mii de partici
panți, va fi necesară o co-, 
laborare deplină intre orga
nizațiile sindicale, cele spor
tive și de tineret, care să a- 
teste nu numai pasiunea clo
cotitoare a oamenilor muncii 
pentru exercițiul fizic și sport, 
ci, în același timp, să dove
dească maturitatea, experiența 
bogată, capacitatea organiza
torică a activiștilor care mun
cesc în acest important dome
niu.

tEdslei jadeț«M ea tace^at s* 
rtxtteza cu re?--srj-.s școSGe. 
N-a test ușor să cca-rtagâ ca
drele dldacttce p-etttru a-1 Lisa 
pe elen sa vtad la eE-.rmair.e~:. 
dar ptEl la urtaâ aa reuș^. 
Ne-ia convins de această reali
zare tdr.d ot.c2Edu-sa etntarut 
bcxerltcr pentru o gală amicală, 
ta saa Eectroputere erau pre- 
sențl ce; puțin Să de juniori I 
S-eu tcElnțai centre de tineret 
le grupurile școlare Electropu
tere. Energetic, la Combinatul 
Chimie Ișalnita ; eu tost desco- 
per-.ți șl etpva pugillstl talentațl: 
Ioa Bulcu. II arJ, 11 kg, campion 
el școlilor profesionale la cate
goria grea, ediția IMS. Boborel 
Pranzlnl. Constantia Morega. Du
mitru Constantin, Victor Manea. 
Ionel Clobanu s a. Toate acestea 
ne fac să credem că pe ringurile 
Crai o vel a început să adie un 
vtnt înnoitor.

BAZA MATERIALA, ETERNA 
POVESTE

Avtnrui cu care s-a pornit ’.a 
-ed-eo-ea boxului craloveen era 
la un moment dat să sucombe 
Noi mergem tn școli au spus 
antrenorii, ducem muncă de con
vingere eu cadrele didactice șl 
eu elevii, facem selecții, dar un
de să-l pregătim pe tineri t

Iată, tntr-adevăr, o situație «re 
a produs multă bătaia de cap. 
In IM rămăsese o singură sală 
de antrenament- Cea a clubului 
Electroputere. După Investigații 
rare au durat dteva luni, cu 
sprijinul organelor sindicale șl a 
unor instituții, au fost găsite ct- 
teva soluții. De pildă, la aseda-

Am rixtat șl sala de antrena- 
tnect a Crupului șocat Ezterge- 
cc. Xa esoa o sa-ă ie box șl. 
ca mată ■--- ;» tovarășei dl-
reexara Vajesrna KaA» an nu 
poe fi m-.-.tate aparate sp-ectfica. Sacul ca n.xp este afimat de_ 
pa re jele. B-rg aa es-stă. Tot • 

rape poete fi eooBderatâ 
și sala Cccir r-ata'ul Qi mlc (in
structor lan Hău, u-Ae un tr.- 
gtzr sao ca at<p aa poate sa- 
tmtare cerințele. „Am tacereau 
ne sp_nea L Hău. să aa peegăum 
a-âturl. tn sala șcuUi de Pesrol- 
rh-rr. s, car direcrtmaa n-a fost 
de acord". La IB. A . antrena
mente.e conduse de Petre De-ca 
se desfășoară tn sa_s ds șertr'.e. 
Iar cirtd aceasta este c-rapată. ta 
cantină. Aci firește, nu poate fi 
montat nld un aparat. Singura 
sală corespunzătoare este rea a 
clubului Eectropotere, eemtaed 
da antrenorul Gh. Dudulaanu.

★
Așadar, deș! situația bazei ma

teriale se prezintă mal bine de- 
cft acum 1—1 ani totuși cu im
provizații de genul «lor relatate 
mal sus nu pot fi așteptate cine 
știa ce salturi calitative. Nu ră- 
rr.ine decit ca antrenorii șl bo
xerii sâ se pregătească cu elan 
In activitatea tn care >-au anga
jat. pentru relansarea sportului 
lor preferat. Iar diriguitorii bo
xului sâ realizeze, pas cu pas. 
dotarea actualelor săli cu inven
tarul corespunzător. Convingerea 
noastră este că organele sportive 
șl sindicale din Craiova doresc 
tn mod sincer să dea boxului 
ceea ce 1 se cuvinA

Există uneori tendința da a 
citi legile și decretele ea pe 
cit te rehzrame. Unele devin 
astfel LEGI și sini interpretate 
ta atare, altele se transformă 
ia '.egi și sa pierd printre rin- 
dari.

■xMd neari tendința de a 
eacaei LEGI nunal acele re
ge*. aermi, prevederi, articole, 
paragrafe, din diversele Coduri 
și HatArirt, care Indică și 
narțBairia la care u eondnee 
Încălcarea leg, lefilor acordln- 
de-M-ee eel mult Importanta 
pe care ar avea-e sfaturile 
părintești.

Există tendința, deci de a 
împărți legile tn MAXI-LEGI 
și mini-legi, tendințe de a sta
bili IerarhU juridice acolo un
de nu există și de a proceda ta 
consecință.

$1 printre mini- legi e dese
ori trecută LEGEA CU PRI
VIRE LA DEZVOLTAREA AC
TIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT (dia 36JUL 
1967).

Dîo picau LEGEA de mal 
sus e atu de limpede (ca șl 
H.C.M. or. 625 din 37.H.1963 
art. II) Inch n-o poți „Inter
preta*. n-o poți „amenda", n-o 
poți transforma latr-un sfat.

Nn poți decit o-o eludezi cu 
toiul să ie fad că na știi de 
existenta eL

Dar legile rămla ta vigoare 
chiar dacă ne prefacem eă nu 
ie cunoaștem sau chiar dacă 
nu le cunoaștem en adevărat 
Ele sint, cum s-ar spune, niște 
realități obiectiva.

Și eu toate acestea LEGEA 
tn cauză încă nu și-a dovedit 
efldența și bazele sportive care 
dispar fără „asigurarea con
struirii unei alte baze sportive 
in locul celei supuse desfiin
țării* e dovedesc.

Din luna ianuarie a anului 
1967 și pină azi au sucombat 
astfel diverse terenuri de volei, 
baschet, terenuri de handbal 
și - de ce n-am spune-o 7 - 
chiar blinde și neajutorate, po- 
plcăril. Ele au fost Înghițite 
de spațiile industriale, de noile 
locuințe — astfel că in pereții 
multor uzine și tn planșeele 
multor ereșe e zidită o fărimă 
din elanul sportiv al urbei.

Din păcate LEGEA mai sus 
citată II obliga (șl-l obligă) pe 
respectivii beneficiari să pre
vadă fondurile necesare unei 
baze sportive noi tn locul celei 
dezafectate.

Din păcate LEGEA obliga (și 
obligă) secțiile de arhitectură 
șl sistematizare a consiliilor 
populare să nu-șl dea avizul 
in cazul în earo prevederile ei 
sini încălcate.

Din păcate LEGEA stipula 
(șl stipulează) că tn aceste ca
zuri e strici necesară aprobarea 
C.N.E.F.S. „orice modificare a 
destinație! bazelor sportive ne- 
putindu-se face decti en acor
dul său". '

Dar LEGEA era — șl Încă 
mal este — pentru unii o minl- 
lege, Iar rlndurile de față nu 
urmăresc să-i întărească efi
ciența scriind-o cu majuscule.

Rlndurile de față tind să pu
nă in discuție tendința pericu
loasă de a împărți legile in 
„mari* (care prevăd sancțiuni 
penale) și „mici* (care nu pre
văd), in legi „de respectat* șl 
legi „de eludat* (ca acelea tn 
legătură eu sportul) — șl tn a- 
oesi sens vom reveni eu exem
ple - pentru că, pare-se — ni
meni nu se simte vizat dacă, 
in afara oricărei argumentații, 
nu o arătat eu degetul

Camil BACIU

Un antrenor 

făcut K. 0.!
anai'rind comportarea antreno

rilor Nicclae Buză șl Adrian Teo- 
dorescu care, tn timpul unul an
trenament. s-au bătut tn fața 
elevilor lor (primul fiind tăcut 
E.O. fi, conducerea secției da box 
a clubului Farul Constanța l-a 
retrogradat cu o categorie — pe 
timp de ] luni — dtndu-le, tn 
același timp, un ultim avertis
ment înainta de desfacerea oon- 
tractulul de muncă.

C. POFA-coresp. prinalpal

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI

»- VULTURUL DE MARE
din str. Bărfiției nr. 31 anunță că tn mod temporar, din cauza 
lucrărilor de amenajare, raionul de tricotaje pentru femei 
funcționează tn str. Bărfiției nr. 33, Iar raionul de încălțăminte 

pentru femei tn str. Șelari nr. 14

REȚINEȚI

La unitățile Bărăției nr. 33 și Șelari nr. 14 vă stă la dispoziție 
un bogat ți variat sortiment de tricotaje și încălțăminte pen

tru femei

De ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII 
cofetăriile : 

UNIVERSITĂȚII _ bd. Republicii nr. 6 
OPERETA — piața Splaiului nr, 3—5 
SUD — magistrala Nord-Sud col) cu bd. Md- 

rășești
IRIS — șos. Mihai Bravu nr. 119—121 
DOINA — jos. Ștefan cel Mare nr. 39 col) cu 

sir. Lizeanu
VICTORIA — calea Victoriei nr. 14, care prin 

telefon 14.96.31 primește și comenzi cu li
vrare la domiciliu

LIPSCANI — str. Lipscani nr. 81, care dispune 
în permanență de sortimente de prăjituri mici. 

