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I" ANUL XXV I

MARII ADUNARI
NAȚIONALE

r ta Palatul Marii Adunări 
Naționale au început miercuri 
dimineața lucrările primei 
sesiuni a celei de-a Vl-a Le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
Komânia.

La lucrările sesiunii iau 
parte numeroși invitați — ac
tiviști de partid și de stat, 
conducători al instituțiilor 
centrale și organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții 

/economice, științifice și cultu
rale. Asistă șefi ai misiunilor 
^diplomatice acreditați în țara 
moastră.

Sînt prezenți, de asemenea, 
/Ziariști români și corespon
denți ai presei străine la 
^București.

La ora 10, deputății și invi
tații au intîmpinat cu puter
nice și îndelungi aplauze, la

intrarea în sala de ședință, pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor- 
ghe Apostol, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitec.

La începerea ședinței, de
putatul Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
a anunțat că, In conformitate 
cu prevederile regulamentului 
de funcționare a Marii Adu
nări Naționale, lucrările »e- 
siunii urmează să fie conduse, 
pină la alegerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, de cel 
mai fn vîrstă deputat al Le
gislaturii.

Deputatul Petre Constan- 
tinescu-Iași, președintele de

vîrstă. a rostit cuvtntul 
deschidere a sesiunii.

La propunerea acad, prot- P. 
Constantinescu-Iași. Marea 
Adunare Națională a ales pe 
deputății Constantin Dincn- 
lescn și Constantin Dăscălescu 
pentru a-1 asista 
dinte.

Marea Adunare Naționali 
a ales apoi In unanimitate 
Comisia de validare, alcătuită 
din 19 deputațL

Lucrările primei 
celei de-a Vl-a Legislaturi a 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia au fost apoi suspendate 
pentru a da posibilitate Co
misiei de validare alese s*-»i 
desfășoare lucrările.

Lucrările sesiunii *e reia» 
joi dimineața.
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Poloneza EUsabeta Lucynska a trecut în fruntea clasamentului, 
la fete. Foto : N. AUREL

Din Mră, fninpM 
rieo»eizd tn fere». 
Ea part ed «-a— 
turtit, tn contactul 
eu bara. Fazi la 
poarta echipei Chi

mia Suceava

Foto : A. NEAGU

de

(Agecpres)
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CONCURSUL INTERNATIONAL DE PATINAJ
«fii

FARUL — CRIȘUL 3—1 (1—1)
„U" CLUJ — STEAGUL ROȘU 3—0 (1—0)
A.S.A. TG. MUREȘ — CHIMIA SUCEAVA 0—0 (după pre

lungiri)
RAPID — JIUL 2—0 (1—0)

STEAUA — MINERUL ANINA 2—1 (2—1)
U.T.A. — METALUL BUCUREȘTI 5—1 (0—0, 1—1) 
PROGRESUL — POLITEHNICA GALATI 1—0 (1—0) 
DINAMO BUC. — F. C. ARGEȘ 1—0 (1—0)

Citiți în pagina a 3-a cronicile meciurilor.
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poloneze Elisabeta Lucynska. Ea 
a primit cele mai înalte note 
(pînă la 5,0 la Axei !) dovedind 
calități fizice remarcabile. Fin
landeza Pia Maria Linden a pier
dut din teren, refăcînd doar la 
piruetă. Foarte bine s-a compor
tat prima 
lui român,

ARTISTIC

SĂRITURI Șl PIRUETE PE GHEAJA

OMEGA A DECIS REZULTATELE!]

înd salvele de artificii și clin
chetul paharelor au salutat 
sosirea anului 1969, întreaga 
tară știa că el va înscrie pe 
răbojul istoriei noastre o dată 
memorabilă: a 25-a aniversare

a eliberării României de sub jugul 
fascist. Marea sărbătoare națională a 
poporului nostru a fost întîmpinată, din 
prima zi a anului, cu un avînt sporit 
în îndeplinirea mărețelor sarcini trasate 
de partid.

