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COMUNICATUL FLORIN GHEORGHIU

plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

învingător la Manila AZI, OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI

, în ziua dc 11 martie a.c. a avut Ioc 
Ilara Comitetului Central al Partidului 
munist Român. La lucrările plenarei au 
ticipat, ca invitați, miniștri, șefi ai secțiilor 
C.C. al P.C.R., membrii Colegiului Central de 
partid, primi-secretari ai comitetelor jude
țene de partid, conducători ai instituțiilor 
centrale dc stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești, redactori șefi ai presei centrale.

La primul punct al ordinii de zi, plenara 
a examinat și a aprobat informarea cu pri
vire la efectivul, compoziția și structura or
ganizatorică a partidului. S-au relevat rezul
tatele pozitive obținute in creșterea continuă 
a rîndurilor partidului, care numără azi 
peste 1 860 000 membri, in îmbunătățirea com
poziției sale sociale și naționale, in educa
rea politico-ideologică a comuniștilor și a 
celorlalți oameni ai muncii. Perfecționările 
aduse în structura organizatorică a partidu
lui, corespunzător schimbărilor ce au avut 
Ioc. în organizarea administrativ-teritorială și 
cerințelor calitativ-superioare ale etapei ac
tuale. au contribuit la îmbunătățirea muncii 
organizațiilor de partid, la rezolvarea cu mai 
multă competență a sarcinilor, la mobiliza, 
rea mai activă a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii în înfăptuirea politicii parti
dului. Subliniindu-se necesitatea de a se ma
nifesta în continuare exigență față de cali
tățile polit’ee, morale și profesionale ale celor 
ce solicită să fie primiți în rîndurile parti
dului, s-a indicat să se asigure și în viitor 
preponderența în partid a clementului mun
citoresc, să fie primiți cei mai înaintați oa
meni ai muncii de la orașe și sate, cele mai 
valoroase cadre de specialiști din economie. 
Știință și cultură.

Plenara a luat cunoștință, de asemenea, și 
a aprobat conținutul informării cu privire la 
compoziția și mișcarea cadrelor din nomen
clatura organelor de partid și de stat. Pre- 
zentîndu-se activitatea vastă și multilaterală 
desfășurată pe tărîmul selecționării, pregă
tirii și promovării cadrelor în organele și 
aparatul de partid, in organele și aparatul de 
stat, în conducerile și aparatul organizațiilor 
de masă, în economie, s-a relevat că in ac
țiunea de constituire a organelor locale de 
partid, ca urmare a reorganizării administra- 
tiv-teritoriale a țării, in conducerile noilor 
instituții și unități economice județene, în 
comitetele de direcție ale întreprinderilor, au 
fost promovate cadre capabile să conducă în 
bune condițiuni sectoarele de muncă incre- 
dințate. Ținind seama de complexitatea sar
cinilor pe care le ridică in toate domeniile 
Înfăptuirea hotăririlor Congresului al IX-lea, 
ale Conferinței Naționale și plenarelor Co
mitetului Central, este necesar să se îmbună
tățească in continuare munca de selecționare 
și promovare a cadrelor, de pregătire poli- 
tico-ideologîcă și de instruire a lor, pentru 
perfecționarea conducerii activității pe linie 
dc partid și de stat și in toate celelalte do
menii ale vieții sociale.

Plenara a hotărit ca ambele informări să 
fie trimise organelor județene de partid și 
consiliilor populare județene, ministerelor și 
organizațiilor economice centrale, organiza
țiilor de masă și obștești, pentru a se lua mă
surile corespunzătoare.

Plenara a adoptat hotărîrca C.C. al P.C.R., 
a Consiliului de Stat și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la aniversarea a 25 de ani 
de la eliberarea României de sub jugul fas
cist și a stabilit ca ea să fie publicată în 
presă.

ple- 
Co- 

par-

în continuare, plenara a examinat șl apro
bat informarea eu privire la desfășurarea 
campaniei electorale pentru alegerea deputa- 
ților în Marea Adunare Națională și în con
siliile populare. Alegerile de la 2 martie, 
mareînd victoria strălucită a candidaților 
Frontului Unității Socialiste, au confirmat cu 
o deosebită forță atașamentul intregului nos
tru popor față de orinduirea socialistă, uni
tatea lui de nezdruncinat in jurul partidului 
și guvernului, totala sa adeziune la politica 
internă și externă a Partidului Comunist 
Român. Votul de la 2 martie este expresia 
angajamentului ferm al oamenilor muncii de 
la orașe și sate, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități de a-și consacra în
treaga energie și pricepere Înfăptuirii pro
gramului multilateral de înflorire a patriei, 
elaborat de Congresul al IX-lea. a platformei 
cu care Frontul Unității Socialiste s-a pre
zentat in alegeri. Desfășurindu-se în condi
țiile aplicării măsurilor luate de partid pen
tru lărgirea continuă a democrației socia
liste, pentru perfecționarea formelor și meto
delor de conducere a vieții sociale, campania 
electorală și alegerile au prilejuit o puternică 
afirmare a profundului democratism al orân
duirii noastre. Componența Marii Adunări 
Naționale și a consiliilor populare nou alese, 
care înmănunchează reprezentanți ai tuturor 
categoriilor sociale, oameni harnici și price- 
puți. apreciați de mase, cu o bogată expe
riență în activitatea obștească, constituie o 
chezășie că organele puterii de stat vor re
zolva cu succes sarcinile ce le revin in dez
voltarea economică și socială a țării. în dc- 
săvîrșirea construcției socialiste.

în continuarea lucrărilor plenarei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a făcut o expunere cu 
privire la nnele măsuri pentru îmbunătățirea 
activității de conducere a vieții economico- 
sociale din patria noastră. Plenara a apro
bat în unanimitate propunerile prezentate de 
secretarul general al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit să supună Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste și 
Marii Adunări Naționale propuneri privind 
componența condacerii Consiliului de Stat, a 
Consiliului de Miniștri și a Marii Adunări 
Naționale.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărit in unani
mitate să propună ca președinte al Consi
liului de Stat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al C.C. ai P.C.R. Ca vicepre
ședinți au fost propuși tovarășii Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Dumitru Petrescu și 
Ștefan Peterfi.

Plenara a hotărit, de asemenea, In unani
mitate, să propună ca președinte al Consi
liului de Miniștri pe tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer, iar ca prim-viceprcședinte pe to
varășul Ilie Verdeț. Ca vicepreședinți au fost 
propuși tovarășii Janos Fazekas, Gheorghe 
Rădulescu, Lconte Răutu, Iosif Banc, Emil 
Drăgănescu, Mihai Marinescu și Ion Pățan.

Plenara a hotărit în unanimitate să pro
pună ca președinte al Marii Adunări Națio
nale pe tovarășul Ștefan Voitec, iar ca vice
președinți pe tovarășii Mia Groza, Kovacs 
Gyorgy, Ilie Murgulescu și Gheorghe Necuia.

In legătură cu propunerea de alegere a to
varășului Leonte Răutu ca vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri, plenara a hotărit eli
berarea sa din funcția de secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a însărcinat Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. să ia toate măsurile necesare 
pentru înfăptuirea hotăririlor adoptate.

O telegramă din Manila (Fi
lipice) ne anunță că In turneul 
internațional de șah Încheiat 
aici, victoria a revenit marelui 
maestru român Florin Gheor
ghiu, care a realizat scorul-re- 
cord de 11 puncte din 11 posi
bile.

Ziarele de azi publică s

HOTĂRÎREĂ
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, A CON
SILIULUI DE STAT SI A CONSILIULUI DE MINIȘTRI CU PRIVIRE LA ANIVER
SAREA A 25 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB JUGUL FAS
CIST,

LA VOLEI

MECIUL CHIMIA SUCEAVA - A.S.A. IC MUREȘ SE DISPUTĂ PE TERENUL „TIMPURI NOI"
îr.că ecourile

FINAL IN TURNEUL

MAEȘTRILOR :
1. CIOCÎLTEA,
2. GHIȚESCU

internațional Victor 
clasat pe primul loc. 
Înaintea lui Theodor

foet tn- 
rezu'ta- 
1-0. re-

ME PUTEAU FI TREI DE AUR!
Cum am mai spus și cu 

alt prilej, atletismul de sală 
a început să cîștige tot mai 
mult teren și să-și asigure o 
binemeritată popularitate, nu 
numai în rîndurile spectato
rilor, cît mai cu seamă prin
tre atleți. Faptul că de _ la 
Dortmund, în 1965, și pînă 
acum la Belgrad, Jocurile eu
ropene de atletism pe teren 
acoperit au marcat o conti-

Duminică, 23 martie 
în Capitală :

România-Ungaria

în „Liga europeană"
04

la tenis de masă
Intilnirea internațională ofi

cială de tenis de masă . dintre 
reprezentativele României și 
Ungariei, contind pentru „Liga 
europeană", va avea loc la 
București, duminică 23 martie. 
Formația probabilă a oaspeți
lor va cuprinde pe Kishazi, Jo- 
nyer și Klampar.
■HomaHwnnBnmsaa

nuă creștere sub raport valo
ric, cît> și ca număr de parti- 
cipanți, glăsuiește prea bine 
despre acest cîștig care, cu 
siguranță, va fi completat cu 
fiecare nouă ediție a compe
tiției. Popularitatea de care 
aminteam poate fi apreciară 
și prin marele număr al so
cietăților de televiziune și al 
posturilor de radio care au 
transmis în direct desfășura
rea întrecerilor, ca și al re
prezentanților presei scrise 
prCzențî în tribuna sălii ex
poziției din Belgrad.

în comparație cu preceden
ta ediție a competiției, cea 
de la Madrid, nivelul tehnia 
al disputelor din capitala 
Iugoslaviei a marcat o sensi
bilă creștere, ceea ce anun
ță, în ultimă instanță, un se
zon cu rod bogat pînă la 
„europenele" în aer liber, din 
septembrie, de la Atena.

Deși de la startul concur
sului au lipsit cîteva dintre 
valorile recunoscute ale atle
tismului românesc (Viscopo- 
leanu, Silai, Bonei, Bufanu,

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a i-a)

LOTUL A (LĂRGIT) CONVOCAT

Cu prilejul conferinței de pre
să organizată ieri, la sediul său, 
ciut F.R. Fotbal, antrenorul An
gelo Niculescu a anunțat lotul 
lărgit, de 30 de jucători, con
vocat la București pentru săp- 
tămina viitoare (17—19 martie), 
in vederea unui prim antrena
ment in comun. Lotul are urmă
toarea componență : portari — 
Gornea, Datcu, Ghiță ; fundași

- Sătmăreanu. Ivăncescu, Lu- 
pescu, Boc, D. Nicolae, Hălmă- 
geanu, Dinu, Dan Coe. Deleanu, 
Mocanu ; mijlocași — Anca, Pe- 
tescu, Ghergheli, Nunweiller VI, 
Axente, Lupulescu ; înaintași — 
Năsturescu, Uifăleanu, 
Dembrovschi, Grozea, 
trache, Tufan, Oprea, 
Lucescu și GyorfL

Domide, 
Dumi- 

Dobrin,

corrporta- 
A. Urzici 
obținut o

In sala Constructorul din Ca
pitală. a luat sfirșit concursul 
de verificare a lotului repre
zentativ. Victoria a revenit ma
estrului 
Cioâltea. 
cu % p, 
Ghițescu.

în ultima rundă au 
registrate următoarele 
te : Ghițescu — Segal 
mize Ciociltea — Mititelu. Zara
— Radovici. Drimer — Voicules- 
eu. Botez — Stancin, Teodore*- 
cu - Ghizdavu și Urzică — Un- 
gureanu. Remarcăm 
rea bună a tinerilor 
și S. Segal, care au 
notă de maestru.

Clasamentul final are urmă
toarea configurație : 1. V. Cio
ciltea 9 puncte : Z Th. Ghițes
cu y 5 p ; 3—4. Em. Ungureanu 
și D. Drimer 8 p ; 5—6. A. Urzi
că și S. Segal 7Vj p ; 7-8. P. 
Voiculescu și Gh. Mititelu 7 p ; 
9—10. D. Ghizdavu și C. Rado
vici 9 
IZ C. 
4 p ;

p ; 11. T. Stanciu â'/j p ; 
Botei 4% p ; 13. D. Zara 
14. Ș. Teodorescn 2*/j p.
T. NICOARA, coresp.

Nu s-au stins 
primei etape a returului și 
iată că, după 72 de ora, pu
blicul este checat pe sta
dioane să asiste la optimile 
de .Cupă”. Cu «ît ne apro
piem de finișul acestei aom- 
petiții, cu atît ea devine mai 
interesantă. Astăzi. de pildă, 
cele 8 jocuri au loc în orașe 
neutre, combatanții fiind lip
siți de aportul piopriilcr ga
lerii, aceasta constituind. Insă,

un bon prilej pentre ea, prin- 
tr-un joc frumos, echipele 
să-și atragă simpatiile tribu
nelor.

Sorții an decis ei te va par
tide deosebit de interesante. 
Se detașează astfel meeiurile i 
F. C. Argeș — Dinamo Bucu
rești, Jiul — Rapid, Politeh
nica Galați — Progresul șL„ 
revanșa de duminisă Farul — 
Crișul.

Dar iată programul jocu-

rilor și orașele gazdăi BUCU
REȘTI ? Chimia Sueeava — 
A.S.A. Tg. Mureș ; SIBIU 1 
Steagul roșu — „U* Cluj j 
PLOIEȘTI: Politehnica Ga
lați — Progresul ; BRAȘOV t 
Metalul București — U.T.A. ; 
CRAIOVA : Minerul Anina — 
Steaua ; TlRGOVIȘTE : Dina
mo București — F.C. Argeș; 
RM. VlLCEA î Jiul — Rapid j 
CLUJ: Farul — Grișul.

Toate meciurile încep la 
ora 15.

Speranțele patinajului iși dispută intiietatea
28 de perechi de patine an lu

necat ieri pe oglinda de gheață 
a patinoarului J3 August*. Ee 
aparțin competitorilor celei de 
a m-a ediții a .Cupei Bucu
rești”. concurs internațional de 
patinaj artistic rezervat junio
rilor sub 12 ani. O întrecere a 
speranțelor sportului gbeții. re- 
prezer.tind 9 țâri europene, in
teresant test al măiestriei unor 
viitori campioni și viitoare 
campioane.

Prima confruntare — trei fi
guri obligatorii de dificultate 
medie (coeficient 3). Prilej pen
tru cei mai bine pregătiți de 
a-și arăta precizia in executarea 
migăloaselor desene pe gheață. 
Da Ia început o surpriză plăcu
tă. Octavian Goga. unul dintre 
taientații patinatori ai tinerei 
noastre generații, s-a instalat de 
la prima figură (bucla) printre 
fruntași. Aceasta, In duda fap
tului că. în preziua concursului, 
el se accidentase la brațul 
drept, pe care trebuie să-1 
țină acum in ghips. Ghinion și 
handicap, cu care tinărul pati
nator luptă acum cu mult cu
raj.