Organizează în zilele de 8—9 martie expoziții 
cu vînzare de t torturi prăjituri, specialități, bom
boane fine de ciocolată, fursecuri, pișcoturj șl 
pachete cu cadouri.

Oferiți cadoul dv însoții de un produs de co
fetărie I
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Metalul București —
Deși realizată în urma unui 

penalty discutabil, victoria 
metalurgiștilor bucureșteni 
este meritată. Băieții antre
nați de Paul Popescu au a- 
bordat meciul cu mult cu
raj, au acționat mai grupat in 
cele două faze ale jocului, de 
apărare și de atac, și — lucru 
esențial — s-au orientat mai 
bine pe acest teren acoperit 
de un strat de zăpadă. Pentru 
noi a fost surprinzător (dar 
plăcut) de constatat cum di
vizionarii B imprimau balo
nului o circulație mai rapidă, 
fără opriri inutile, și mai ra
țională (desfăcînd jocul pe 
aripi, în special pe partea 
dreaptă, unde fundașul bă
căuan David se plasa aproape 
tot timpul defectuos) și cum 
încercau poarta mai des cu șu
turi de la distanță greu de blo
cat din cauza condițiilor difi
cile de deplasare a portarului.

Primul gol al învingătorilor 
a fost înscris dintr-o fază „lu
crată" : în min. 17, impetuosul 
lancu a fost deschis pe aripa 
dreaptă, a mai făcut cîțiva 
pași și apoi a centrat înalt, în 
careu, de unde Voinea, bine 
plasat, a reluat cu capul in 
plasă. Ghiță ieșise inoportun 
din spațiul porții. Metalur- 
giștii au dat tonul jocului și 
după gol. dîndu-ne ocazia să-l 
remarcăm, îndeosebi, pe Geor
gescu, un mijlocaș calm, clar
văzător și

Dinamo Bacău 2-1
precis în șuturile expediate de 
la distanță.

Băcăuanii (lipsiți de aportul 
lui Lică Nunweiller), care în 
general au avut o evoluție 
ștearsă în prima parte a me
ciului, au intrat mai deciși 
pe teren după reluare și, prin 
cîteva incursiuni la poarta iui 
Petre Iosif, anunțau, Intrucît- 
va, și golul egalizator. Aces:a 
a venit în min. 56, cînd Ene 
Daniel, bine servit de Simio- 
naș, a înscris imparabil, cu

Muncitorul Schela Mare —Jiul Petroșeni 0-1

stîngul, trimițînd balonul sub 
bară.

Cu n 
finiș s-a 
m: Kiss (aflat aproape întors 
cu spatele la adversar) cu b-a- 
țui puțin depărtat de corț. 
mingea fiindu-i șutată în mină 
de la aproximativ 3 m.

Arbitrul Nieolae Cursaru a 
fluierat 11 m și mijlocașul 
Georgescu l-a transfo~mat cu 
precizie ; 2—1 pentru Metalul 
Victoria și... calificare in tu
rul următor.

minute înainte de 
petrecut faza de 11

cu un tir destul de

Soda Ocna Mureș
După o 

tn care echipa gazdă a jucat cu 
mult elan, opunînd o dîrză re
zistență, U.T.A. și-a asigurat 
calificarea în partea a H-a a 
întîlnirii.

Textiliștii au practicat un joc 
destul de slab, departe de ade
vărata lor valoare. S-a simțit 
din plin lipsa lui Domide din 
atac și a Iul Pojoni din apă
rare, ambii accidentați. Oas
peții și-au revenit abia în fi
nalul partidei (cînd localnicii 
au cedat ritmul) și au înscris 
două goluri prin Moț (min. 65)

G. NICOLAESCU

U.T.Arad 0-2
repriză echilibrată,

Arieșul Cîmpia Turzii
Pînă în 

scorul era 
Steaua, întHnirea s-a asemă
nat cu un meniu de bună ca
litate, dar căruia îi lipseau 
condimentele necesare. Și iată 
că în min. 49, Saa — bine 
servit în careu — înscrie, a- 
dăugind partide; ceea ce spu
neam că-i lipseau: condimen
tele. A urmat, peste două mi
nute, un nou gol înscris de 
Mania și partida a ciștigatși 
mai mult în interes. Frenetic 
susținuți de o galerie cifrată 
la peste 4.000 de persoane, 
jucătorii de la Arieșul încear
că marea lovitură. In min. 58, 
Mihășan, singur in careu, a 
reluat pe lingă, ratind o oca
zie superrarisimă de goL Nu 
e mai puțin adevărat că oca
zia amintită a fost precedată 
de lovitura liberă expediată 
de Dumitriu III (min. 55) în 
bara transversală. Tot Dumi
triu III a ratat în min. 62 din 
careu, fiind singur cu porta
rul. In min. 67 Mihășan, com
plet liber în careu, reia cu 

Politehnica Galați ~
(după prelungiri)
Meci de 

dramatică, 
luptă epuizantă, pe ger, pe 
un teren desfundat, în care 
jucătorii au intrat pînă la 
glezne în noroi, ilustrativ pen
tru condițiile groaznice de joc 
este faptul că la sfirșitul par
tidei fotbaliștii păreau adevă
rate statui de... noroi. înaintea 
referirilor tehnice, vom con
semna, așadar, abnegația ju
cătorilor celor două echipe 
care au făcut o extraordinară 
risipă de energie. 'Tensiunea 
jocului a fost imprimată nu 
numai de puternica încleștare 
de forțe, ci și de palpitanta 
evoluție a scorului. După ce 
gazdele domină 
minute, irosind 
But eseu ocazii

și Axente (.nin. 81).
Cu toate că a părăsi: terenuL 

învinsă, echipa locail a Usa: 
o bună impresie prin jocul «â_ 
plin de vigoare și tnsnfkți». 
în mod deosebit ne-au reținu: 
atenția jucătorii î^rireri. Vas- 
cea și Spaniol (Soda) și PeOe»- 
cu, Broșovschl și Ia parte A- 
xente (U.T.A.).

A arbitrat foarte bine Goecc- 
ghe Vasilescu I, ajute: La tușe 

•de Radu Buzdun șt Carne. 
Papa (București).

ȘT. L4COB 
eoresp. p—jx.pel

Steaua 2-4
minutul 47 cînd 
de 4—0 pentru

mare intensitate
120 minute de

primele 60 de 
prin Adam și 
bune de gol,

c s.
învins elanul, 

caracterizat în 
meciul dintre

Experiența a 
Așa poate fi 
cîteva cuvinte 
C.S.M. Reșița și F. C. Argeș.
Fără a forța prea mult, arge
șenii au fructificat cu calm 
și pricepere două din cele trei 
mari ocazii de gol avute pe par
cursul celor 90 minute, asigu- 
rîndu-și calificarea „la pas“.

Cum era de așteptat, reșițenii 
au abordat partida cu elanul 
și ambiția caracteristice echi
pelor „mici", dar experiența 
adversarului și ratările copilă
rești ale lui Pătrașcu, Copă- 
ceanu și Comisar i-au împie
dicat să materializeze pe tabela 
de marcaj cele 60 de minute de

LOTO-
Doriți ca mîine 7 

șă fiți posesorul unui 
rism contra unei sume 
față da valoarea lui ? 
participați neapărat La 
rea specială Loto a Mărțișo
rului, la care se atribuie în 
număr nelimitat autoturisme : 
VOLGA, DACIA 1100, MOSK- 
VICI 408 cu 4 faruri și radio, 
10 autoturisme prin tragere la 
sorți : 2 DACIA" 1100, 2 MOSK- 
VICI 408 cu 4 faruri și radio, 
4 SKODA 1000 M.B. și 2 Tra
bant 601.

în afară de autoturisme mai 
puteți obține 50 excursii la 
Paris și pe Valea Loire!, pre
cum și premii fixe în bani.

Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai 
biletele pentru 
care poate să 
autoturism sau 
raport de numărul biletelor pe 
care le jucați). Pentru «ceasta 
vă reamintim că la tragerile 
anterioare majoritatea autotu- 
r(= elor au fost atribuite pe 
bilete seria M de 15 lei care

Pe terenul de la Schela 
Mare (un cartier al orașului 
Moreni) tînăra formație pe- 
trolistâ Muncitorul, din cam- 
pionatul județului Dîmbovița, 
a înfruntat echipa Jiul. Lo
calnicii au jucat majoritatea 
timpului de la egal la egal 
cu formația divizionară Și 
n-a lipsit mult ca ei să pro
ducă oea mai mare surpriză 
a „16'-imikw. AtaaanțM echi
pei locale au avut numeroase 

car nu le-au purta

fructifica. Astfel în minutele 
29, 30, 43, 68 și 85 au fost 
la un pas de a înscrie. Unicul 
gol oi partidei a fost —tercet 
de Cotormani In min. 33. S-au 
evidențiat Poeoarc, Iliescu de 
la Localnici, respectiv, Acri—, 
Libardi și Peroneacu de la 
Jiu-.

A arbitrat bine A. Alexa 
(iun. VUocaL

GH. njXCX cores?.