Eveniment de covîrșitoare importantă 
pentru destinele României, insurecția 
armată din august 1944 a deschis po
porului român calea eliberării națio
nale, a înfăptuirii înaltelor idealuri de 
libertate și dreptate socială, a victoriei 
revoluției populare și trecerii la con
struirea orînduirii socialiste. Împlinirea 
unui sfert de veac de la memorabilul 
act de la 23 August 1944 este întîm
pinată cu un însuflețitor bilanț. Victoria 
deplină și definitivă a socialismului la 
orașe și la sate constituie cucerirea cea 
mai de preț a poporului nostru, încu
nunarea luptelor și eforturilor depuse în 
acest sfert de veac, dovada strălucită 
a justeței politicii Partidului Comunist 
Român, întemeiată pe studierea reali
tăților ' concret-istorice, pe aplicarea 
creatoare a învățăturii marxist-leniniste 
la condițiile țării noastre, la cerințele 
fiecărei etape a procesului revoluționar 
neîntrerupt. Rezultate strălucite au fost 
obținute în toate domeniile viețiK

Ă 25-a aniversare a eliberării țării 
de sub jugul fascist are loc în condi
țiile în care întregul nostru popor își 
consacră energiile creatoare, puterea 
de muncă și taientul său înfăptuirii 
programului trasat de partid, hotăririlor 
Congresului al IX-lea și aie Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Ro
mân, obiectivelor proclamate de Fron
tul Unității Socialiste, puse în slujba 
desăvîrșirii construcției socialismului, 
ridicării întregii țări pe noi trepte de 
civilizație si bunăstare.

La împlinirea a 25 de ani de la eli
berarea patriei de sub jugul fascist, 
Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român, Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri hotărăsc ca această dată 
de importanță istorică în viața poporu
lui nostru să fie aniversată în întreaga ■ 
tară prin acțiuni și manifestări de o I 
amploare deosebită. •

Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, mișcării sportive din 
țara noastră le revine, de asemenea, 
misiunea de onoare de a contribui cu 
toate forțele Ia desfășurarea vastei săr
bători, la inițierea și organizarea unor 
competiții sportive în toate orașele 
comunele țării.

Alături de eforturile tot mai mari pe 
care reprezentanții diferitelor discipline 
le vor face pentru continua sporire a 
prestigiului sportiv internațional al Ro
mâniei socialiste, manifestările de am
ploare ce vor fi organizare în toate 
colțurile țării vor demonstra convingă
tor drumul ascendent parcurs de spor
tul românesc în acest sfert de veac. 
Tînâra generație va aduce și în acest 
fel un prinos de recunoștință organi
zatorului tuturor victoriilor poporului 
nostru — Partidul Comunist Român.

SPORTUL
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După proba de ppeclzie, a de- 
senurilpr pe gheață, patinatorii 
care se întrec pentru „Cupa Bucu
rești1' au dat, ieri, primul test 
al calităților lor pur sportive. 
Trei figuri obligatorii,- ultimele, 
au fost alese din repertoriul pro
priu exercițiilor libere, sărituri 
și piruete.

Liderul întrecerii masculine, po
lonezul Jasek Tascher, a trebuit 
să suporte un asalt susținut din 
partea unor săritori redutabili, 
ca Cristian Greiner (R.D.G.) sau 
Sergh(ei Levin (R.S.F.S.R.). Ulti
mul ne-a oferit cel mai frumos 
Axei, notat de arbitri pînă la 
4,8. Și foarte aproape a fost de 
el șl suplul Greiner. A doua să
ritură impusă — Lutz — a oferit, 
însă, o revanșă liderului. El s-a 
situat din nou în fruntea pluto
nului, iar cu o piruetă de ase-

menea bine executată, Tascher 
șl-a consolidat poziția.

Cu același curaj admirabil con
tinuă să concureze tînărul nos
tru patinator O. Goga, cu brațul 
accidentat, în ghips. El a reușit 
sărituri și o piruetă foarte bune, 
de necrezut aproape, menținîn- 
du-se printre fruntașii întrecerii.

Pe primele locuri, la băieți, 
după consumarea figurilor o- 
bligatorli : 1. J. Tascher (Polonia) 
10,5—277,1 p : 2. M. Greiner 
(R.D.G.) 14—270,0 p ; 3. O. Goga 
(România) 24,5—262,8 p ; ‘ ~

Augustovict (Cehoslovacia) 
258,9 p ; 5. M. Clausner
37—246,3 p. 
român, L. 
cu 228,2 p.