Clasamentul întrecerii mascu
line arată astfel, după prima

zl : 1. Jaeek Tascher (Polonia) 
105—211.5 p ; 1 Octavian Goga 
(România) 23—1992 p ; 3. Cris
tian Greiner (R.D.G.) 17-202,2 
p ; 4. Peter Augustovict (Ceho
slovacia) 27.5-197,1 } 5. Mathias 
Clausner (R.D.G.) 34,5-185,7 p ;

Printre premiile care vor 
răsplăti pe primii clasați tn 
această întrecere se află și o 
frumoasă cupă de cristal, o- 
ferită de ziarul .SPORTUL” 
celui mai bun rezultai obți
nui de un concurent român 
(la masculin sau feminin).

6. Serghei Levin (R.S.F.S.R.) 
41,5—180,0 p ; 7. Pavel Prohaska 
(Cehoslovacia) 51,5—172,5 p ; 8. 
Lucian Cozia 
169,5 p ; 9.

(România) 55— 
Boris Haritonov 

(R.S.F.S.R.) 60-156,3 p 5 10. Ga
bor Kamaras (Ungaria) 64,5— 
153,9 p ; 11. Andrei Kanev
(Bulgaria) 77-76,8 p.

La fete, concurentele noastre 
au avut un start ceva mai șo
văitor. Cea mai

este Mitricică Doina, care după 
a treia figură (serpentina cu 3) 
a-a apropiat de locurile frunta
șe. Iată clasamentul : 1. Pia
Maria Linden (Finlanda) 13,5— 
211,2 p ; 2. Elisabeta Lucynska 
(Polonia) 19.0-206,1 p j 3. Li
liana Rehakova (Cehoslovacia)
26.5- 204,9 p ; 4. Stefi Knoll
(R.D.G.) 29-201,9 p ) 5. Doina 
Mitricică (România) 34,5—199,8 
p ; 6. Kristina Homolya (Unga
ria) 34,5-198,3 p ; 7, Helli Gaz- 
voda (Iugoslavia) 42,0-195,3 p ; 
8. Petra Sobania (R.D.G.) 56,5- 
188,4 p ; '9. Gabriela Voica (Ro
mânia) 60,0—185,1 p ] 10. Galina 
Titova (R.S.F.S.R.) 72,5-172,5 p ; 
11. Cornelia Picu (România)
80.5- 168,0 p ; 12. Marina Hre- 
dinian (R.S.F.S.R.) 82,0-166,5 p ; 
13. Mirela Goleanu (România) 
83,0-166,5 p ; 14. Eva Drumeva 
(Bulgaria) 98,0—152,7 p.

Azi — de la ora 15 — se dis
pută ultimele trei figuri obliga
torii: două sărituri (Lutz, Axei) 
și o piruetă.

bine clasată

1
Radu VOIA

TENIS

l

I
Iamericanii și

Isâ-și dispute

I
I
I
I
I
I

spori tn care nu se 
decît cîștigători de 
internaționale și nici 
campioni în afara li- 
naționale;

PE CONTINENT.]

IN MECI RESTANȚA
STEAUA

TRACTORUL 3-0
Aseară, in sala Floreasca, s-a 

disputat partida restantă din 
cadrul diviziei A de volei din
tre echipele masculine Steaua 
și Tractorul Brașov. Bucurește- 
nii, făcind dovada formei bune 
în care se află, au ciștigat ușor 
cu 3—0 (3, 5, 5). Deși discrepan
ța valorică dintre cele două e- 
chipe a fost clară, brașovenii au 
luptat din răsputeri, făcind 
multă risipă de energie, pentru 
a pierde cel puțin la un scor 
cit de cit onorabil. Dar, efortu
rile lui Fieraru și Bărbuță, ne
susținute permanent de coechi
pieri, au fost zadarnice : aseară 
Steaua a strălucit mai puternic 
ca oricînd. Remarcați : Barta, 
Poroșnicu, Cristiani (Steaua), 
respectiv Fieraru și Bărbuță. 
Arbitraj bun : N. Ionescu — R. 
Farmuș. (A. B.)

Așteptind chemarea arbitrilor pentru a treia figură impusă... Pavel Prohaska, Cristian 
Greiner. Jacek Tascher — pe mantinelă — și Octavian Goga, ultimul avind brațul bandajat 
după ghinionistul său accident. Foto : V. BAGEAC I

I
I

JUDEȚEAN AL SINDICATELOR GALAȚI
Central 

a Sindi-
1967, a 

cu sar-

Leonid STAN
șeful comisiei 

pentru problemele sportive 
a Consiliului județean 

al sindicatelor — Galați

I 

I
Hotărârea Comitetului exe

cutiv al Consiliului 
al Uniunii Generale 
catelor, din august 
investit sindicatele
cini precise in organizarea 
și conducerea activității spor
tive in întreprinderi și insti
tuții, avind drept scop dez
voltarea tot mai largă a edu
cației fizice și sportului de 
masă. Intrucit pentru sindi
cate aceasta era o problemă 
nouă, s-a pus în mod impe
rios problema orientării pre-

ocupărilor sportive spre or
ganizarea unor acțiuni de 
masă și competiții locale la 
cit mai multe ramuri de 
sport. In acest sens, mem
brii comisiei județene pen
tru problemele de sport au 
dat ajutor concret comitete-

Atacul lui Cristiani (Steaua) nu va fi oprit nici de această dată de blocajul brașo
venilor t din palma lui Fieraru, mingea va ricoșa in afara terenului.

lor de sindicat și asociațiilor 
sportive în alcătuirea calen
darului competițional. Ast
fel, în planurile de muncă 
au apărut sarcini privind 
organizarea de excursii și 
acțiuni cultural-sportive la 
sfirșit de săptămînă. In ju
dețul nostru au fost organi
zate 392 de excursii în țară 
cu mai mult de 26 000 de sa- 
lariați. iar în excursiile du
minicale făcute spre diferite 
locuri de agrement ale ju
dețului au participat peste 
80 000 de salariați. In urma 
diferitelor acțiuni organiza
te, am ajuns la concluzia 
că tinerii sînt dornici să par
ticipe la manifestările spor
tive, cu condiția de a exista 
mai multă inițiativă și con
tinuitate din partea organi
zatorilor. Mai sînt comitete 
de sindicat, consilii de aso
ciații sportive (D.R.T.A., 
I.O.I.L. nr. 1, I.C.G.. I.R.C.) 
care nu au întreprins nimic 
pentru a atrage salariații la 
practicarea . exercițiului fi
zic. în această direcție, o 
mare vină o poartă și consi
liile sindicatelor, care nu au 
reușit să convingă comite
tele sindicale din aceste în
treprinderi pentru înțelege
rea deplină a conținutului și 
trecerea la aplicarea cu ho- 
tărîre a „Legii sportului".

O importantă deosebită a 
fost acordată consolidării 
secțiilor de performanță care 
au reale perspective de dez
voltare in cadrul județului 
nostru. Sînt numeroase sec
țiile care au adus iubitorilor 
sportului nenumărate satis
facții, fapt care nu poate 
să șteargă gustul amar lăsat

(Continuare tn pag. e 3-a)
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ntr-un 
cunosc 
turnee 
decum 
mitelor 

într-un spori în care ierar- 
mondialâ nu se stabilește obiectiv, 

pe teren, ci în confruntările de reper
toar alfabetic, inevitabii subiective ;

într-un sport în care americanii și 
australienii formează o categorie cu 
totul aparte, în stare sâ-și dispute 
,,challenge-round"-ul încă o sută de ani ;

într-un sport în care haosul a primit 
numele foarte anglo-saxon de „open" ;

într-un sport în care mucalitul de 
Pancho Gonzales, prietenul lui Costică 
Tănăsescu, poate să spună că diferența 
dintre amatori și profesioniști ests aceea 
că ultimii plătesc impozite ;

într-un asemenea sport e bine că se 
face puțină ordine, înlăturîndu-se con
servatorismul și intronîndu-se cîteva re
guli frecvente în toate celelalte spor
turi I

Intr-adevăr, tenisul nu este în stare 
să alcătuiască un clasament anual pe 
scară continentală sau mondială. în 
mod tradițional, cîștigătorul turneului 
de la Wimbledon era considerat cel 
mai bun tenisman amator al lumii, 
titlu ce îi era însă contestat peste o 
lună, dacă pierdea turneul de la Forest 
Hills. De cînd și aceste competiții 
devenit „open", ierarhizarea este 
mai delicată, întrucît ne descurcăm 
mai greu tn păienjenișul format 
două categorii de jucători care se întîl- 
nesc doar incidental (în funcție de po
sibilitățile financiare ale organizatori
lor). Tn plus, să amintim că cele două 
turnee menționate (ca și cele din Aus
tralia) se dispută pe terenuri gazo- 
nate, în timp ce jucătorii europeni sînt 
îndeobște obisnuiti să evolueze pe te
renuri cu zgură.

în consecință, organizarea, începînd 
încă de anul acesta, a unui campionat 
european de tenis anual, la cele 5 
probe clasice, deschis tuturor jucători
lor neprofesioniști de pe continent, are 
avantaje deosebite.

Sîntem siguri că anunțarea acestei 
vești a găsit largă audiență la fede
rațiile europene de tenis,* nu ca o con
solare pentru turbulenta mezalianță 
organizatorii tenisului profesionist, 
efectiv ca împlinirea unei vechi 
zuințe de a scoate sportul alb 
desuetudine, de a-l moderniza, de 
aduce în rîndurile celorlalte sporturi, 
de a-l dota cu un palmares (deocam
dată continental) de prestigiu, de a-și 
putea în sfîrșit numi campionii.

Așadar, să așteptăm cu nerăbdare 
miezul lunii septembrie, cînd „courts"- 
uri italiene vor găzdui prima confrun
tare continentală — oricum mai pură 
— a tensimenilor puțin zăpăciți de re
centa năvală a ideilor novatoare în 
sportul alb.
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în lipsa elitei atletismului 
feminin din România (Visco- 
poleanu ți Silai, nerestabilite, 
Bonai și Bufanu, aecidentate, 
Manoliu, Peneș, Cataramă, 
fără probe „indoor"), fetele 
noastre nu au cucerit flori și 
metale prețioase la Jocurile 
europene pe teren a«operit 
Dar a venit, In sfîrșit, 9 mar
tie, pe eare o putem consi- 
dera ziua băieților, a atleți- 
lor noștri. în această zi s-a 
spart gheața I în această zi 
atletismul nostru feminin a 
trebuit să ofere trei buchete 
de flori acelora eare au «u- 
cerit medalii în întrecerea 
continentală în probele de 
50 m garduri, săritura în înăl
țime și triplusalt. Este, și do- 
reso să-1 eonsider astfel, cel 
mai frumos dar făcut de 
băieți atletelor noastre, ace
lora care pînă acum au dus 
greul în toate întreeerile de 
mare anvergură. Iată că, în- 
eepînd din 9 martie, atletele 
nu se mai simt singure; ele 
știu că în clasamentele pe na
țiuni (vezi J.O.) băieții sînt, 
așa eum le stă bine, alături 
de ele. Și aceasta dă întot
deauna aripi. Atletele din Ro
mânia primesc aeeste trei — 
hai să le zio — mărțișoare de 
bronz de la Belgrad, aeeste 
trei medalii, care în eel mai 
seurt timp pot strălud ea 
aurul.

Aripile atletismului nostru 
nu s-au frînt la „europenele 
'69*. Deși echipa a fost eea 
mai tînără, aceasta nu trebuie 
să mai constituie o seuză 
(medaliile ne scutese de acest 
lucru), «i mai degrabă tre
buie salutat curajul acelora 
eare îndrumă acest sport atit 
de pur. atît de neviciat de 
arbitraje eronate sau denatu
rate. Cel care practică atle
tismul va fi întotdeauna îm
păcat eu gîndul că rezultatul 
său este stabilit de un cro
nometru .made în Swiss*, de 
o ruletă precisă, că materia
lul la aruncări a fost cîntâ- 
rit ea la farmacie. Aceasta 
este o lege sfîntâ, intangibilă 
a atletismului. Din acest mo
tiv rezultatul său va fi me
reu concret șl ușor de apre
ciat prin simpla metodă a 
comparației cu alte perfor
manțe. Este poate cauza cau
zelor pentru care toată lumea 
devine peste noapte „specia
list" în aprecierea valorică a 
atleților de pretutindeni.

fiindcă 8 metr! an aceeași 
valoare la Polul Nord ea si 
la Polul Sud. Din păcate, a- 
cest eriteriu de apreeiere. la 
îndemîna oricui, devine dese
ori o frînă în dezvoltare. Pu
tem convinge lumea toată că 
eșecul echipei X se datores- 
te arbitrajului, jocului dur, 
lipsit de fair-play, al adver
sarilor, că rezultatul a fost 
influențat de galeria puterni
că a localnicilor eta. ata Dar 
ce argument t> scuză left -i 
să aibă atletul? Din fericire 
pentru el și pentru sportul pe 
care-1 practică, nici unul. Din 
această dură, dar îr.tr-adevăr 
sportivă apreciere. în eare mu 
se admit acuze, mfetfflcdri 
sau orice doriți dv. atletfenrul 
nostru a ieșit victorios. A 
pierdut poate priza la pcbtfe, 
a pierdut poate chiar și sim
patia multor președir.y de 
cluburi mari, a avut și mai 
are multi sceptici, dar atunci 
cînd este vorba eare pe care 
Ia acel eoncurs ce se cheamă 
Jocurile Olimpioe, ta tor.d 
campionatul mondial a! atle
tismului, atunci, el. atletismul 
românesc a ieșit victorios r_ 
aur șt argint

Așadar, propun să extin
dem paralelismul dintre re
zultatele tînărului nostru grup 
la „europene* șl remltatele 
medal’ațiior «u aur de la Bel
grad. Să apreciem numai îa- 
trinsec aeeste cifre ea să coa- 
statăm că. totuși, el nu a fă
cut numai un simplu act de 
prezentă, ei mai decretă c= 
rodaj util pentru co'.cursur. 
vtftoare In oare vor fi vtaara 

Tn acest eez bCantul 
pozitiv. Iar pe eel tt- 
să-i senvm deoeamda-ă 
analiză aspră, spartană, 
la MOnchea mai e tot

întîi. 
este 
neri 
de o 
Pînă __________________
timpul. Dar atunci să o fa
cem, fără cruțare, așa aurt 
stă bine In atleCsm.