Pobba
Universitatea Craiova 

prelungiri} 
iar r eod&sas epalextd ta 
•sra. 14. La tncepaaul 
gzrilor Goraa tnjfte («rt 
*2X Chmte coadxc*. der eu.p£ 
«xno trr. «ensure creiteț: 
C bLemeaeo «țc. esaî rses. *51 
/* esi-„ IU, Teodosia rea.- 
țeșr» si tascrie fcs aoa, «>•- 
sercafnd o victorie ma—xd 
p eplgudd da ta da spec-

lateral pa Silceanu. Acesta, ve
nit in trombă, șutează tn poar
tă. Min 41: Pîrcilab este des
chis impecabil de Frățild. 
demarează, apoi centrează aces
tuia din urmi, care, cu un șut 
sec, «u mai lasă nici o speranță 
portarului Argeșeanu. Min. 70: 
același Frățriă urmărește o min
ge greșit preluată de un apără
tor eeatrol advers, insistă osu-

Minerul Anina —
Iubitorii fotbalului din Anina 

au trăit azi clipe de bucurie: 
echipa loc preferată a eliminat 
~ n cursa pentru Cupă cunos
cute formație ieșeană din divi- 
zte A, Politehnica. Liderul se
riei a V-a a diviziei C, Mine
rul. a făcut un joc frumos, nu 
»-a speriat de renumele adver
sarului său f! tn min. 28 reu
șește să deschidă scoruL prin 
Cuteanu.

reluare, oaspeții forțea
ză etalarea, dar apărarea lo
cate destramă atacurile iniția
te de Cuperman și Lupulescu. 
l-:y.atrva trece din nou de par
tea Minerului, care în urma u- 
om joc economicos, eficient, ri-

Dunărea Giurgiu

pra ei, cîștigă duelul și se în
dreaptă singur spre poartă. Go
lul a însemnat o simplă forma
litate. Deci, 4—0.

Brigada de arbitri din Bîrlad 
condusă 
tat bine 
fată.

F.R. FOTBAL
de N. Rainea s-a achi- 
de misiunea încredin-

Valeria CALINOiU
maestru emerit al sportului

© Suspendarea din

activitatea competi

țională a lui lancu
min. 55)

• Sancționarea cu

ultim avertisment a

jucătorilor Dobrin,

Politehnica lași 3-1
dică scorul la 2—0 (în 
prin Mathe. Spectatorii încura
jează frenetic formația lor, ie
șenii par derutați, prilej pentru 
Minerul de a mai marca un gol 
(3—0 min. 57, Cuteanu).

Gazdele opresc motoarele, 
par mulțumite de rezultat, per"
mițind studenților să treacă la I Dumitrache, Rugîu
acțiuni ofensive periculoase. In ■ ’
min. 80, portarul din Anina, 
Beker, apără în ultimă instanță 
un șut puternic al lui Lupu- 
lescu. Urmează (min. 82) o altă 
acțiune de atac a ieșenilor con
cretizată de Lupulescu : 3—1.

A arbitrat foarte bine brigada 
condusă de O. Comșa (Craiova).

GH. CRACIUNEL, coresp.

bei și Chivu

a

capul și Suohi cs dcS-
cultate

In restul reprizei secunde, 
am retnarcc eScriur.. e ambe
lor formații de a înscrie, dar 
ocB77t> au fost srcsrie. cu de
osebire de Sceeua: Vcxnea 
(min. 78), Dumitriu ni (arn. 
80), Crea.'-, (mia. 8C) iar
lovitura libert expetLată de 
SătmAreanu de la 25 m 
82) a zguduit din nou bara 
transversală.

Sintem datori și cu o ex
plicație privind foluriie în
scrise de Steaua in prima 
parte a întîlnirii. cînd forma
ția bucureșteană a jucat La 
nivelul unei divizionare A. 
Ele au fost marcate, in ordi
ne, de Tătaru (min. 5), Dumi
triu III (min. 24), Manea (min. 
43) și Tătaru (nun 46).

A arbitrat bine Aurel Pop 
(Oradea).

VICTOR MOBEA, 
coresp. princîoal

LEONIDA DONCEA, 
coresp.

Vagonul Arad 2-1 
scorul le devine favorabil, ca 
urmare a unui șut puternic 
sub bară expediat de la circa 
13 metri de Zotincă (min. 68) 
1—0. Meciul părea jucat. In 
min. 85, însă, arădeanul Adam 
șutează fulgerător de la circa 
10 metri și gol; 1—1. Urmează 
prelungiri. Arădenii, mulțu
miți cu un egal, caută să ma
cine jocul și timpul, în vreme 
ce gazdele atacă furibund. 
Același Zotincă (cel mai bun 
om al gazdelor) îl învinge cu 
o lovitură de cap (min. 102) 
pe Mat ache, care ieri a apărat 
eroic : 2—1.

Atît despre un meci epui
zant pentru jucători și... spec
tatori.

A arbitrat
A. Bentu

foarte bine 
București.

Mariu» POPESCU

F. C 0-2
pe terenul piteșteni-dominare 

lor.
Primul 

zut în min. 24, cînd C. Radu 
a executat un schimb de pase 
cu Țurcan și a țîșnit singur în 
careu, uluindu-i pe apărătorii 
localnici : 0—1. 10 minute mai 
tîrziu același C. Radu scapă 
din nou singur în careu și-1 
obligă pe Weichelt să trimită 
pentru a doua oară mingea la 
centrul terenului: 0—2.

A arbitraț bine Nieolae Pe- 
triceanu din București.

gol al partidei a că-

DUMITRU VIȘAN, coresp.

PRONOSPORT
martie 

autotu- 
infime 
Atunci 
trăge

puteți procura 
această tragere 
vă aducă un 

chiar două (In

vii asigură participarea la toate 
extragerile.

PRONOEXPRE3
Numerele extrase la concursul 

din 5 martie 1969.
EXTRAGEREA I : 10 16 17 14 

11 41
FOND DE PREMII : 454.942 lei 

plus 151.951 lei report la catego
ria I.

EXTRAGEREA a n-a : 31 37 33 
8 20 43 44

FOND DE PREMH : 371.655 lei.

LOTO
Premiile întregi și sferturi la 

tragerea din 28 februarie 1969.
EXTRAGEREA I : Categoria a 

Il-a : 3 variante Întregi a 30.713 
lei șl 4 variante sfert a 7.678 lei; 
a IlI-a : 92 a 1.545 lei și 56 a 386 
lei; a IV-a : 343 a 515 șl 218 a 
128 le! ; a V-a: 1507 * 148 lei 
șl 690 a SS lei.

Report categoria
EXTRAGEREA a 

ria A î 2 variante . _ 
lei ; Categoria B : 3 a 21.889 lei 
șl 7 a 5.472 lei; Categoria C : 10 
• 8.949 lei șl 7 a 2.213 lei; Cate
goria D 1 953 a 100 lei șl 1603 • 
U IM.

CîștigătorU premiilor de catego
ria A sfert sînt particlpanțil Stoe- 
dln Vasllle din București și Ră- 
suceanu Dumitru din comuna 
Băneasa jud. Ilfov,

I: 157.01» lei. 
n-a : Catego- 
Bfert a 51.988

Chimica Tîmâveni — 
2-3 (după 

Ia fața a peste de *ec- 
tewr_ A-SLA. Tg. Mare* a d*- 
tgat te umLA dupd pn£ux- 
gu-, uarixt'Lă GCtx joc =a- 
oua: 2—X

Gazdei* au poriâcaK go joc 
devtr. x reuțxd desecr: să 
pusă îs pensă peana «pa
rate cu bne ce Ăeu

An tacria. In tapai rege- 
Lamenter de joc. Mareșar 
(Eîa. 143. te.~te.~t (833 51)

C. ALEXE. coresp pcixripeL 
R. MUNTEANU. coresp

A. S. A. Tg. AAureș 
prelungiri'
peo’j-j A-SA. Tf. M-reș. res
pectiv locaș 4S< șc Rasa
— ~ pec.p*a TLr-

■u

Steagul roșu —Petrolul 2-1 (după prelungiri)

Chimia Rm. Vilcea
Fotbaliști de la Chimia au 

încercat să arate că nu me
rită să ocupe ultimul toc din 
divizia B. Ei au luptat mult in 
partida cu Farul (uneori, insă, 
apărătorii au intrat cam tare), 
au alergat poate in plus peste 
cit ar fi trebuit (dovedind o 
bună pregătire fizică) și «u 
avut momente cînd și-au domi
nat teritorial adversarul (intre 
minutele 10—25, 46—50, 57-65 și 
77—85). Dar, evidentele carențe 
de ordin tehnic și tactic i-au 
împiedicat să concretizeze. Pa
sele imprecise în apropierea 
careului de 16 m și trasul defec
tuos la poartă (nici un șut in 
spațiul porții în primele 45 de 
minute) au fost deficiențele cele 
mai pregnante.

Farul, evident, a fost supe
rioară adversarului : prin calm, 
prin jocul precis al mijlocași
lor Badea și Koszka, prin e- 
ficacitatea contraatacurilor. A- 
poi, Sasu — în bună dispoziție — 
î-a „executat* pe vilceni fără

Minerul Baia Mare 
(după prelungiri) 
Aproape 

au asistat 
cial al sezonului dintre Mine
rul ți „U“ Cluj. Timpul frumos, 
terenul bun, dorința de califi
care in etapa următoare a Cu
pei a ambelor formații au fă
cut să asistăm la 
disputat, Intr-un 
fiind necesare 120 
pentru desemnarea 
rei. Oaspeții sînt cei care do
mini, dar gazdele deschid sco- 

Ceahlăul P. Neamț —
Sarcina de a comenta jocul 

dintre fosta mea echipă, Dina
mo Budurești, șl cea locală, 
Ceahlăul, al cărei antrenor mi-a 
fost și tnttiul mentor tn ale 
fotbalului, ml-a prilejuit tn a- 
celași timp și emoțiile cuve
nite, inerente oricărui Început...

