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Azi, la Poiana Brașov,

START ÎN CAMPIONATUL BALCANIC DE SCHI
• Ultimii dintre oaspeți, sportivii iugoslavi, au sosit In miez de noapte
• Programul

' POIANA BRAȘOV, 7 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Gazda din acest an a Cam
pionatului balcanic a intrat 
în stăpînirea unei ierni pe 
care, poate, alte dăți, schiorii 
și-au dorit-o cu ardoare. O 
iarnă în toată regula, cu 7—3 
grade sub zero, cu ninsoare 
bogată peste striaturile de omăt 
deja de proporții respectabile. 
Totodată și o iarnă oare
cum paradoxală pe oare, de 
fapt, prea des citatele „babe“ 
nu o pot justifica integral. 
Este, insă, o iarnă care bucură 
pe majoritatea celor prezenți 
la Poiana Brașov. La urma 
urmei, pentru asta au și venit. 
S-ar putea, însă, ca pentru 
unii, în speță cei ce se îngri
jesc fără răgaz de amenajarea 
piftiilor și mai ales a celor 
alpine, bătaia de cap să creas
că direct proporțional cu pros
pețimea stratului de nea. Schi
ul rpmânesc dă Un examen 
important și, cu toate că a 
mai trecut cu succes asemenea 
probe, sau poate tocmai din 
acest motiv, buna pregătire 
este obligatorie.

Și sportivii au în față teste 
severe, iar pentru unii dintre 
ei luarea de contact a consti
tuit în ultimele două zile preo
cuparea de căpetenie. Ați ghi
cit, probabil, că ne referim 
la schiorii străini, prea puțini 
dintre ei avînd pînă acum pri
lejul de a concura pe pistele 
locale. Întîrziați, sportivii iu
goslavă (oare au încheiat în 
miez de noapte o călătorie 
grea, plină de peripeții, cu 
microbuzele), au făcut vineri 
serioase eforturi pentru a re
cupera întârzierea, dovedindu- 
se. mai ales alpinii, cei mal 
activi. Și corpul tehnic, în 
care includem (poate nu prea 
ortodox, dar totuși real) pe 
conducătorii de delegații, an
trenori, arbitri și organizatori, 
au avut un program încărcat, 
constînd din clasicele ședințe 
tehnice, trageri la sorți, defi
nitivări de formații etc.

Iar, în sfîrșit, seara, într-un

In ultimele zile ale Iul 
Ianuarie, coloanele ziaru
lui făceau loc unei propu
neri : înființarea unor
cercuri de admiratori al 
marilor sportivi. Iată că, 
invitația, fără a se lăsa 
prea mult așteptată; a 
fost onorată de primul 
răspuns. întîii ghiocei ca
lendaristici au adus ves
tea că la Clubul sportiv 
școlar din Capitală pentru 
a se asigura un contact 
direct Intre medaliații o- 
limpici și tineretul școlar, 
s-a luat hotărîrea consti
tuirii „Cercului admirato
rilor medaliaților olim
pici", primul de acest gen 
din țară. Profltînd de 
amabilitatea tovarășului 
THEODOR BOLEA, preșe
dintele clubului, am reu
șit să aflăm cîteva amă
nunte în avanpremieră 
(premiera urmînd să aibă 
loc mîine, la ora 10 în 
sala de festivități a liceu
lui Nicolae Bălcescu) : 
„Avînd în vedere că în 
cadrul clubului nostru au 
crescut o pleiadă de spor
tivi fruntași, unii dintre 
ei medaliați olimpici, 
ne-am gindit ca, în semn 
de omagiu, să organizăm
.... .................. ... i iiiiimw

PRIMUL
PAS

„Cercul admiratorilor 

medaliaților olimpici"

un Cerc al admiratorilor 
medaliaților olimpici. La 
invitația noastră au răs
puns favorabil Mihaela 
Peneș, Mihai Turcaș, Vio
rica Dumitru și Mihai Țiu. 
Pot deveni membri ai a- 
cestui cerc elevii, sporti
vii, secțiile sportive, șco
lile generale și liceele din 
Capitală care solicită în
scrierea și care acceptă 
regulamentul de funcțio
nare. Deci, porțile sînt 
larg deschise tuturor celor 
care doresc să-i *
de aproape pe 
unor medalii 
Membrii cercului 
pun să organizeze 
niri, antrenamente în școli 
și în secțiile sportive ale 
clubului, participarea la 
unele competiții școlare, 
invitarea de către meda- 
liații olimpici a unor ti
neri talentați la o serie de 
îrtîlniri amicale, fotogra
fierea în grup și acorda
rea cu prioritate a auto
grafelor și încă alte multe 
acțiuni pe care le trec la 
capitolul surprize. Sperăm 
ca prin această inițiativă 
să contribuim la cunoaș
terea mai apropiată a zei
lor sportului nostru, să 
sădim in cît mai mulți 
tineri dragostea pentru 
practicarea diferitelor dis
cipline sportive44.

Este, fără îndoială, un 
început buh. De aceea ne 
exprimăm speranța că 
membrii acestui cerc vor 
face tot posibilul ca acti
vitatea lor să fie cît mai 
interesantă, cît mai atrac
tivă, iar numărul „i 
ratorilor44, cît și al 
miraților44 să crească 
tinuu. Și pentru că 
vechi proverb spune 
o floare nu se face 
măvară“, vom fi 
bucuroși de a anunța în
ființarea șl a altor cercuri 
de admiratori ai marilor 
sportivi în toate colțurile 
țării.

E. FÂNTANEANU
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Relatare telefonică de la trimisul nostru 
special la Mar deî Plata, DAN GARLEȘTEANU

BUCURIE PENTRU „GRECO - ROMANE"
întrecerilor • Performanțele de pe Vitoșa obligă
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Mîine pe stadionul Giulești:

I m «tea Parcul sportiv Dinamo găzdu- 
te te <n 1XM jocul dintre formațiile 
serve : D_camo București—A S.A. Tg.

DtKAMO BUCUREȘTI — F. C. AR- 
: xfv-—e -Cupei României*, se va disputa

DLMIMCA LA

accepte lupta.
sportive, participind in corpore 
la meciul de la stadionul Bris- 
tor (ciștigat, după cum se știe, 
de Bonavena în repriza a S-a 
prin abandonul adversarului) 
și la partidele de la Casino.

Vineri a fost zi de destin
dere pentru luptătorii de la 
greco-romane. Pe plaja de la 
Mar del Plata și-au făcut apa
riția Și sportivii români. Dar, 
n-au putut să facă o baie de 
soare ca lumea. Și nu pentru 
cd vremea n-ar fi fost frumoa-

(Sontinuare in pag. a 4-a)
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decor Intre feerie șl descrie
rile din romanele lui Dickens, 
pe patinoarul din Poiana Bra
șov a avut loc ceremonia ofi
cială, solemnă, de deschidere 
a celei de a doua ediții a Cam
pionatului balcanic de schi.

Programul acestei cotnpecițîi 
prevede ca mîine (nr. i astăzi), 
schiorii din Bulgaria. Grecia. 
Iugoslavia. România și Turcia 
să-și dispute următoarele pro
be ! ora 8,30 : fond 15 km se
niori, ora 8,45: fond 10 km 
Juniori, ora 11: slalom uriaș 
pentru seniori și juniori. Du
minică vor avea loc ștafetele 
3 X 10 km seniori, 3X5 km 
juniori și cursele de slalom 
special pentru seniori și ju
niori. în încheiere, reamintim 
pe oeupanții primelor locuri 
la ediția inaugurală a Campio
natului balcanic desfășurat

anul trecut în Bulgaria, pe 
Vitoșa ! slalom uriaș seniom : 
J. B. Jakopiri (Ivgoalavia'. X D. 
Munteanu. 3. G. TâcAraș ; «le- 
lom uriaș juniori J L D Lori: 
(Iugos’a—'a), 2. V. Crepri X t 
Penev (B-algaris); «ia-'c-s spe
cial seniori: 1 D>n Crtsseo.
X P. Șaiamar.-ov. 1 M Gaspar- 
Skj ; ^alom special jnniori: 
L Gh. Vulpe. X V. CrrtoL X 
D. Lach ; food 15 kw seniori t 
1. P. Panktn- (Bulgaria). X St 
Mitkov (B'Jjzaua). X V. A*>- 
ghe'ov (Bulgaria); ștefesa 
3 X 10 km seniori.: 1 Roerâ- 
nia. 2. Bulgaria, X Iuroeia-.ha. 
La această ediție nu s-au dis
putat probe de 
juniori.

După cum se 
români au avut
remarcabilă, cucerind trei din 
cele șase titluri de campion:

— oacâ.:

Es • perrir—, 
rafiftn* «per-t- 
oeCgL

g russu-s«m.mu

Ora 16.15 — Meciul 
de hochei România — 
Austria, din cadrul gru
pei B a C.M. de la Lju
bljana - (transmisie di
rectă)

Ora 19,15 
'port.
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CAMPIONII MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI, LA BOX
Finaliștil campionatului na

țional de box (etapa pe muni
cipiul București) au luptat a- 
seară cu o ardoare deosebită 
pentru a-și ciștiga dreptul să 
participe, mai departe, în etapa 
zonală a competiției. Arbitrul 
orădean Mihelfi, care a asistat, 
de data aceasta ca neutru la 
disputele finale, remarca stilul 
combativ, tendința unora din
tre participanți de a practica 
un box tehnic, eficace. într-a- 
devăr, pugiliștii care au ciștigat 
titlul, ca și unii dintre învinșii 
lor, merită felicitări pentru mo
dul cum s-au prezentat. Evi
dențieri deosebite se cuvin bo
xerilor de la clubul Olimpia, 
antrenați de Șt. Iordache și M. 
Doculescu, care au reușit să a- 
ducă clubului lor patru titluri.

Dinamovistul Giugea a comis 
la început cîteva greșeli tacti
ce, aruncîndu-se uneori desco
perit în atac. Pe parcursul me
ciului, el și-a reglat bine tirul, 
punctînd deseori cu directul de 
stingă, și cîștigind pe merit în 
fața Iul Petrescu (Rapid). Do- 
san (Grivlța Roșie) a întîlnit un 
adversar dificil (Boț — Voința), 
foarte puternic dar, deplasin- 
du-se excelent a evitat atacu- 
rile boxerului de la Voința, și 
a punctat hotărit, cîștigind pe 
merit la puncte. Budu (Dinamo) 
l-a învins prin abandon în re
priza a IlI-a pe Paraschiv (Ra
pid), după ce rapidistul mai fu
sese numărat de arbitru. Atît 
N. Tudor (Semănătoarea) cît și 
M. Ovldoianu (Rapid) au făcut

cunoștință cu podeaua într-o 
singură repriză. Rapidistul a 
fost însă numărat de două 
ultima oară fiind K.O.

Iată celelalte rezultate : 
Paraschiv (Olimpia) b.p. 
Stanciu (Olimpia), Șt. Hirșu 
(Olimpia) b.p. I. Ștefan (C.S.Ș.). 
M. Boteanu (Gr. Roșie) b. K.O. 
2 I. Balint (Rapid), V. Marines
cu (Olimpia) b.p. S. Iorgu 
(IEFS), G. Lucian (Olimpia) b. 
K.O. 2 A. Iordache (Progresul). 
M. Niculescu (Voința) b.p. M. 
Dicu (Semănătoarea).

n buchet, de freziî in cutie de 
fiplâ. petrecută cu șnur alb- 
roșu de care atîrnâ, șirag, măr- 
țișoare — pentru mamele noa
stre, pentru soțiile noastre, 
pentru codanele noastre, pen

tru logodnicele sau iubitele noastre. Mă
car astăzi, dacă nu în fiecare zi, cum 
s-ar cuveni...

Cu toată ironia umoriștilor hebdoma
dari, gestul este simbolic, chiar dacă 
numai anual. Sentimentele nu se mă
soară cu cronometrul, ca la 50 m gar
duri. Registrul lor se întinde de la o 
clipită la eternitate.

Așadar, cite o garoafă și cite un măr
țișor celor patru sportive medaliate 
olimpice Lia, Viorica, Mihaelo și Ileana, 
care au făcut din atletismul românesc 
o disciplină preponderent feminină ; 
floretisfelor Ecaterina, Ileana, Olga, Ma
ria și Ana, care de mulți ani nu coboa
ră de pe podiumul laureaților, dînd un 
exemplu molipsitor camarazilor de 
armă, chiar cînd nu sînt soții lor ; Vio- 
ricăi, caiacistei care încearcă să egaleze 
gloria flăcăilor din Deltă ; gimnastelor, 
care fac tentativa de a reînnoda o tra
diție uitată la termele lui Caracala ; în 
definitiv și cu aceeași plăcere, tuturor 
sportivelor din România și din lume, 
pînă la riscul epuizării serelor de la 
Codlea și a panourilor catifelate cu 
gîze, trifoi cu patru foi și inimioare.

Așadar, o azalee și un mărțișor doam
nei Inger K. Frith, prima femeie din 
lume care deține fotoliul prezidențial 
al unei federații internaționale (anume 
al celei consacrate unui vechi și viitor 
sport olimpic : tirul cu arculț și care a 
avut candoarea de a anunța public că 
se simte rănită în orgoliul ei feminin 
cînd scrisorile ce-i parvin la Crowthor- 
ne, în comitatul Berkshire, sînt titrate 
„domnule președinte I"

Așadar, o hortensie și un mărțișor 
custodei muzeului sportiv din orașul el
vețian Băle care, cu prilejul tradiționa
lului festival „Gymnaestrada 1969" din 
iulie, va deschide o expoziție intitulată 
„Femeia si sportul".

Nu ne-am amintit de toate acestea 
pentru că azi este 8 Martie, dar ca să 
nu fim taxați drept ipocriți, să recunoaș
tem că am păstrat vorbele frumoase și 
gingășia de care sîntem capabili toc
mai pentru ziua femeii. Și pentru că 
sîntem generoși, revărsăm flori și măr- 
tișoare peste tot, cu gîndul că, la urma 
urmei, orice am face, complimentul tre
buie să ajungă un an de zile I

Tovarășe ale noastre de toate gradele 
de afecțiune sau de rudenie, fiți liniș
tite 1 Chiar de ar dispărea florile de 
pe pămînt sau mărțișoarele din galan
tare, noi tot vă iubim...
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Foto i V. BAGEACGheorghe Fazekaș (Dinamo), liderul întrecerii de seniori
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FINISULUI

Sîmbătă și duminică, ]a 
Cluj, se vor desfășura pri
mele meciuri din cadrul 
actualei ediții a campiona
tului national de scrimă pe 
echipe.