O ultimi Idee despre Joac- 
rile europene de Ia
Cei 17 campioni d a 1MB <5e 
la Madrid au fost doar ao 
sideri sau fără medalii fe 
Ciudad de Mex:«o Campioe:- 
olimpici din țara aztoe or. ca 
V. Viscooo'eana. V. Saaeev. 
M. GummeL IX Beacec?, aa 
stat la Madrid pe treptele 
ferioare ale podhztnafef în
vingătorilor. In tfmp ae Rrta 
Schmidt N Cîjeva. Ter-Ora- 
nesian, V. Gavrilov su au vă
zut strălucirea aurului mexi
can. Mi gî-.desa că nM Per- 
țea, nieî Ccrbu șl nici Șerbao 
Ioan nu au rueerit de data 
aceasta medalfî de aur. ît aș
teaptă In sehitr.b Aăeoa. ta 
luna septembrie

In sala din Parcul 23 Au
gust, .Cupa Rapid* a armat 
concursului student dor de 
săptămina trecută. O »crtoz:- 
tate sau un refugiu, nu gtu

DINAMIC

pentru 
în pro-

contrl-

Este cunoscut faptul că jocul 
de polo pe apă trece prin mari 
dificultăți tehnlco-spectaculare, 
dificultăți ce l-au pus în situa
ția de a fi luat în discuție de 
către congresul C.I.O. 
a fi sau nu menținut 
gramul J, O.

La această criză au
buit în egală măsură jucătorii, 
tehnicienii, dar mai ales preve
derile greoaie, uneori confuze, 
ale unul 
depășit. 
F.I.N.A., 
tul de 
de la Ciudad de Mexico (octom
brie 1968), i-a adus substanțiale 
ameliorări, urmărind cîteva idei 
precise:

— dinamizarea și creșterea 
spectacolului sportiv prin limi
tarea păstrării mingii într-o ac
țiune ofensivă la 43 de secunde;

— sancționarea promptă a 
greșelilor comise în timpul jo
cului, prin eliminări temporare 
care vor înlocui punctele de 
penalitate ;

— schimbarea permanentă a 
Jucătorilor după flecare gol în
scris, care va duce, 
nea, la un plus de 
a disputei sportive;

— înregistrarea 
grave personale 
treia jucătorul va fi eliminat 
cu drept de înlocuire) va frîna

regulament de mult 
Tocmai de aceea, 

analizînd regulamen- 
polo la congresul

de aseme- 
dinamizare

greșelilor 
(la cea de a

în mod sigur jocul dur. ob
structionist.

Nolle modificări al» regula
mentului au fost d*;a apGcate 
(în mod experimentali ta cam
pionatele de iarnă dj R. Dl 
Germană. UÎLSA. și Iugosla
via și chiar în recentul campto» 
nat de juniori al Bucureștiului.

Ce perspective se întrezăresc'? 
Intr-adevăr. jocul va deveni 
mai dinafeic, mai spectacular 
jucătorii din apă fiind ia per
manență în pîenitudtnea forțe
lor fizice. Acțiunile ofensiv» 
vor deveni mai rapide șl taa: 
variate, echipele fitod neve-te 
din nou să se gîndeaseâ la eft 
mai multe demarcări și contra
atacuri. Totodată, numărul gre
șelilor grave va scădea consi
derabil. deoarece de acum îna
inte ele vor atrage na numai 
eliminări de l minut, dar și •- 
îiminarea definitivă (la 
greșeală) din joe.

tn ceea ce privește 
păstrării balonului In 
menținerii unui rezultat,
ta va dispare în mod indiscu
tabil. Mai mult chiar, tehnici
enii și sportivii vor trebui să 
găsească metode cît mal efici
ente pentru a duce la bun sfir- 
șit fazele ofensive în limita ce
lor 45 de secunde. Se conturea
ză, deci, o schimbare radicală 
In acest joc în favoarea crește
rii laturii 
gandistice.

Totul va 
sportivi și 
trebui să-și 
rile în aceste direcții, ca și de 

■corpul de arbitri, datori să fa
vorizeze jocul 
spiritul noului

a J-*

tactica 
scopul

spectacular-props-

depinde acum de 
antrenori, care vor 
intensifice pregăti-

în mișcare în 
regulament.

dr.
arbitru

Ion DRAGAN 
internațional
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DRUMUL A FOST LUNG•»4

Twarățe redactor

CONFIRMAT

lor

renfirmat încrederea ce î se 
acordă șt avlnd ta vedere tine
rețea șt vigoarea sa, apreciem 
că poate progresa tot mal mult.

Ctșr.gind și ștafeta, juniorii 
țt-au confirmat clasa, dar senio
rii nu au reușit același lucru și 
acest fapt a demonstrat că spor
tivii noștri nu pot tncă realiza, 
fotr-un interval de 24 de ore, 
două performanțe ridicate.

Nu putem încheia aceste rta- 
durț fără a aminti de priceperea 
șl devotamentul pe care le-au 
dovedit în asigurarea unet pre- 
gătsn <dt — —
Obeorgh» 
teanu.

Despre prestigiosul succes 
obținut de luptătorii români 
la Mar del Plata, .Sportul* 
a scris din belșug și cu en
tuziasmul firesc. Corespon
dențele de la fata locului, 
comentariile redacției, fișele 
biografice șl suculentul oma
giu al Iul Victor Bănciulescu 
au subliniat cum se cuvenea 
frumoasa performanță sporti
vă românească reușită în în
depărtata Argentina. Elogiul 
pe care vreau să-l aduc și 
eu acum celor patru tricolori 
ar putea părea, de aceea, de 
prisos. Dar cum eu cred că 
despre un lucru bun — și 
luptătorii noștri au reușit, 
fără nici o flatare un aseme
nea lucru bun, aș spune î ex
cepțional — deci, după cum 
zic, despre un lucru bun nu 
e niciodată nici prea mult șl 
nici prea tîrziu să pomenești. 
Îmi îngădui să-ml alătur —• 
din toată inima — felicitările 
la corul celor care au făcut-0 
înaintea mea.

Doi campioni mondiali, un 
vice-campion șl o meritorie 
— și destul de elocventă și 
ea — medalie de bronz în
tr-un sport care altădată nici 
că figura în nomenclatorul în
trecerilor internaționale !

Drumul acesta de la nimic 
la podiumul celor mal buni, 
e, te rog să mă crezi, tovarășe 
redactor, destul de lung.

Eu îmi amintesc bine 
erau luptele înainte, la noi. 
Ca sport în sine, ca sport a- 
mator, el nu exista. Frumoa
sele ambiții înaripate de fiorii 
unei lăudabile pasiuni ale ce
lor cîțiva elevi ai maestrului 
Scurtu de la .Tir* de a-ți mă
sura forțele pe salteaua așeza
tă în cine știe ce anonimă 
.sală de sport* dintr-o mahala 
oarecare a Buoureștlulul, 
o adevărată îndrăzneală, 
nu direct un nonsens.

Activitatea ceva-ceva' 
înfiripată pe care o desfășu
rau unele cluburi în Ardeal

ce

era
‘dacă

nu anulează cu nimfe temefe 
nicîa observațiilor mei*.

Drumul a fost lung—
Mal tntdi, în epoca ranaa» 

tlcă — aș numi-o — a fost 
‘parcă, profesorul de gimnas
tică Preoțescu, un atlet ds 
clasă, care, probabil pentru ca 
să nu fie dat afară din tnvă* 
țămînt, apar» mascat în ex* 
hibițîll» sal» de Ia „Sidoli*.

Drumul a fost lung...
A venit, apoi, epoca luptă* 

torilor profesioniști propriu* 
ziși. Au apărut Mitică Dona, 
Petrică Sonda, Gonstantin An- 
ghelescu, Jean Ghirtop șl 
Colev, care-și măsurau pute
rile cu suficient succes la 
trîntă cu unele vedete mon
diale ca Podubnfi, Zbiszko, 
Ulrich, Zalkin, în partide 
mal mult sau mai puțin tru
cate.

Drumul a fost lung..
După aceea într-o perioa

dă de mare audiență la public 
— au început .circurile* fin
landezului Huntanen, cu Pa* 
dubov, eu Martinoff, cu Ku* 
jampee, cu — acum — îm- 
bătrînitul dar încă vigurosul 
Zailcin etc., cu rezultatele pla
nificate, determinate de sim
patiile pe care șl le mărturi* 
seau spectatorii.

Dramul a fost lung™
Ba un moment, pe îîngă 

mai maturii Anghelescu și 
Ghirtop, au Bpărut ți unii 
luptători români mal tineri, 
îmi amintesc, acum, cînd scr’tț 
aceste rîndurl, de Drăghlces- 
cu, de Ioanlțlu, de Slave — 
dar poate c-or mal fi fost 
ți alții.

Drumul a fost lung și de 
aceea, lată, pentru mine stră
lucita îzbîndă reușită peste 
ocean de către luptătorii noș
tri capătă semnlfioațil ți va
lori speciale.

E ceea ce am ținut să arăt

mal bune antrenorii 
O'.teanu șl Orest Fră- A1 d-tale, 

V. T. RANU
P. conf. c, griqoriuPaul IOVAN

RAPID"
cordului de sală (3,01 m), eît 
și celui In aer liber (3.03
Ti ni nd cont de forma bur.â 
In care se află primii noștri 
prâjiniști. Astafei și Piștalu, 
se așteaptă cu interes duelu
rile lor In aer liber, care vor 
prilejui, 
atractive 
valoare, 
țării.

Alte rezultate : BARBAȚI — 
50 m: M. Zaharia (Rapid) 
5 9. M. Georgescu (C.A.U.) 8,0 ; 
50 mg: V. Răuț 7,4. V. Cris- 
tescu 7,4 (ambii de la Rapid); 
înălțime : M, Miti’.ecis (C.A.U.) 
1 *5. C. Semen (Rapid) 1,90 ; 
prăjită : Gh. Cărăian (C.A.U.) 
4.40. Fl Coman (C.A.U.) 4.20, 
Q Uhu <CSȘ.) 4,00; lungi
me : D Bădini (Steaua) 7,26, 
~ LAzărescu (Dinamo) 7,25,

desigur, întreceri 
și performanțe de 
noi recorduri ale

Au* imobilismul născut
din... ciclism. Cel puțin așa ne 
asigură unii dintre cel mal 
prestigioși specialiști in do
meniul istoriei vehiculelor cu 
patru roti. Evevimentul-cheie 
a avut loc la 23 aprilie 1887, 
clnd Paul Faussier. directorul 
ziarului „L« Sport Vălocîpe- 
dfeue". a organizat un concurs 
de „trăsuri fără cai* pe dis
tanta Pont de Neuilly — Ver
sailles (31 km). Era epoca în 
care trei tineri parizieni, pa
sionați de tehnică. încercau să 
propulseze curioasele biciclete 
cu roți inegale, numite veloci
pede, prin forța aburului.

Inițiativa lui Faussier a stîr- 
nit furia sportivilor vremii, 
care nu vedeau cu ochi buni 
„motorizarea* velocipedulul, și 
La concurs nu s-a prezentat de
cît un candidat: Georges Bou
ton. Instalat într-un triciclu cu 
căldare cu aburi, el a parcurs 
distanța impusă într-o oră și 
patruzeci de minute. Cîțiva 
spectatori prezenți pe parcurs 
au fost impresionați de viteza 
„bolidului” lui Bouton, iar un

s-a încheiat printr-o catastrofă 
(6 concurenți și-au găsit moar
tea, printre care și Marcel Re
nault, fondator, împreună cu 
fratele său Louis, al cunoscu
tei firme de automobile), iar 
autoritățile au fost nevoite să-l 
suspende.

Anumite împrejurări au fă
cut ea primele curse să se des
fășoare în Franța. Dar automo
bilismul a găsit teren de dez
voltare si în alte țări. Italienii 
iau startul în cel dinții concurs 
la 1898. Peste 7 ani, sicilianul 
Vincenzo Florio Inițiază o cupă 
disputată la Brescia, din care 
s-a născut una dintre cele mai 
vechi și mai cunoscute curse 
din lume : Targa Florio. în 
Germania, sportul volanului de
butează grație inventatorilor 
Gottlieb Daimler și Karl Benz 
și se ilustrează prin prima ma
șină cu adevărat modernă a 
epocii, un Mercedes cu 4 cilin
dri. Americanii încep și ei 
cursele ; Henry Ford devine, 
după exemplul europenilor, 
constructor și pilot în același 
timp, iar Wiliam Vanderbilt

a se mișca într-un cerc închis. 
Despre profilul psihologic al u- 
nor asemenea oameni s-a spus 
nu o dată că este asemănător 
cu al gladiatorilor sau cu al 
matadorilor de corrlde, că pe 
Nuvolari natura 
din același aluat 
lete, prietenul și 
lui Hemingway.

Timpul în care _  ___
dițiile tehnice și sociale ale 
epocii 
lustre 
cifice.
cia, unul dintre primii campio- 
nissimi italieni, era înflăcărat și 
bătăios ; Alfonso de Portago, tl- 
nărul spaniol mort în 1957 în 
cursa Miile Miglia, avea o fire 
vulcanică ; Harry Schell, fran
cezul de origine americană, 
conducea atit de periculos și 
de neprevăzut îneît amuțea tri
bunele. Unii dintre vechii ași ai 
volanului erau oameni simpli 
și modești ca Felice Nazzarro, 
Prietenul și amicul lui Lancia, 
ncepînd să lucreze la Fiat ca 

mecanic, Felice a devenit apoi, 
printr-o împrejurare neprevă-.

l-a plămădit 
ca pe Mano- 
eroul drag al
au trăit, con-

au imprimat acestor i- 
personaje trăsături spe- 
Uriașul Vincenzo Lan-

NICOLAB

V. Enescu 
L Rapid — 
- 68 p, 3,

NICOLAB Dl
•□respondent

: G.

MARIANA CIOGOLEA
A „CUPEI 8

PILOȚII DIN GARDA VECHE

eare ambele Jucătoare

creează la 1904 o cupă care i-a 
purtat numele .

O mașini Fiat cu motor de avion, model 1908. Ea a fost reconstruită de curînd pentru o probă 
de coasta

în sala Steaua s-au Încheiat 
întrecerile de tenis dotate cu 
-Cupa • Martie'. Concursul a 
întrunit la start ee'e mai bune 
elemente de care dispune teni
sul feminin bucureștean. Parti
dele s-au ridicat la un nivel 
tehnic mediu, excepție făeind 
semif-.r.ala dintre Mariana Cio
golea și Julieta Boboc. Frezer.- 
tindu-se in maximum de formă. 
Mariana Ciogolea a dominat cu 
autoritate toate întilnirile. do
vedind că în acest an ea poate 
aspira chiar la titlul de cam
pioană republicană. Adevărata 
finală din punct de vedere teh
nic ne-a fost oferită în semi
finale, După o luptă prelungită,

PRINTRE CULOARE • ••

S’ - . .
M Zaharia 7.09. V. Dumitres
cu (Dinamo) 7,03 ; triplu : G. 
Bioos (Rap.d) 15,31. V. Pure
ce! (Steaua) 15,14. FEMEI — 
St m : V. E-.escu 6.7, G. Drâ- 
fhid M (ambele de la Ra
pid); lungime:
53t Pe echipe: 
I« p. 2. CLA.U. 
R-^aua — 47 p.