Deosebit
fost șl întrecerea fetelor.
laurii, pentru cele mai bune să
rituri și piruetă, nevin blondei

4. P.
27— 

(R.D.G.) 
Al doilea concurent 
Cozia, ocupă locul 8

de spectaculoasă a 
Aci

ASTĂ-SEARĂ, LA CONSTANTA: 
FARUL - SELECȚIONATA 

ALGERIEI, LA BOX
Iubitorii boxului din Con

stanța- vor avea, din nou, în 
această seară, ocazia să urmă
rească o interesantă și atrac
tivă reuniune pugilistică. Sala 
sporturilor va găzdui, cu înce
pere de ia ora 19, întîlnirea 
internațională dintre Farul și 
selecționata Algeriei. Oaspeții 
au sosit pe litoral încă de luni 
șl au făcut cîteva antrena
mente. Gazdele, dornice de 
succes, vor trimite în ring pe 
cei mai buni boxeri de care 
dispun la ora actuală. Dintre 
aceștia nu vor lipsi cunoscu- 
țil Mihai Aurel, Aurel Ilieseu. 
Ovidiu Baciu, Ion Pițu etc. La 
cat. muscă va evolua și inter
naționalul Constantin Grnies- 
cu

SOȚII DRIMBA
INVITAȚI

LA NEW YORK•
română de 
o invitație 

organizatorilor

La federația 
scrimă a sosit 
din partea 
concursului de floretă dotat 
cu „Cupa Martini", care va 
avea Ioc în prima decadă a 
lunii aprilie, la New York. 
Ea este adresată campionu
lui olimpic de la Ciudad de 
Mexico, Ionel Drîmbă, și so
ției sale, floretista Ileana 
Drîmbă, componentă a echi
pei României, medaliată cu 
bronz la J.O.

LUPTĂTORII ROMÂNI,

SOSESC ASTA-SEARA

DIN ARGENTINA
Pentru astă-seară (în jurul 

orei 20.30) și-a anunțat sosirea 
pe aeroportul Băneasa lotul de 
lupte al țării noastre care a 
participat la campionatele mon
diale de la Mar del Plata. După 
eum se știe, la întrecerile din

au
aur

Argentina, luptătorii români 
cucerii două medalii de 
(Gheorghe Berceanu și Simion 
Popescu), o medalie de argint 
(Cornel Turturea) și una de 
bronz (Nlcolae Neguț).

reprezentantă a lotu- 
Doina Mltriclcă. Un 

Axei executat cu 
brio (note între 4,2 
și 4,7) apoi Lutz-ul 
și pirueta, au făcut 
ca micuța noastră 
patinatoare să urce 
în clasament pînă 
la locul patru.

Iată clasamentul 
primelor locuri : 1. 
Elisabeta Lucynska

(Polonia) 13,5—275,6 p; 2. Pla Maria 
Linden (Finlanda) 19.5—271,5 p ; 
* stefl Knoll (R.D.G.) 26,0—267,5 
p; 4. Doina Mltriclcă (România) 
29,0—266,1 p ; 5. Liliana Rehakova 
(Cehoslovacia) 31,0—267,3. Celelal
te concurente românce sînt cla
sate astfel : 9. Gabriela Volca ;
11. Cornelia Pleu ; 13. Mlrela Go- 
leanu.

Azi este ultima zl a întrecerii, 
dispută proba de figuri Hbe- 
începînd de la ora 15, urmată 
o demonstrație a campionilor 
seniori al României.