CAMPIONATELE DE PATINAJ ARTISTIC ÎNAINTEA
După zile de ninsoare și vânt, 

neprielnice pentru patinaj, în sfîr
șit, ieri, gheața patinoarului „23 Au
gust" s-a prezentat — datorită stră
duinței deosebite a amenajatorilor 
— în condiții optime de 
Era și timpul, fiindcă 
competiție cei mai buni 
candidați: la titlurile de

O dimineață întreagă i 
la disputarea figurilor > 
probă decisivă pentru stabilirea ba
gajului tehnic al concurenților. La 
băieți, tînărul Gheorghe Fazekaș 
s-a arătat din nou cel mai bine pre
gătit, acumulînd avans de la prime
le figuri și majorîndu-1 apoi la ul
timele trei paragrafe, cele mai di
ficile. Iată clasamentul, înaintea fi
gurilor libere : 1 Gh. Fazekaș (Di
namo) 5-520,3 p; 2. M. Comanici 
(Din.) 10-461,2 p ; 3. D. Sandu (Con
structorul) 15-443,6 p ; 4. E. Tăujan

concurs, 
intrau în 
patinatori, 
seniori, 
am asistat 
obligatorii.

(IEFS) 20-386,0 p: 5. D. Czeisner 
(Petrolul Brașov) 25-372,3 p.

Și în întrecerea fetelor, in frunte 
se află cea mai tinără dintre con
curente. Desenînd cu siguranță pe 
gheață. Beatrice Huștiu s-a distanțat 
încă de la început de toate celelalte 
concurente. Ordinea clasamentului, la 
capătul celor 6 figuri obligatorii este 
următoarea: 1. Beatrice Huștiu
(Din.) 5-529.1 p ; 2. Rodica Dîdă 
(IEFS) 14-455,4 p ; 3. Doina Ghișerel 
(Școala sportivă nr. 2) 14-458,9 p ; 
4. Constanța Ionescu (Constr.) 17- 
449,8 p ; 5 Adina Caimacan (IEFS) 
25-424,1 p. Actuala deținătoare a 
titlului. Elena Moiș (IEFS), s-a re
tras după a treia figură.

Cu o zi înainte, au luat sflrșit între
cerile celorlalte categorii. Iată cla
samentele finale • COPII I Fete : 
1. Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 5-316,0 
p: 2. Gabriela Ion (Șc. sp. 2) 12- 
286,7 p; 3. Mirela Goleanu (Din.)

13-281,2 p ; 4. Alexandrina David 
(Dinamo Brașov) 22-258,4 p ; 5. So
rina Sfetcu (Din.) 25-253,6 p ; 6. 
Clara Biro (Olimpia Cluj) 28-245,0 
p. JUNIORI II Fete: 1. Adriana 
Preda (Constr.) 5-458,8 p, 2. Gabrie
la Voica (Din.) 12-390,2 p ; 3. Elke 
Seewald (Petr.) 14-378,8 p; 4. Ga
briela Cosmaciuc (Din.) 19,5-348,0 p ;
5. Oltea Stoian (Petr.) 24,5-333,2 p ;
6. Doina Bigică (Constr.) 30-279,6 p. 
JUNIORI I Băieți: 1. M. Popescu 
(Constr.) 5-681,6 p ; 2. At. Bulete 
(Șc. sp. 2) 10-669,6 p ; 3. L. Cozia 
(Constr.) 15-581,8 p. Fete: 1. Ma
riana Ionel (Șc. sp. 2) 5-692,4 p ; 2. 
Anca Tănase (Șc. sp. 2) 10-668,0 p ; 
3. Doina Mitricică (Șc. sp. 2) 17-646,3 
p ; 4. Marianne Klockner (Petr.) 18- 
628,1 p ; 5. Maria Nagy (Ol.) 508,1 p.

Astă seară, de la ora 19,30, senio
rii dispută ultima probă, a figurilor 
libere.

FLORIN GHEORGHIU
conduce la Manila

In turneul international de șah de la 
Manila (Filipine), după disputarea a 8 
runde, conduce reprezentantul României, 
marele maestru Florin Gheorghiu, care 
a acumulat 8 puncte. Pe locul doi — fili- 
pinezul Marai ja cu 6 p.

Schimbare de lider

Rd. V.

în turneul maeștrilor
Cîștigînd partida întreruptă cu Ș. Teo- 

dorescu și învmgindu-1 — în runda a 9-a 
— pe A. Urzică, maestrul internațional 
Victor Ciocîltea a trecut in fruntea clasa
mentului turneului de șah din Capitală. 
El are 6’/j p, fiind urmat de Th. Ghițes- 
cu 6 p D. Drimer și A. Urzică 5'/3 p, D. 
Ghizdavu, Gh. Mititelu, S. Segal și P. Voi- 
culescu 5 p etc.
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IN PLINA IARNA — ANTRENAMENTE

înotul este astăzi un fenomen de 
avangardă în sportul mondial. Atenția 
cu care*este urmărit provoacă adesea 
reacții din cele mal diferite. înțelege
rea dimensiunilor acestei discipline 
sportive se face anevoie tocmai datorită 
faptului că la noi în țară ea nu este 
tratată decît ca o oarecare disciplină 
sportivă de performanță.

Dinamica recordurilor în 
această disciplină a făcut în 
dese rînduri obiectul atenției 
specialiștilor. Surprind, la 
prima vedere, mulțimea 
probelor, a distanțelor, a 
procedeelor și a vîrstelor. 
Doar Ia prima vedere, pentru 
că la o privire mai atentă e 
normal ca un copil de 10 ani 
să aibă obiective diferite de 
un copil de 14 ani, de exem
plu. Cine dorește să se do
cumenteze găsește surse sufi
ciente în materialele din 
R.D.G., unde există recorduri 
pentru fiecare probă și pentru 
fiecare clasă școlară și care 
se înregistrează începînd cu 
bazinele de 12,5 m, rod al unei 
organizări sportive minuțios 
elaborate.

Dl Gore e pregătit să asiste 
la festivități de premiere o- 
limpică la înot, în care cîști- 
gătorii vor coborî din căru
cior. Ocazia se va lăsa mult 
așteptată. Se pare că cea mai 
caracteristică trăsătură a îno
tului de performanță este ti
nerețea. Și totuși, de regulă, 
înalta performanță este rezer
vată înotătorilor cu state de 
serviciu îndelungate.

Plecînd de la premisa că 
reacțiile scrise sau orale avi
zate, sau mai puțin, sînt ma
nifestări de bună intenție, în 
rubrica pe care am onoarea 
s-o deschid azi, vreau să ex
prim, fără reținere, punctul 
meu de vedere asupra cauze
lor care măresc continuu dis
tanța ce ne separă de ni
velul mondial în acest dome
niu.

Decalajul existent pe plan 
sportiv este o consecință a 
acțiunii îndelungate a unor 
factori care pot fi înlăturați. 
Explozia contemporană a îno-

tulul mondial nu este un fe
nomen cu rădăcini înfipte 
prea adînc în istorie. în 1952, 
Ungaria era o putere mon
dială la înot Reculul ei ac
tual este provocat de expan
siunea unor țări care au pro
cedat la o judicioasă organi
zare a activității sportive a 
copiilor, Iar înotul de perfor
manță nu este decît o conse
cință a acestui fapt

In Istoria omenirii, înotul 
exprimă civilizația. Scăldăto- 
rile publice apar și însoțesc 
primele urme de organizare 
socială, dovedindu-și necesita
tea pină în zilele noastre. Pen
tru o școală în oricare cartier 
nou al unui oraș românesc 
termoficat un bazin școlar în
seamnă un spațiu de 15 m în 
lungime și are nevoie de 
10 m cubi de apă, care, puțind 
fi schimbată zilnic, nu mai 
necesită filtre. Aceste bazine 
au un singur dezavantaj : nu 
se fac singure.

Apa din paharul natației 
noastre este agitată în false 
probleme. F I N.A., in urmă cu 
13 ani, cînd lumea anglo-sa- 
xonă înota doar în bazine 
măsurate în yarzi, a fost ne
voită să legifereze ca singură 
lungime regulamentară pentru 
omologare de recorduri mon
diale bazinul de 50 m. Mă
sura a fost dictată de nece
sități de standardizare inter
naționale. Adoptarea mecani
că a unei astfel de hotăriri 
este de natură să frineze pro
gresul, orieit de lent ar fi el, 
al înotătorilor români. Singura 
răsplată morală a enormului 
travaliu depus de un înotător 
de performanță este recordul 
Recordul este esența și sim
bolul sportului individual. Este 
finalitatea splendidei monoto-

nil a antrenamentului de 
înot înotul nu mai este un 
sport de sezon și adoptarea 
mecanică a acestei hotărîri la 
noi ar însemna să lipsim 6 
luni pe an înotătorul de com
petiție. Antrenamentul și con
cursul în bazin scurt formea
ză și accelerează. Statistica pe 
1967 a celor mai buni perfor
meri americani în bazine 
scurte și lungi, la toate vîr- 
stele, dovedește că numai con- 
curenții din grupa peste 17 
ani realizează, în medie, o a- 
meliorare tehnică care îmbu
nătățește 
bazine 
pectat 
cel de 
înoată 
fără să supere pe nimeni și 
fără să jeneze să i se spună 
record. în marile concursuri 
de iarnă se înoată 1 650 yarzi 
în bazin de 25 yarzi. Rațiunile 
F.I.N.A.-ei nu sînt rațiunile 
fiecărei națiuni și cine sus
ține că înotul în bazin mic 
e treabă de 
să ne arate 
crobat. Noi 
formăm și
Uităm că sîntem handicapați 
la execuțiile tehnice de apa 
nepermis de opacă și negli
jent întreținută. Promit că 
pentru primul candidat român 
la omologarea unui record 
mondial să solicit organizarea 
unui concurs la Cluj. Dar 
pînă atunci și pînă cînd fie
care oraș va avea un bazin 
de 50 m, să nu ne împiedi
căm de fleacuri.

performanțele în 
de 25 m. Cel mai res- 
record american este 
la 100 yarzi, care se 

în bazine de 25 yarzi,

acrobat îl rugăm 
un astfel de a- 
toți căutăm să-1 
nu prea reușim.

Remus DRAGUȘANU
antrenor

SUB PANOU...
sitatea Timișoara (a) șl Univer
sitatea Cluj (d) Iată șl clasamen
tul Înaintea acestor etape :

1. Din. Buc. 19 18 1 1581-1328 37
2. Steaua Buc. 19 18 3 1801-1265 35
3. Poli. Buc. 19 13 6 1329-1241 32
4. Rapid Buc. 19 12 7 1455-1391 31
5. „U- Cluj 19 9 19 1297-1301 28
6 Poll. GI. 1» 9 10 1334-)353 28
7 „U- Timiș. 19 8 11 1392-1387 27
8. I.C.H.F. 19 7 12 1292-1338 28
9. Poll. Bv. :? 7 12 1254-1361 26

10 I.E.FS. 19 7 12 1185-1264 28
11. Farul C-ța 19 6 n 1157-1275 25
12. Poli. Iași 19 2 17 1196-1571 21

• Etapa a XX -a a campion*-

SI PROBE DE
3

înSpre deosebire de alți ani. 
pregătirea trăgătorilor cu arma 
cu alice Federația română de tir. 
mal bine organizată, a reușit 
să impună un ritm susținut de 
muncă, în vederea Îndeplinirii 
obiectivelor fixate. Asigurarea ba
zei materiale prin achiziționarea 
munițiilor necesare, dotarea tră
gătorilor cu arme corespunză
toare, punerea în funcțiune a u- 
nef fabrici de talere bine utilată 
chiar în Incinta poligonului — 
cît șl alcătuirea unul calendar 
intern șl internațional adecvat — 
toate acestea creează premisa ca 
în viitor, rezultatele obținute sâ 
fie pe măsura condițiilor avute.

Cu toate câ lama aspră și pre
lungită a îngreuiat desfășurarea 
antrenamentelor In aer liber de 
pe poligonul Tunari, pregătirea 
metodică 
național, 
burile și 
xistente 
Mare, a
tate, fapt care a dat posibili
tatea, in special skeetiștllor, să-și 
îndeplinească Indicii obiectivelor 
din etapa I.

în acest sens putem remarca 
că volumul antrenamentelor a 
crescut față de anii precedențl, 
iar colegiul de antrenori a orga
nizat în ianuarie — februarie 
două antrenamente controlate in

a trăgătorilor din lotul 
cît și a celor din clu- 

asociațiile sportive e- 
în București șl Baia 
continuat eu regulari-

vederea verificării stadiului 
pregătire a trăgătorilor noștri.

Cu această ocazie, la cele două 
antrenamente controlate organi
zat pe 50 de talere, au participat 
peste 55 trăgători, lucru îmbucu
rător dacă ținem seama de con
dițiile atmosferice de loc prielnice 
în care s-au desfășurat întrece
rile.

Anallzfnd această primă e*apă 
de activitate, potențialul trăgă
torilor. dt șl comportarea lor 
meritorie, se poate trage con
cluzia că pregătirea a fost con
tinuă. cu un volum de muncă 
bine dozat, ceea ce presupune 
că si performanțele vor fi 
dorite.

Putem remarca fan*ul cl 
de ne acum se evidențiază 
gători ca Gheorehe Sencovici. 
Florisn Turc*”'co. Dumitru Rvd!- 
tu. El au rtspuns cu seriozitate 
Ia « pregătire comnletă. îndepli
nind o doleanță din 
rrivire la 
fizice

Tot 
țlona 
Chilul 
obligativitatea 
lor de talere 
doul ședințe 
pe săptămînâ 
judldoasl. O 
este strict 
de talere, veșnic mobil pe tra
iectoria talerului, avînd nevoie 
imperioasă de forți pentru a sus
ține arma, viteză de reacție fată 
de catapultarea talerului, re
zistență pe cele două-trei rile de 
concurs, ca și indemîr.area ne
cesară dobortrtl țintelor.