Jocul dintre Cea>’<ul și Di
namo București a t nit curio
zitatea a circa 5 000 de specta
tori veniți, In ciuda timpului 
friguros, să-și încurajeze echi
pa favorită. După un început 
promițător, <n care echipa lo
cală a abordat jocul cu mult 
curaj, treptat ea s-a stins, dină

w te în min. 4 parcă i-a dezar
mat. La o lovitură liberă de la 
Urna trimis mingea peste 
zid, la păianjen, transformîn- 
du-1 pe portar Intr-un specta
tor oarecare. Sasu a mai în
scris In, min. 56 (din pasa lui 
Kallo, după ce a driblat și por
tarul) și in min. 75 (după ce 
Tufan l-a pus in situația să tri
mită mingea în poarta goală).

Jocul a fost atractiv, iar pen
tru început de sezon ritmul 
mai mult decît bun. N-au lipsit 
nid fazele de poartă, dar n-au 
Lipsit nici ratările. Chimia a în
scris prin Mihăilescu (min. 77) 
care a șutat sec, trimițînd ba
lonul printre 8—10 jucători.

S-au remarcat Sasu, Badea, 
Koszka, Pleșa (Farul), Petrică. 
Mihăilescu și Stîngu (Chimia).

A arbitrat bine Emil Vlaicu- 
lescu (Ploiești), ajutat la linie 
de A. Munich și 
(București).

>
Constantin

I. Dancu

ALEXE

1-2

4 000 de spectatori 
la primul meci ofl-

un joc viu 
ritm rapid, 
de minute 
tnvingătoa-

rul tn min. 37 prin Neumayer. 
In repriza secundă inițiativa o 
au băimărenii, dar înscriu oas
peții prin Oprea (min. 60). Go
lul victoriei se marchează în 
prelungiri, după ce norocul le-a 
suri» mai mult studenților. A- 
ceiași Oprea a pecetluit victo
ria clujenilor (min. 109). Oas
peții au meritat victoria pen
tru jocul mai bun prestat în 
atac. A arbitrat corect C. Ni- 
țescu (Sibiu).

mare 
orice 
Fră- 

acest

T. TOHATAN, coresp. principal

Dinamo București 0-4 
posibilitate oaspeților să-și a- 
rate superioritatea. Tandemul 
Frățild — Dumitrache, tn 
vervă, avea si spulbere 
speranțe ale localnicilor, 
țilă, mai ales, a avut în
meci un rol de dispecer, împăr
țind pase ca pe tavă coechi
pierilor săi.

Cum s-a marcat T In min. 15 
Frățild trimite o pasă ideali la 
Dumitrache, pe centru. Acesta 
scapă de ultimul apărător ad
vers și înscrie primul gol. 
Min. 21: o fazi aproape iden
tică și din nou Dumitrache, cu 
un dribling scurt, U lansează

Metalul Hunedoara - 
(după prelungiri)
5 006 de spectatori au Înfrun

tat frigul pentru a urmări un 
joc disputa’, 
ce multe ori 
sportivității, 
fost superiori 
cir.d de altfel
nil prin Steiner, in min. 17.

In repriza a doua,, orădenii 
au echilibrat jocul ca urmare a 
automuițumirii de care au dat 
dovadă gazdele. El au reușit să

care, din păcate, 
a depășit limitele 
Hunedorenli au 
in prima repriză, 
au și deschis sco-

2-2
prin Mustață (min. 51 și 73) și 
asediază literalmente poarta lui 
Răducanu. Atacanții giurgiu- 
venL intre care excelează Gore, 
folosesc din plin avantajul vîn- 
tului semănind la fiecare atac 
panică in careul feroviar și o- 
bligind linia de fund, condusă 
de omniprezentul Dan, la o a- 
părare disperată. Pină la sfir- 
șitul celor 90 de minute nor
mala de joc, Rapidul se va 
stringe în fața propriului careu, 
degajind toate mingile la în- 
timplare și lăsîndu-i în atac 
numai pe Năsturescu și Mazu- 
rachi<t. Dunărea forțează victo
ria și este la un pas de a o 
obține, dar un plonjon salvator 
al Iui Răducanu deviază în cor
ner mingea trimisă de Mustață 
spre poarta goală (min. 84). 
Prelungirile în care nu se mai 
ir.-.implă nimic găsesc două e- 
clTipe epuizate, ultimele tresă
riri ale rapidiștilor neputînd să 
șteargă Impresia mediocră, lă
sată in orașul natal al lui Năs
turescu. Ne întrebăm care ar fi 
fost .soarta* calificării fără 
greșelile incredibile ale porta
rului Penescu ?!

I
Ovidiu IOANIȚOAIA

Crișul Oradea 1-2 
egaleze în min. 87 prin Kun II, 
care a înscris după ce, în prea
labil, și-a potrivit balonul cu 
mina fî

în prelungiri, orădenil pro
fită de o ezitare a apărătorilor 
hunedoreni și înscriu golul vic
toriei prin Petrescu (min. 103).

A arbitrat slab Victor Pădu- 
reanu — București, care a tole
rat jocul dur și a acordat golul 
înscris in min. 87 în condiții 
neregulamentare.

VOICU ALBU, coresp.

Luind în discuție unele mă
suri cu privire la reluarea cam
pionatului, in bune condițiuni. 
Biroul federal a fost informat 

. și despre 
jucători de 

din punct de vedere mo- 
cetățenesc.
această ocazie, s-a con- 
că abaterile multor ju- 
au drept cauză insufi- 
fermitate a unor secții

— printre altele 
comportarea unor 
fotbal 
ral și

Cu 
statal 
cători 
cienta ------- , ,
de fotbal în munca educativă I 
cu jucătorii.

Ele tolerează abaterile re
petate ale jucătorilor, săvîrși-1 
te atît pe terenul de joc citi 
și în afara lui. cu toate că ele 
umbresc prestigiul secțiilor res
pective, ca și al întregului fot-1 
bal.

Față de aceste stări de iu-1 
cruri, ținînd seama atît de U-1 
nele cazuri petrecute recent, I 
cît și în timpul desfășurării 
turului campionatului. Biroul I 
federal a hotărît suspendarea 
din activitatea competițională a 
jucătorului IANCU de la Farul 
Constanta pentru încălcarea 
normelor de comportare spor
tivă, situația lui urmînd a 11 
definitivată o dată cu înche
ierea anchetei întreprinse de 
F.R.F. De asemenea, au fost 
sancționați cu ultim avertis
ment jucătorii DUMITRACHE 
((Dinamo Buc.), DOBRIN (F.C. 
Argeș), RUGIUBEI (Dinamo 
Bacău), CHIVU (Vagonul Arad) 
care s-au făcut vinovați de a- 
baterl de Ia respectarea norme
lor de conduită fie pe terenul 
de joc, fie în afara acestuia.

Biroul federal recomandă 
secțiilor de fotbal să manifeste 
răspundere sporită pentru edu
carea cetățenească a Jucători-] 
lor, să nu îngăduie nici o com
portare care ar putea știrbi 
prestigiul fotbalului nostru.

Noul sezon competitional tre-l 
buie Început și din acest punefl 
de vedere Ia nivelul sarcinilor! 
de mare răspundere ce stau în 
fața fotbalului nostru în aceas-l 
tă perioadă șl la îndeplinirea] 
cărora trebuie să participe ac-| 
tiv toate secțiile de fotbal, in
diferent de categoria lor corni 
petițională.

m o n
îmi asum, în cadrul rubricii de față, în alternanță colegială cu 

excelentul meu elev de altădată, maestrul sportului VALERIU CA
LINOIU, răspunderea unor comentarii bilunare, pe marginea celui 
mai pasionant sport contemporani

Mă adresez, în prunul rînd, masei largi a cititorilor, dar scriu, 
în același timp, și pentru fotbaliști, pentru tehnicieni, conducători și 
suporteri, sperînd să găsesc audiență la toate aceste categorii înru
dite printr-o iubire comună.

Departe de a încerca să apar în postură profesorală de mentor 
„ex cathedra" sau ca deținător al unor rețete miraculoase în materie, 
mă voi strădui să ofer tuturor cite ceva din experiența unei jumă
tăți de veac de activitate ca jucător și antrenor în fotbalul românesc.

Jocuri de fotbal, jucători selecționabili, aspecte și probleme cu 
caracterul cel mai divers, pe plan intern și pe plan internațional, din 
existența acestui sport tumultuos și seducător — sînt numai cîteva 
dințr-o gamă de subiecte posibile, care cred că nu ne-ar putea lăsa 
indiferenți pe nici unul dintre noi.

Precizez că tot ceea ce voi scrie aici va reprezenta un purist de
vedere pur personal, liber de orice prejudecăți sau influente, slujind unui prin
cipiu de obiectivitate în caro cred.

Voi folosi, arma constructivă a criticii, dar nu mă voi feri să fiu expansiv atunci 
cînd se, vor ivi prilejuri de bucurie și satisfacții, căci fotbalul are și facultatea de 
a șterge barierele de vîrstă și de a face din noi toți cei care-1 îndrăgim o singură și 
veșnic tinără generație..

NU AVEM ÎNAINTAȘI?
Întrebarea nu-1 numai a noas

tră, ea poate fl pusă pe toate me
ridianele lumii, fiindcă dacă-1 
vorba de o criză, este o criză cu 
alt caracter decit cea economică
— ce se localizează de obicei geo
grafic și e specifică țărilor cu 
sistem capitalist — este o criză 
la nivel mondial...