CISTIGATOARE

• în săptămînile care ur
mează, o serie de înotători ro
mâni vor fi angrenați în mai 
multe concursuri internațio
nala :

V. Costa, A. Șoptereanu și 
D. Naghi la „Marele premiu al 
ziarului Komsomolskaia Prav
da" (Minsk 17—23 martie) ; 
Cristina Balaban, Anca Andrei 
și Nicoleta Ștefănescu la „Tro- 
feo dei Navigli" (22-23 martie, 
la Milano) ; D. Turcanu, M. 
Movanu, E. Manolescu, R. Dia- 
conescu la
rov1' (Sofia 29—30 martie) ; L. 
Copcealău,
Manolescu și Gh. Lupu la Ber
lin (14—15 martie).

„Memorialul Sata-

A. Mihăescu, E.

• Primele reuniuni ale etapei 
municipale din cadrul campio
natului republican de primă
vară au adus pe blocstarturile 
piscinei Fioreasca înotători de 
toate vîrstele. A fost un concurs 
lung, anost, încheiat cu mul
te, foarte multe rezultate mo
deste. Cauza principală a mul-

titudinll cifrelor slabe o con
stituie lipsa de pregătire la 
un nivel ridicat a majorității 
înotătorilor bucureșteni. Mai 
precis, a celor care, nefilnd de
ocamdată susceptibili de a in
tra într-unul din loturile națio
nale de seniori sau tineret, nu 
pot efectua decît 2—3 antrena
mente pe săptămînă.

Din noianul de rezultate des
prindem cîteva : Anca 
eseu 1:22.2 și Liliana 
1:23.5 la 100 m bras : 
Sterner 1:12,0 la 100 m 
G. Popovici 10:48.9 'a
liber: Anca Groza 2:31.1 ta 200 
m liber ; L. Copcealău 2 26,8 și 
Geoigeta Dragnea 2:50,5 la 
200 m spate.

Mihă- 
Burlaeu 
Agneia 
delfin ; 
.800 m

în _____ __ ______
făcut risipă de energie, au 
fectuat schimburi spectaculoa
se, cu lovituri variate și cu 
des» incursiuni la fileu. Maria
na Ciogolea. cu un piua de 
condiție fizică, a învins-o pe 
Julieta Boboc cu 4—6. 6—2. 6—4. 
în finală. Agneta Kun, cu un 
antrenament sumar, nu a reu
șit sâ-i pună mari probleme 
Marianei Ciogolea. Ultima a 
ciștigat cu 6-3, 6-3.

La junioare, Elena Takacî a 
ciștigat de o manieră netă toate 
întilnirile. Celelalte rezultate1 
simplu senioare, sferturi de fi
nală : Agneta Kun-Sanda Dron 
6—3, 1—6, 6—4, Ecaterina Horșa- 
Aurelia Cirnaru 6—4, 3—6, 6—3, 
Mariana Ciogolea-Valeria Balaș 
6—2, 6-2, Julieta Boboc-Elena 
Takaci 6-0. 6-2 ; semifinale : 
Agneta Kun-Ecaterina Horșa 
6-4, 2-6. 6—4 ; simplu junioare, 
semifinale : Zoe Tudose-EIena 
Cotuna 6-3, 2-6. 6—1 ; Elena 
Takaci-Adriana Călina 6—4, 
6-1.

SANDU IONESCU, coresp.

sportiv englez, aflat la fața lo
cului în calitate de cronometror, 
a declarat că pe anumite por
țiuni ale drumului s-a mers cu 
60 km pe oră.

Această probă automobilis
tică a deschis calea altora, dis
putate tot în Franța, și deve
nite celebre : Paris-Rouen, Pa- 
ris-Bordeaux-Paris, Tour de 
France. Publicul, din ce în ce 
mai interesat de noile specta
col» plin» de peripeții, inundă
traseele, se precipită spre punc
tele de plecare și sosire, mani
festă o deosebită admirație pen
tru cei dinții ași ai vitezei, care 
pe timpul acela întruneau într-o 
singură persoană pe construc
tor si pilot: Emile Levassor, 
Amedee Bollăe, 
Michelin, frații 
Renault

Vehiculele de 
fecționeazâ, devin mai rapide, 
folosesc drept sursă de ener
gie nu numai aburul dar și e- 
lectricitatea, gazul, petrolul, ae
rul comprimat Apoi cursele 
iau amploarea unor competiții 
internaționale. In primul an al 
secolului nostru, un Mecena al 
sporturilor mecanice, publicis
tul de origine americană James 
Gordon Bennett, stabilit în 
Franța, creează o cupă pe care 
o botează cu numele său și 
care rămîne prototipul între
cerilor de anvergură. Imediat 
după aceasta, apar concursuri
le de lungă distanță prefigurind 
raliurile internaționale din ziua 
de astăzi : Paris - Berlin, Paris - 
Viena, Paris - Madrid. Acesta 
din urmă, desfășurat la 1993,

Panhard, frații 
Peugeot, frații
concurs se per-

Automobilismul competițio- 
nal a depășit 70 de ani de exis
tență. Legat de interesele uneia 
dintre cele mai mari industrii 
moderne, el a cunoscut o dez
voltare extraordinară, ajungind 
in zilele noastre la 15—20 000 
ds întreceri pe sezon. In acest 
păienjeniș de concursuri, pe 
care federația internațională 
(Federation Internationale de 
FAutomobile) îl dirijează tot 
mai anevoie, capul de afiș îl 
dețin cursele „Grand Prix“, 
reunite începînd din 1950 sub 
numele de campionatul mon
dial pentru automobile de „for
mula 1“. In aceste curse tehnica 
automobilistică a pornit pe ca
lea progresului (cu numeroase 
influențe pozitive pentru con
strucția de serie), iar pilotajul 
a devenit o adevărată artă pro- 
pulsînd pe primul plan al ac
tualității vedete nu mai puțin 
celebre decit cele din lumea fil
mului, a teatrului, a literaturii 
sau a boxului.

în trecut, ca și astăzi de alt
fel. piloții de „Grand Prix" 
erau oameni de o constituție 
temperamentală aparte. Conști- 
enți că practică unul dintre 
cele mai periculoase și costisi
toare sporturi (prețul unei ma
șini actuale pentru campiona
tul mondial ajunge pină la 
100 000 de dolari), că fac par
te dintr-o supraelită adulată de 
o armată de fanatici, ei mani
festau o pronunțată tendință de

zută, salariatul lui Vincenzo 
Florio pentru ca în scurtă vre
me să urce, datorită talentului 
său, pe înaltele trepte ale glo
riei sportive. Alături de a- 
cești alergători străluciți, lu
mea curselor a cunoscut și cîți
va așa-numiți piloți-gentlemeni. 
Aceștia se distingeau printr-o 
indiferență față de mașinile pe 
care alergau și față de aspec
tele tehnice ale curselor. Ast
fel de piloți contau, atunci cînd 
alergau într-o competiție, doar 
pe 
cului 
cursei, 
seu și 
ea. De 
tul că
declarat că nu și-ar putea dis
tinge automobilul dintre cele
lalte decît dacă i-ar face un 
semn distinctiv.

Printre marii piloți ai tre
cutului se numără și Rudolf 
Caracciola. Născut în Germa
nia și devenit apoi cetățean 
elvețian, Carratsch, cum îi spu
neau prietenii, a fost un talent 
excepțional, comparabil în lu
mea sporturilor cu finlandezul 
Nurmi, cu americanul Owens 
sau cu brazilianul Pele. Pe vre
mea aceea însă oamenii de ta
lia lui Caracciola erau puțini. 
Odată cu trecerea anilor, cu 
perfecționarea mașinilor și cu 
modificarea condițiilor de 
concurs, numărul așilor a cres
cut. Rînd pe rînd, piloții cu 
blazon și avere dispar iar în 
locul lor apar alții cu un pro
fil nou.

conștiinciozitatea mecani- 
lor. După încheiereax 
ei lăsau mașina în tra- 
nu se mal interesau de 
aceea, nu ne miră fap- 
Alfonso de Portago a

Dumitru LAZAR 
(Va urma)



Mr. 481 (5915)

VOLEIBALIȘTII NAȚIONALEI 
LA PORȚILE OPTIMISMULUI

Prima reunire pe acest an a 
Iotului național masculin se în
cheiase. Tentația de a releva ci- 
teva aspecte și concluzii după 
perioada da pregătire ne-a de
terminat să ne deplasăm in mij
locul celor mai buni voleiba
liști, în ajunul despărțirii lor. 
Primul pe care l-am Intîlnlt a 
fost Gabriel Udlșteanu, tunarul 
Politehnicii Galați și al repre
zentativei noastre.

— Ce impresie v-a făcut pri
mul antrenament comun 7

— Dintr-un punct de vedere, 
dătător de speranțe. Mă refer 
la caracterul pe care l-au avut 
antrenamentele — axate, in spe
cial, pe pregătirea fizică șl, In 
mai mică măsură, pe corectarea 
unor procedee tehnice. Antrena
mentul în circuit a anihilat în 
mare măsură inevitabilul și dău
nătorul plictis. Consider că tre
buie găsite și alte căi de a face 
pregătirile comune cît mal plă
cute, pentru a evita saturația 
jucătorilor.

— Lăsațl să se 
există și motive 
rare...

înțeleagă că 
do tngrtjo-

îngrijorează,— Exact. Mă _ . 
uneori, lipsa entuziasmului nos
tru. Nu mai observ acea formi
dabilă mobilizare a băieților la 
pregătire, de unde șl timiditatea 
pe plan internațional a echipei. 
Intrăm, parcă, eu mai puțină 
încredere ca altădată. La dimi
nuarea entuziasmului au con
tribuit șl neșansele, sau caren
țele ivite In ultimii ani.

- Bine, dar conștiința valorii 
(dacă se va consolida, prin mun
că și seriozitate) poate conferi 
din nou echilibrul moral națio
nalei. • •

r
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JUDEȚEAN AT SINDICATELOR CALAU

Lotul de fotbaliști juniori al asociației sportive Ancora Ș. N. Galați

13 
13 
11
13
13
13
14
13 
13
13

1 39: 7 27
2 40:19 26
4 29:17 22
4 31:19 22
6 30:25 22
6 24:27 20
8 24:29 18
8 21:26 18

10 17:35 18

14 13
14 12

9
9
8
7
5
5
4___
3 10 14:34 16
3 10 14:35 16
2 11 16:35 15

; Neamț
14 3 11 14:37
14 2 12 3:33

CLASAMENTE
DIVIZIA

1. Dinamo
2. Penicilina
3. Rapid
4. Farul
5. c.S.M. sibiu 1
6. Unlv. Timiș.
7. C.P.B.
8. Medicina Bue.
9. I.E.F.S.

10. „U“ Cluj
11. Ceahlăul Piatra

12. Univ. Craiova

MASCULIN

1 40: 8 27
1 41: 7 27
2 40: 8 26
5 29:21 23
6 30:24 22
7 23:32 21 

21:29 ÎS

1. Steaua
2. Dinamo
3. Poli. Galați
4. Rapid
5. Viitorul Bacău
6. Tractorul Bv.
7. Pollt. Timiș.
8. Petrolul
9. - Farul

10. celuloza Brăila
11. Poli. Cluj
12. Progresul

REZULTATE
DIN DIVIZIA B

MASCULIN, seria It Co
operatorul S. Silvaniel — Pe
dagogic Tg. Mureș 3—1, Glo
ria Arad — Alumina Oradea 
3—1( Universitatea Timișoa
ra — Voința B. Mare 3—0, 
A.S.A. Sibiu — C.F.R. Timi
șoara 3—1, Minerul Baia Ma- 

î’re _ ind. sîrmei C. Turzsl 
3—0 ; seria a II-a : I.E.F.S. — 
Vagonul Ploiești 3—0, Știin
ța Petroșeni — Construcții 
Buc. 3—0, Politehnica Bra
șov — Universitatea Buc.
2— 3, Semănătoarea Buc. — 
Universitatea Craiova 0—3.

FEMININ, seria I: Medici
na Tg. Mureș — U.T. Arad
3— 2, Sănătatea Arad — Voin
ța Miercurea Ciuc 1—3, Dra
pelul roșu Sibiu — Tricotajul 
Brașov 3—0, Politehnica Bra
șov — Medicina Cluj 2—3, 
Pedagogic Oradea — Corvi-

. nul Deva 0—3 ; seria a II-a: 
Universitatea Bue. — Progre
sul Buc. 0—3, Constructorul 
Buc. — Viitorul Buc. 3—1, 
Flacăra roșie Buc. — Univer
sitatea Iași 3—0, A.S.E. Buc. 
— Politehnica Galați 3—2.

inaugurală a sezonului competițional

întrecerile din cadrul „Cu
pei 8 Martie" au inaugurat 
noul sezon competițional. La 
concursul desfășurat pe poli
goanele Dinamo și Tunari au 
fost prezenți 135 de trăgători, 
reprezentînd 12 cluburi și aso
ciații sportive.

Pentru începutul sezonului, 
sînt de reținut cîteva rezul
tate la pistol sport juniori: 
D. Harabagiu (Steaua) 574 p, 
armă standard 3 x 20 f ju
niori : S. Lupașcu (Șc. sp. 1) 
561 p, senioare : Ioana Soare 
(Arhitectura) 566 p, pistol vi
teză 60 f seniori: V. Ataria- 
siu (Steaua) 586 p și S. Popa 
(Construcții) 586 p, pistol li
ber 60 f seniori: N. Bratu 
(Construcții) 550 p, juniori: 
D. Harabagiu 521 p, skeet ju
niori (100 t): F. Iurcenco (Șc. 
sp. 1) 89 t.

Rezultate: pistol sport ju
niori : 1. D. Harabagiu 574 p 
(la două puncte de recordul 
republican), 2. M. Stan (Olim
pia) 552 p, 3. Angela Tudorică 
(Dinamo) 549 p ; armă liberă 
3 x 20 f seniori: 1. 
lescu. (Olimpia) 569 
Rotaru (Steaua) 568

C. Vasi- 
p, 2. N. 
p, 3 M. 

Ferecatu (Dinamo) 564 p; 
armă standard 3x20 f ju
niori : 1. S. Lupașcu 561 p,
2. L. Ionescu (Dinamo) 541 p,
3. A. Nuțulescu (Olimpia) 538 
p, seniori : 1. G. Sicorschi (Di
namo) 557 p, 2. M. Pavel (Di
namo) 553 p, 3, M. Galea

— Sper. ȘI, în ce mă privește, 
stnt sigur că pot învinge orice 
complexe, în fata oricărei echi
pe, că voi depăși «obsesia în
doielii".