Slntem convinși că muncind in 
permanență cu același simț de 
răspundere rezultatele bune ale 
trăgătorilor cu arma de vînă- 
toare 
lucrul 
du-șl

CONTROL LA TALERE

Ducasse

Basmele

crud, omul a ales înfrîngere 
și sclavajul. E curios ce-ți 
poate rămîne de la un ciclist 
evadat din pluton o dată pen
tru totdeauna.

cele

biră 
t-ă-

1-eeut cm 
necesitatea pregătirii 

generale.
la acest capito’ vom men- 
f aptul că hotă rf "ea role- 
de antrenori referitoare la 

tuturor *răgători- 
de a oadicipa la 

de pregătire fizică 
a fost extrem de 

asemenea pregătire 
necesară. trăgăt?rul

nu vor inttrzia să apară, 
din timpul iernii dovedin- 
astfel marea sa utilitate.

prof. I. LOVINESCU 
antrenor

Doi băieți din noua echipă 
ciclistă antrenată de S'tablin- 
ski — Bon și Ducasse — au 
fost găsiți asfixiați in camera 
lor de hotel, dimineața. Echi
pa ciștigase cu o zi înainte 
prima cursă a sezonului. Bon 
și Ducasse plecaseră seara, 
sus, anunțîndu-și colegii că 
fac o dimineață lată, să nu-i 
trezească nimeni. Noaptea, 
gazele au scăpat dintr-un apa
rat de încălzire și duși au fost, 
amîndoi, in cea mai lungă 
„evadare" din pluton... Mi-a 
rămas de la Ducasse un ni
mic, o durere : în ’67, în turul 
Spaniei, proaspăt profesionist, 
valet în echipa lui Janssen, 
Jean-Pierre a purtat timp de 
10 etape tricoul amarillo. Pre
sa era vrăjită, nimeni nu știa 
cine-i Ducasse, 10 zile omul 
acesta a trdit ca un erou de 
poveste, dar toți știau că Du
casse nu va ciștiga turul. Și 
el o știa. El era valetul lui 
Janssen, el era servul acestui 
nobil, omul care „făcea jocul", 
ingăduindu-i stăpînului să 
controleze cursa. In a 17-a 
etapă, Ducasse s-a dat deo
parte și Janssen s-a așezat li
niștit pe primul loc. Ducasse, 
sclavul disciplinat, sacrifica
tul conștient, a venit al doi
lea. Mare succes. Cred că nu
mai eu și el știam că dacă 
voia, dacă se revolta, dacă nu 
mai accepta rolul, dacă-și 
sfida st Spinul — turul Spa
niei era al lui. Dar tînăr,

Emil — spune Dana Zatop- 
kova — are un talent necu
noscut dumneavoastră și sur
prinzător : știe să povestească 
copiilor povești, li face să 
ridă, ti face să se dea peste 
cap cu ceea ce-i trece lui prin 
cap, are adică fantezie _ și 
umor, cum zic criticii serioși. 
Ar trebui să lase sportul și 
trecutul — susține soția — ca 
să se apuce de scris 
pentru ciufuliri. Nu 
gîndit niciodată că din 
rile acelea pe 10, 20, 
kilometri va răsări un . 
titor. Cine i-a văzut vreodată 
chipul în cursă, ar fi fost 
nebun să ghicească acolo un 
basm pe înțelesul celor miri. 
Era infernul. Poate că un alt 
infern — și nu atletismul — 
poate că un alt paradis — 
altul decît chinul recordului 
— să-i fi dat umorul, fante
zia, bunătatea și răutatea fără 
de care copiii nu te pricep. 
De ce să despicăm firul in 
patru ? Ferice — zic eu — de 
maratonistul care la capătul 
durerilor are puterea și talen
tul să vină în fața copiilor. 
Ferice de cel care, după ce 
trece prin rai și infern, mai 
poate găsi purgatoriul, pe pă- 
mint, copilărindu-se.

Radu COSAȘU

basme 
m-arn 

chinu-
42 de 

poves-

A

La Londra, in cadrul Biroului regional european A.I.B.A,

Delegații Romanici informează despre
pregătirile efectuate pentru CE.

UNDE MERGEM?
AZI

După desfășurarea meciurilor 
din etapa a XlX-a a campiona
tului masculin, lupta pentru evi
tarea retrogradării a devenit și 
mai dramatică. în afara Politeh
nicii din Iași, încă 5 forma: :1 
sînt angajate in lupta pentru evi
tarea retrogradării. Iată șl pro
gramul lor în ultimele trei etape:

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— Rapid (a), Farul (d) șl Poli
tehnica Brașov (d); I.C.H F. — 
I.E.F.S., Rapid șt Dinamo: POLI
TEHNICA BRAȘOV — Farul (d). 
Politehnica Buc. (d) și Univer
sitatea Timișoara (a): I E F.S. — 
I.C.H.F., Politehnica lași (d) șl 
Steaua : FARUL CONSTANTA — 
Politehnica Brașov (a), Unlver-

tulul masculin programează du
minică următoarele intilmri : 
I.C.H.F. — IXJS, Politehnica — 
Dinamo și Steaua — Politehnica 
Galați Tla București). Universita
tea Timișoara — Rapid. Farul — 
Politehnica Brașov $1 Politehnica 
Iași — Universitatea Cluj.
• Tot duminică se reia și cam

pionatul feminin cu următoarele 
meciuri : Politehnica — I.E.F.S., 
Constructorul — Universitatea 
Cluj și Progresul — Voința Bra
șov (la București), A.S.A. Cluj — 
Rapid și Crișul Oradea — Viito
rul Dorohol.
• în med restant : Viitorul 

Dorohol — Politehnica Buc. (f) 
0—75 (24—33).

Locul I pe națiuni Locul II pe națiuni Locul III pe națiuni Celui mai tînăr campion

ATLETISM ; Sala din parcul 
„23 August", de la ora 15,30 : 
„Cupa Rapid".

VOLEI : Sala Progresul, de la 
ora 16,30: I.E.F.S. — Dinamo (f.A).

BASCHET : Sala Floreasca, do 
Ia ora 17 : Voința Buc. — Uni
versitatea Buc. (m.B), I.C.H.F. — 
I.E.F.S. (m.A), Politehnica — 
I.E.F.S. (f.A); sala Progresul, de 
la ora 17,30: Progresul — Voința 
Brașov (f.A).

POPICE : Arena Laromet, de 
la ora 16 : Laromet — Hidrome
canica Brașov (f), arena Voința# 
de la ora 16: Voința — Gaz me
tan Mediaș (f). arena I.B.A., de 
Ia ora 16 : Constructorul — Fla
căra ctmplna (m), meciuri In 
cadrul diviziei A.

MÎINE

LA FILEU
LONDRA 7, (prin telefon). 

După cum s-a anunțat, între 
6 și 8 martie se desfășoară în 
capitala Marii Britanii ședin
ța Biroului regional european 
A.I.B.A. La această ședință, 
care are loc în sala de recep
ție a hotelului Eden, participă 
și o delegație a federației ro
mâne de 
Gneorghe

• La tradiționalele turnee or
ganizate între i și 12 august (fe
minin) și 14—20 august (mascu
lin) la Constanța și-au anur.țat 
participarea echipele feminine 
ale Japoniei. Cehoslovaciei. Po
loniei și Iugoslaviei. Se așteaptă 
confirmarea din partea echipelor 
U.R.S.S., Bulgariei, Ungariei. La 
turneul masculin și au anunțat 
prezența reprezentativele R.D G . 
Ungariei și Poloniei, urmînd 
dea răspuns și forurile 
cehoslovac și nipon.
• La turneul masculin 

ranțelor olimpice, ce va 
nizat în perioada 23—31 
Bacău șl Piatra Neamț (în două 
serii), și-au anunțat participarea 
Ungaria. Cehoslovacia, R.DG. șl 
Bulgaria. Se așteaptă confirmarea 
din partea echipelor U.R.S.S.; 
Poloniei. Iugoslaviei, R.P.D. Co
reene și Cubei.

• A fost stabilită data înce
perii Campionatelor europene de 
juniori : 
U.R.S.S.
• Cu 

derației 
care a avut ioc 
hetârit Înființarea unui nou orga
nise. internațional. Este vorba de 
Consiliul Antrenorilor de pe 
lingă F.I.V.B., care va fi format 
din reprezentant! a 12 țări. Intre 
care figurează și România.

27 septembrie, in

box, alcătuită din 
Guriev — președin-

tele F. R. Box, Cristea Petro- 
șeneanu — secretar general, și 
dr. Ionel Stănescu.

In prima zi a ședinței Bi
roului regional european s-au 
făcut recomandări cu privire 
la sprijinirea federațiilor de 
box din Africa și au fost as
cultate cîteva propuneri refe
ritoare la o mai bună orga
nizare a Cupei Europei, com-

pro-
ho- 

sub- 
uti-

să 
sovietic,

al spe
ti orga- 
iulie la

prilejul Congresului Fe- 
Intemaționale de volei, 

in Mexic, s-a

dr. Ionel Stănescu, 
în comisia medicală 
precum și — prin

CUM L-flU ÎNVINS ZIARIȘTII 
PE SELECȚIONERUL PAVLICI?

■i

■■■

•după iubitorii
au urmărit cu în- 

pe cei care au repre- 
cinste culorile patriei 
mai grele piste din

Stoian
(C. S. 
(A.S.A. 
(Voința 
P gră

interne și să privim pu- 
în perspectivă, pentru a 
cine vor fi cei ce mîine 
schimba pe așii bolidu- 
oțel, Panțuru, Focșenea-

Acum, 
sportului 
frigurare 
zentat cu 
pe cele
lume, este cazul să facem un 
scurt bilanț al competițiilor o- 
ficiale 
țin și 
vedea 
îl vor 
Iul de
nu, Neagoe etc.

în urma concursurilor o- 
ficiale din acest sezon (destul 
de numeroase și de o bună va
loare tehnică) se pot trage u- 
nele concluzii menite să aducă 
după ele măsuri organizatorice 
care să situeze și în continuare 
bobul românesc pe culmile la 
care a ajuns și care să ne per
mită să privim cu optimism 
viitorul.

Faptul că în acest an sporti
vii noștri au avut posibilitatea 
să se întîlnească pe teren pro
priu cu o serie de concurenți 
de valoare din Italia, Austria. 
Elveția, ne-a permis să verifi
căm în luptă directă, un nu
măr mai mare dintre sportivii 
noștri. îmbucurător este fap
tul că, în majoritatea lor, e- 
chipajele noastre sînt tinere. 
Acest lucru nu i-a făcut însă 
pe sportivii noștri să se încli
ne în fața mult mai rutinați- 
lor lor adversari, cl eî au cău
tat, șl în bună parte au reușit, 
să se întreacă cu aceștia de la 
egal la egal, lucru ce le-a atras 
aprecieri favorabile din partea 
plloților experimentați ca Ita
lienii Roberto Zardini, Eugenio 
De Zardo, Altonso Pocchiesa, 
elvețianul Hansrudl Miiller. A- 
ceștia găsesc că avem o serie

de piloți talentați, tineri cu 
mare viitor în arena internațio
nală. ca D. Panaitescu. N. Sta- 
varaebe (Voința București), L 
Niculescu, E. Bogdan 
Sinaia), Gh. Sandru 
Brașov), V.
Sinaia), care, cu o bună 
dată pregătire, vor putea fi 
schimbul de mîine al fiselelor 
românșști.

Tot acum este bine să amin
tim că, în acest sezon, sporti
vii noștri au beneficiat de bo
buri românești cu nimic mai 
prejos decit cele italiene. Poate 
că in acest an constructorii noș
tri vor găsi și cel mai bun a- 
liaj pentru patine, capitol la 
care se pare că sintem încă 
deficitari față de italieni.

în ceea ce privește pregăti
rea tinerilor boberi, este nece
sar să arăt că o bună parte 
dintre ei s-au prezentat destul 
de slab din punct de vedere fi
zic, lucru ce a dus la apariția 
unei oboseli mai devreme de
cit ar fi trebuit. De asemenea, 
antrenorii noștri trebuie să lu
creze cu mai multă atenție în 
ceea ce 
se pare 
crurile 
dar nu 
actuale.

Tot legat de pregătirea teh
nică și de concurs este necesar 
ca în perioada aceasta, cînd 
pirtia este încă în perfectă sta
re, să se continue pregătirile. 
Afirmăm acest lucru deoarece 
acum, cînd sportivii au scăpat 
de tensiunea nervoasă premer
gătoare oricărei competiții, co- 
borîrile ce se vor putea face 
vor fi efectuate mai lucid, an
trenorii avlnd posibilitatea gra
dării coborîrilor în funcție de 
felul în care se simt pilotul și 
frînarul. în această perioadă 
putem forma la sportivi acel

privește startul, unde 
că în ultimul timp lu- 
s-au mai îmbunătățit, 
pe măsura cerințelor

Belgrad (prin telefon). Așa
dar, echipa anunțată de selec
ționerul iugoslav Ivița Pavlici 
a pierdut meciul cu selecțio
nata ziariștilor din Belgrad. A- 
ceasta, deși în echipa lui Pav
lici figurau trei olimpici, prin
tre care și Vuin, medaliat cu 
bronz la J.O. din Mexic. Este 
adevărat că una dintre partide 
s-a încheiat cu 2—0 în favoarea 
ziariștilor, alesul selecționeru
lui, olimpicul Parlov, neprezen- 
tîndu-se din motive obiective

simț al bobului, acea cunoaș
tere a pîrtiei, în funcție de 
viteza cu care se coboară.

Tot acum avem posibilitatea 
de a încerca o serie de tineri 
din rindurile cărora putem se
lecționa piloții începători pen
tru sezonul viitor, lucru care, 
după părerea mea, va avea un 
randament sporit Astfel, avînd 
posibilitatea ca încă de la în
ceput să lucreze pe toată pirtia, 
acești tineri vor poseda în se
zonul viitor și o oarecare ex
periență de pilotare a bobului, 
în plus, prin formarea unui 
număr mai mare de piloți, vom 
avea posibilitatea unei selec
ții mai obiective pentru loturile 
naționale.

Ar mai 
b'eme de 
săm acest
timpul potrivit Privind cu în
credere viitorul, să căutăm să 
urmăm exemplul celor care au 
reprezentat și reprezintă bo
bul românesc peste hotare și 
ale căror performanțe și rezul
tate au ridicat și ridică pres
tigiu] sportiv al țării.

prof. Constantin IOVAN

fi poate multe pro- 
discutat. dar să lă- 
lucru să se facă la

DIN NOU CONCURSURI
LA SINAIA

Starea excelentă a pîrtiei de 
bob de la Sinaia și timpul ge
ros permit desfășurarea in con
tinuare a competițiilor. Ca ur
mare, comisia de specialitate a 
județului Prahova și Clubul 
sportiv al orașului Sinaia au 
decis organizarea următoarelor 
concursuri : «Cupa județului 
Prahova" (8 martie), „Cupa Pro
nosport” (9 martie), „Cupa A.S. 
Voința Sinaia" (13 martie) și 
„Cupa L'CECOM" (16 martie).

în fata lui Premuj. Dar și fără 
această scuză, se poate aprecia 
că boxerii selecționați de Pav
lici nu se află în cea mai bună 
formă sportivă, lucru care îî 
dă acestuia multă bătaie de 
cap.