Ea se relevă mal ales în întîl- 
nlrile de fotbal dintre echipe cu 
valoare apropiată, confruntările 
dintre formații de potențial dife
rit nemaiflind concludente din 
punctul de vedere al subiectului 
abordat.

Fotbalul modern a perfecționat 
în așa măsură jocul apărărilor, 
Incit sarcinile atacanțllor slnt In
finit mal grele decît în trecut.

Evident, nu-1 vom face pe Her
rera țap ispășitor, pentru „beto
nul" lui de la Internazlonale, el 
nu a făcut decît să intuiască, mal 
repede și mai bine decît alții, evo
luția fatală a unul proces.

Dar cum se poate rezolva a- 
ceastă problemă a atacanților dez
moșteniți de soartă în contextul 
fotbalului contemporan 7

Cum se poate descifra 
fel de enigmă șl de unde 
oare istețul capabil să 
șaradele Sfinxului de la 
noil Thebe a fotbalului de

Firește, nu ne gîndlm că vom 
reuși tocmai noi să găsim cu
vintele potrivite șl cheia unică a 
unei porțl atît de bine ferecate
— dar putem încerca cel puțin 
să dăm tîrcoale zidului înalt...

Aș zice că :
— trebuie să se găsească mij

loace noi pentru o mal bună pre
gătire a înaintașilor, sub toate 
aspectele, fizic, psihic, tehnic, tac
tic, adică să facem din atacanțll 
noștri niște cumularzi al tuturor 
caUtățUor pretinse de fotbalul 
modem ;

— trebuie să găsim, să descope
rim, să stimulăm jucătorii ds 
creație.

Căci;
Avem forță * viteză 7 Nu este 

de ajuns.
Avem tehnică, fără viteză șl 

tortă 7 Iar nu este te regulă.

Avem tehnică + forță + viteză 7 
E bine, insă Insuficient.

Se impune apariția jucătorului 
de înaintare care, posedind toate 
atributele enumerate mai sus, 
să aducă în plus ceva, un „ceva" 
de o extraordinară Importanță șl 
utilitate : gîndlrea, creația 
spontaneitatea.

Hal să împărțlm jucătorii 
fotbal in trei categorii șl să 
dem ce se intlmplă :

1. Jucători începători. Ei joacă 
mai mult cu picioarele.

Jucători buni, evoluați. 
~ _Lt șl

Șl

de 
ve-

E1
CU

o ast- 
va sosi 
dezlege 
porțile 

astăzi ?

greutate, temporlzîndu-1 la mijlo
cul terenului, prin pase scurte 
și studiu prelungit șl reușind, în 
plină dominare a Danzigului, să 
marcăm un gol, în repriza I, 
printr-o statagemă a Iul Sepl.

După pauză ne-am impus va
loarea șl jocul, cîștigînd în final 
cu scorul de 5—1.

Dar ce vreau să arăt 7 Aportul 
înaintării, jocul atacanțllor noș
tri. El a fost caracterizat în mo
dul cel mal exact șl lapidar In 
numai două propozițlunl din presa 
noastră sportivă de atunci :

„Bodola a fost remorcherul a- 
tacului, Sepi a fost creierul, Co
vaci a pus întotdeauna poanta, 
iar Glantzman torpila. Fiecare a 
jucat alt rol, toți la un loc 
format însă un tot admirabil 
chegat și splendid șlefuit".

Adevărul este — de ce să 
recunoaștem 7 — că astăzi
preocupăm prea mult de apărări 
șl prea puțin de atac.

In fotbal au existat întotdeauna 
creatori șl realizatori în același 
timp. Cine nu și-1 amintește pe 
Wlllmovschl, inter stînga al na
ționalei poloneze ani la rînd 7

Dar la noi 7 Nu l-am avut pe 
Baratky, Marian, Ozon, deopo-

2. ; ...... ___ ,
joacă atît cu picioarele, cît 
capul.

3. Jucători de clasă mare 
super-clasă. Aceștia joacă 
mult cu capul decît cu picioarele.

Bineînțeles, la mod figurativ 
vorbind.

Știm, jucătorii de clasă mare șl 
de super-clasă slnt rarități.

Totuși...
Cu jucători buni, ou jucători 

foarte buni luațl Individual, se 
pot realiza echipe redutabile, dacă 
reușim să corelăm Intr-un tot ar
monios calitățile excepționale cele ...... 
mai diferite ale membrilor din trlvă creatori și realizatori în ace- 
lot, așa cum dintr-o serie de piese 
valoroase șl' simple asamblate 
Ideal, se poate monta o mașină 
modernă de mare capacitate, in 
stare să atingă cel mai inalțl pa
rametri.

Vreau să Ilustrez ldeea printr-un 
exemplu care ml se pare foarte 
concludent, în sprijinul acestei 
teze. Un fapt trăit.

In anul 1932 jucam în deplasare 
sub titulatura România Nord- 
Vest, cu reprezentativa orașului 
Danzlg. O echipă extrem de vi
guroasă șl tenace, care ne-a pus 
multe probleme, în special în 
prima repriză. Adversarii noștri 
practicau un joc In mare viteză, 
incomod pentru stilul nostru mal 
tehnic, dar mal lent, erau tot 
timpul „peste noi", aproape că 
ne sufocaseră în primele 20 de 
minute. I-»m contracarat eu mare

șl de 
mal

au 
în

n-o 
ne

lași timp 7
In fotbalul românesc au apărut 

șl vor apare mereu jucători de 
acest tip nou — Dumitrache este, 
fără îndoială, unul dintre el — 
dar nu ne străduim îndeajuns 
să-l descoperim, să-l creștem, îl 
lăsăm să se piardă o dată cu ma
rea lor valoare internațională la
tentă...

Iar pe ceilalți, buni șl foarte 
buni, nu-1 folosim șl nu-1 strîn- 
gem la un loc, potrivit cu cali
tățile lor mari șl felurite, Intr-un 
tot organic șl masiv care să poată 
înfrunta cu calm și demnitate in
temperiile fotbalului modern.

Dacă doresc ceva cu pasiune șl 
eu ardoarea tinereții mele de altă
dată 
glc“ 
unic

pasiune șl 
>le de altă- 

este apariția „ochiului ma- 
al unul mare selecționer 
în fotbalul nostru.

Pelre STEINBACH



DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI:

NOI SUCCESE ROMÂNEȘTI LA CAMPIONATELE MONDIALE 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

• Ch. Berceanu, C. Turturea, S. Popescu fi N. Neguț — in cursa pentru medalii
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TOURNOI DE FRANCE 19C3

ROMĂMA A ÎNVINS SPANIA CU 18-14

In cea de a doua zi, „capi- 
tala“ ediției din acest an a 
campionatelor mondiale de 
lupte greco-romane, Mar del 
Plata, a fost zguduită de u- 
nele rezultate senzaționale. Ju
niorul român GHEORGHE 
BERCEANU, deși avea în fa
ță pe unul dintre pretenden- 
ții la medalii, bulgarul Ște
fan Anghelov, a reușit să fi
nalizeze numeroase procedee 
tehnice, unele mai spectacu
loase ca altele, la capătul că
rora, în finalul partidei, ta
bela de marcaj a consemnat 
rezultatul de 13—0 în favoa
rea lui Berceanu ! Vest-ger- 
manul WILFRED DIETRICH 
l-a invins de o manieră extra
ordinară pe canadianul Merv 
Holden în numai 28 de se
cunde, iar în cel de-al doilea 
meci al reuniunii l-a surcla

sat pe bulgarul Petar Donev. 
fixîndu-1 cu umerii pe saltea 
în minutul al doilea. Campio
nul mondial NIKOLAI IAKO- 
BENCO (U.R.S.S.) a fost for
țat de bulgarul Ștefan Petrov 
să încheie partida la egali
tate.

Șirul unor astfel de rezul 
tate l-am putea continua, dar 
ne grăbim să relatăm amă
nunte despre comportarea 
sportivilor noștri, mai ales că 
la patru categorii, înaintea ul
timei zile de concurs, ei se 
află în lupta pentru medalii.

După spectaculoasa victorie 
din primul meci al reuniunii 
de ieri (n. r. marți noaptea) 
GH. BERCEANU avea să în
tâlnească un adversar de cer
tă valoare — sovieticul Vla
dislav Kostov. Acționînd cu 
mult curaj, Berceanu a acu
mulat un avantaj de două 
puncte în repriza secundă, în 
urma unor fixări la parter, 
iar în cea de a treia a trecut 
pe lîngă victoria prin tuș, scă-

Comentatorul nostru, TITINEL TEODORESCU, 
transmite din Ljubljana:

IERARHIILE HOCHEIULUI
® Cea mai puternică grupă B © Forța pe primul plan
© Dar și tehnica ® Echipa României are nevoie de 4 

puncte. Le va realiza ?
După cum se știe, actuala 

ediție a C. M. de hochei pe 
gheață se desfășoară după o 
nouă formulă, echipele R. D. 
Germane și R. F. a Germa
niei, în trecut componente ale 
grupei A, participînd de data 
aceasta în categoria secundă. 
Astfel, întrecerile de la Lju
bljana au devenit mult mai 
ridicate ca valoare, unele din
tre partidele de pînă acum 
(Iugoslavia — R.F.G. sau 
R.D.G. — R.F.G.) situîndu-se 
la un nivel apropiat de jocul 
practicat de elita hocheiului.