Se 
re, 
de 
de

Radu VOIA

IN PAG. A 2-a
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• Simbătă seara, la centrul 
de presă din imediata vecinăta
te a marii Săli a Expoziției 
din Belgrad, cind ziariștii și-au 
încheiat treaba și-și mototoleau 
notițele transmise telefonic re
dacțiilor lor, s-a iscat o șuetă 
de toată frumusețea. Unul din
tre subiecte a fost cel al rezul
tatelor sub așteptări înregistra
te în cursele de viteză, atit la 
fete, cit și la băieți. S-au adus 
ca explicații sumedenie de ar
gumente (neacomodarea cu pis
ta din lemn de tei ; că distanța 
de 50 m ar fi prea scurtă pen
tru un sprinter adevărat etc. 
etc.), dar cea mai interesantă ni 
s-a părut remarca unui ziarist 
italian care susținea că rezulta
tele, așa cum au fost ele, au 
fost determinate de cronome
trajul electric Omega ! La Bel
grad, pentru prima oară în con
cursurile pe teren acoperit, a 
fost utilizat un asemenea sis
tem de cronometraj, care are. .. 
păcatul de a fi cu mult mai 
precis decât cel manual folosit 
pe o scară extrem de largă. De 
aceea și cifrele indicate acum 
apar în neconcordanță cu cele 
notate anterior in bilanțul com
petițiilor „indoor" din diferite 
țări de pe continent Așa se 
face că învingătorul cursei de 
50 m, polonezul Zenon N’owosz, 
a înregistrat un timp de 5,8 s — 
egal celui mai bun rezultat din 
acest an al sprinterului nostru 
Tamas Szabo, după cum Irena

Szewinska, cîștigătoarea între
cerii feminine, a obținut 6.4 s, 
performanță cu care, la noi, in 
acest sezon, sint creditate trei 
alergătoare (Ecaterina Noures- 
cu. Aura Petrescu și Mariana 
Goth) ! Apropo de cursele de 
viteză, este interesant de re
marcat faptul că Gerd Wuche- 
rer (R.F.G.), deținător al celei 
mai bune performanțe europene 
a anului (5.5 s) a alergat, la 
Belgrad, cu 0,4 s mai slab și nu 
s-a calificat pentru finala pro
bei...

• La Belgrad au figurat, in 
program, 23 de probe care au 
fost ciștigate astfel : RD. Ger
mană 7 titluri. Polonia 8 titluri, 
U.R.S.S. 3 titluri. Franța, R.F. 
a Germaniei și Marea Britanie 
cite 2 titluri, și Belgia 1 titlu.

• în condițiile unei piste de 
195 m, rețin atenția, în mod 
special, rezultatele alergătorilor 
de semifond, intre care cel de 
la 3 000 m — 7:55,4, Jan Stewart 

' (M. Britanie), de la 800 m — 
1:46.6, Dieter Fromm (R.D.G.) 
și de la 800 m fete — 2:05,3, 
Barbara Wieck (R.D.G.). Sub 
raportul valorii performanțe
lor, cursa de 3 000 m a fost, 
credem, cea mai tare, căci pri-

Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a)
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Finij intr-o serie la 50 m Foto: R. VILARA

DUPĂ SUCCESUL DIN „AVANPREMIERA" CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL

CORNEL OȚELEA, CĂPITANUL ECHIPEI:

OMOGENITATEA VALORICĂ - CHEIA SUCCESULUI
Sosirile handbaliștilor români 

de pe alte meleaguri sint aproa
pe identice. Atmosfera este în
totdeauna - nenumăratul lor 
șir de victorii a impus-o — des
tinsă, fețele zîmbitoare, iar căi; 
dura cuvintelor de bun sosit și 
felicitare, subliniată discret de 
foșnetul celofanului buchetelor 
de flori.

Așa 
miază, 
tivă a 
portul 
Paris, 
viri

a fost și marți după-a- 
cînd echipa reprezenta- 
țării descindea pe aero- 
Băneasa, venind de la 
Flori, felicitări și pri- 

.... curioase ațintite spre 
cupa de argint a învingătorilor 
din „Tournoi de France 1969”, 
preludiul campionatului mon
dial de anul viitor, pe care o 
ținea drăgăstos în brațe, căpi
tanul selecționatei române, 
maestrul emerit al sportului 
Cornel Oțelea.

în timp ce toți admirau tro
feul, noi l-am preferat pe pur
tătorul lui, pe Cornel Oțelea, 
care, intr-o declarație făcută 
Înainte de plecare, publicată de 
ziarul nostru, spunea că aelec-

ționata României se duce să 
cîștige. Și a cîștigat ! Așa pare 
simplu, în realitate însă—

— A fost greu 1
— Vă închipuiți că nu-i prea 

lesne să învingi clar o echipă 
ca cea a R.F. a Germaniei, care 
anul acesta a mers din succes 

in succes, și să ciștigi detașat 
in fața campionilor lumii, hand- 
baliștii cehoslovaci.