în întîlnirea „ziariștii contra 
selecționerului unic”, cei 2000 
de spectatori prezenți în sala 
de la Novi Beograd au avut o- 
cazia să vizioneze cîteva me
ciuri excepționale, în care com
batanții au etalat tot ce are bo
xul mai frumos: tehnică ire
proșabilă, atacuri și contra
atacuri fulgerătoare, lovituri 
precise, o tactică excelentă. In 
această categorie se pot in
clude meciurile Veselinovici— 
Dzakula la categoria ușoară 
(cea mai frumoasă și cea mai 
disputată întîlnire), apoi Pai
kovici—Jivkovici la categoria 
pană, precum și confruntarea 
dintre semigreii Merkovici și 
Obradovici.

Campionul national pe 1969, 
participant la J.O. din Mexic, 
Veselinovici, s-a dovedit bine 
pregătit. Ca și în precedentele 
sale apariții in ring, și de data 
aceasta el a dovedit că nu are 
contracandidat. „Maestrul de 
balet cu o mitralieră în fiecare 
pumn", cum l-a denumit spe
cialistul iugoslav Toma Hlad- 
ni pe Veselinovici, l-a depășit 
net pe Dzakula, ciștigătorul 
trofeului „Mănușa de aur" din 
acest an.

O formă sportivă foarte bu
nă a demonstrat și olimpicul 
Paikovici. învingătorul lui Jiv
kovici. Primul a arătat o mo
bilitate rar întîlnită. Adversa
rul său, cunoscut ca un pugi
list combativ, aproape că nici 
n-a reușit să-1 atingă. într-atit 
a dansat Paikovici în jurul său. 
La sfîrșitul meciului dintre se
migreii Merkovici și Obrado
vici, spectatorii se întrebau 
cum de au reușit aceștia să ter
mine cele trei runduri în pi
cioare, atit de îndrăcit fusese 
tempoul luptei. Nici unul din 
cei doi adversari n-a vrut 
semneze „capitularea”, și 
terminat întîlnirea complet 
puizațt Alesul ziariștilor, 
bradovici, a fost declarat 
vingător.

Echipa de box a selecțione
rului iugoslav Pavlici a fost 
învinsă de reprezentativa de
semnată de ziariștii din Bel
grad, cu scorul de 12—10. La 
sfîrșitul reuniunii, selecțione
rul Pavlici s-a decis asupra 
componenței echipei pe care o 
va prezenta în partida cu Ro
mânia : Dondici, Mirkovisi, 
Ibrahimovici, Paikovici, Vuin. 
Dzakula, Belici, Ivankovici, 
Parlov, Merkovici. Un singur 
semn de întrebare, la catego
ria grea. Este posibil să fie 
folosit Nedelkovici.

Ivo GORAN

petiție rezervată reprezenta
tivelor de tineret.

Tot cu acest prilej au fost 
stabilite comisiile de lucru: 
tehnică, organizatorică și me
dicală. în prima ședință, co
misia medicală a dezbătut 
probleme referitoare la 
tecția boxerilor. Printre 
tărîrile adoptate sînt de 
liniat cele referitoare la
lizarea căștilor de protecție, în 
special la juniori, obligativita
tea pauzelor competiționale 
după fiecare k.o. și a exame
nelor electroencefalografice 
etc. Biroul european regional a 
recomandat federațiilor na
ționale utilizarea mănușilor 
marca „Berg", calitatea lor 
fiind verificată la J.O- din 
Mexic. A fost stabilit juriul 
medical neutru al campionate
lor europene de la București, 
în componența acestuia vor 
intra dr. J. L. Blonstein, se
cretarul comisiei medicale

A.I.B.A., 
membru 
A.I.B.A., 
rotație — cîte unul din cei 7 
medici delegați- S-a luat ho- 
tărîrea ca la viitoarele campio
nate europene juriul medical 
neutru să fie singurul în mă
sură să decidă oprirea (cînd ~e 
constată o rănire) unui boxer 
din luptă.

Sîmbătă, comisia tehnică a 
A.I.B.A. va dezbate în amă
nunt probleme privind stadiul 
luerărilor de organizare a 
campionatelor europene de la 
București. Cu acest prilej, pre
ședintele F. R. Box va pre
zenta o informare în legătură 
cu măsurile tehnice și organi
zatorice luate de forul nostru 
de specialitate. Vor fi prezen
tate spre examinare modele de 
centuri de campioni continen
tali, diplome, mănuși banda
je, cupe, fotografii, buletine 
de punctaj etc.

ATLETISM : Sala din parcul 
„23 August", de la ora 9,30 : 
„Cupa Rapid".

BASCHET : Sala Floreasca, de 
Ia ora 9,45: Steaua — Politehnica 
Galați (m.A), Politehnica — Di
namo (m.A); sala Progresul, de 
la ora 9,30: Progresul 
structoruț Iași (m.B); sala Con
structorul, de la ora 10,30: ~ 
structorul — Universitatea 
(LA).

VOLEI : Sala Dinamo, de 
ora 8 : FI. roșie — Universitatea 
Iași (f.B), steaua — Politehnica 
Timișoara (m.A), Dinamo — Trac
torul Brașov (m.A), I.E.F.S. — 
Vagonul Ploiești (m.B); sala Giu- 
lești, de Ia ora 8 : Universitatea 
— Progresul Buc. (f.B), Semănă
toarea — Universitatea Craiova 
(m.B), Rapid — Politehnica Ga
lați (m.A); sala Constructorul# 
de Ia ora 8,30: A.S.E. — Politeh
nica Galați (f.B), Constructorul — 
Viitorul Buc. (f.B).

ÎNOT : Bazinul Floreasca, de 
Ia ora 9 : concurs pentru toate 
categoriile de vîrstă.

fotbal : stadionul Dinamo# 
de la ora 13.30: Dinamo Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș (tine
ret-rezerve); de la ora 15,30: Di
namo București — A.S.A. Tg. 
Mureș (div. A). Stadionul Giu- 
lești, de la ora 9 : Tehnometal 
București — Progresul Balș (div. 
C); de la ora 11,15: Progresul Bucu
rești — Politehnica Iași (div. A). 
Stadionul Progresul, de la ora 9: 
Progresul București — Politeh
nica Iași (tineret-rezerve). stadio
nul Electronica, de la ora 11 t 
Electronica Obor — Gloria Bîrlad 
(div. B). Stadionul Timpuri noi# 
de la ora 10: Flacăra roșie Bucu
rești — Unirea Minăstirea (div. 
C): de la ora 11,45: T.u.G. Bucu
rești — Ideal Cernavodă (div. C).
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laPATA HU CREDEAM CA SE DUCE LA y

JOCUL MODERN DE FOTBAL Șl ARBITRAJUL
Astăzi; pentru un arbitru va

loare, nu mal este suficienta cu
noașterea, la perfecție, a regu
lamentului de joe, a deciziilor 
F.I.F.A. șl interpretarea lor co
rectă. Arbitrul fotbalului modern 
trebuie să fie la curent cu toate 
schimbările ce au survenit In 
însuși modul de practicare a aces
tui sport. El trebuie să cunoască 
fotbalul In toate subtilitățile Iul, 
inclusiv tactica adoptată d» fie
care echipă. Iar maniera de arbi
traj trebuie adaptată, de la joc 
la joc, in funcție de valoarea, 
capacitatea tehnică și procedeele 
tactice utilizate de echipele pe 
care le arbitrează.

Un singur exemplu este edifi
cator : plasamentul arbitrului
— In ansamblul Iui — trebuie să 
fie diferit atunci ctnd o echipă 
joacă cu apărarea in linie (situa
țiile de ofsaid au o frecventă 
mare), sau cind se joacă cu așa- 
zlsul „măturător- in spatele li
niei de apărători (fapt care aproa
pe exclude apariția poziției de 
ofsaid).

Astăzi; in toată lumea este una
nim acceptat sistemul cu patru 
fundași, care, la rlndul său; are 
trei variante șl anume :

1. Sistemul de joc 4—2—4
2. Sistemul de joc 4—S—3
3. Sistemul de joc cu măturător 

(sau „libero").
Dar șl modul de aplicare a 

acestor sisteme variază de la caz 
la caz.

Astfel; sistemul de joc 4—»—4; 
Intr-o variantă se bazează pe așe
zarea celor 4 fundași fie In linie, 
Ia atacuri frontale, fie pe așeza
rea In diagonală, cind echipa ad
versă atacă pe una din extreme. 
Cei patru fundași Întreprind 
atacuri de deposedare prin reali
zarea dublării și acoperirii per
manente a zonelor vulnerabile.

Cei do! mijlocași nu se așează 
in linie, ci unul este ofensiv, de

seori tncadrîndu-se in Hnia de 
atac, mergind plnă la finalizare, 
iar celălalt, mai mult defensiv, 
fiind oricind pregătit să vină in 
ajutorul celor patru fundași.

In varianta sistemului 4—2—4, 
cu cel patru apărători așezați per
manent In linie, se speculează la 
maximum regula de ofsaid.

Sistemul de joc 4—3—3, conside
rat de mulțl specialiști ca un si
stem defensiv, Cind pus in prac
tică, mal ales in deplasare, in 
realitate este ofensiv, sau defen
siv, in funcție de concepția de joc 
indicată celor trei de la mijlocul 
terenului.

Jocul cu ^măturător* este mai 
puțin practicat la noi. In schimb; 
In unele țări cu fotbal avansat 
(Italia, Uruguay etc.), acest sistem 
de joc este aplicat in mod frec
vent attt de către formațiile de 
club, cit șl de echipele reprezen
tative.

In sistemul de joc cu ^mătu
rător", atacanțli sînt supuși unul 
marcaj individual strict, Iar „mă
turătorul" liber joacă numai la 
minge; intervenind cu hotărire șl 
promptitudine acolo unde perico
lul este mal mare.

La majoritatea echipelor; „mă
turătorul" se plasează In spatele 
liniei formate din cel patru fun
dași, dar sînt șl echipe care pla
sează măturătorul in fața liniei 
formate din cei 4 apărători.

Tactica cu „măturătorul" pre
supune o permanentă superioritate 
numerică a apărătorilor fată de 
atacanțl. Personal, sînt de păre
re că tactica apărării supranume- 
rlce nu satisface latura emoțio
nală a jocului, care a făcut din 
fotbal sportul preferat în majo
ritatea țărilor de pe glob.

Acestea sint — pe scurt — si
stemele de joc modem acceptate 
de țări cu fotbal evoluat.

Tehnicienii fotbalului, printre 
care se numără șl arbitrii, trebuie 
să știe să descifreze, după cîteva 
minute de la începerea partidei)

LOTO - PRONOSPORT
■ La 19 martie 1969 al doilea 
concurs suplimentar PRONO
SPORT hochei ■ Programul 
concursului Pronosport din 

16 martie 1969

Cu prilejul campionatului 
mondial de hochei pe gheată, 
rezervat echipelor din grupa 
A, Loto-Pronosport organi
zează un nou concurs supli
mentar Pronosport.

De data aceasta în program 
sînt incluse meciurile echipe
lor care se întreo la Stock
holm, inaugurarea avînd loc 
la 15.III. Dar iată acest pro
gram i I i Cehoslovacia — 
Suedia (19 martie); II — Ca
nada — Suedia (21 martie); 
III : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
(21 martie); IV : Finlanda — 
S.U.A. (22 martie); V: Fin
landa — Suedia (23 martie); 
VI: Canada — Cehoslovacia 
(23 martie); VII: Suedia — 
U.R.S.S. (24 martie); VIII! 
S.U.A. — Canada (25 martie) ; 
IX : Suedia — Canada (27 
martie); X : U.R.S.S. — Ce
hoslovacia (28 martie); XI i 
S.U.A. — Finlanda (30 mar
tie) ; XII ! Suedia — Ceho
slovacia (30 martie) ; XIII t 
Canada—U.R.S.S. (30 martie).

■ Programul concursului 
Pronosport nr. 11 din 16 mar
tie este următorul: I : Vago
nul — Dinamo Busurești; II:

Universitatea Craiova — Jiul; 
III: Politehnica Iași — F. C. 
Argeș; IV •• Crișul — U. T. 
Arad ; V. t Dinamo Bacău — 
Progresul: VI: A.S.A. Tg. 
Mureș — Farul ; VII : Bolog
na — Atalanta ; VIII: Ca
gliari — Roma ; IX : Juventus 
— Torino ; X : Lanerossi — 
Milan ; XI t Palermo — Na
poli ; XII : Sampdoria — Fio
rentina ; XIII i Verona — Va
rese.

■ Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
la_ concursul Pronosport de 
mîine în programul căruia 
sînt incluse meciurile primei 
etape din returul campionatu
lui de fotbal al tării noastre.
REZULTATELE TRAGERII 

SPECIALE LOTO A MĂRȚI
ȘORULUI DIN 7 MARTIE 1969
Extragerea I (obișnuită)
60 56 69 7 52 29 84

21 54 80 57 53
Extragerea a Il-a (obișnuită)

81 28 51 45
Extragerea suplimentară
13 86 89 40 23 56 41

38 30 5 79 84
Extragerea specială

1 59 40 12 75 25
Fond de premii ; 4.674.083 lei 

din care extragerea I 1.302.524 
lei (din care report categoria I 
157.016 lei) și extragerea a Il-a 
920.867 lei.

sistemul de joc aplicat de o echi
pă sau alta.

Dar, Indiferent de sistemul apH- 
cat șl de mijloacele ce sint 
aruncate In luptă, fotbalul a lost, 
este și va rămine. un joc sportiv. 
In cazul cind caracterul sportiv 
al Întrecerii este denaturat de 
combatanți, care, to dorința de 
a ciștiga, se folosesc și de mij
loacele netogădulte de regulamen
tul de joc. este de datoria arbi
trului să-l aducă la realitate pe 
jucătorii recalcitranți. Orice În
găduință din partea arbitrului va 
îl înțeleasă de aceștia ca o accep
tare a jocului brutal șl, deci, în 
continuare, arbitrajul va deveni 
din ce in ce mai greu.

Dindu-ș! seama de sistemul de 
joc folosit de echipe, precum șl 
de tactica ce o aplică, avînd și 
un simț de anticipație dezvoltat, 
arbitrul lși ușurează sarcina de 
a conduce bine jocul. El va reuși 
să se plaseze mereu in apropie
rea fazelor de joc, flulerfnd 
prompt orice abatere de la re
gulament.

O deosebită importanță are fap
tul că astăzi ritmul de Joc este 
mult mal rapid, iar capacitatea de 
efort și rezistența jucătorilor sînt 
Incomparabil superioare celor din 
trecut. Un jucător, in posesia 
mingii; este atacat mult mai re
pede șl, în general, numărul de 
angajări directe între jucători a 
crescut șl el.