In plutonul fruntaș — com
pus inițial din formațiile 
R. D. Germane, R. F. a Ger
maniei și Poloniei, călite 
mulți ani în jocurile din 
grupa A — se străduiește să 
pătrundă selecționata Iugo
slaviei, care a manifestat o re
marcabilă putere de luptă și 
o dozare judicioasă a efortu
lui, cîștigînd la diferențe mi
nime cu Italia și Austria. In 
a doua jumătate a clasamen
tului întrecerea se caracteri
zează printr-o luptă acerbă, 
pentru evitarea ultimelor două 
locuri, care aduc după sine 
retrogradarea în grupa C. 
Pînă acum doar ultima cla
sată părăsea seria secundă. 
Iată de ce fiecare joc a de
venit, de fapt, o veritabilă 
încleștare. în care factorul fi
zic și cel psihologic sînt ho- 
tărîtori. Dîrzenia cu care este 
abordată fiecare fază îi soli
cită la maximum pe hocheiști. 
Cerințele au devenit mai mari 
și datorită arbitrajelor, care 
nu numai că sînt largi, dar 

I chiar îngăduitoare. In acest 
Icontext, hocheiul — cel pu- 
Ițin așa cum se joacă la Lju
bljana — a devenit în primul 

Irînd o chestiune de forță și 
Ide rezistență. Era normal. 
I așadar, să se distanțeze și să 
[se distingă echipe cum ar fi 
Icele ale R. D. Germane, Po- 
lloniei și R F. a Germaniei, 
I posesoare ale unei pregătiri 
(fizice desăvîrșite și dispunînd, 
lîn general, de jucători cu un 
(gabarit corespunzător.
| N-ar trebui totuși să se 
(creadă că hocheiul contempo- 
Iran a devenit o simplă bătă- 
llie pe gheață, deoarece jocu
rile urmărite pînă acum au 
(dovedit că succesul surîde a- 
(celor echipe care sînt înzes- 
(trate. în același timp, cu o 
| tehnică avansată și cu un 
(patinaj de mare abilitate.
| Sînt aici cîteva individuali

tăți de o înaltă clasă, dar 
majoritatea jucătorilor din e* 
chipele fruntașe posedă în
treaga gamă a alergării pe 
patine. Frîne. starturi, întoav 
ceri rapide toate sînt cunos
cute la perfecție. în plus, la 
acești virtuoși ai patinajului 
crosa se transformă parcă In
tr-o prelungire a mfinii. Stă- 
pînirea pucului și precizia 
transmiterii lui reprezintă, de 
asemenea, arme de mare 
eficacitate în lupta pentru 
victorie.

în această conjuctură. sar
cina echipei române este mai 
grea ca niciodată. Lăsînd Ia 
o parte unele condiții obiec
tive (accidentări, unele chiar 
grave, erori de arbitraj), tre
buie arătat că jucătorilor 
noștri și, în special celor tineri, 
nou introduși în echipă, ie 
lipsesc deocamdată multe din 
cunoștințele necesare unei e- 
voluții încununate de succes 
în această atât de puternică 
grupă B a campionatelor 
mondiale. Din comportarea de 
pînă acum, reiese că echipa 
noastră nu deține un poten
țial care să i permită să facă 
față disputei de pe gheată pe 
parcursul celor trei reprize, 
în fața unor adversari extrem 
de tari. Tată și o temă de re
flecție pentru viitorul pro
gram de pregătire-.

Ce se poate întâmpla de a* 
cum încolo ? Ducă jocul cu 
Norvegia — care cu un pljs 
de atenție, în special din par
tea portarilor (în primul rfnd 
a lui Dumitraș), s-ar fi put-t 
ciștiga — singura posibilitate 
pentru echipa noastră de a 
se menține în grupa B este 
ca îp următoarele trei meciuri 
să acumuleze 4 puncte. Nu 
va fi ușor, dar nu este nici 
imposibil.

pîndu-și adversarul dintr-o 
poziție favorabilă. Decizia ia 
puncte i-a netezit însă drumul 
spre medalia de aur pe care 
o va putea cuceri dacă în 
partida următoare cu irania
nul Alibadi Rahim (ce s-a 
disputat miercuri, după mie
zul nopții) va obține un re
zultat favorabil. Oricum, Ber
ceanu candidează la o meda
lie.

La categoria următoare, 52 
kg, CORNEL TURTUREA a 
înregistrat o victorie relativ 
comodă la americanul Peter 
Chavez cu o diferență de 11 
p. în cel de-al doilea meci, 
insă, cu suedezul Kjiel Fern- 
strom, românul a trecut prin 
multe emoții. Se apropia sfîr- 
șitul partidei și Turturea era 
condus cu un punct Cu un e 
fort de voință demn de toată 
lauda el a „plecat* într-un 
dublu «alt, din care suedezul 
n-a mai putut ieși. Cu lacrimi 
de bucurie, reprezentantul țâ
rii noastre a fost purtat pe 
brațe de colegii săi aflați în 
preajma saltelei. Așadar. Tur
turea a intrat îr. cursa pentru 
o medalie. în meci decisiv il 
va întâlni pe Fîuz Aluzadeh 
(Iran).

Sentimentul bucuriei din 
delegația noastră avea să fie 
însă anihilat la categoria 57 
kg. ION BACIU, după ce l-a 
învins la puncte pe bulgarul 
Hristo Traikov, a terminat >a 
egalitate cu Rustem Kazakov’ 
(U.R-S.S). acumulind fatidi
ca cifră a celor șase puncte de 
penalizare și părăsind astfel 
competiția. A fast apoi rindul 
lui PETRE COMAN (caL 62 
kg) să treacă pe banca elimr 
naților. Este ace-, arat că In 
turul II el a obținut un re
zultat bun. depățindu-1 la 
puncte pe finlandezul Matu 
Laakso. dar in următorul Co
ma.*. a pierd jt pr.n tuș par
tida cu campionul olimpic și 
mondial Roman Rurua 
OSS)

Optimismul a revenit în 
tabăra română o dată cu

disputarea partidelor de la 
categoria 68 kg. SIMION PO
PESCU, comportîndu-se exce
lent, a înregistrat două victo
rii înainte de limită, în fața 
americanului T. Buzzard și a 
japonezului Y. Takahashi 
Deci, după trei partide, Popes
cu nu are nici un punct pe
nalizare, anunțîndu-se preten
dent la o medalie. în semifi
nale, el îl va întîlni pe vest- 
germanul Klaus Rost care are 
3,5 p penalizare.

Și NICOLAE NEGUȚ (cat. 
90 kg) se află în cursa pentru 
medalii după disputarea par
tidelor din tururile 2 șt 3. El 
l-a învins prin tuș pe elveți
anul Etienne Martinetti și a- 
poi la puncte pe norvegianul 
Haakon Owerbi, totalizînd un 
singur punct de penalizare. 
Urmează însă meciul decisiv, 
din semifinale, cu Al. Jurke- 
vici (U.R.S.S.), care a cîștigat 
toate partidele prin tuș. Deci, 
medalia lui Neguț depinde de 
rezultatul acestui meci.

In sfîrșit, NICOLAE MAR- 
TINESCU (cat. 100 kg.) a in
trat bolnav pe saltea și nu a 
putut obține decît două de
cizii de egalitate în întâlnirile 
cu L. Eriksson (Suedia) și E. 
Fulton (Canada). în semifi
nale, alături de Martinescu au 
intrat N. Iakovenko, Eriksson, 
Petrov și norvegianul Hem 
Tore. Așa că Martinescu cu 5 
puncte penalizare nu mai are, 
practic, posibilitatea de a as
pira la o medalie.

Iată și cîteva rezultate de la 
categoriile unde nu avem re
prezentanți, CAT. 74 KG. : W. 
Yamagata (Japonia) b.p. A. 
Liden (S.U.A.), M. Poikala 
(Suedia) egal A. Schrother 
(R.F.G.), E. Tapio (Finlanda) 
b.p. D. Raicev (Bulgaria): 
CAT. 82 KG; O. Bliadze 
(U.R.S.S.) b.t. I. Speers (Cana
da), M. Nenadic (Iugoslavia) 
b.t. O. Rojas (Argentina), J. 
Karlstrom (Suedia) b.t Y. 
Wells (S.U.A.); CAT. + 100 
KG: A. Roscin (U.R3.S.) b.t 
L. Brevo (Argentina).

PARIS, 5 (prin telefon). — 
întrecerile de handbal din ca
drul lui „Tournoi de France 
1969” au început cu partida din
tre echipele României și Spa
niei. La capătul unui meci în 
care jucătorii români nu au 
strălucit, reprezentativa țării 
noastre a cîștigat cu scorul de 
18—14 (11-7). Iată pe scurt și

evoluția scorului : 1—0, 1—2,
4-2, 7-3, 9-5, 11-7, 13-10,
17-10 și 18-14.

Arbitrii francezi Collot și 
Tschanz au condus următoarele 
formații : ROMANIA : Penu 
(Orban) — Gruia 4, Oțelea 1, 
Guneș 3, Popescu 1, Dumitru 2, 
Samungi 4, Nica 3, Goran, Mol

dovan, Gheorghievici ; SPA
NIA : Perramon (Hualde) - 
Rochel 5, Lopez—Balcells, Gam
boa 1, Alonso 1, Medina 1, Mo- 
rera 4, Mirete 1, Alcadâ 1, Ar
ne, De Miguel.

în meciul următor, selecțio
nata română va întîlni forma
ția Franței.