— Pe cine puteți evidenția ?
— întreaga echipă, care a ju

cat excelent in apărare, foarte 
mobil și avansat și care, tn atac, 
a reușit — aș zice : în sfirșit ! - 
să-1 susțină pe Gruia, prin ac
tivizarea părții stingi și prin 
pătrunderi individuale. Am 
avut, de această dată, omogeni
tate valorică.

— Impresii deosebite din acest 
turneu 1
- Felicitările Iui Havllk, că

pitanul echipei cehoslovace, și 
ale portarului Arnost, care

mi-au mărturisii că avem cele 
mai mari șanse — jucind tot

așa. firește — să reluăm, de la 
ei, laurii de campioni ai lumii.

— Credeți că este posibil ?
— Acum sînt convins de acest 

lucru. Totul depinde de noi, 
de felul in care fiecare jucător 
va înțelege să se pregătească 
serios, să se încadreze in mun
ca de sudare morală și tehnico-

tactică a unei echipe. Căci nu
mai o ECHIPA adevărată va 
putea ciștiga campionatul mon
dial !

Așa că ne-am dat „rendez
vous" exact peste un an, tot pe 
aeroportul Băneasa. Tot cu flori 
și cu zimbete...

Călin ANTONESCU

CONSFĂTUIRE METODICĂ
A ANTRENORILOR DE ATLETISM

Școala sportiv’ experimentală .Viitorul* și Școala 
sportivă de atlei ism București organizează in comun 
o consfătuire metodică a antrenorilor de atletism, în 
zilele de 14—15 martie a.c., la orele 8 dimineața și 
16,30 după-amiază.

Consfătuirea are loo în sala de ședințe a Centralul 
de cercetări științifice din bd. Muncii 37—38.

Sînt invitați să participe profesori de educație fizică, 
antrenori, medici sportivi și alte cadre de specialitate.

PATINATORI ROMANI
VOR CONCURA

LA SOFIA
Azi urmează 

o delegație de 
partlclpanți la ___ __________
țlonal de patinaj artistic care se 
va desfășura la sfîrșitul acestei 
săptăminl în capitala Bulgariei. 
Fac deplasarea Rodica Didă, Anca 
Tănase, Marcel Comanicl și Dezi- 
derlu Czeisner. Sportivii noștri 
sînt însoțiți de antrenorul Roman 
Turușanco șl arbitra Internațio
nală Ecaterina Pustal.

să plece la Sofia 
patinatori români, 
concursul Interna-

IN DIVIZIA B
LA HOCHEI

POIANA BRAȘOV (prin te
lefon). Ultimele meciuri ale tu
rului manșei a doua a campio
natului diviziei B la hochei s-au 
Încheiat cu următoarele rezul
tate : Metalul Rădăuți — Coope
ratorul Tg. Secuiesc 6-4 (2—0,
3— 4, 1—0) ; Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc - Avlntul Gheorghieni
4— 1 (2—0, 0—1, 2—0). Clasamen
tul : 1. Tlrnava 24 p, 2. Avîntul 
18 p, 3. Metalul 12 p, 4. Coope
ratorul 9 - — • ■ ■
ra 0 p.

p, 5. Voința Sighișoa-

A»
C. GRUIA

coresp. principal
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ANTRENAMENTUL INDEPENDENT - NECESITATE 

STRINGENTĂ ÎN BASCHETUL MODERN

rind,

După 20 de ani de activitate între două panouri este foarte 
grea obișnuirea cu ideea abandonării sportului de performanță, 
mai ales cînd baschetul a constituit marea pasiune. Lipsa 
satisfacțiilor avute odinioară ca sportiv este compensată însă 
de posibilitatea de a împărtăși cele învățate în peste 20 de 
ani de baschet, cu precădere studenților de la I.E.F.S.