Să ne gtodlm numai la un lu
cru. Dimensiunile terenului au ră
mas aceleași, iar pregătirea fizică 
s-a perfecționat continuu. Astăzi 
jocul se desfășoară în cu totul 
alte condiții. Apărările aglomerate 
și supraaglomerate obligă pe ar
bitru să se plaseze cît mal aproa
pe de fază. Contraatacurile rapi
de îl obligă să facă sprinturi 
prelungite. înverșunarea cu care 
echipele luptă pentru victorie, 
sau cum zicem noi „angajament 
total", de asemenea cere ca arbi
trul să se găsească In apropierea 
celor angajați in luptă. Devine, 
deci, clar de ce s-a ajuns la 
ldeea că arbitrul trebuie să aibă 
o limită de virstă șl să aibă o 
pregătire fizică care să se apropie 
de pregătirea jucătorilor. Această 
din urmă problemă arbitrul tre
buie să o trateze cu cea mai mare 
seriozitate, impunîndu-și un pro
gram săptămînal de antrenament 
minim, ceea ce 1! va permite să 
suporte cu ușurință efortul fizic 
cerut de Joc.

Jocul modera de fotbal impune 
arbitrului o mal mare elasticitate 
șl In ce privește plasamentul. Ar
bitrul trebuie să părăsească anu
mite șabloane care erau utile 
In trecut, ca diagonala rigidă, 
puncte fixe la executarea unor 
lovituri libere etc. La executarea 
unul corner, de pildă, arbitrul 
trebuie să se plaseze chiar lipit 
de bara porții. In cazul ctnd cu
noaște modul de execuție a lovi
turii de către extrema respectivă, 
care, prin elanul ce șl-1 face, și 
piciorul cu care lovește mingea 
„anunță" că vrea să o trimită cu 
efect spre poartă. .. și nu in mij
locul careului porții, cum se obiș
nuiește. El nu trebuie să 
fugă lnull după o minge, de
gajată lung de o echipă in apă
rare. care aproape inevitabil va 
reveni Imediat to fața aceleiași 
porțl, ci trebuie să Intuiască cum 
și unde se va desfășura noul con
traatac.

De aceea. In fotbal, arbitrul a 
încetat, de mult, să mai fie un 
simplu oficial. înregistrator al gre
șelilor jucătorilor. Arbitrul modern 
este, și trebuie să fie, un sportiv 
In adevărata accepție a cuvlntulul.

ing. Andrei RADULESCU 
arbitru internațional

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI

« VULTURUL OE MARE
din fir. Bărâției nr. 31 anunță că fn mod temporar, din cauza 
lucrărilor de amenajare, raionul de tricotaje pentru femei 
funcționează în »tr. Bărâției nr. 33, iar raionul de încălțăminte 

pentru femei în str. Șelari nr. 14

REȚINEȚI

La unitățile Bărâției nr. 33 fi Șelari nr. 14 vă »tă la dispoziție 
un bogat fi variat sortiment de tricotaje fi încălțăminte pen

tru femei

FAȚĂ IN FAȚĂ
U.T.A. t Gome» — Bi- 

riu. Baeos, Pojonl (Bro- 
șovsdil), czako, Petescu, 
Lereter, Șehlopu, Domide. 
Axente, Moț (Fl. Dumi
trescu).

UNIVERSITATEA CRA
IOVA : Plică — Nlcu'.escu, 
Deselnlcu. BHlan, Velea. 
Strimbeanu. Tacoî, Nlțâ, 
Bălan, Oblemenco, Marti
no vid.

Vor arbitra: R. Buzdun 
— la centru, 8. Ene, C. 
Manușaride — la tușe (toți 
din București).

nOGmsm.-. Manta — 
V. Pooescu. Măndoiu, 
Grama. Marlneacu. Neacșu. 
Beldeanu (Șoangher). Ta- 
râlungă (R. Ionescu). Ma
tei. Oaldă, Decu.

POLITEHNICA
Constant!-.eseu - 
lanul. Stolceseu. __
Ștefănescu. Romllă (Con- 
ta.-do), Incze IV, Lupo- 
lescu. Cuperman. Goleae.

Vor arbitra : I. Rltter — 
la oentra. L Boro», G. 
Blau — la tușe (toți din 
Timișoara).

IAȘI :
Gavr». 

Deleanu.

ULTIMELE VEȘTI PĂRERILE CRONICARILOR
• Medicul echipei U.T.A. < încercat tn 

ultimele zCe să-1 recupereze pe ce! doi acci
dentați, Pojonl șl Domide, a căror prezență 
este încă incertă 
coresp. princ.).

pentru mîine. (ȘL lacob

au sosit de la Suceava, sta- 
s-an deplasat la stadion. 

Ștefan Coidum a condus un
---------------- • 

în compania textU’ș^Uoe, nrJve-sltariî do
resc să ofere publicului un spectacol sportiv 
de calitate. (Șl Gurgui — coresp. princ)

• Imediat ce 
denții craioven! 
unde antrenorul 
antrenament.

• Ușoare antrenamente la Progresul Un 
singur semn de întrebare, legai de prezenta 
aripei stingă Decu, accidentat în medul de 
la Galați.

• Eliminați în .16'-imile Cupei, fottaliș 
tii ieșeni au incerta*, să realizeze în ultimele 
zile finisarea jocului, «are la Anina a lăsat 
de dorit

• Petrolnl a firm ușoare pregătiri Joi 
și vineri- Antrenorul Oană oe-a dee’.arat 
că privește «u toată seriozitatea partida ca 
Rapid și <â dorește să folosească formația 
care a juaat «u Steagul roșu, cere, după 
părerea sa. a aorespuna (A. Vlăsceanu — 
aoresp. priucȚ

• După dificila .remiză* obținuți la Giur
giu, rapidiștil au făcut ușoare antrenamente 
de omogenizare.

MI1NE SI REIA
CAMPIONATUL!

SU* CLUJ I Moldovan — 
Cod.-ea. Pexa. 
Cimpeanu, 
Uifăleanu, 
Barbu.

Solomon, 
Anca. Neșu. 
Llcă. Oprea.

BAC AU: Ghi’â 
rv.DINAMO

— Kiss, Nunweiller 
Vellcu, David, Vătafu (Du- 
țan). Nedelcu, Comănescu, 
Dembrovschl, D. Ene, Sl- 
mlonaș.

Vor arbitra: V. Pădu- 
reanu — la centru, D. Isâ- 
cescu, Gh. Vasilescu I — 
la tușe (toți din Bucu
rești).

ARGEȘ t Ion Va-
• ■ Barbu. 

Ivan I, Prepurgel, 
“ (Țur- 

(Jer-

F.C. 
sile — Păclulete, 
Vlad, ‘ *
Olteanu, Nuțu, Roșu 
can), Dobrin, Radu 
can).

STEAUA : Andrei 
du) — Sătmăreanu, D. Ni- 
colae, Hălmăgeanu, "'Z '. 
Dumltriu III, Negrea, Tă
tara, Pantea, 
Crelnlceanu.

Vor arbitra: C. Nițescu 
(Sibiu) — la centru, M. 
Ispas și P. Sotir (Mediaș) 
— la tușe.

(Su-

Vlgu,

Volnea,

DINAMO BUCUREȘTI : 
Dateu — Pirvu. Boc, Dinu. 
Ștefan, Sălceanu (Gher- 
gheli). Stoenescu, Pîrcâ- 
lab. Frățllă. Dumitrache, 
Lucescu.

A.S.A. TG. MUREȘ : Bay 
(Solyom) — Șleam, Chlru. 
Toth, Czako, Siko, Ciutac 
(Hajnal). Lucacl, Mureșan, 
Raksl, Canlaro.

Vor arbitra : M. Rotaru 
(Iași) — Ia centru, 
Buimistriuc (Iași), 
Macovei (Bacău) - 
tușe.

V. 
Ad.

la

JIUL : Stan — Talpa!, 
Georgevlcl, Georgescu 
(Stocker). MIhal, Popa 
Remus. Llbardi, Perones- 
cu, Cotormanl, Baicu, Nal- 
dln (Achlm).

vagonul : Matache — 
Mihâilescu, Pop, Boroș, 
MH’.roth, Chlvu, Halagian, 
Merteș. Arnoțki, Adam, 
Sfirlogea.

Vor arbitra: Em. Vlal- 
culescu — la centru, M. 
Martnciu și M. Moraru — 
la tușe (toți din Ploiești).

FARUL: ștefănescu — 
Antonescu, Tllvescu, Stoi
ca. Pleșa. Badea, Koszka, 
Sasu, Tufan, Ntchiti, 
Kallo.

CRIȘUL: Baumgartner
(Katona) — Balogh, Să
rac, E. Naghi, Popovici, 
Tomeț. Dăr’ăban (Lucacl). 
Suciu. N. Alexandru, Kun 
n. Petrescu (Harșanl).

Vor arbitra: G. Pop — 
la centru. O. Calughero- 
vid, C. Mihâilescu — la 
tușe (toți din Brașov).

Prima etapă — primul derby. începe marșul 
tn 15 etape al U.T.A.-eî, amestec de ofensivă 
ji de rezistență a arădenilor împotriva alianței 
sportive a celorlalți „15", conduși de Universi
tatea Graiova și de Dinamo București. Acesta 
este destinul oricărui lider. Dacă am ști de pe 
acum cum va arăta clasamentul final, ar fi 
trist. In prima etapă, totul e posibil i un meci 
formidabil sau o partidă slabă • 1, x, 2; arbi
tra) corect sau invers, un public sportiv sau 
viceversa t organizare, timp, teren — situate la 
un pol sau altul. Sperăm că totul se va orienta 
spre polul binelui. (ROMULUS BALABAN).

UȘi fanată" incredibil la Anina, Politehnica 
Iași a părăsit miercuri „Gupa" pe ușa de ser
viciu. Orice s-ar spune, sîtua(ia este destul de 
penibilă, cu atît mai mult cu cit următoarea 
evoluție a ieșenilor are loc In fața publicului 
bucureștean. „Judecind șansele noastre prin pris
ma rezultatului de la Anina, ar însemna să ne 
Îmbătăm totuși cu apă rece...** — ne-a spus 
9. Drăgușîn, antrenorul albaștrilor. S-ar putea. 
Dornici de o reabilitare rapidă, studenții sint 
capabili de— o nouă surpriză (vezi meciul cu 
Steaua, din toamnă). „Așa că vom aborda me
ciul cu multă grijă..." — a încheiat 0. Drăgușin. 
Pronosticul nostru ? „1" solist. (G. MANTU).

ttndva „cap de afiș" de mare atracție, așteptai 
cu săptămini ți luni înainte, meciul Petrolul — 
Rapid de mime, dacă ți-a păstrat culoarea, are, 
In schimb, un— afiș scris cu caractere mult 
mai mici. Cele două team-uri, perfect conștiente 
de scăderea cotei lor valorice la „bursa" fotba
lului românesc, numără, fnsd, cîteva dintre cele 
mai ambițioase personaje din scena soccerului 
nostru (Mocanu, Grozea, Dndea, Lupescu, Dan, 
N ist ureseu. todreanu etc.), care nu s-au îm
păcat nicicând cu o soartă mediocră și vor face 
totul pentru a-și ameliora actuala condiție. Din 
Socul celor două voințe anticipăm un „x“ de 
mare luptă, (MARIUS POPESGU).

• Locurile I șl II față In față! 0 La Pitești, duelul „campioni - vlcecamplonl" 

al iltlsalnl taapionat 0 Meci de tradiție la Ploiești • Se va reabilita Politehnica lași
după „afrontul** de la Anina? • „Codașele” Vagonul șl Crișul In căutarea.,, punctelor

Merdste 0 După Bants, Bay adversarul principal al Iul Dumitrachs

• Ținînd oont de efortul suplimentar de
pus miercuri pentru ca’.ifișarea în optimile 
Cupei. „U" Cluj a efeetuat un antrenament 
mai ușor. Ceva mal „tare* au luerat JusSto 
rii din lot care n-au evoluat la Baia Mare.

• Dinamo Bacău s-a pregătit în continuare 
la București, de unde a plecat vineri spre 
Cluj.

• Nimio deosebit în tabăra piteștenilor, 
cu excepția accidentării, în meciul de Cupă 
de la Reșița, a portarului Niculessu. Antre
norul Mladin ne-a comunicat formația stan
dard, cu Ion Vasile în poartă (I. Fețeanu — 
coresp. print.)

@ Reîntorși la București, steliștii au efec
tuat joi și vineri ușoare antrenamente de 
menținere a formei.

* Reveniți de ia Piatra Neamț, dinamo- 
viștii au avut ziua de joi rezervată pentru 
cei care n-au jucat în meciul de Cupă, iar 
cea de vineri 
în compania

pentru formația care a evoluat 
Ceahlăului

mari, același program a urmat9 în linii
și A.S.A. Tg. Mureș. Vineri seară, elevii lui 
Bone au plecat spre București,

• După reîntoarcerea de la Morenî, fot
baliștii lui Ozon au procedat vineri la două 
antrenamente, al căror scop principal a fost 
activitatea liniei de atac. Nu se anunță mo
dificări față de formația aliniată la Moreni. 
(ȘL Koniczka — coresp.)

• După înfrîngenea suferită Ia Galați, în 
„J6"-imile Cupei, jucătorii arădeni s-au de
plasat direct în Valea Jiului, unde au efec
tuat ultimele antrenamente. Sarcina antre
norilor 1 omogenizarea formației, care pre
zintă cîteva nume noi.

9 Reveniți de la Rm. Vîleea, fotbaliștii 
constănțeni au făcut un meci .în familie" i 
echipa I «u formația de tineret. Antrenorul 
Cosmoa anunță aceeași formație care a evo
luat miercuri în Cupă. (C. Popa — coresp. 
princ.)

© Multe incertitudini la Oradea I Cinai 
dintre prezumtivii titulari ai Crișului — 
E. Naghi, Popovici, Petresau și frații Kun — 
așteaptă avizul medicului, în urma unor lovi
turi primite miercuri la Hunedoara. (I. Ghișa 
— coresp. princ.)

In etapa inaugurală a turului, clujenii au rea
lizat la Bacău un spectaculos rezultat de ega
litate i 3—3. Prin prisma acestei „remize", la 
care acum se adaugă șt avantajul terenului, 
studenții par, desigur, elșttgdtori în partida de 
miine. Noi tnsd vedem acest joc destul de echi
librat. Intîi pentru cd Dinamo vine la Sluj cu 
dorința de a recîștiga punctul pierdut. A pot, 
pentru cd „U" se află după o iarnă agitată, 
marcată de plecarea lut Teașcă și venirea la 
cirma echipei a lui Ștefan Cirjan, schimbări 
care presupun modificări în programul de pre
gătire și poate chiar în tactica de joc a acestei 
formații. (9. ALEXE).