1. R D G.

CLASAMENT

2. Polonia 4 4
3. Iugoslavia 4 3
4. R.F a Germaniei 4 2
5. Austria 4 1
6. Norvegia 4 1
7. România 4 0
8. ItaUa 4 0

4 4 • 1 41— 8 I
« • Z2— * I 
il »— 1 • 
0 2 13—12 4
1 t 4—15 3 
1 2 12—25 3 
0 4 16—26 •
0 4 5—21 •

Iată ultimele rezultate : Austria 
— ItaUa 3-1 (0-0, 2-0, 1—1) șl 
Polonia — Iugoslavia 4—1 (2—i, 
0-0, 2—0).

Programul de azi. In ordine : 
R.D.G. — Austria. Polonia — 
Norvegia. R.F.G. — Italia șl In 
meci vcJetâ la ora 21 .M (ora 
României) România — Iugo
slavia.

UMPî2Uni£ E»C?OE DE ATLETISM PE TEREN ACOPERIT

PARADEI

Marți seara. in agitația cuiș- 
nuită a Gării de Nord, un mic 
grup se increțxa spre atce.e- 
rari Tîahșoara—Belgrad. De 
n-ar fi fost pcăjiniie demas.'a- 
toere aje lut Piștaiu. poete că 
cetățenii din gară nia n-ar S 
fost avizat: ci este vorba de 
o delegație sportivă. cu atât 
mai cult cu cit trei dintre 
ccrnpcoenț.i acesteia aveau 
matricole de liceu pe mir.ece 
paltoenelor. Șase băieți și trei 
fete au făcut deplasarea la 
Belgrad pentru a înfrunta o 
puternică concurență euro
peană. în cadrul celei de-a 
IV-a ediții a Jocurilor conti
nentale de atletism pe teren 
acoperit Este. indiscutabil, 
cea mai tânără formație cu 
care atletismul nostru se pre
zintă la startul unei competi
ții de o asemenea amploare : 
media de virată a celor trei 
-e.? este de 18 ani și 8 luni, 
a băieților 22 de ani. Mai no
tăm faptul că, exceptând pe 
Sertar. loan (prezent la con
cursul preoiimpic din 1967 de 
la Mexic) și pe Vasi’e Săni- 
can (participant la C.E. de la 
Budapesta), nici unul dintre 
ceilalți atleți români n-a mai 
abordat un concurs atât de 
tare. Iată numele celor care 
au făcut deplasa ea. vârsta lor 
si cele mai bune rezultate din 
acest sezon cocnpetițional : 
Tamas Szabo (18) — 5JB s pe 
50 m. Nicolae Perța (24) — 6,7 
s pe 50 mg. Șerban Ioan (21) 
2,16 m la înălțime. Dinu Piș- 
talu (23) 5,01 m la prăjină.

NUMELOR SONORE
Vasile Sârucan (24) 7,68 m la 
lungime, Caro! Corbu (23) 16,37 
m Ia triplu, Aura Petrescu 
(21) 6,4 s pe 50 m. Elena Mirza 
(18) 74 s pe 50 mg și Alina 
Popescu (17) 5,9€ m la lungi-

Centrul de presă al între
cerilor va fi inaugurat abia 
JcL în cadrul unei festivități 
oficiale. Pînă atunci, colegul 
Jeremiri de la redacția ziaru
lui ^Sccrt*-Becgrad ne-a ofe
rit cu amabilitate dteva date 
interesante : la competiție vor 
fi prezentâ 362 participanți, 
din care 279 atleți activi (95 
femei), din 23 de țări. De no
tat că o sută dintre competi
tori au purtat în timpul J.O. 
sombi'ero-urile mexicane. Din
tre concurenți remarcăm pe 
Irena Kirszenstein-Szewinska 
(Polonia), pe recordmana 
mondială la disc Liesel Wes- 
termann (R.F.G.) care acum 
va arunca la greutate, pe ir
landezul Noel] Caroll, pe cam
pioana olimpică la 400 m. Co
lette Besson (Franța) etc.

Cea mai valoroasă probă se 
anunță a fi săritura în înălți
me bărbați, care reunește 20 
de atleți, în majoritate cotați 
cu cifre de peste 2,10 m: Henry 
Elliott (Franța), Valeri Skvor- 
țov și Valentin Gavrilov 
(U.R.S.S.), Rudolf Baudis 
(Cehoslovacia), Rudy Koppen 
(R.D.G.) și alții. I.a prăjină, 
se detașează medaliații olim
pici Claus Schiprowski (ar
gint) și Wolfgang Nordwig 
(bronz), Heinfried Engel — 
5.23 m în acest sezon, Ghenadi 
Bliznetov, Kjel Isaksson, iar 
la lungime Pertti Pousi. Lynn 
Davies. Klaus Beer. Deci, o a- 
devărată paradă a numelor so
nore !

ASPARUHOV (Bulgaria)

Șl MANCHESTER UNITED
Aseară, la Viena, în meci re

tur contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni", echipa Rapid 
Viena a întâlnit pe Manches
ter United. Meciul s-a înche
iat la egalitate: 0-0.

După prelungiri:

AJAX - BENFICA 3-0!
PAAIS — De mult timp, capi

tala Franței nu a cunoscut o ani
mație atit de mare pentru un 
meci de fotbal, ca pentru cel de 
al treilea joc din sferturile de 
finalâ ale CC-E-. dintre Benfica 
Lisabona și Ajax Amsterdam. De 
fapt, pamda trebuia sA se des
fășoare ia lumina reflectoarelor 
pe -Parc des Princes' singurul 
stadion din Paris cu instalație 
pentru nocturna, dar pentru că 
cererile de bilete au depășit cu 
mult capacitatea acestui stadion, 
jocul a fost programat după 
masă, pe stadionul Colombes. 
Aproape 70 000 de spectatori au 
umplut, pînă la refuz, tribunele 
stadionului. Dintre aceștia 20 000 
au fost olandezi și tot atiția por
tughezi... Cei prezenți n-au avut 
însă ce regreta. După 9o de mi
nute de luptă acerbă scorul a 
rămas alb, deși olandezii au avut 
cîteva ocazii mai clare. în pre
lungiri, olandezii au jucat exce
lent și, avînd o mai bună pre
gătire fizică, au cîștigat pe merit, 
cu 3—0 ! Au marcat Cruyff (min. 
92), Danielssen (min. 100), Swart 
(min. 103).

Arbitrul francez Roger Marchin 
a condus echipele : AJAX AM
STERDAM *: Bals — Suurbier, Va- 
sovici, Hulshof, Dunvenbode, 
Groet, Pronk (Mulder), Swart. 
Cruyff, Danielsson, Keyzer. BEN
FICA : Jose Henrique — Adolfo. 
Humberto Coelho, Humberto Fer
nandez, Cruz, Toni, Jacinto, Gra- 
ca, Torres, Eusebio, Simoes (Jose 
Augusto).

Slalom la Zakopane
VARȘOVIA, 5. — Proba mas

culină de slalom uriaș din ca
drul concursului internațional 
de schi de la Zakopane a fost 
cîștigată de italianul Renzo 
Zandegia. In proba similară fe
minină, victoria a revenit schi- 
oarei franceze Monique Bert- 
het.

IN MECI AMICAL:
BULGARIA-R.D. GERMANĂ 3-1

SOFIA. — De la corespon
dentul nostru. întâlnirea ami
cală dintre selecționatele di
vizionare ale Bulgariei și 
R. D. Germane (de fapt echi
pele reprezentative) s-a în
cheiat cu victoria echipei bul
gare, cu scorul de 3-1 (1-1). Cu 
toate că terenul a fost desfun
dat, cele două formații au 
prestat un joc viu, cu multe 
faze spectaculoase. Scorul a 
fost deschis de oaspeți prin 
Frenzel (min. 5), iar gazdele 
au egalat prin Kotkov (min. 
30) și apoi au înscris alte două 
goluri prin Jekov (min. 59 
Și 74).

Brigada de arbitri români 
Gh. Limona, Al. Toth și Emil 
Martin, a condus corect o par
tidă dificilă.

BULGARIA : Semionov — 
Peșev, Penev, Jecev, Gagane- 
lov, Bonev, T. Kolev, Popov, 
Asparuhov (Jekov), Kotkov, 
Dermendjiev.

R. D. GERMANĂ : Croy — 
Frassdorf (Lauck), Zapf, Do- 
bermann, Urbanczyk, Korner, 
Lowe, Hamann, Frenzel^ 
Kreische (Sparwasser), Vogel.

IN SEMIFINALELE C.C.E.
învingătoare cu 3—0 în 

primul meci, Manchester Uni
ted s-a calificat în semifina
lele competiției.

La meci a asistat și antre
norul italian Feruccio Valca- 
reggi.

Toma HRISTOV

0 nouă echipă a Angliei?
în meci amical, la 12 martie, 

pe stadionul „Wembley", din 
Londra, selecționata Angliei va 
întîlni echipa Franței. Antre
norul echipei engleze, sir Ram
sey, întâmpină dificultăți în 
ceea ce privește alcătuirea for
mației. Se pare că el nu va 
apela la Bobby Charlton, Nobby 
Stiles, Bob McNab, John Rad
ford, Tommy Wright și Alan 
Ball. Ramsey Intenționează să 
prezinte jucători din echipa de 
tineret (sub 23 de ani). Antre
norul echipei Angdei este plă
cut impresionat de maniera de 
joc a fundașului Cooper, exce
lent în jocul modern. In ve
derile lui Ramsey au mai in
trat Jeff Astle și Allan Clarke 
care, se pare, vor juca împo
triva Franței. Aceștia s-au re
marcat în campionat printr-o 
mara eficacitate.