— Ați avut ceva da învățat 
la această pregătire colectivă 1

satisfăcut antrena- 
circult șl am execu-

— Ne-au 
mentele in 
tat preluarea de sus cu degetele 
dar, in legătură cu aceasta, mă 
tem de arbitri, nu numai in 
campionat, ci și in competițiile 
internaționale. Există un mare 
risa

— Cum vedeți tentativele 
echipei naționale de calificare 
pentru Mdnchen 7

— Deși la mondiale stnt mai 
mulți pretendenți redutabili, 
trebuie să facem totul pentru 
a obține dreptul de partidpare 
la J.O. Oricum, cred că 
șanse destul de mari la 
pene.

avem 
euro-

Exist# concordanți între 
pregătirea de Ia lot șt cea de la 
cluburi 7

(Urmare din pag. 1)
de Inactivitatea altora. De e- 
xemplu, mai sint in municipiul 
Galați Încă"80 de secții, la di
ferite ramuri de sport, care nu 
duc nici un fel de activitate, 
iar comitetele sindicatelor stau 
pasive, netrăglnd la răspundere 
consiliile asociațiilor sportive 
pentru această lipsă de interes. 
Intrudt la nivelul asociațiilor 
sportive se simte lipsa unor in
structori sportivi, comisia jude
țeană pentru probleme de sport, 
In colaborare cu consiliile mu
nicipale pentru educație fizică 
și sport, a luat inițiativa orga
nizării a două cursuri (la Ga
lați — 83 de cursanți și la Te- 
cud — 20) pentru formarea de 
instructori sportivi. Șl aici s-a 
observat că unele comitete sin
dicale nu au privit cu simț de 
răspundere această acțiune, de
oarece mulți cursanți au lipsit 
nemotivat de la prelegeri.

Fără a minimaliza succesele 
obținute, trebuie să arătăm că 
In activitatea sindicatelor se 
mai manifestă deficiențe în con-

Barbu (Dinamo) 496 p, 
Ionescu (Dinamo) 495 p, 
Paștea (Dinamo) 488 p,

I

(I.E.F.S.) 546 p, senioare: I. 
Ioana Soare 566 p, 2. Edda 
Baia (Arhitectura) 549 p, 3. 
Mariana Borcea (Dinamo) 547 
p, junioare: 1. Magda Borcea 
(Arhitectura) 542 p, 2. Cecilia 
Lujeru (Dinamo) 537 p, 3, Ani- 
șoara Petrache (Olimpia) 536 
p ; pistol viteză 60 f seniori:
1. V. Atanasiu 586 p (baraj: 
146 p), 2. S. Popa 586 p (ba
raj : 132 p), 3. M. Dumitriu
(Steaua) 579 p; pistol liber 
60 f seniori : 1. N. Bratu 550 
p, 2. L. Giușcă (Construcții) 
547 p, 3. M. Dumitriu 541 p, 
juniori: 1. D. Harabagiu 521 
p, 2. Angela Tudorică 498 p, 
3. N. Ene (Dinamo) 479 p) 
armă sport 3 x 20 1 juniori:
1. D.
2. L.
3. G. .
junioare: 1. Cecilia Lujeru 
473 p, 2. Victoria Savovicl 
(Dinamo) 448 p, 3. Angela Tu
dorică 420 p ; armă standard 
culcat 60 f juniori: 1. A. Nu- 
țulescu 578 p, 2. P. Saporeanu 
(Arhitectura) 577 p, 3, G. 
Adam (Metalul) 573 p, ju
nioare : 1. Magda Borcea 583 
p, 2. Gabriela Tara (Metalul) 
554 p, 3. Manuela Cojocaru 
(Metalul) 531 p, senioare: 1. 
Mariana Antonescu (Arhitec
tura) 584 p, 2. Melania Po
pescu (I.E.F.S.) 583 p, 3. Au
relia Schafer (Arhitectura) 580 
p ; skeet, seniori (150 t): 1. G, 
Sencovici (Steaua) 135 t, 2. S. 
Diaconu (Șc. sp. 1) 134 t, 3. 
Gh. Florescu (Steaua) 133 t, 
juniori (100 t): 1. F. Iurcenco 
89 t, 2. N. Vlădoiu (Steaua) 
82 t, 3. I. Puiu (Steaua) 81 t.

Trofeul a revenit clubului 
Dinamo cu 11 p, urmat de 
Metalul 33 p, Arhitectura 37 
p, Steaua 51, Olimpia 52 p.

. P, GORET), antrenor

— Nu chiar, in ce mă priveș
te. De pildă, la echipa mea sînt 
nevoit să fac, intr-un anume fel, 
blocajul, dată fiind talia mai 
mică a coechipierilor ; la lot, 
trebuie să-l fac altfel. Mă obiș
nuiesc greu și fac, uneori, gre
șeli. Im! dau seama că intre 
pregătirea de la club și cea de 
la lot trebuie găsit, 
modus vivendi.

totuși, un

continuat 
cîteva din

Discuția noastră a 
pînă tirziu. Depănînd 
firele amintirilor vesele și triș
te, Udlșteanu a arătat că vo
leiul i-a oferit cele mal frumoa
se șl cele mal amare clipe, că 
este decis să nu înșele așteptă
rile, să fie mai serios ca ori- 
cind, „să văd șl eu, o dată, echi
pa națională pe primul loe In 
marile competiții șl să contribui 
dia pila Ia aceasta*. «Numii 
să se țină de corint* — remarca 
antrenorul său, Floria Balaiș 
(acum secundul Iul T. Tănase 
la națională).

Intre timp apăra șl Mihal 
Tîrllci. fie opri, ghicind parcă 
intenția de a-i pune cîteva în
trebări : «A fost cea mal util» 
șl mal bine orșaniută dintre 

ducerea asociațiilor sportivei 
mai sînt președinți de asociații 
care nu-și îndeplinesc sarcinile, 
activitatea sportivă de masă nu 
este peste tot bine organizată 
și, mal ales, ne mulțumim cu 
cîteva acțiuni pe an, ignortnd 
activitatea permanentă.

în această situație, se lmpu-

Șl ACUM DERBIUL

di-Cele 12 participante la 
vizia națională au intrat în 
linie dreaptă și, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, multe dintre 
problemele-cheie (decernarea 
titlului de campioană șl evi
tarea retrogradării) vor fi, 
probabil, «larificate. 
atunci, însă, iată 
clasamentul i

Pînă 
•uni arată

1, Dinamo Buc.
20 19

2. Steaua Buc.
20 17
20 13
20
20

1 1671—1352 39

3 1708—1345 37
7 1395—1331 33 

1498—1454 38 
1393—1365 30

11 1414—1460 29

12 8
io io

9

3. Poli. BUC.
4. Rapid Buc.
5. .U* Cluj
6. Poli. Galați

20
7. «U* Timișoara

20
8. I.E.F.S. 20
9. Poli. Brașov

20 
2Q
20
20

s
8

11
12

1455—1430 29
1250—1322 28

13 1318—1425 277
7 13 1350—1403 27
7 13 1221—1335 27
2 18 1260—1867 23

10. I.C.H.F.
11. Farul C-ța
12. Poli. Iași

Programul etapei a XXI-a i

LOTO - PRONOSPORT
UN PREMIU DE 108.025 LEI
LA CONCURSUL PRONOSPORT

DE DUMINICA MARTIE 1969

nr. 
mar-

Duminică, 9 martie 1969, con
cursul Pronosport În care au 
fost incluse meciurile primei eta
pe a returului campionatului de 
fotbal al țării noastre, a înregis
trat mari surprize : 4 victorii in 
deplasare. Deci, participant!! care 
au avut inspirația să indice „2“ 
la Pitești^ Ploiești, Constanța șl 
Roma, se pot socoti, dacă au și 
celelalte rezultate, clștlgâtori va
loroși.

Concursul Pronosport
11 de duminică 16
tie, care cuprinde meciuri 
din cea de a doua etapă a 
campionatului de fotbal din țara 
noastră, devine șl mal atractiv 
datorită întllnlrllor echilibrate.

Pentru a nu rămîne In afara 
acestui Interesant concurs, depu- 
neți-vă, din vreme, buletinele.
• Omologarea concursului su

plimentar PRONOSPORT - hochei 
nr. 1 se va face astăzi, miercuri,
12 martie 1969.

Plata premiilor la concursul su
plimentar Pronosport „Hochei 1“ 
1969 din 1 martie a.c. se va face 
astfel :

in Capitală. Inceoind de simbă-

convocărL Prezența Iul Drăgan 
și mereu contaminantul său 
exemplu de dăruire șl conștiin
ciozitate ne-au mobilizai dia 
plin. Pentru ee no MtoapU. 
avem datoria »4 sperăm și să 
întărim prin muncă și rezultate 
speranțele Iubitorilor voleiului".

i
i
i

Aceleași tperanța le-am în
trezărit In dlseuțite eu atuden- 
ții timișoreni Nicolae Armion 
și Mihai Tănăsescu. Aceeași do
rință exprimată de toți In fața 
antrenorului federal, N. Tărchi- 
lă, de a mund și a ee depăși, 
de a eervi voleiul rotnănese. 
justificând astfel încrederea pe 
care și-au pua-o ia ei toți cei 
apropiațl acestui sport șl eare-l 
iubesc cu adevărat In felul e- 
ceste. micile îndoieli actuale 
vor dispare, lufndu-le locul cer
titudinile, optimismul și con
știința valorii. Sperăm ea aid 
unul dintre cel pîeeențl la pri
ma convocare să na uite ceea 
ce au spus la despărțire.

I
I
I
I
I
I
I

AvreKon MEBEANU I

ne luarea de urgență a unor 
măsuri menite să ajute comite
tele sindicatelor din î 
derile și instituțiile 
pentru stabilirea unor jaloane 
precise, în așa fel incit activi- I 
tatea sportivă de masă șl de I 
performanță să se ridice la ni
velul sarcinilor și condițiilor ps 
care le are județul Galați.

Intreprin- I 
județului I

STEAUA - DINAMO I
I.CH.F, — Rapid București ; | 

Steaua — Dinamo; Politeh
nica București — Politehnica 
Brașov; Politehnica Iași — 
I.E.F.S.; Farul Constanța — 
Universitatea Timișoara ; Uni
versitatea Cluj — Politehnica 
Galați.

• Rezultate din divizia B : 
Șc. Sp. Constanța — Petrolul 
Ploiești 92—86 (34—36, 77—77); 
Universitatea Craiova — Con
structorul Hunedoara 77—43 
(32—22).

ADVERSARELE NOASTRE
IN TURNEUL

DE LA HAARLEM
Federația internațională de 

baschet amator a făcut cu
noscut forului nostru de spe
cialitate, programul turneului 
de calificare pentru campio
natul european. Turneul se va 
desfășura în localitatea olan
deză Haarlem între 14 și 18 
mai. Echipa României va avea 
de jucat la 14 mai cu Olan
da, la 15 mai cu Scoția, la 16 
mai cu Anglia și la 18 mai cu 
Iugoslavia. Pentru campiona
tul european programat în 
luna septembrie în Italia se 
vor califica primele două 
formații.

9
tâ, 15 martie 1969, prin casieriile 
Loto-Pronosport ;

In provincie, începînd aproxima
tiv de marți, 18 martie 1969, prin 
casieriile proprii Loto-Pronosport 
și prin mandate poștale.
• Astăzi și mtine, stnt ultimele 

zile In care vă puteți cumpăra bi
letele pentru tragerea Loto de vi
neri 14 martie 1969, care va avea 
loc la București, în sala Clubului 
Flnanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2, cu Începere de la ora 18,30. 
Tragerea va fi radiodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI 
NR. 10 DIN 9 MARTIE 1969

Categoria I : (13 rezultate) 
1 variantă a 108 025 lei : Ca
tegoria a II-a î (12 rezultate) 
31,5 variante a 4 115 lei ; Ca
tegoria a III-a i (11 rezultate) 
487 variante a 399 lei.

Premiul de categoria I a 
revenit participantului Schiich 
Dezideriu din Oradea.

I

DIN CARNETUL CRONICARULUI

I

I

I
I
I

Contraste
Primită da publicul piteș- 

tean. la începutul partidei, ca 
vădită ostilitate, căreia nu 
l-am putut găsi nici o justifi
care, Steaua a încheiat dispu
ta cu F.G. Argeș In admira ți a 
aproape unanimă a celor pre
zenți pe stadion. Ea a lăsat, 
îndeosebi prin evoluția din re
priza secundă, o foarte bună 
impresie, justețea victoriei as
ie ner.ind pusă de nimeni la 

îndoială. S-a putut lesne remor
ca faptul că echipa antrenată 
de Covad și Onisie este bine 
pregătită tub toate aspctele, 
ceea ce dovedește câ perioada 
dinaintea reluări: campionatu
lui a fost Judicios folosită, 
mtmeindu-aa cu rfvnă și seria- 
rtate

In meciul de duminică, 
punctul forte l-a constituit, du
pă părerea noastră, linia de 
fundași, dia riadul căreia a-a 
remartzt cu deosebire Hălmă- 
gear.i toarte prompt in inter
venții. Tătara ÎI, ce jucător de 
mijloc. a făcut de asemenea, 
o partidă excelentă. El a fost 
extrem de labortos. de util ta 
roiul avut, contribuind direct 
la succesul echipei aale. atit ca 
autor al primului gol (din pasa 
lui Dumitriu III). cit și ca ini
țiator al celui de-il doilea. 
Mențiuni speciale se cuvin H 
Itn Suau. cere a apărat magis
tral în câteva situații și care 
ș;-ar fi meritat locul în echi
pa etapei publicată de ziarul 
nostru.

în ceea ce-i privește pe pi- 
teșter.i .ei au dezamăgit In ma
re măsură. Jocul lor n-a avut 
claritate și incisivitate €u un 
virf de atac (T orcan) supără
tor de lent în mișcări, cu două 
extreme desval de șterse în 
joc nu se putea obține gol, cu 
atit mai mult cu cit aceștia au 
avut în fața lor o apărare 
foarte decisă. Dar ceea ce ne-a 
surprins îndeosebi, In mod ne
plăcut, a fost randamentul cu 
totul sub așteptări al liniei de 
fund. Mai ales al celor doi 
fundași centrali, care au greșit 
flagrant la ambele goluri.

In contrast cu remarca fă
cută asupra formației bucureș- 
tene, echipa piteșteană nu ni 
s-a părut suficient pusă la 
punct cu pregătirea și cel pu
țin prima parte a acestui 
retur se anunță foarte critică 
pentru ea.

G F.

„Mai lasă-mă 
domnule-n pace!"

în ziarul nostru și-au făcut 
loc — nu o dată și sub semnă
turi diverse — aprecieri lau
dative la adresa jucătorului 
petroșenean Achim, de ale că
rui certe calități tehnice și de 
fi cărui inventivitate în joo su
porterii Jiului își legaseră 
mari speranțe.

Zicem fși legaseră, căci spre 
finele campionatului trecut co
ta lui Achim la bursa iubitori
lor fotbalului a marcat o vizi
bilă seădere, a cărei explicație 
nu părea prea ușor de găsit 
Cu cîteva săptămîni în urmă, 
discutînd cu antrenorul Jiului 
fostul internațional Titus O- 
zon, despre echipă In general 
și oprindu-ne printre altele la 
capitolul Achim, am reținut 
rezerva din cuvintele interlo
cutorului i „Achim 7 Intr-ade
văr, foarte talentat. Dar irasci
bil, comod". Era, într-un fel, • 
explicație...