Partida de la Pitești ne invită la anumite re
flecții privind constanța valorică a echipelor din 
prima noastră divizie și. pe un plan mai larg, 
a fotbalului românesc. In returul ediției tfe- 
cute a campionatului, pe același teren, cele două 
competitoare se înlîlneau intr-un veritabil 
derby, cu implicații directe fn 
titlu. De asta dată, confruntarea 
semnul tentativei depărtării de 
loasă. Chiar și așa, însă, meciul 
poate fi considerat ca unul dintre 
și mai interesante ale etapei. El mi se pare 
deschis oricărui rezultat, gazdele avînd totuși 
o șansă în plus. (9. FIRĂNESGU).

lupta pentru 
are loc sub 

zona pericu- 
de la Pitești 
cele mai tari

Dinamoviștii încep asaltul cetățuii, stăpînită 
în momentul de fată de U.T.A., fără Nunweiller 
VI, revelația ultimelor jocuri din toamnă, dar 
cu Dumitrache, învingătorul lui Banks. Gum se 
prezintă elevii lut Marian la startul returului? 
Acest 4—0 administrat Ceahlăului P. Neamț ni-t 
arată fn vervă de joc și de... șut.

In pofida dificilei calificări tn optimi, A.S.A. 
Tg. Mureș va fi un adversar incomod. Echipa 
lui Bone a realizat, de regulă, jocuri bune la 
București și — în plus — este decisă să re
pete comportarea avută, tn tur, în fața dinamo- 
viștilor. (G. NIGOLAESGU).

Așadar, seria celor S „acasă", cu care Ozon 
speră să-și împingă echipa fn „pătrimea" de 
sus a clasamentului, se deschide la Petroșeni cu 
un meci care pare ușor pentru gazde, căci Va
gonul este ultima clasată... Zic care pare, gin- 
dindu-mă la dificultatea cu care Jiul a depășit, 
în „Gupă", pe anonima Muncitorul Schela Mare 
și la surprinzătoarea victorie (e drept, amicală) 
a Vagonului tn fața celuilalt „pol" al clasamen
tului, U.T.A., cu 3—1. Și cum ambele formații 
aduc la start nume noi (Matache și Mețcas la 
Vagonul, Gotormani la Jiul), cred că pronosti
cul cel mai indicat este totuși— 1, x, 21 (OV. 
IOAN1ȚOAIA).

Gonstănțenii — așa cum reiese din declara
țiile făcute in tabăra lor — nu par dispuși să 
se mulțumească cu un loc la mijlocul clasamen
tului, ferit de griji, dar și de perspective. For
mație atletică, matură, Farul vrea să ocupe 
unul dintre „fotoliile de orchestră" tn această 
ediție a campionatului. Și prima etapă în cursa 
de urmărire in care s-a lansat pentru a se 
apropia de fruntașii clasamentului o constituie 
meciul cu Crișul. Acasă, valoarea Farului, ca șl 
a altor echipe jucînd în condiții similare, crește. 
Tînăra echipă a Grișului pregătește însă o sur
priză. Nu credem— (GEORGE M1HALAGHE).

Programul returului diviziei C, seria a VlII-a
ETAPA A XVI-A. 9 MARTIE

C.F.R. Sighișoara—Carpaț! Brașov (0—0) 
Oltul Sf. Gheorghe—Voința Tirnăvenl (2—1) 
Chimia or. Victoria—Vitrometan Mediaș (1—0) 
Torpedo Zărneștl—Minerul Bălan (4—1) 
Chimia Făgăraș—Lemnarul Odorhel (2—1) 
Medicina Ta Mureș—Colorom Codlea (2—2) 
Chimica Tirnăvenl—Unirea Cristur (2—1) 
Tractorul Brașov—Avlntul Reghin (0—1)

ETAPA A XVn-A, 16 MARTIE

Vitrometan Mediaș—Chimica Tirnăvenl (0—8) 
Minerul Bălan—Tractorul Brașov (1—7) 
Voința Tlrnăverii—Torpedo Zărneștl (1—3) 
Lemnarul Odorhel—Medicina Tg. M. (0—2) 
Colorom Codlea—Chimia oraș Victoria (0—4) 
Avlntul Reghin—Chimia Făgăraș (1—4) 
Carpațl Brașov—Oltul Sf. Gheorghe (1—4) 
Unirea Cristur—C.F.R. Sighișoara (1—2)

ETAPA A XVni-A, 23 MARTIE

Medicina Tg. Mureș—Unirea Cristur (0—0) 
Chimia Făgăraș—Chimia oraș Victoria (1—2) 
Minerul Bălan—C.F.R Sighișoara (0—3) 
Tractorul Brașov—Chimica Tirnăvenl (1—3) 
Lemnarul Odorhel—Oltul Sf. Gheorghe (1—1) 
Vcința Tirnăvenl—Vitrometan Mediaș (0—3) 
Colorom Codlea—Avlntul Reghin (0—2) 
Torpedo Zărnești—Carpați Brașov (1—3)

ETAPA A XIX-A. 30 MARTIE

Chimia ora» Victoria—Voința Tîmăv. (2—1) 
Chimica Tirnăvenl—Medidna Tg. M (0—!) 
Vitrometan Mediaș—Lemnarul Odorhel (1—4) 
C.F.R. Sighișoara—Colorom Codlea (1—3) 
Chimia Făgăraș—Torpedo Zărnești (1—1) 
Carpațl Brașov—Minerul Bălan (2—0)

Oltul Sf Gh.—Tractorul Brașov (0—1) 
Unirea Cristur—Avlntul Reghin (0—3)

ETAPA A XX-A, 6 APRILIE

Avlntul Reghin—Minerul Bălan (3—2) 
Vitrometan Mediaș—Colorom Codlea (0—1) 
Tractorul Brașov—Carpațl Brașov (0—0) 
Oltul Sf Gheorghe—Medicina Tg. M. (1—1) 
Chtmlca T’rnăvenl-Voința Tirnăvenl (2—0) 
C F.R. Sighișoara—Chimia Făgăraș (0—2) 
Chimia oraș Victoria—Unirea Cristur (0—6) 
Torpedo Zărnești—Lemnarul Odorhei (1—2)

ETAPA A XXI-A. 13 APRILIE

Tractorul Brașov—Torpedo Zărnești (0—1) 
Lemnarul Odorhei—Carpațl Brașov (1—0) 
Avintul Reghin—Chimica Tîrnăvenl (2—8) 
Voința Tirnăvenl— C.F.R. Sighișoara (1—2) 
Unirea Cristur— Vltrcmetan Mediaș (0—8) 
Medicina Tg. M —Chimia oraș Victoria (1—1) 
Cclcrcm Codlea—Oltul Sf. Gheorghe (1— 
Minerul Bălan—Chimia Făgăraș (1—2)

ETAPA A XXU-A, 20 APRILIE

C F.R. Sighișoara—Avlntul Reghin (0—1) 
Torpedo Zărnești—Medicina Tg. M. (1—1) 
Chimia oraș Victoria—Tractorul Bv. (0—2) 
Chimica Tirnăvenl—Lemnarul Odorhei (0—3) 
Minerul Bălan—Colorcm Codlea (1—3) 
Oltul Sf Gheorghe—Unirea Cristur (2—2) 
Chimia Făeăras—Voința Tirnăvenl (1—2) 
Carpati Brașov—Vitrometan Mediaș (0—1)

ETAPA A XXin A. n APRILIE

Colorom Codlea—Chimia Făgăraș (0—8) 
Chimica Tirnăvenl—Carpați Brașov (2—0) 
Vitrometan Mediaș—C.F.R. Sighișoara (0—1)

Chimia or. Victoria—Torpedo Zărnești (0—3) 
Tractorul Brașov-Unirea Cristur (0—1) 
Medicina Tg. M.-Minerul Bălan (1—1) 
Avtntul Reahin-rOltul Sf. Gheorghe i0—2) 
Lemnarul Odorhel—Voința Tirnăvenl (1—1)

ETAPA A XXIV-A, 4 MAI

Torpedo Zărnești—Oltul Sf. Gheorghe (0—1) 
Tractorul Brașov—Lemnarul Odorhel (1—1) 
Voința Tirnăvenl—Colorom Codlea (0-3) 
Avîntul Reghin —Medicina Tg. Mureș (0—2) 
Vitrometan Mediaș—Chimia Făgăraș (0—4) 
Unirea Cristur—Carpati Brașov (2—3)
C.F.R. Sighlșoara-Chlmfa or. Victoria (1—2) 
Minerul Bălan—Chimica Tirnăvenl (1—4)

ETAPA A XXV-A, 11 MAI

Carpațl Brașov—Colorom Codlea (1—2) 
Chimia oraș Victoria—Minerul Bălan (0—1) 
Medicina Tg. M.—Tractorul Brașov (1—1) 
Chimia Făgăraș—Unirea Cristur (2—0) 
Voința Tirnăvenl—Avlntul Reghin (2—3) 
Torpedo Zărnești—Chimica Tirnăvenl (0—4) 
Oltul Sf Gh.-Vitrometan Mediaș (1—1) 
Lemnarul Odorhei—C.F.R. Sighișoara (0—1)

ETAPA A XXVI-A, 18 MAI

Minerul Bălan—Lemnarul Odorhei (1—4) 
Oltul Sf. Gh —C.F R. Sighișoara (2—2) 
Chimica Tîrnăv.—Chimia or. Victoria (0—0) 
Vltrcmetan Mediaș—Avtniul Reghin (1—1) 
Chimia Făgăraș—Medicina Tg. M. (2—0) 
Colcrom Codlea—Tractorul Brașov (0—0) 
Unirea Cristur—Torpedo Zărnești (0—0) 
Carpati Brașov-Volnța Tirnăvenl (0—0)

ETAPA A XXVII-A, 28 MAI 
Tractorul Brașov—Chimia Făgăraș (0—2)

Medicina Tg. M.—Vitrometan Mediaș (0—2) 
Avîntul Reghin—Carpati Brașov (1—2)
Vo'nta Tirnăvenl—Minerul Bălan (0—4) 
Lemnarul Odorhel—Unirea Cristur (0—1) 
Chimia oraș Victoria—Oltul Sf. Gh. (1—4) 
Colcrom Codlea—Chimica Tirnăvenl (0—0) 
C.F R. Sighișoara—Torpedo Zărnești (0—3)

ETAPA A XXVII).A, 1 IUNIE

Unirea Cristur—Voința Tirnăvenl (1—8) 
Lemnarul Odorhei-Avintul Reghin (2—6) 
Chimica Ti-năvenl-Chlmia Făgăraș (0—1) 
VKrometan Mediaș—Tractorul Brașov (0—1) 
Carpațl Brașcv-chlmla oraș Victoria (1—1) 
Torpedo Zărnestl-Colorom Codlea (l—1) 
C.F.R. Sighișoara—Medicina Tg. M. (0-4) 
Oltul Sf. Gheorghe—Minerul Bălan (1—1)

ETAPA A XXIX-A, 8 IUNIE

Chimica Tirnăvenl-Oitul Sf. Gh. (1—3) 
Tractorul Brașov—C.F R. Sighișoara (1—1) 
Minerul Bălan—Vitrometan Mediaș (0—4) 
Chimia Făgăraș—Carpați Brașov (3—2) 
Torpedo Zărnești—Avtntul Reghin (0—4) 
Medicina Tg. Mureș-Votnța Tirnăvenl (0—1) 
Chimia or. Victoria—Lemnarul Odorhel (0—6) 
Colorom Ccdlea—Unirea Cristur (1—4)

EIAPA a XXX-A, 15 IUNIE

Unirea Cristur—Minerul Bălan (1-1) 
Carpați Brașov-Medleina Tg. Mureș (1—1) 
Lemnarul Odorhel-Coiorom Codlea (4—1) 
C.F R Sighișoara—Chlmlea Tirnăvenl (0—4) 
Oltul Sf Gh -Chimia Făgăraș (1—3)
Voințe Ttrr.ăveni—Tractorul Brașov (0-8) 
Vitrometan Mediaș—Torpedo Zărnești (0—2) 
Avtntul Reghin—Chimia oraș Victoria (2—2)



jocurile europene de atletism in sală

Preambulul C. E. In aer liber
BELGRAD, 7 (prin telefon). 

Cu 6 luni înaintea startului 
„europenelor", o bună parte 
dintre cei care vor evolua pe 
stadionul atenian Karaiskakis 
și-au dat un rendez-vous sub 
cupola marii săli a Expoziției 
din Belgrad, la cea de-a IV-a 
ediție a Jocurilor europene de 
atletism în sală. E un bun pri
lej pentru a constata, pe de o 
parte, forma actuală a cîtorva 
dintre cei mal renumiți atleți, 
în mod special a săritorilor șl 
aruncătorilor de greutate, în 
perspectiva întrecerilor din sep
tembrie ; și, pe de altă parte, 
de a evidenția o dată în plus 
avîntul eu totul remarcabil pe 
care îl înregistrează de la un 
an la altul manifestațiile atle
tice ale sezonului competiție- 
nai de iarnă.

După cum bine remarca u- 
nul dintre reprezentanții foru
lui atletic austriac (deoarece 
Viena va organiza anul viitor 
ediția a V-a a Jocurilor, aus
triecii au trimis o delegație de 
10 persoane pentru a studia 
aici amănunte pe care să le a- 
plice la condițiile lui Wiener 
Sporthalle), nu va trebui să 
treacă multă vreme și atletis
mul de eală va deveni un 
concurent foarte serios al a- 
celuia din aer liber. El are 
toate atributele pentru a fi con
siderat un veritabil spectacol 
sportiv, așa cum ar fi o re
vistă pe gheață, în care timp 
de 2—3 ore atenția spectatori
lor este solicitată la maximum, 
iar satisfacțiile de ordin estetic, 
al performanțelor, al disputelor

propriu-zlse, sînt în egală mă
sură recompensatoare.