Oricărui pasionat al baschetului, fie el jucător, antrenor 
sau simplu spectator, îi pot fi utile experiența și cunoștințele 
acumulate într-o întreagă carieră. în situația aceasta se gă
sesc astăzi majoritatea marilor performeri din baschetul ro
mânesc. Ei le împărtășesc altora, ca profesori sau ca antrenori, 

ce știu despre sportul iubit.
Dar, ce le spun ei, oare, tinerilor *

Desigur, în primul 
faptul că, astăzi, pentru a 
ajunge la mari performanțe 
trebuie dezvoltate calități 
deosebite. Metodele, mijloace
le utilizate supun la eforturi 
intense pe viitorul performer, 
randamentul maxim ne pu
țind fi atins fără un efort 
maxim, fără exploatarea po
tențialului ototogtc ai orga
nismului sportivilor.

Pasiunea pentru baschet 
trebuie însă dezvoltată din 
fragedă copilărie, pentru ca 
ea să-l poată conduce pe 
sportiv spre marea satisfacție 
•pe care o oferă performanța, 
sau, cum t se mai poate spu
ne, măiestria. Actuala tînără 
generație, dotată cu deosebi
te calități și beneficiind de 
condiții materiale mai bune, 
dacă va pune mai mult su
flet, dacă va manifesta mai 
multă pasiune pentru nu în

totdeauna ușoara activitate și 
nu întotdeauna plăcutul re
gim de viață pe care le cere 
performanța, va ajunge să 
readucă baschetul românesc 
printre disciplinele olimpice, 
vechi deziderat al iubitorilor 
săi.

Mulți, prea mulți poate, 
dintre cei care îndrăgesc 
baschetul, uneori chiar jucă
tori divizionari A sau mem
bri ai lotului național, tși în
chipuie că antrenamentul este 
doar cel de la club sau de la 
asociație, alături de coechi
pieri și sub conducerea an
trenorilor (profesorilor, pen
tru școlari). Dar baschetul, 
joc sportiv complex, pretin- 
zind o lungă, foarte lungă 
instruire, nu mai poate fi 
astăzi abordat la nivelul com
petiției internaționale fără 
așa-numitul antrenament in
dependent, fără munca de 
unul singur, iar acest antre
nament independent, la rin-

dul lui, pune o seamă de 
condiții, are nevoie de o anu
me bază de susținere• cu
noașterea cît mai buni a 
posibilităților, a calităților și a 
defectelor (sau lipsurilor) pro
prii.

La modelarea sportivului 
trecute, deci, sd contribuie 
și el însuși, totul plecind de 
la autocontrol. Nu există în 
rîndurile de față nici cea mai 
mică intenție de a subaprecia, 
de a minimaliza rolul antre
norului, care este decisiv. 
Dimpotrivă, dacă am ajuns, 
din vorbă-n vorbă, la amin
tirea nu numai tangențială 
a unor elemente fundamen
tale ale performanței, la au
tocontrol și la scoaterea In 
evidență a rolului pe care tre
buie să-l joace -antrenamen
tul independent, aceasta am 
făcut-o doar pentru că am 
dorit să le fim de ajutor toc
mai antrenorilor. Maeștri ai 
baschetului, cu sute de me-

duri internaționale la activ, 
n-ar fi ajuns, poate, nici
odată performeri dacă n-ar 
fi înțeles și acceptat la timp 
ideea sacrificiului, a muncii 
neostoite, a muncii care nu 
face plăcere prin ea însăși, 
ci prin urmările ei, uneori 
destul de îndepărtate.