Dacă reflecțiile amintite nu 
păreau pe atunci prea convin
gătoare — Ozon era de puținI

I ARBITRII JOCURILOR
I
I
I
I
I
I
I

Jocurile etapei a 17-a a di
viziei naționale A vor fi con
duse de următorii arbitri i

RAPID — .U" CLUJ i Emil 
Vlaiculescu (Ploiești), la cen
tru, M. Marinciu (Ploiești) și 
G. Pop (Brașov) la tușă;

VAGONUL — DINAMO 
BUCUREȘTI : Nicolae Rainea 
(Bîrlad) la centru, I. Radu 
(Birlad) și G. Bîrsan (Galați) 
la tușă ;

«U“ CRAIOVA — JIUbi 
Nicolae Cursaru (Ploiești) la 
centru, I. Dancu și Gh. ti
mona (ambii din București) la 
tușă;

I DUMINICĂ, PE STADIONUL

I
I

„23 AUGUST'4

PRIMUL CUPLAJ

I

I

FOTBALISTIC
Meciurile etapei a XVII-a 

programate Ia București se 
vor desfășura în cuplaj, pe 
stadionul „23 August", după 
următorul program: ora 13,45: 
RAPID — „U" CLUJ; ora 
15,30: STEAUA — PETRO
LUL.

I Trimisul nostru special la Londra, C. ALEXE, transmite:

Bobby ( bariton nu va juca 
azi în meciul cu Franța

I
I
I
I
I
I
I

LONDRA 11 (prin telefon) — 
Cu 24 de ore înaintea meciului 
amical cu Franța, încâ nu se cu
noaște unsprezecele pe care 11 
vor alinia campionii mondiali. Sir 
Ramsey pare puțin derutat după 
seml-eșecurile suferite în partida 
cu reprezentativa Bulgariei șl în 
dubla întîlnlre cu naționala Ro
mâniei, englezii trebuind să se 
mulțumească In aceste 3 jocuri 
cu rezultate de egalitate, nu prea 
onorabile pentru cartea de vizită 
a fotbalului insular. Un lucru este 
aproape sigur : că nu vor juca 
3 dintre ^diamantele" din echipa 
care a cucerit campionatul mon

timp în Valea Jiului, impre
siile lui puteau fi pripite — 
recentul med dintre Jiul șl 
Vagonul ne-a oferit prilejul flo 
a verifica, măcar parțial, afir
mațiile sala

Introdus în teren după pau
ză, Achim practica un Joc sta
tic, complicfndu-se In driblin
guri prelungite și inutile. In
tervenției verbale, firești, fă
cută de pe margine de antre
nor — „Achim, dă drumul mai 
repede la balon /' — jucătorul 
Jiului i-a oferit o replică cu 
atit mai surprinzătoare cu cit 
prin ton părea adresată și... 
tribunelor i „Mai lasd-mă 
domnule-n pace! Intri dum
neata fi joacă 1*

Ne e foarte greu să comen
tăm această „șarjă”, aceste cu
rtate adresate antrenorului, 
fost jucător a cărui valoare A- 
chim cu greu o va putea atin
ge vreodată...

Desigur, Ozon avusese drep-

Ov. lOANIȚOAlA 

Linia fără;,^ 
acoperire

Lucru de-acum știut, pri
ma evoluție la București, în 
actualul sezon, a formației 
A.SJL Tg. Mureș s-a încheiat 
cu un eșec categoric t un 0—4 
care putea lua proporții ca
tastrofale dacă avem în vedere 
marele număr de ocazii rata
te cu seninătate de toți com- 
ponenții atacului dlnamovist, 
în frunte cu Dumitraehe.

Evident, lacunele care au 
determinat insuccesul trebuie 
căutate în apărare, unde cei 
4 componenți ai liniei de fund 
s-au dispus — DIN PRIMUL 
MINUT — într-o linie fără 
acoperire. Și la propriu și la 
figurat

Atît au așteptat Jucătorii 
dinamoviști, meșteri iscusiți 
în a dejuca acest sistem de
fensiv perimat Printre culoa
rele largi, dintre Czako șl 
Chiru, dintre Chiru și Toth 
ș.a.m.d., s-au infiltrat, rînd pe 
rind, Dumitraehe et comp.) 
primejduind uneori și de două 
ori pe minut, buturile apărate 
de greu încercatul Bay.

Ne întrebăm cu firească ne
dumerire i aceasta să fi fost 
noutatea enunțată pentru re
tur de antrenorul Tiberlu 
Bone încă din pregătiri ?

Am regreta mult să fie așa.
Pentru simplul motiv că apă
rarea în linie a fost dezavua
tă, de mult, pretutindeni pa 
continent și chiar sub ochii 
noștri) la Universitatea Cluj) 
„ultimul mohican" în materie. 
O veritabilă mostră de ceea 
ce înseamnă atitudine realis
tă față de joc a oferit-o for
mației mureșene chiar adver
sara el de duminică) echipa 
dinamoviștilor bucureștenl; 
care a folosit un libero în a- 
părare pe tot parcursul celor 
90 de minute. Atît la 0—0, 
în min. 1, cît și la 4—0, în 
min. 89. Deși băieții lui Ma
rian alcătuiesc un «11* supe
rior lui A.S.A. Tg. Mureș la 
toate capitolele) deși băieții 
lui Marian Jucau acasă la el.*

G. NICOLAESCU

MINI-STATISTICA ETAPEI
Ne propunem prin rîndurile 

ce urmează să oglindim, pe 
scurt, unele aspecte din eta
pa inaugurală a returului cam
pionatului de fotbal, divizia A.

ETAPEI A XVII-a-
STEAUA — PETROLUL I 

Aurel Pop la centru, V. To- 
pan și I. Cîmpeanu (toți din 
Cluj) la tușă ;

POLITEHNICA IAȘI — F.C. 
ARGEȘ : Andrei Rădulescu la 
centru, G. Dinulescu, V. Pă- 
dureanu (toți din București) 
la tușă ;

CRIȘUb — U.T.A. I Aurel 
Bentu, la centru, V. Toma și
C. Bărbulescu (toți din Bucu
rești) la tușă;

DINAMO BACAU — PRO
GRESUL i Mircea Rotaru 
(Iași) la centru, V. Liga și O. 
Turcitu (ambii din Galați) la 
tușă;

A S.A. TG. MUREȘ — FA
RUL t Emil Martin la centru,
D. Isăcescu și St. Lazăr (toți 
din București) ia tușă.

MECIUL CRIȘUL - U.T.JL
SE JOACĂ ÎN ORAȘUL 

Dr. PETRU GROZA 
întrucît terenul din Oradea 

este suspendat o etapă, meciul 
Crișul — U.T.A., de dumini
că, se va disputa în Orașul 
Dr. Petru Groza.

dial, în 1966. Marele absent este, 
desigur, celebrul Bobby Charlton, 
dar șl lipsa din formație a Iul 
Stiles și Ball este de natură să 
surprindă.

Francezii, avînd mai puține te
meri, mai puține probleme, au a- 
,1uns repede la următoarea formu
lă ț Carnus — DJorcaeff, Bos- 
quier, Revell, Rostargni, Bonnel, 
Simon, Michel, Herbet» tioubet, 
Bereta.

Partida va avea loc miercuri, tn 
nocturnă, și va fi condusă de ar
bitrul maghiar Zsolt.

Timpul e urît. a plouat șii iii 
continuare) e înnorat;

Pa& S R-a

Obligații față 

gazde H

■Nu știu ce se întimplă ta ce
lelalte meciuri din divizia G) 
ferite. In general de ochiul zia
ristului și al observatorului fe
deral. Sînt gata însă să depun 
mărturie în legătură cu cele 
petrecute în partida T.U.G. 
București — Ideal Cernavodă, 
la care am asistat duminică. 
Concret, mă refer la arbitraj- 
Conducătorul Jocului, Aurel 
Boceanu (Ploiești), s-a conside
rat obligat să dea o mină da 
ajutor echipei gazdă, dicttnd 
două lovituri libere indirecta 
împotriva formației oaspe, una 
din ele soldată cu un gol. Al 
doilea punct al gazdelor a dus 
chiar la incidente în teren, da
torită faptului că el fusese îa- 
scris din ofsaid (poziție nesem
nalată de tușierul Ion Shirlță, 
tot din Ploiești). Protestlnd, 
doi jucători ai oaspeților aa 
fost eliminați de pe teren.

După aceea, se pare, arbitrul 
s-a gîndit că ar fi cazul să re
curgă și la unele compensații. 
Și iatâ-i pe oaspeți primind 
cadou o lovitură de la 11 me
tri, pe care însă aceștia au ra
tat-o.

Așteptăm acum lovitura da.., 
pedeapsă a Colegiului central 
de arbitri. Care sperăm eâ nu 
va fi ratată I

Ion MIHAILESCU 

Surprizele 

de la Ploiești
Scriam în cronica jocului că 

partida Petrolul — Rapid a 
fost — pe multe planuri — • 
surpriză. Iată defalcarea sur
prizei de ansamblu în cîteva 
surprize de amănunt.

1. Dominînd, de obicei, 90
Ia sută din timp în jocurile 
susținute acasă, echipa ploieș- 
teană a fost dominată ea du
minică în cea mai mare parte 
a timpului. _

2. O surpriză — plăcută a 
constituit-o excelenta evoluție 
a Iul Dan Coe, care a jucat 
fără nici un artificiu de Joc 
sau de... vorbă. (Asta-i dru
mul, Dane !).

3. Surprinzătoare a apărut în 
ochii multora delegarea arbi
trului Raineaj eare( nu prea 
de mult, a condus, tot la Plo
iești, o partidă Petrolul — Ra
pid încheiată sub semnul con
testațiilor echipei feroviare 
care s-a considerat) atunci,' 
victima arbitrajului. De data 
aceasta, însă, arbitrul bîrlă- 
dean a cendus ca la carte.

4. Binecunoscuta ineficacita
te a atacului ploieștean con
stituie o stare cronică de vreo 
doi ani de zile. In această 
perioadă,* echipa A TRÂIT, 
mal ales, prin siguranța apă
rării. Spre surpriza — neplă
cută — a spectatorii»; dumi
nică, apărarea ploieștenilo» a 
fost făcută <ie cel puțin 5—6 
ori mat;

M. I>.

Nu s-â înregistrat nici 
un rezultat de egalitate.

• Un succes al echipelor 
bucureștene i toate au cîștigat 
mult rîvnitelot două puncte 
în clasament.

• 7 echipe nu au reușit să 
înscrie nici un gol t Vagonul) 
Petrolul) F. C. Argeș, Dinamo 
Bacău, A.S.A. Tg. Mureș, „U“ 
Craiova, Politehnica Iași.

• Față de poziția avut'â la 
încheierea turului campiona
tului, următoarele echipe și-au 
îmbunătățit poziția I Dinamo 
Buc. (de la locul IV la III)) 
Jiul (V—IV), Progresul (X— 
VIII), Steaua (XI—IX), „U* 
Cluj (XII—X), Rapid (XIV— 
XIII), Crișul (XV—XIV) ; au 
pierdut pozițiile avute i Poli
tehnica (de la locul III la V), 
Petrolul (IX—XII), F. C. Ar
geș (XIII—XV), A.S.A. (VIII 
—XI) ; și-au menținut pozi
țiile i U.T.A. (1), „U“ Craiova 
(II), Farul (VI), Dinamo Ba
cău (VII), Vagonul (XVI).

• S-au acordat 3 lovituri 
de la 11 m și minune... toate 
au fost transformate (SasUj 
Libardi, Dinu — Rapid).

• Un succes care, sperăm, 
se va permanentiza : nici un 
jucător exclus de 'pe teren I

• Etapa a fost mai săracă 
în goluri i în timp ce în pri
ma etapă a turului s-au mar
cat 23 de goluri (fără nici o 
lovitură de la 11 m ci doar 
cu un autogol), la reluarea 
campionatului s-au înscris 
doar 19 goluri) dintre care 
trei de la 11 m.

• Au debutat în echipele 
respective 16 jucători : Mazu- 
rachis (Rapid)) Pavlovici (Pe
trolul), Lupea (Politehnica), 
Matache, Mihăilescu, Hala- 
gian, Merteș (Vagonul), Re
mus Popa, Cotormani, Baicu 
(Jiul), Katona, Lucaci, Petres
cu (Crișul), Ștefănescu, Ni- 
chiti (Farul), Pană (Dinamo 
Bacău). '

® Și arbitrii au debutat 
promițător, ei totalizînd 36 de 
stele, ceea ce reprezintă o 
medie apreciabilă de 4,50 ste
le de joc.

• Atmosfera d« pe stadioa
ne ne interesează în vederea 
acordării „Trofeului Petscbov- 
schi“. în această etapă, publi
cul mai direct interesat în 
rezultatul de pe teren nu prea 
și-a dovedit faif-play-ul. Ne 
referim la ploieșteni, dar mai 
cu seamă la publicul din Pi
tești, care ă fost notat cu 4 1



De la trimisul nostru special, DAN GÂRLEȘTEANU

Cinci medalii de aur
pentru luptătorii sovietici

Ancheta ț 
interna țională 

a ziarului 
sport <ul

MAR DEL PLATA, 11 (prin 
telefon). Fermecătoarea stațiune 
de pe coasta Oceanului Atlantic, 
Mar del Plata, a găzduit, ieri 
noapte, ultima reuniune a cam
pionatelor mondiale de lupte li
bere, încheiate cu un remarcabil 
succes al delegației sovietice : 
cinci medalii de aur. Iată o suc
cintă relatare a întrecerilor fi
nale la cîteva categorii :

Iranianul Ebrahim Javadi (cat. 
48 kg) a cucerit, așa cum antici
pasem, medalia de aur. Richard 
Sanders (S.U.A.) - cat. 52 kg, 
după ce a obținut medalii de ar
gint la J.O. 1968 și C.M. 1967 a 
reușit, Ia Mar del Plata, să urce 
pe prima treaptă a podiumului, 
întrecîndu-1 Ia puncte pe ira
nianul Mohamed Ghorbani.

Medalia de aur la cat. 57 kg a 
obținut-o Tanaka Tadamichi. EI 
a avut o poziție mai bună decit 
Donald Behm (S.U.A.) cu care 
a terminat Ia egalitate. Finala 
categoriei 62 kg a ținut sub ten
siune patru delegații, ai căror 
reprezentanți aveau șanse apro
piate de a cuceri medaliile. 
Morita Takeo (Japonia) a dis
pus la puncte de Seyed Abassy 
(Iran). La rîndu-i, iranianul l-a 
întrecut, tot la puncte, după 
numeroase procedee tehnice fi
nalizate, pe bulgarul Enio To
dorov. în continuare, insă, ja
ponezul Takeo a pierdut la 
puncte partida cu Zagalav Ab- 
dulbekov (U.R.S.S.), astfel că 
medalia de aur a revenit sovie
ticului, care avea victorie asu
pra bulgarului (turul I) și ter

minase la egalitate cu Abassy 
în turui IV.