★
după amiază ți 

Expoziției de pe 
a fost deschisă

vineri, 
malul 

pentru 
Atle-

(U.R.S.S.), Dudziak și Nowosz 
(Polonia) ;
(Polonia),
Campbell
Carroll
(R.D.G.),

51 ACUM, FINIȘUL
Simbătă și duminică echipa de hochei a României joacă meciuri deci.

Joi 
sala 
Savei 
antrenamentele oficiale,
ții români, ca și ceilalți de 
altfel, au căutat să se acomo
deze cu locurile de concurs, 
să ghicească — dacă se poate 
spune astfel — cu un minut 
mai devreme, secretele piste
lor. Dinu Plștalu a făcut, de 
pildă, zeci de elanuri com
plete, eu înflgerea prăjinii șl 
cu sărituri; Corbu, Sărucan și 
Șerban loan și-au măsurat și 
ei elanul sub privirile atente 
ele antrenorilor Zîmbreșteanu, 
Dumitrescu și Berbecaru.

în altă parte a sălii, Rita 
Schmidt lucra de zor cu hal
tere, iar fosta campioană olim
pică Karin Balzer încerca e- 
lastlcitatea pistei de tel, tre- 
cînd în viteză gardurile. Se- 
mifondiștl și fondiști din mal 
multe țări 
tur, făcind 
pașii lor.

La ora 
aeroportul 
nuă să sosească alte delegații. 
De aceea, nu știm încă lista 
exactă a viitorilor competitori 
și trebuie să ne mulțumim cu 
cea pe care biroul de presă ne-a 
comunicat-o astăzi, dar care — 
evident — nu este 
vă. Spicuim totuși 
ale celor cotați in 
riților.

BARBAȚI—SO 
(R.D.G.), Siniaev

400 m : 
Bratclkov 
(Anglia); 
(Irlanda), 

Szordykowski (Polo
nia), Medjlmurec (Iugoslavia) ; 
1500 m; Kriiger (R.F.G.), Del 
Buono (Italia) ; 3000 m; Di- 
esSner (R.D.G.), Mecser (Unga
ria), Stewart (Anglia); 50 mg : 
Nadenlcek (Cehoslovacia), Trz-

Badenskl 
(U.R.S.S.), 

800 m: 
Fromm

Kuznețova și Zarubina (URSS), 
Rosendah] (R.F.G.), Nowak (Po
lonia ;: înălțime : Valentcv* Și 
Falthova (Cehoslovacia), Bla- 
goeva (Bulgaria), Schmidt și 

(R.D.G.), Gusenbauer 
Kozîr i 

Szewinska 
Rosendahl ;

Schulze 
(Austria), 
lungime: 
(Polonia),
Lange șl Friederich 
Bognar (Ungaria), 
(Bulgaria).

(U.R.S.S.) ; 
și Sarna 

; greutate : 
i (R.D.G.), 

Hristova

Meciul România-Iugoslavia, 
disputat joi seara, ar putea 
căpăta, Indiscutabil, un pre
miu de combativitate, parti
da fiind desfășurată în limi
tele celei mai depline sporti
vități. Un amănunt : este sin
gurul pînă acum din turneul 
grupei B, în care nu s-a dictat 
nici o eliminare, deși miza 
era foarte mare. în felul ace
sta echipa noastră conduce 
detașat în clasamentul „fair- 
play", cu numai 10 minute

de 
de

mai sus. Arătam în 
relatare de joi sea- 

egalul consemnat la 
celor 60 de minute 
nedreptățește echipa 
Este absolut adevă-

acopereau tur după 
să duduie sala sub

cînd telefonăm, pe 
din Belgrad eonti-

cea definiti- 
cîtev* nume 
rindul favo

m : Go’los 
și Mikișev

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

miel (R.F.G.); înălțime: Gavri
lov (UJLSS.), Elliott (Franța), 
loan (România), Zacharias și 
Spielvogel (R.F.G.), Crosa (Ita
lia), Koppen (R.D.G.), Dahlgren 
(Suedia), Baudis (Cehoslovacia), 
Todosievlcl (Iugoslavia)!; lun
gime : Beer (R.D.G.), Davies 
(Anglia); prăjind : Nordwig și 
Bar (R.D.G.), Engel și Schip- 
rowski (R.F.G.), Dionisi (Italia), 
Bliznețov (U.R.S.S.), Isaksson 
(Suedia);
(UJLSi),
Sauer (R.F.G.), Corbu (Româ
nia) ; greutate: Briesenick și 
Rothenburg (R.D.G.), Birlen- 
bach (BLG.); FEMEI—50 m: 
Telliez (Franța), Lubej (Iugo
slavia). Putnova (Cehoslovacia), 
Cobb (A-g'-a) ; « m : Besson 
(Franța), Nikanorova (UJLS.S.); 
800 m: Zimina (U.R_S5.). Kazi 
(Ungaria). Ovadkov* (Cehoslo
vaci*) ; SO mg: Balzer (R-D.G-).

triplu: 
Cziffra

Dudkin 
(Ungaria),

După rum se vede, un Im
presionant cortegiu de celebri
tăți ele atletismului de pe con
tinent, numeroși medaliați o- 
limplci, sportivi cu valoroase 
performanțe In palmares, 
despre valoarea actuală, 
pre forma lor vor vorbi 
bine cifrele rezultatelor pe 
le vor obține simbătă și 
minică în sala Expoziției.

Dar, 
des- 
mai 
care 
du-

Romeo VILARA

de penalizare în 5 jocuri, ur
mată de Iugoslavia cu 26 de 
minute. Dacă un asemenea 
succes poate constitui sau nu 
o consolare după eșecurile în
registrate pe foile de arbitraj 
este greu de spus. în condi
țiile hocheiului modern, care 
pune accentul principal pe 
angajamentul direct, dur, ne
cruțător, Cupa de sportivitate, 
pe care formația noastră pro
babil că o va primi, consem
nează, mai degrabă, o penurie

BUCURIE PENTRU „GRECO-ROMANE
EMOȚII

9
PENTRU „LIBERE

altă co- 
semnele 

sint din 
tempera-

(Urmare din pag. 1)
să (am relatat fntr-o 
respondents că, deși 
toamnei argentiniene 
ce în ce mai vizibile,
tura nu scade sub 30 de grade), 
ci din cauza vilegiaturiștilor... 
Hecunoscîndu-i pe Berceanu, 
Turturea și pe ceilalți prota
goniști ai mondialelor, turiștii 
i-au asaltat, solicitîndu-le auto
grafe, schimburi de insigne ți 
fanioane, fotografii cu peisaje 
din România. Băieții s-au an
grenat în această treabă — de 
ce n-am recunoaște, foarte plă
cută — și Pe nesimțite vremea 
a trecut. Cum de sîmbătă ei 
vor merge la sală, pentru a-i 
susține pe colegii lor care vor 
începe disputa pentru medali
ile campionatelor mondiale de 
lupte libere, este greu de cre
zut că vor mai avea timp de 
plajă... Singurele amintiri de 
pe litoral vor fi fotografiile 
făcute de Berceanu, un pasio
nat fotograf amator.

N-au trecut prea multe zii»

întrebări pe care 
„Ce spun cei de-a- 
e vremea ? Intrea- 
prietenii de no: 7* 
tuturor pe îndele-

rudele,
răspund 
comentăm împreună veștile 
îmi dau seama cit ii pre- 

„ce este acasă". Marti-

LIDER NOU IN TURNEUL 
DE ȘAH DE LA TALLIN

MOSCOVA 7. — în runda 
a 10-a a turneului internațio
nal de șah „Tallin’69", Tuliu 
Szabo (România) a pierdut la 
sovieticul Gipslis. în clasa
ment pe primul loc se află 
Nei (U.R.S.S.) cu 7'/2 puncte 
Iuliu Szabo are 3'/2 puncte și 
o partidă întreruptă.

ți ceilalți membri 
Ungă mine aci.—. 
la telefon, antre- 
ION CORNEANU

PE PIRTIILE 
SCHI

de cînd luptătorii au plecat de 
acasă. Și, totuși, simt ci aces
tor băieți, cu nervi de oțel, ea 
putere de Hercule ți rezistență 
de maratonist. le este din ce 
în ce mai mult dor de cei 
dragi, de prieteni, de casă. In
tuiesc aceasta din felul cum mă 
înconjoară cînd vorbesc la te
lefon cu redacția. In tot mei 
insistentele 
mi le pun : 
casă ? Cum 
bă 
Le 
te, 
Și
ocupă 
nescu, puțin trist pentru faptul 
că nu a cucerit medalia la care 
îi dădea dreptul valoarea sa, 
s-a însănătoșit complet (a fost 
bolnav — toxi-infeeție alimen
tară). In sfîrșit, nici locul V na 
este o performanță la îndemtna 
oricui dacă ne gindim la se
lecta companie în care s-au 
desfășurat întrecerile categoriei 
sale.

Prezent, ca 
ai delegației, 
cînd vorbesc 
norul emerit
dorește să relateze cititorilor 
ziarului nostru citeva conside
rații de ordin tehnic. „Nivelul 
disputelor a fost foarte ridicat. 
La această ediție a mondiale
lor au luat parte un număr 
evident sporit de luptători ex
celent pregătiți. Desigur, au 
impresionat în mod deosebit 
sportivii sovietici, care au ob
ținut medalii la toate catego
riile : 6 de aur, una de argint 
și 3 de bronz ! Este un fapt 
unic în istoria sportului lup
telor. Alături de echipa Uni
unii Sovietice, învingătoare în

Cu

pre a cărei eocnporare este 
mai bine să vorbească 
voi remarca faptul că Ira 
cucerit — pentru p-imț 
—o medalie de aur la ț 
romane, că echipa S.U. 
reușit să ciștige o medal 
bronz. M-au impresiona' 
asemenea. F alți pârtie: 
atit prin gradul de tehnicitate 
ridicat, cit și printr-o bur.ă 
pregătire fizică și tactică. Cam
pionatele mondiale de la Mar 
del Plata se înscriu ca o etapă 
de progres în sportul luptelor 
greco-romane."

Fi-acutt, in încheierea 
respondenței mei 
de la Mar del Pîa 
•Me despre c 
d-.r'.e de lajrte 
«un* <mr. 
(23 om Rom 
■a interes l 
luptele libe- 
mod deosebi: 
ca ți hstrecerile 
romane. Se fac a:: 
despre șansele u-, 
tuia dintre part-xtpanți- 
subliniază In mod unanim 
disputa pentru medalii vt 
acerbi.

Reprezentanții țării noastre 
— PETRE COM AN și FRAN- 
C1SC BOLLA s-au antrenat 
zilnic ți dețin, ața cum ne-a 
spus antrenorul ION CRlSNIC, 
o formă sportivă bună. Țintesc, 
ca ți colegii lor de la greco- 
romane, medaliile. Le urăm 
succes deplin, pentru mărirea 
tezaurului cu care delegația 
luptătorilor români se va îna
poia peste citeva zile în țară.

de a 
spune

Inel taSeyfert. după 
lelor de la Co’craJo 
s-a clsrit să tread la 
n:sm contra une: sume 
zero-ur în coadă. P*na 
cunoaștem răspunsul ] 
campioanei, pozitiv 
Tentația trebuie 
mare...

Este un moment 
blondei patinatoare 
Marx-Stadt. Ea 
ddâ ce cale va

a

S aat 4e
pecccs ! rrea
aspra &sepr i
ten de ar

saerc±ca!

ar_svr.-
• Pe
ae car:rra de

- -«
riei în
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A ÎNCEPUT „TURNEUL 

CELOR 5 NAȚIUNI"
NEW YORK 7 (AgerpresK — 

în stațiunea de sporturi de 
iarnă de la Vail (Colorado) a 
început competiția internațio
nală de schi „Turneul celor 5 
națiuni*. Proba masculină de 
coborîre a fost cîștigată de 
francezul Henri Duvillard, ca
re a realizat timpul de 2:01,75. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Tritscher (Austria) — 
2:02.24 și Daetwyler (Elveția) 
2:02,59. La feminin, a termi
nat învingătoare 
Wiltrud Drexel în 1:57.30. Au 
urmat în clasament Michelle 
Jacquot (Franța) — 1:59.56 și 
campioana mondială, austriaca 
Olga Pali — 1:59,79. în clasa
mentul pe echipe conduce re
prezentativa Austriei.
MATUOS. CEL MAI BUN 

SĂRITOR LA SAPPORO
SAPPORO 7 — Schiorul

cehoslovac Matuos a cîștigat 
concursul internațional de să
rituri de pe trambulina de la 
Sapporo, viitoarea gazdă a 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
din 1972. El a totalizat 202.1 
puncte, cea mai lungă săritură 
a Sa măsurînd 99 m. Seichi 
Aochi (Japonia) s-a clasat pe 
locul doi cu 181,6 puncte (91,5 
și 98 m). Un alt schior japonez 
Kassay a ocupat locul trei cu 
178,4 puncte.

austriaca

I
i
I
I
I
I
I

I
I
I

critic ta viata 
din Kari 

ie să de
lux Să devină

n acest sfirșit de săptă- 
i amatori

lor de sport este solici- 
pe o mare arie geogra- 
De la Mar del Plata

Zn acest sfîrșit 
mină, atenția 7S-l rt zi

tată 
fică. 
așteptăm alte vești bune pen
tru că sperăm ca luptătorii 
noștri să rotunjească recolta 
de medalii și în întrecerea 
pentru titlurile mondiale la 
„libere". Ne îndreptăm gindu- 
rile și spre Caracas unde evo
luează, in aceste zile, tenis- 
manul nostru nr. 1, llie Năs- 
tase. în Franța urmărim 
isprăvile handbaliștilor, an
grenați într-un turneu de ma
re amploare, iar de la Lju
bljana așteptăm, cu emoție, 
ultimele rezultate din grupa 
B a campionatului mondial de 
hochei (în care reprezentativa 
noastră ne-a ținut speranțele 
sub o suită de dușun reci).

Cum sîntem, încă, în ano
timpul alb, schiul con
tinuă să dețină capul de 

afiș al acestui week-end spor
tiv. Campionatelor balcanice 
pe care le găzduiește Poiana 
Brașov li se adaugă o impre-

CARRASCO
ȘI-A PĂSTRAT TITLUL
Boxerul spaniol Pedro Car

rasco și-a păstrat titlul de 
campion european la catego
ria ușoară, învingîndu-1 prin 
K.O. tehnic în repriza a 3-a pe 
norvegianul Ture Magnussen, 
la Barcelona.

CARACAS 7 ț Ager preș). — 
în turneul internațional de 
tenis de la Caracas, cehoslova
cul Jan Kodes l-a învins cu 
scorul de 6—2, 7—5 pe llie 
Năstase. campionul României.
Alte rezultate: Battrick — 
Mandarino 6—4. 8—10, 6—4 ; 
Edelfsen — Orantes 6—3,6—2; 
Cox — Buding 6—3, 6—3.