Meciul va fi arbitrat de 
Zsolt (Ungaria)

★
In campionatul englez : Burn

ley-Manchester City 2—1 (1—1); 
Coventry — Sunderland 8—1 ; 
(1—0) ; Notthingham Forest- 
Queens Park Rangers 1—0 
(1-0)

Slovan Bratislava a dispus din nou de Torino

JOKL (Slovan Bratislava)

BRATISLAVA. Slovan— 
Torino 2—1 (1—0). Joc retur 
în sferturile de finală ale Cu
pei cupelor (în tur: 1—0). 
Timp excelent; teren bun; 
20 000 spectatori. Au marcat: 
Horvath (min. 25), Hlavenka 
(63) și Carelli (88). Din min. 
30 Slovan a jucat în 10 oa
meni, în urma eliminării lui 
Hrdlicka. Arbitrul austriac 
Schiller a condus echipele i

SLOVAN: Vencel — O. 
Zlocha, Hrivnak, Horvath, J. 
Zlocha, Hrdlika, J. Capkovici, 
Cvetler, Moder, I. Capkovici, 
Jokl.

TORINO: Vieri — Poletti, 
Fosati, Puia, Cereser, Agrop- 
pi, Carelli, Ferrini, Combin, 
Moschino, Facchin.

Slovan s-a calificat în se
mifinala competiției.

La Vail (Colorado)

începe „Meciul celor 5 
națiuni" la schi

NEW YORK, 5 (Agerpres) — 
In stațiunea de sporturi de 
iarnă Vail (Colorado), începe 
tradiționala competiție interna
țională de schi denumită „Me
ciul celor 5 națiuni”, la care 
participă echipele Franței, A- 
ustriei, Elveției, Canadei și 
S.U.A. întrecerile programează 
probe alpine. în prima zl se 
va desfășura proba de coborîre 
(băieți și fete). Specialiștii a- 
cordă cele mai mari șanse de 
victorie schiorilor austrieci. Din

echipa Canadei va lipsi cam
pioana olimpică Nancy Greene, 
care a renunțat la competițiile 
internaționale din acest sezon.

TELEX
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„Echilibristul" — așa și-a intitulat fotograful amator 
Wladimir Szczerbowicz din Lodz această fotografie care 
ne înfățișează intr-o postură deosebit de spectaculoasă un 

concurent de motocros.

TURNIR PE... 
MOTOCICLETE 1

Pentru a reglementa o 
veche dispută, doi fotba
liști din orașul brazilian 
Manaus au făcut să re
învie turnirurile de altă
dată, dar folosind moto
ciclete in loc de cai și 
revolvere în locul lănci
lor. Cei doi „cavaleri" 
s-au reîntâlnit, după un 
antrenament, pe șoseaua 
națională Manaus — Ita- 
coatiara. Ei și-au ambalat 
motocicletele șl s-au în
dreptat unul spre celălalt 
trăgînd focuri de revol
ver. Lio, în vîrstă de 24 
de ani, atins de trei 
gloanțe, a fost internat 
într-un spital. învingăto
rul, Berto, fără să aștep
te felicitările, a fugit în 
mare viteză.

Cu toate că nu fusese 
lovit de nici un glonte, 
Berto era cit pe ce să fie 
ucis cîteva minute mai 
târziu, cînd s-a ciocnit 
cu un automobil șl a fost 
trîntit la pămînt. Dar el 
a urcat din nou pe moto
cicletă și a dispărut, 
fiind căutat acum de po
liție.

Cearta dintre cei doi 
jucători ai echipei „Na
țional Amazonense” du

rează de cîteva luni și a 
alimentat din belșug cro
nicile sportive din Ma
naus.

PREGĂTIRI 
„SPECIALE* PENTRU 

MONDIALELE 
DE HOCHEI

Federația suedeză de 
hochei pe gheață, organi
zatoarea campionatului 
mondial (grupa A) pro
gramat între 15 și 30 
martie a dat dovadă că 
se preocupă de toate as
pectele legate de buna 
desfășurare a întreceri
lor. S-a anunțat astfel că 
în cadrul pregătirilor 
„organizatorice" va fi a- 
menajat un cabinet den
tar la stadionul Johan- 
neshov din Stockholm, e- 
chipat special pentru a 
trata toți dinții... rupțl. 
De asemenea, loja spe
cială pentru hocheiștii 
penalizați va fi mărită, 
fiind cea mai încăpătoa
re din întreg perimetrul 
stadionului. Anunțînd a- 
ceste măsuri, federația 
suedeză nu a omis însă 
să-șl exprime speranța că 
cele două „Instalații” nu 
vor fi totuși prea mult 
solicitate I

UN CANGUR... 
BOXER

Ralph Phillips, un 
membru al Corpului de 
gardă al palatului regal 
britanic, a crezut că se 
va distra puțin boxînd 
cu un... cangur, pe care 
l-a întâlnit, alături de 
stăpînul său, în holul u- 
nul hotel din Liverpool. 
Remarcind că animalul 
poartă mănuși de box, 
Phillips a luat poziția de 
„gardă". Cangurul nu a 
așteptat o a doua invita
ție, pentru a-1 plasa o 
directă care l-a trîntit la

pămînt Numai interven
ția stăpînului care și-a 
trimis „elevul** în colțul... 
holului l-a ferit pe Phil
lips de o corecție mai 
severă.

Cangurul, numit „Skip- 
py“, efectuează în pre
zent un turneu în An
glia, fiind adus din Aus
tralia. „Skippy, a decla
rat stăpînul lui, John 
Roberts, este antrenat să 
înceapă să lovească cind 
cineva adoptă o poziție 
asemănătoare boxerilor. 
El lovește atit de repede 
incit abia pot si-l o- 
presc".

Ralph Phillips a primit

Fără cuvinte

lecția fără supărare. | 
„Nu intenționez si mi I 
plîng conducerii hotelu
lui — a spus eL A fost I 
vina mea*. i

NOUA CARIERĂ I
A LUI BO NILSSON I

In lumea sportului cu I 
balonul rotund din Sue- ■ 
dia, Bo Nilsson era unul • 
dintre cei mal cunoscuți I 
„cavaleri ai fluierului”. • 
El a condus numeroase ■ 
meciuri din prima dlvi- I 
zie pînă recent, cînd me- • 
dicil l-au interzis să mai • 
apară pe terenurile de I 
fotbal din cauza tensiu- • 
nil sale arteriale ridica- ■ 
te. Dar Bo Nilsson nu a I 
putut renunța la sport. ■ 
El a îmbrăcat patinele și ■ 
a devenit arbitru de ho- I 
chei. Se pare că schlm- * 
barea l-a priit. El a fost I 
desemnat „cel mal bun | 
arbitru* al recentelor - 
campionate mondiale de I 
hochei cu mingea (ban
dy), desfășurate in Sue- I 
dia. Cit privește boala I 
sa, Nilsson a declarat: . 
„Am fost atît de soliei- I 
tat si conduc meciuri de 
bandy și hochei pe ghea- I 
ți din prima divizie, in
cit în ultimele săptămîni 
nici nu am avut timp si 
mă mai duc la medic".

Atleta franceza Gislalne Bar 
nald a egalat recordul țării 
sale în proba de săritură în 
înălțime cu performanța de 
1,76 m.■
Cursa cicliști Internațională 
Nice — Selllans (160 km) a 
fost ciștlgată de Raymond 
Poulldor în 4h02:35. După 
2:38 a sosit belgianul Monty, 
care a cîștigat sprintul pluto
nului. Italianul Felice Gi 
mondi a ocupat locul 13, cu 
o întîrziere de peste 3 min.■
Intilnlrea internațională de 
tenis de masă dintre selecțio
natele Angliei șl U.R.S.S., dis
putată la Eastbourne (Sus
sex), contînd pentru cupa 
„Ligii europene", a revenit 
jucătorilor sovietici cu scorul 
de 4—3.■
Campionatul de cros al An
gliei a fost cîștigat în acest 
an de Mike Tagg, care a par
curs 14,5 km în 47:47. Pe lo
cul secund s-a clasat Taylor 
— 48:27, Iar locul trei a fost 
ocupat de Wright — 48:46.■
Cea de-a 2-a etapă a competi
ției cicliste „Turul Levantu
lui” (Elche — Benldorm. 142 
km), a revenit rutierului spa
niol Elorriage în 4h22:22. La 
20 sec. de învingător a sosit 
plutonul condus de belgianul 
Eddy Merckx. In clasamentul 
general conduce spaniolul 
Lopez Rodriguez cu 7hl6:43, 
urmat de Merckx — același 
timp.

La Palatul Sporturilor din 
Paris s-a disputat meciul pro
fesionist de box dintre fran
cezul Jo Gonzales șl maroca
nul Messlm Cohen. Gonzales 
a obținut victoria prin k.o. în 
rundul 3.
■
Turneul internațional de șah 
de la Olot (Spania) s-a în
cheiat cu victoria marelui 
maestru belgian O’Kelly, care 
a totalizat 7 p. L-au urmat în 
clasament Marovid șl Ivkov 
(ambii Iugoslavia) 6V. p, Po- 
mar (Spania) 6 p. etc.

Marele premiu al Europei, 
cursă Internațională de trap, 
desfășurată pe hipodromul 
San Siro din Milano, a reve
nit calului francez „Vat“ con
dus de Jean Riaud.