Medaliile la cat. 68 kg au fost 
decise tot după trei partide fi
nale. Nodar Kokașvili (U.R.S.S.) 
l-a Întrecut la puncte pe Bob 
Douglas (S.U.A.), Abdulah Mo- 
vahed (Iran) l-a depășit apoi 
categoric pe Kokașvili și. in 
continuare, pe Enio Vileev 
(Bulgaria), cucerind, pentru a 
4-a oară consecutiv, medalia de 
aur la mondiale. La cat. 82 kg. 
medalia de aur i-a revenit lup
tătorului Fred Buzzard (S.U.A). 
Medaliile de argint și de bronz 
nu s-au atribuit. deoarece 
doi finaliști (Ivan Hiev și Mu
ram Sagaradze) au fost desca
lificați de Biroul F.I.L.A.

Campionul olimpic, Boris Gu- 
revici (U.R.S.S.) a terminat la 
egalitate cu Ruși Petrov (Bul
garia) și Henk Shenk (S.U.A.), 
cucerind medalia de aur la cat. 
90 kg. Petrov avea infringere de 
la Shenk, dar in turneul final 
l-a fixat în tuș pe Sarahie Mo- 
habadi (Iran). La semigrea, un 
singur meci final : Șota Lomidze 
(U.R.S.S.) - Larry Cristoff
(S.U.A.). Sovieticul a ciștigat 
partida la puncte și. totodată, 
titlul. în sfirșit. Aleksandr Med
ved (U.R.S.S.) a realizat o per
formanță unică, devenind pen
tru a 5-a oară campionul mon
dial al .greilor*. în ultima par
tidă l-a învins pnn tuș pe ira
nianul Abulfazii Envedi.

-T’

ANTRENORI, JUCĂTORI, ZIARIȘTI FAC PRONOSTICURI LA COMPETIȚIILE CONTINENTALE
Șl PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL

CLASAMENTUL FINAL
Cat. 48 kg. : 1. EBRAHIM 

JAVADI (Iran). 2. Roman D:- 
mitrlev (U.R.S.S.), 3. Umeda 
Akthito (Japonia) ; cat. 52 kg 
1. RICHARD SANDERS 
(S.U.A.), 2. Mohamed Ghor- 
bani (Iran), 3. Aii Begațviii 
(U.R.S.S.) ; cat. 57 kg ; 1. TA
NAKA TADAMICHI (Japo
nia), 2. Donald Behm (S.U.A-). 
3. Abutaleb Talebi (Iran) : 
cat. 62 kg : 1. ZAGALAV
ABDULBESOV (UJLfi.S-J, X 
Morita Takeo (Japonia). 3. 
seyed Abassy (Iran) : cat. 61 
kg ; 1. ABDULAH MOVAHED 
(Iran), 2. Enio VTlcev (Bulga- 
ria), 3. Nodar Kokașvir 
(U.R.S.S.) ; cat. 74 kg : L Z AR-

PE CATEGORII
BEG BERIAȘVLLJ (L’RS-S). .
2. Wayne WeDa <S-U-A_». X Ya- 
magata Se^y. (J ape ma) : cat.
Q kg : 1. FRED BUZZARD 
(S.U_A_). La aeeastA cat ego re 
nu s-a- acordat seda^le de 
arg^-.t st de bronz. Cat. W kg : 
1. BORIS GUBEVTC1 .L’RSS ).
X R-^SC PetTTT »BXzar.a). X 
Henk Shenk rS^UJL) : eat 
Iff kg : L SOTA LOMIDZE 
(UJLS-SJ. X Larry KrjtcS 
(S-U-A-L X Vasil Todorov 
Bulgara' : eat peste 1W kg .

X. ALEKSANDR MEDVED 
rURSS-k L C*s=sa= Btxrahev 
Bulgiru L A^^asl

Oran).

Publicăm partea a doua, și ultima, a anchetei noastre, în 
cadrul căreia am pus persoanelor solicitate următoarele în
trebări :

1. CINE CREDEȚI CA VOR FI CTȘTIGATOARELE COMPETI
ȚIILOR EUROPENE ÎN 1969 (CUPA CAMPIONILOR EUROPENI, 
CUPA CUPELOR Șl CUPA ORAȘELOR TIRGURi) ’

2. CARE VOR FI CISTIGATOARELE GRUPELOR EUROPENE 
DIN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL?

3. CONSIDERAȚI OPORTUNA ORGANIZAREA UNUI SUPER
CAMPIONAT EUROPEAN REZERVAT ECHIPELOR DE CLUB?

Octav LUCHIDE (membru in Biroul 
Federației române de fotbal) .

1b C.C.E-, cea mai constant! 
a fost ptnâ acum Celtle, care 
• poate cuceri trofeul. în Cupa 

cupe’or. F.C. Barcelona candid ca
zi pentru primul loc, iar în Cupa 
«raselor tlrgur! soi Indica pe 
Leel* United li Pe S.V. Hi=-

Giaclnto FACCHETTI — jucător 
internațional (Italia)

Trei medalii de bronz care puteau ii trei de aur!

*a> FX- Bayern sau altele de 
aeetart eafbru t

Dor. La repereusiu-
pe care areas! gigantic! 

r'—nprg'tar le-ar avea asupra

Ultimul gard în finala de 50 mg. We—ie~ 
Perțea

țWrmarg din pag. 1)

— în Jtfnga — este in

Ciochină ș a.), componentii lo
tului nostru s-au străduit să 
dea totul pentru o comporta
re cit mai frumoasă. Și avem 
satisfacția de a fi constatat că 
Nicolae Perțea, Șerban loan 
și Carol Corhu au reușit să 
treacă cu succes dificilul exa
men al Jocurilor și să se 
întoarcă acasă cu medalii de 
bronz. Adevărul este că n-a 
lipsit prea mult pentru ca 
doi dintre atleții noștri să fi 
încheiat întrecerile în postu
ră de învingători. Șerban 
Ioan, de pildă, a ratat mili
metric ultima din încercările 
efectuate la 2,17 m, iar Vâsle 
Sărucan a depășit săriturile 
a 5-a și a 6-a. ambele de 
peste 7,80 m. Cert este însă

că ambii săritori M 
lități cu mult mar rrrr. deeft 
cele inregts^ate oe e. ă Bel
grad.

O frumoasă itirtea* si. 4e 
ce să n-o recunoaștem. o ~ +- 
cută surpriză a furr^zas-o 
hurdIerul Nicolae Perțea. al 
cărui finiș la SO mg a fos: 
de-a dreptul irezistibil. Poete 
că dacă ar fi avut și un start 
bun. ca al celorlalți firalș’-, 
Perțea putea lupta — even
tual — chiar și pentru pri
mul loe. In orice caz. succe
sul său este de netăgăcnt 
mai cu seamă că a fost obți
nut în fața unor adversari 
creditați cu timpuri superioa
re. Carol Corbu s-a descurcat 
destul de greu cu p sta de 
elan a cărei elasticitate, după

fx <scA .Vxe-.ae

TeieSoto: EORBA

avu: o rijrtpcrare rw~'țwr~i- 
toere -kunrt seama s* de com
par-a serirteiar <m care s-a ta- 
*rectx Al șaselea băiat 
ecrilpi. ,~-c -ml Ti—i’ Szabo 
□t s-a pârât petri speriat de 
amploarea concursul -u și de 
rezoeanta r.vreix adversari
lor sa. Cricum. este un ele
ment de la care așteptăm iu-

Ceje trei fete. Aura Petrec
ea. Elena Mirza și Alina Pe- 
peceu au evoluat destui de 
sre—s dar tmăad seama de tj- 
aeretee jor s; de Lpsa de ex-

După C.M. de hochei pe gheată (grupa B)

CE AU ARĂTAT MAȘINILE ELECTRONICE?

campionatelor naționale ale mul
tor ț!ri — campionate pe care 
le-ar strivi pur și simplu — tre
buie s-o spun, cu regret, că ide ea 
ar trebui abandonat!. Ideea su- 
per-campionatului european de 
fotbal — îndrăzneață dar și peri
culoasă — dacă ar fi realizată 
ar Împinge și mai mult fotbalul 
pe panta industrializării lui.

lat! de ce această problemă 
necesită un comentariu mult mai 
larg, la care nu persoanele, ci 
federațiile vor trebui să-și spună 
cuvin tul.

Trebuie să adaug că toate aces
tea constituie un punct de vedere 
personal, care nu angajează în 
nici un fel federația noastră de 
fotbal.

1 Milan ml-a servtt o mare 
geziiurie tn meciul cu Cel-

■ tic. Și-atW de mult mi-ar fi 
făcut plăcere si o trec printre 
favoritele mele In cele trei eom- 
pettțU continentale I In aceste 
condiții ți după ce i-am văzut 
cu cttă ardoare luptă, ti voi pre
fera pe scoțienii lut Celtic, tn 
Oupa cupelor, am împresla ci 
vom asista la o reabilitare a fot
balului spaniol prin formația Bar
celona, care a și ajuns tn semi
finale. Mai dificil mi se pare un 
pronostic pentru Cupa orașelor 
tiryuri. Stnt tnci tn curși două 
puternice echipe insulare (New
castle și Leeds), iar de pe conti
nent numai SV Hamburg pare tn 
măsuri să le țină piept sau chiar 
să le ta, tn ultimă instanță, tro
feul.

2 Cinci dintre cele opt grupe 
europene au după părerea

■ mea un etștigător aproape 
sigur. In grupa a IlI-a Italia, tn 
cea de a rv-a U.R.S.S., tn a V-a 
Suedia, bineînțeles Belgia tn gru
pa a Vl-a și Bulgaria tn a VIII-a. 
tn grupa I prevăd o luptă 
strinsă intre Portugalia și Roma
nia, tn cea de a Il-a mă simt ten
tat să prefer Cehoslovacia Unga
riei, tar In grupa a Vil-a, echili
brul valorie existent intre Scoția 
și R.r. a Germaniei mi împie
dica si dau un pronostic.

3 Bineînțeles că mi se pare 
utilă ți interesantă o aseme-

• nea competiție, dar cu con
diția de a renunța la toate cu
pele actuale. Altfel, vom avea,

Ghenadi RADCIUK

tn prlmța rtnd, o dubluri la Cupa 
campionilor europeni. Cred ci o 
asemenea competiție ar avea un 
mare succes de public, care este 
dornic să. vadă confruntări între 
cele mai bune echipe de pe con
tinent. Va trebui șj se găsească, 
tnsă, o formulă nouă, prevăztn- 
du-se de exemplu participarea 
mai multor echipe dintr-o țară. 
Doresc mult să văd organtzîn- 
du-sa o competiție atît de atrac
tivi și folositoare dezvoltării fot
balului european.

redactor șef
adjunct la revista „Futbol“ « Moscova

(U.R.S.S.)
1 Celtic Glasgow este o echipă 

matură, bine pusă, la punct.
• După eliminarea Bui Milan,

Franz BECKENBAUER — jucător 
internațional (R.F.G.)

am optat pentru Mi- 
la-_ Jocul de pe San Siro al 

• camptomlDr Italiei cu Celtic 
Omhpw m-a decepționat. Am a- 
jons la eonetazia că nu este su
ficient să ai in formație nume 
sonore (Btvera. LodettL Hamrin,

Prav etc.) ca să ciștfgi un med, 
~ sa ai jucători în vervă, chiar 
dacă nu slnt vedew atît de mari. 
Milan trece printr-o criză de for- 
— ă în schimb, Celtic este o 
fotmape de mare calibru. Iată de 
ce m:-am schimbat acum pro- 
nosPcul în favoarea lui Celtic 
Glasgow.

în Cupa cupelor, F.C. Barcelona 
are cele maz marț șanse la cuce- 
K^rprtnzâeoare a echipe* *Real 
Maârod dm CXK. spamciP mi
rează acuns ternii pe areastă for
mație râmasâ în cursă în Cupa 
eupe£cr. în Cupa ceașescr tfr- 
gudu după eummarea Im Glas
gow RamgerSw r.umai Leeds Uni
ted pare capabilă să cfguge fi
nala.

2 Portugalia, Cehoslovacia, I-
talia. L JLS-S-. Suedia. Iugo- 

• statua. XF. a Germaniei si 
Bu_rima echipele europer.e
pe care Ie văd fit turneul ftnaL 
Cu exeepna CehoslcvaGeu Sue
diei f lugt-slavjef. tcate ceie-a.te 
au foat prezente în turneul 
fmal dm ' An-gTîa Sub semnul 
tetrebăru. stă. insă. calificarea 
luzrslav.e:. Pentru a pleca în 
Mexm. iugoslavii vor trebui să 
Ir.vmgâ Spania ș: Finlanda în de
plasare, șî să cișuge meciul re
vanșă cu Belgia pe teren propriu, 
în acest caz. Iugoslavia va sus
ține un meci de baraj pe teren 
neutru cu Belgia, pe care cred 
că-1 va ciștiga. Pentru că. în 
fond, fotbalul iugoslav este su
perior celui belgian !

3 Din punct de vedere com
petitiv, un supercampionat 

’ european este salutar. O 
asemenea întrecere care va reuni 
cele mai bune formații continen
tale de club intr-un campionat ar 
aduce multe foloase: stadioane 
pline, spectacole de înaltă factură 
tehnică și gustate de spectatori. Ar 
exista, însă, pericolul unei con
centrări de jucători valoroși în 
tr-un singur club. Acești jucă
tori ar proveni din alte formații, 
slăbind astfel echipele care par
ticipă în campionatul național.

care era principala pretendentă 
la titlul european și după ce Ra
pid Viena a trecut de Real Ma
drid, Celtic Glasgow mi se pare 
echipa cu cele mai mari șanse. 
Un cuvtnt ar mai avea de spus 
și Manchester United, dar forma 
el este destul da inconstantă In 
ultima vreme.

In Cupa cupelor, r.C. KSln este 
princtpala favorită. Nu pentru că 
ar fi o formația de răsunet, ci 
pentru că este cea mai bună din 
cite <țu rămas tn cursă. In Cupa 
orașelor tlrguri, cred că Leeds 
United tși va reedita succesul 
repurtai antH trecut.

2 La întrebarea care vor fl 
echipele din Europa partt-

• cipante la turneul final al 
C M., eu mi-am permis să fac un 
p-c-ostie complet, prezentind ta
bel ut edor 11 finaliste. lată-t • 
ROMANIA. Ungaria, Italia,

—— M.Și

UJLS.S., suedia, Belgia, R.F.G., 
Bulgaria, Argentina, Brazilia, 
Uruguay, San Salvador, RJ».D. 
Coreeană, Maroc și, bineînțeles, 
cele calificate de drept ș Anglia 
Și Mexic. Față de ultirăd edițte 
a CM., acest tablou ar aduce In 
arenă unele echipe noi: Romănta, 
Suedia, Belgia, San Salvador si 
Maroc.