PANORAMIC
SPORTIV
EXTERr>1

sionantă serie de mari între
ceri dintre care vom aminti 
aici numai pe cele care pre
zintă un interes aparte. în 
primul rind, ne vom permite 
să vă atragem atenția asupra 
„Turneului celor 5 națiuni" 
care se desfășoară incepind de 
ieri pe pistele de la Vail 
(S.V.A.) cu participarea celor 
mai buni schiori din Austria. 
Franța, Elveția, Canada și (ara 
gazdă. Avind in vedere va
loarea participanților și fap
tul că rezultatele reprezenta
tivelor primează asupra celcr 
individuale se poate spune că 
in această stațiune din Colo-

unrado se desfășoară, acum, 
campionat mondial pe echipe 
neoficial. Competiția a ajuns 
la cea de a 4-a ediție, prece
dentele fiind ciștigate exclu
siv de echipa Franței. Este 
adevărat, cu un lot „de aur" 
in care figurau J. C. Killy, 
Marielle Goitschel și Annie 
Famose. De data aceasta, aus
triecii speră să întrerupă se
ria franceză mai ales că suc
cesorul lui Killy la titlul de 
schior nr. 1 al lumii se nu
mește... Karl Schranz. Totoda
tă americanii beneficiind de 
avantajul terenului se înscriu 
și ei ca pretendenți serioși la

fu

forță fizică, decît un exces 
delicatețe...

Dar să revenim la meciul 
amintit 
succinta 
ra. că 
sfîrșitul 
de joc, 
noastră.
rat, și retransmisia pe micul 
ecran a dovedit fiecăruia a- 
cest lucru. Jucătorii români 
au dominat cam trei sferturi 
din timp, au construit faze 
de mare inteligență șl subtili
tate, au avut numeroase oca
zii. în repriza I, de pildă, în
tre minutele 7 și 14, poarta 
iugoslavă a fost asaltată pur 
și simplu. în repriza a doua, 
frații Szabo, Pană, Huțanu, 
Bașa au ratat de asemenea. în 
sfîrșit, în ultimele secunde de 
joc, cînd scorul era 4—4, Biro 
și Calamar puteau aduce vic
toria.

Toate cele 4 goluri ale e- 
chipei române au fost lucrate 
minuțios. La primul, Biro a 
urmărit cu atenție un șut 
foarte puternic tras de Moiș și 
a introdus în plasă pucul res
pins de portar. La cel de al 
doilea Ioniță a fost beneficia
rul unei pase ideale servite 
de Geza Szabo, pentru ca cel 
de al treilea să constituie o 
adevărată demonstrație de 
virtuozitate personală a lui 
Geza Szabo.

Din păcate, puterea de luptă 
a echipei, dăruirea ei totală 
pentru cauza victoriei nu s-a 
bucurat de un aport cores
punzător din partea portaru
lui Dumitraș. Deși puțin soli
citat, neputind acuza supraso
licitarea nervoasă, el a apărat 
nesigur, neatent, nervos, trei 
din cele patru goluri primite 
avîndu-le pe conștiință. în 
ciuda unor sfaturi insistente 
(și după părerea noastră în
țelepte) antrenorii nu îndrăz
nesc să înceapă jocurile cu 
Stoiculescu în poartă care —

cel puțin la ora actu 
este mai calm, mai echirat 
și mai sigur decît colegu«u_ 
Dumitraș are calități inel ’ 
tăblie, dar faptul că n-a jțț 
un an întreg, că imediat d^ 
reintrarea pe gheață a sufe. 
un accident (plagă frontal, 
îi amputează hotărîrea șl cu 
rajul. Dintre jucătorii noștri 
o formă constant bună mani
festă veteranul Varga care a 
depășit cu o desăvîrșită băr
băție un grav accident la ochi.' 
îl secondează cu succes Ioniță. 
în sfîrșit, joacă mai aproape 
de valoarea ei, linia G. Szabo- 
Calamar-I. Szabo, altădată li
nia de aur a echipei. Luptă 
mult, dar nu sînt suficient de si-

PROGRAMUL 
DE SÎMBATA

Ora 10,00 : Românla-Italla 
Ora 13,30 : R. F. a Germa- 
nlei-Austria
Ora 17,00 : Iugoslavia-Nor
vegia
Ora 20,30 : R.D.G.-Polonla__ _ _

guri In intervenții Sgîncă III 
și Făgăraș. își înving treptat 
tracul „mînjii" Huțanu și 
Moiș, foarte activi și îndrăz
neți în meciul cu Iugoslavia. 
De altfel, primul, împreună 
cu Pană șl Bașa, alcătuiesc 
linia de șoc a formației noa
stre.

în general, moralul echipei 
înregistrează un flux ascen
dent, ultimele două jocuri cu 
Italia și Austria, decisive pen
tru rămînerea în grupa B, 
fiind abordate cu optimism, 
dar și cu luciditate.

Ieri participanții la C.M. au 
făcut o excursie la peștera 
Postojna, obiectiv turistic de 
mare celebritate. A fost un 
excelent prilej de odihnă și 
de deconectare înaintea ulti
melor două zile ale campio
natului, care se anunță și cele 
mai grele.

Valeria CHIOSE

La 22 martie, la Florența, In C.C. E. la volei
STEAUA V. V

Clubul Steaua șl Grupul spor
tiv V.V.F. -O. Ruini” Florența au 
căzut de acord ca primul meci 
Pe care îl vor susține în cadrul 
sferturilor de finală ale C.C.E. să 
se desfășoare la 22 martie la 
Florența. Pentru retur, clubul 
bucuneștean a propus datele de

F. „O. RUINI"
5 sau 6 aprilie, Iar peninsularii 
au făcut o contrapropunere pen
tru datele de 19 sau 20 
motivînd că la începutul 
viitoare reprezentativa 
din care fac parte mulți jucători 
de la Ruini, va fi angajată în 
întîlniri internaționale.

aprilie; 
lunii 

Italiei;

»

perie rtnante de la ultimul cam- 
p.-nat mondial, prezint* desigur 
nscuri. Gaby este acum tn maxl- 
mum de tormâ. Dar va mai fi ea 
ș: te sezonul viitor T Atunci, pe
ricolele întrezărite azi pot deveni 
eostaco.e reale ta drumul ei spre 
pc-diuzn. .Fenomenul- Impuselor, 
■mi im a Trixi Schuba, îșl poate 
ameliora — ta sfîrșit — progra
mul de figuri libere șl 
bagajul ei de puncte nu va mal 
putea fl Întrecut. Iar 
americance. In special acea sur
prinzătoare Julie Holmes, pot fl 
ș. ele mai bune peste tacă un an.

A început patinajul cînd nu îm
plinise S arc. Descinde dlntr-o 
t«— e de încercați sportivi. 
Pape Seyfert fusese campion de 
lupte a! Saxoniei. iar mama, 
gimnastă fr-cr.tașă a R. D. Ger- 
■aane. Ea. Jutta MOller. l-a con
dus pași: ta drumul spre perfor- 
menșt și ettMuinttior mamei — 
un nume celebru ta rindul antre- 
rrrtlrr de oatiraj artistic — U 
detonezi me t din succesul de 
an. Deși, citeodată. tocmai a- 

mamă ari: de energică 
Mar șl foarte nervoasă) l-a fă- 

r.ecaz-cri. La Văsteras. la pre- 
ceder.tele campionate europene, 
se spune că Jutta Muller este vi- 
-t a-â de acel incident care l-a 
produs Gabrie'.ei un imens han
dicap de puncte Ia primele figuri 
impuse, imposibil apoi de recu
perat ta fața Hannej Maskova. 
Antnnoerea uitase la hotei pati
nele pentru impuse...

La Garmisch. la ultimele euro
pene. te preziua succesului care 
se întrezărea, am avut ocazia să 
vedem pe mamă și fiică la unul 
din antrenamentele pentru proba 
de libere. Imensa sală a patinoa
rului olimpic era aproape pustie. 
Pe gheață, o patinatoare ta cos
tum de jerseu negru, mulat pe 
corp, scoțindu-i In evidență lim
pezimea părului blond. La man
tinelă, anfrenoarea privindu-și 
eleva. Indicații nu mai aădea. 
Nu mai era nevoie. Pe oglinda 
lucie. Gaby făcea adevărate mi
nuni de virtuozitate, în acompa
niamentul muzicii care revenea 
obstinat la același pasaj. Atîta 
ușurință, atîta relaxare, în exe
cuția celor mai grele figuri (fai
mosul ei triplu Rittberger a fost 
făcut atunci fără căzătură...) nu 
cred că s-ar putea întîlni vreo
dată in concurs. Atunci, însă, 
tribunele nu aveau decît un sin
gur spectator. La sfîrșit, am pri
vit chipul antrenoarei. Plîngea...

O.

atunci

tinerele

La 20 de ani. Gaby Seyfert are 
tot ce-și poate dori un sportiv. 
Dar șl multe complexe, tribut al 
gloriei... îmbracă ghete Imense 
de blană, în scopul de a ascunde 
îngroșarea . inevitabilă a picioare
lor ei de patinatoare care exer
sează mult. Timidă In 
cu ael ce-1 solicită 
se refugiază adesea în 
mamei, care trebuie s-o ocroteas
că de admiratori și ziariști. Și 
totuși, cînd reușești să stai mal 
mult de vorbă cu ea, Iți dai 
seama că este o fată inteligentă, 
vioaie, conștientă de valoarea el, 
de satisfacțiile și servituțile pe 
care ți le prilejuiește succesul.

„Sînt tare fericită că am cîști- 
gat — spunea Gaby Seyfert In 
ușa vestiarului de la patinoarul 
din Garmisch. Și după o clipă 
de ezitare : — Acum, aș vrea să 
se termine totul... Sînt atlt de 
obosită !“

relațiile 
conversația, 

preajma

IilorMisiunea y 
este, așeza-, nsai di- 

todati ptni acum. I
/t programul acestui sfir- 

ț:: de sdptămină se in- 
scrits si două concursuri 

Kandahar: unul la Holmen- 
koiien tn Norvegia iar celă
lalt la Mont Tremblant, fn 
Canada. Ambele prevăd pro
be de slalom special și uriaș 
penfnt schiori și schioare 
Dir.t-e competițiile consacrate 
disciplinelor nordice a'e 
schiului, menționăm „Memo
rialul Bronislaw Czech-Helena 
Marusarz" de la Zakopane 
care cuprinde toată gama de 
prove nordice, concursul Puijo 
care se desfășoară la Kuopto 
(Finlanda) și concursul Miya- 
sam.a ca~e aduce in actuali
tate numele viitoarei gazde a 
J.O. da iarnă, stațiunea japo
neză Sapporo. De reținut că 
acest concurs care cuprinde 
curse de 15 km, 30 km, com
binată nordică, sărituri (se
niori), 10 km (senioare), 15 
km și sărituri (juniori) se află 
la a 36-a ediție.
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Radu VOIA

JOCURI ECHILIBRATE

NÂSTASE A CEDAT IUI KODES

Trei dintre protagoniștii întrecerilor de la Vail (de la stingă la dreapta): Tntscher, H.
Duvillard și D. Daetwyler, filmați de schioarea franceză Ingrid Lafforque după terminarea 
probei de coborîre (Telefoto : A.P.-AGERFRES)

cest sfîrșit de săptămână 
ne oferă și două impor
tante confruntări în 

sporturile cu mare pondere in 
programul olimpic: Jocurile 
europene de atletism in sală, 
desfășurate la Belgrad și con
siderate o primă verificare în 
vederea campionatelor conti
nentului nostru (care vor avea 
loc in septembrie la Atena) și 
concursul de natație de la 
Bremen unde 
înotători de 
U.R.S.S., Franța, Olanda, An
glia, S.U.A., Australia și alte 
țări.

După o serie de mini-tu- 
ruri, cicliștii rutieri vor lua 
luni startul in clasica probă. 
Paris — Nisa pe care specia
liștii o consideră „primul 
punct cald, al sezonului". Prin
tre concurența probabili se 
numără Poulidor, Gimondi. 
Ole Ritter, Bracke, Grosskost 
ș.a. De mai mică amploare 
dar, probabil, cu destule nume 
sonore la start 
Piemontului, al 
tor îl vom ști 
seară.

stnt invitați 
frunte din

va fi Turul 
cărui cîștigă- 
chiar miine
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L Sebastian BONIFACIU I
Tiparul 1. P. „Informa|la", sir. Brezoianu or. 23—25, București

în cadrul „Cupei campioni
lor europeni" la baschet (gru
pe sferturi de finală) s-au dis
putat trei jocuri retur. La Brno 
echipa locală Spartak a 
întrecut cu scorul de 76—61 
(41—31) formația Maccabi Tel 
Aviv. Un meci foarte echili
brat s-a desfășurat la Zadar, 
unde formația iugoslavă Zadar 
a întrecut la limită cu 74—73 
(38—35) pe TSKA Moscova. în 
primul joc, baschetbaliștii so
vietici terminaseră învingători 
cu scorul de 83—75. în sfîrșit. 
Real Madrid a învins pe te
ren propriu cu 92—80 (50—42) 
echipa Akademik Sofia. Spor
tivii spanioli obținuseră vic
toria și în primul meci cu 
100—95.

telex-radio telefon 7̂*

meci retur < 
pentru sferturile de 
ale Cupei Cupelor 
Panathinaikos și 
Partenope Neapole 
putat la Atena, scorul la 
pauză era de 51—16 în fa
voarea gazdelor. După pau
ză, echipa italiană nu a mai 
apărut pe teren, iar arbitrii 
au consemnat victoria for
mației Panathinaikos. (In 
primul joc victoria revenise 
baschetbaliștilor italieni cu 
98—61). Secretarul general 
al Federației Internaționale 
de baschet, M. Jones a de
clarat că retragerea echi
pei italiene din joc a fost 
nej ustificâtă.

contînd 
finală 
dintre 
Fides 

! dis-

Etapa a 4-a a competiției ci
cliste „Turul Levantului"

(Cullera — Bunol 167 km) a 
revenit lui Eddy Merckx 
(5hl0:8,0) care conduce și în 
clasamentul general.

La Teheran, în cadrul com
petiției internaționale de fot
bal „Cupa prieteniei", echipa 
Spartak Moscova a întrecut 
cu 2—0 (0—0) selecționata
Irakului.

în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Cehoslovacia, 
echipa suedeză de hochei pe 
gheață K. B. Karskoga a ju
cat la Kosice cu formația 
V.S.J. Kosice. Victoria a reve
nit gazdelor cu 8—2 (0—0
4—1, 4—1).

La Varșovia, in cadrul „Cu
pei cupelor" la baschet mas
culin.: Slavia Fraga — Legia 
Varșovia 91—80 (38—42).
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