3 Actuala competiție elimina
torie pentru tMul european

* (C.C.E.) o găsesc interesantă 
și bine organizată. Ea nu stinje- 
nește desfășurarea campionatelor 
naționale cum, da pildă, ar face-o 
un swperoampionat. C.C.E., cu toate 
că are la activ 15 ani, este atrac 
tivă prin apariția unor echipe not 
In arena europeană. Aș propune, 
Insă, ea echipele rămase în'cursă 
pentru semifinale să-și dispute 
un Șumeu final fiecare cu flecare, 
sistem tur-retur. Echipa clasată pe 
locul I ar primi titlul de campi
oană tnterduburi a Europei.

acum concluziile!
Cei opt^ Interlocutori al redacției noastre au avut, Ia capitolul 

pronosticurilor, o serie de preferințe Identice, așa cum tn cazul unoi 
etblpe *-au manifestat și Inevitabilele divergențe de păreri.

Critic Glasgow a Întrunit unanimitatea sufragiilor ca prezumtivă 
rișrigAtoare a Cupei campionilor europeni. în desemnarea favoritei 
principale a Cupei cupelor, cele opt pronosticuri s-au Împărțit astfel : 
F.C. Kdln 4 ; Barcelona 3 și Slovan 1, în Cupa orașelor tlrguri, Leeds 
United a Imrnait S yoturi, S.V. Hamburg 2 și Ujpestj Dozsa 1.

laxâ acum situația pronosticurilor pentru preliminariile campio
natului mondial (zona europeana» : GRUPA I : ROMANIA S ; Portu
galia 2, Grecia 1 ; GRUPA a n-a : Ungaria 5, Cehoslovacia 3; GRUPA 
a in-a : Italia 8 ; GRUPA a IV-a : U.R.S.S. 8 ; Grupa a v-a : Sue
dia » ; GRUPA a Vl-a : Belgia 1, Iugoslavia 1 ; GRUPA a VH-a t 
BJ. a Germaniei 7, Scoția 2 ; GRUPA a vm-a : Bulgaria 8.

In ceea ce privește organizarea unui supercampionat al Europei, 
puțini interlocutori au Îmbrățișat această Idee fără nici o rezervă. 
Cei mai mulți (5), deși recunosc că o asemenea competiție ar fi ex
trem de interesantă, nu omit să atragă atenția asupra dificultăților 
de organizare șl asupra pericolului pe care ea l-ar reprezenta pentru 
campionatele naționale.

Șahiști români în turnee peste hotare
BELGRAD 11 (Agerpres). — 

În runda a 3-a a turneului, in
ternațional feminin de șah de 
la Belgrad, Elisabeta Polihro- 
niade (România) a remizat în

La banchetul de adio s-au 
atribuit tradiționalele premii 
ale campionatului mondial de 
hochei. Iată-i pe laureați.

• Cel mai bun portar : AN. 
DRZEJ TKACZ (Polonia). O 
statistică, riguros alcătuită, a 
condus la această decizie :

— Tkacz a jucat în toate 
cele 7 meciuri ale echipei Po
loniei.

— I s-au tras 223 de șuturi, 
din care a apărat 210 (procent 
94,50 la sută), primind doar 13 
goluri.

• Cel mai bun fundaș i 
DITMAR PETERS (R.D.G.).

• Cel mai bun înaintaș i 
ALOIS SCHLODER (R.F.G.).

Este unul din golgeterii 
campionatului, a marcat 11 go
luri și a fost coautorul altor 
două, acumulînd 13 puncte, ca 
și Fuchs și Ziesche (ambii 
R.D.G.).

• Cupa „FAIR PLAY' : e- 
chipei ROMÂNIEI, care a avut 
în cursul celor 7 jocuri susți
nute doar 16 minute de elimi
nare.

Urmează : Iugoslavia — 32 
min, R.D.G. — 34 min, Austria 
și Norvegia — 36 minute.

★
La Ljubljana operațiile de 

statistică au fost efectuate cu 
tj a torul unor mașini electro
nice. Rezultatele obținute con
duc la cîteva concluzii intere, 
sânte. De pildă :

• în hala Tivoli s-a Jucat 
hochei 46 ore, 58 minute și 50 
secunde, fiecare meci durînd. 
în medie, 1 oră, 40 minute și 
40 secunde.
• Totalul întreruperilor în

sumează 11 ore, 23 minute și 9 
secunde, iar la un meci ceva 
mai mult de 12 minute.
• Dintre participanții la tur

neu] grupei „B“ cel mai mult 
s-a aflat pe gheață jucătorul 
vest-german Woitl (4h02:15,0), 
urmat de Felfering (Austria — 
3h48:20,0) și Martinsen (Nor
vegia) — 3h45:40,0.
• în echipa română cel mai 

mult au jucat loniță — 3h37» 
14,0 și Varga — 31121:05,0, a- 
oesta insă în numai 6 meciuri.
• O activitate prodigioasă 

a desfășurat mașina „Rolba" 
(de aranjat gheața) — sora a- 
ceieia pe care o avem la Bucu. 
rești. Ea a lucrat 12 ore, 47 mi
nute și 53 secunde, curățind

terenul la un joc în 9 minute 
și 8 secunde. Ceea ce este, o« 
asemenea, un record !

★
• Iată și lista golgeterfior 

echipei României:
G. Szabo 7 p (3 goluri. 4 

pase). Huțanu 6 p (6+0). Blro 
4 p (4+0). Pană 4 p (3+1). L 
Szabo 4 p (0+4’, Kalamar 3 p 
(3+0). Bașa 3 p (1+2), Varga 
2 p (1 + 1), loniță 2 p (1-1). 
Gheorghiu 1 p (1+0), Sginră 
1 p (1+0), Florescu 1 p (0 + 1), 
Dumitraș 1 p (0 + 1). De notat 
că Dumitraș este singurul por
tar al turneului din pasa că
ruia a fost marcat un gol.

★
În încheiere, o concluzie a 

specialiștilor și nu a mașinilor 
electronice: actuala grupă B 
a C.M. de hochei pe gheață a 
fost cea mai puternică, cea mai 
disputată și cea mai agitată 
din istoria competiției. Iar 
pentru anul viitor, la Bucu
rești, se prevede o luptă și mai 
dirză.

Valeriu CHIOSE
Lovitura de dreapta, dată „cu sete“ de Antonia Vasile, străpunge blocajul pugilistului iugoslav 

Jovan Dzakula Foto : R. VILARA

ANIONIU VASILE, BOXERUL nr. 1 
AL ECHIPEI ROMÂNIEI PE RINGUL DIN NOVI BEOGRAD

Cu trei luni înaintea „euro
penelor' de la Busurești, pu- 
giliștii noștri au susținut un 
nou meci de verificare. Exa
menul de la Belgrad a fost, 
credem, edificator pentru an
trenorii Ion Popa și Th. Ni- 
culescu, pentru că întîlnirea 
s-a desfășurat în deplasare și 
în compania unei echipe — 
în ansamblul ei — redutabi
lă’ Dintre cei 11 pugiliști ro
mâni care au urcat în ringul 
noii săli din Novi Beograd, 
au lăsat o bună impresie Mi
hai Aurel, Nicolae Gîju, An- 
toniu Vasile, Ion Gydrfi și 
Ion Alexe. Despre Monea nu 
putem face aprecieri deoarece 
adversarului său, .Josip Mer- 
kovici, zdruncinat serios de 
cîteva lovituri la bărbie, i s-a 
cerut abandonul de la colț. 
Mâi puțin siguri ca altădată

ni s-au părut Constantin Sta- 
nef, care s-a lăsat angrenat 
într-o luptă fără orizont, ca 
și Victor Zilherman, de alt
fel, Ion Olteanu și, mai mult 
decit toți, Constantin Gruies- 
cu, singurul dintre ai noștri 
învins net. După opiniile spe
cialiștilor iugoslavi, omul nr. 
1 al reprezentativei române 
a fost ușorul Antoniu Vasile, 
al cărui stil de luptă și ale 
cărui lovituri plasate cu efica
citate au produs cea mai fru
moasă impresie.

Fiind vorba de numai a 
doua evoluție internațională 
din acest an a boxerilor ro
mâni, aprecierile de ansamblu 
asupra formei lor sportive 
pot fi mulțumitoare. Ritmul 
de luptă a fost destul de ra
pid, loviturile date cu preci
zie, rezistența generală bună.

Cu puține excepții, ceea ce 
considerăm că a lipsit pugi- 
liștilor noștri a fost viteza de 
deplasare, mai cu seamă în 
organizarea apărării, motiv 
pentru care ei au primit des
tul de multe lovituri, cît și 
faptul că, îndeosebi în ulti
ma repriză, ei au acceptat 
tactica impusă de adversari 
— evident mai slab pregătiți 
sub raport fizic — a unui box 
dezlînat, cu multe țineri și 
împingeri. •

Așa cum. am transmis și în 
cronica întîlnirii, apreciem că 
rezultatul final dezavantajea
ză formația României care ar 
fi meritat victoria, măcar cu 
scorul la care a fost dată în
vinsă (12—10). în două din
tre meciuri însă Gîju și Alexe 
au fost apreciaț) ca învinși, 
deși a fost evident pentru ori

cine că nu acestea trebuiau 
să fie deciziile. însuși ziarul 
de specialitate, „Sport" din 
Belgrad scrie în subtitlul cro
nicii : „Ibrahimovici învingă
tor îndoielnic asupra lui Gîju, 
iar Nedelkovici un învingător 
nemeritat la Alexe". Aceleași 
aprecieri au fost făcute, de 
altfel, de întreaga presă iugo
slavă și de Nikita Nikitovici, 
comentatorul sportiv al pos
tului de televiziune din Bel
grad. Referitor la întregul 
meci, au produs stupoare de
ciziile date de cei doi arbitri 
români Marin Stănescu și 
Dumitru Dimulescu după opi
niile cărora partida s-ar fi 
încheiat cu scorul de 22—0 (!) 
în favoarea pugiliștilor noștri, 
ceea ce ni se pare o situație 
complet ridicolă 1

Romeo VILARA

PI TERENURILE DE TfNIS
Turneul internațional de la 

Los Angeles s-a încheiat cu 
victoria australianului Rod La
ver, care a dispus, în finală, 
cu 6—4. 10—8 de americanul 
Marty Riessen.

Proba de simplu femei i-a 
revenit americancei Billie Jean 
King, învingătoare cu 17—15, 
6—3 în fața englezoaicei Ann 
Haydon Jones, Jntr-o partidă 
care a durat peste două ore.

★
Rezultate înregistrate în tur

neul de la Menton : bărbați: 
Barany, Varga (Ungaria) — La
garde, Piersoh (Franța) 6—4, 
6—2 : Herdy, Pavich (Austria) 
— Matthews (Anglia), Schult- 
heiss (Austria) 6—0, 6—1 ; fe
mei : Giscaffre. Vrancovich 
(Argentina) — Beltrame (Ita
lia), Cazaux (Franța) 6—3, 5—7, 
6—3.

18 mutări cu olandeza Vree- 
ken. Zatulovskaia a cîșt'igat 
la Belamarici, Rujița Iovano- 
vici la Glesser, Aleksandria la 
Bilek și Dobson la Markovici. 
Malipetrova a remizat cu Car
doso. în clasament conduc 
Malipetrova (Cehoslovacia), 
Dobson (Anglia), Belamarici 
(Iugoslavia), Rujița Iovanovici 
(Iugoslavia) și Aleksandria 
(U.R.S.S.) cu cite 2 1/2 puncte^ 
urmate de Elisabeta Polihro- 
niade (România), Vreeken (O- 
landa) — 2 p etc.

★
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

înaintea ultimei runde a tur
neului internațional de șah 
„Tallin ’69“, în clasament con
duce detașat marele maestru 
sovietic Leonid Stein cu 10 
puncte, urmat de Keres 
(U.R.S.S.), Nei (U.R.S.S.) — 
81/2 p etc. Șahistul român 
Iuliu Szabo ocupă locul 9—11 
la egalitate de puncte (5) cu 
sovieticul Arulaid și iugosla
vul Damianovici.

în ultimele două runde dis
putate, Iuliu Szabo a remizat 
cu Gufeld (U.R.S.S.) și a pier
dut la Stein.

CONCURSURI DE ATLETISM
La Moscova, într-un concurs 

de sală, Alla Kolesnikova a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială în proba de 1500 m 
cu timpul de 4:29,4. La lungi
me, Igor Ter-Ovanesian a să
rit 7,68 m. La Sverdlovsk, Ala- 
nov a realizat 13:45,2 pe 5 000 m, 
cea mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit.

ÎN SALĂ Șl ÎN AER LIBER

în mai multe orașe din ves
tul S.U.A., s-au disputat pri
mele concursuri în aer liber. La 
San Jose (California), John Car
los l-a învins, de două ori, pe 
Ray Smith în proba de 100 yarzi 
realizînd, de fiecare dată, 9,4, 
și a ciștigat proba de 220 yarzi 
cu 20,3. Echipa Universității 
San Josă a realizat 40,5 pe 
4 x 110 yarzi.

telex- radio telefon^
La campionatul mondial de mo- 

tociclism pe gheață, desfășurat la 
Inzell pe primele trei locuri 
s-au clasat sovieticii Kadîrov, 
I. Lampoțk șî V. Tibrov.

în campionatul englez de fot
bal Chelsea — Coventry 2—1 ; 
Sunderland — West Bromwich 
0—1 ; Everton — Menchester Uni
ted o—o.

La Tokio, In prezența a peste 
10 ooo de spectatori, boxerul ja
ponez de cat. cocoș, Kanazawa, 
1-a invins prin K.O. tehnic în 
rundul 9 pe mexicanul Jesus 
Pimentel.

Cea de-a doua semietapă a 
primei etape a cursei cicliste Pa
ris — Nisa, desfășurată pe dis
tanța Villebon — Joigny (153 km), 
i-a revenit olandezului Duyndam 
cu 3 h 59 : 26. în clasamentul 
general individual conduce rutie

rul francez Raymond Poulidor> 
urmat de Merckx (Belgia).

La Zakopane au luat sfîrșit în
trecerile concursului internațional 
de schi la care au participat 
sportivi din mai multe țări eu
ropene. Proba de sărituri a fost 
cîștigatâ de Manfred Wolf (R.D. 
Germană) cu un total de 245,9 p. 
(cele mai bune sărituri ale sale 
au măsurat 105 și 111 m).
Ștafeta masculină de 3 x 10 
km s-a încheiat cu victoria for
mației Poloniei, iar cea feminină 
de 3x5 km cu cea a echi pei 
U.R.S.S.

Schiorul norvegian Laase Ham- 
bre a ciștigat proba de slalom 
uriaș din cadrul concursului m- 
ternaționl de la Mont Tremblant 
(Canada). Proba similară femi
nină la care au participat numai 
schioare canadiene, s-a încheiat 
cu victoria Dianei Culver.

k