La alte sporturi, problema 
modelării sportivului rezolvă 
de la sine instruirea, tnzes- 
trîndu-l pe acesta cu tot ce-i 
este necesar pentru a atinge 
rezultate mari. Atletismul, 
natația, halterele și alte ase
menea sporturi, cu adevărat 
individuale, nu fac cu nimic 
mai greu, mai neplăcut an
trenamentul independent. Poa
te, uneori, doar cantitatea și 
calitatea efortului să scadă 
din plăcerea de participare. 
In schimb, la baschet, in care 
se pleacă — de ce n-am spu
ne-o ? — tocmai de la par
tea plăcută (jocul, mai ales 
aruncarea la coș), sarcina an
trenorului este infinit mai 
grea ; el trebuie să-l convin
gă pe sportiv că și chinuitoa
rele genuflexiuni cu greutăți 
pe umeri tot din baschet fac 
parte; că înnebunitoarele re
petări de finețe tehnică sînt 
singura cale spre eficacitate; 
că jocul de picioare în apă
rare, plicticos pînă la insu
portabil, e cel care-ți va per
mite apoi valorificarea calită
ților de atacant. Și cite și 
mai cîte... Iar deasupra aces
tor considerente, plecate 
doar de la ideea efortului fi
zic mai puțin plăcut, apare 
greutatea cea mai mare — 
sudarea a cinci (de fapt mai 
multe) personalități într-un 
mecanism, un tot unitar, omo
gen prin înțelegere și com
pensare reciprocă. Și, mai 
ales, prin înțelegerea antre
norului, acest hulit al rezul
tatelor proaste și uitat al ce
lor bune!

PRIMUL

CONCURS

DE SELECȚIE

Duminică dimineața, la ora 
9.00, în sala de la complexul 
„23 August* — reîntîlnire cu 
gimnastele noastre fruntașe. 
Gimnastele cu perspective de 
a îmbrăca tricoul țării la cam
pionatul european feminin se 
prezintă, la sfîrșitul săptă- 
mînii, la primul concurs de 
selecție programat în acest an 
Vor fi prezente atît sportive 
din Capitală cît și din țară. 
Intre concurente, nume bine 
cunoscute ca Elena Ceampe- 
lea, Rodica ApĂteaniu, Lucia 
Chiriță, Irina Sărăcuț, dar și 
tinere 
porțile 
nale: 
Variu,

Concursul prevede 
exerciții liber alese.

Intre cele mai apropiate 
întreceri internaționale ale 
gimnaștilor noștri amintim 
19—20 aprilie : România — 
Bulgaria (juniori); 25—27 a- 
prilie: Campionatele interna
ționale ale României (cu exer
ciții liber alese)

gimnaste cane bat la 
consacrării intemațlo- 
Rodica Secoșan, MI* 
Felicia Dormea.

numai

prof. Mihai NEDEP 
maestru emerit al sportului

FILMULUI SPORTIV

Minunea

Recent a avut loc la Con
siliul Național pentru Edu
cație Fizică fi Sport o con
sfătuire dedicată probleme
lor filmului sportiv. Un 
schimb de opinii cu un ridi
cat coeficient de profesionali- 
tate au făcut creatorii, pro
ducătorii ți reprezentanții in
stituției beneficiare, cu pri
vire la 
fuzării 
rostit o 
privire 
viitori,
țile genului și necesitatea de 
a fi stimulat din ce In ce 
mai mult. Au participat Mi- 
hăiță Lupu — directorul Stu-

sfera realizării și di- 
filmului sportiv. S-au 
serie de propuneri cu 
la tematica anilor 
subliniindu-se virtu-

dioulul Al. Sahia, Aurian Si- 
deriu — director adjunct al 
secției de filme comenzi a 
Studioului București, regizo
rii Savel Știopu, Szekler Er
win, Andrei Blaier, Eugenia 
Gutu, Olga Zisu. Alina Dimi- 
trescu. Remus Nastu, iar din 
partea consutuiui Național, 
Emil Ghibu — vicepreședin
te, Gh. Vlădică — șeful sec
ției de propagandă, Nicu 
Alexe — directorul Centrului 
de cercetări științifice pentru 
educație fizică și sport și Vir
gil Anastasescu — șeful co
misiei pentru problemele fil
mului sportiv.

MOZAIC COMPETIȚIONAL
• De vineri, tradiționalele campionate studențești • „Cupa jude 

țelor44 la probe alpine

la

9 Departe de a fi influențată 
de apropierea primăverii, acti
vitatea schiului va avea, și in 
această săptămi nă, ca și in cele 
care vor urma, o intensitate 
apreciabilă. Timpul încă rece 

mai ales, zăpada excelentăȘ>,

PENTATLON MODERN

AZI, START IN NOUL SEZON
pentru schi permit desfășura
rea, cu brio, a competițiilor 
programate pentru următoarea 
perioadă. Deocamdată, să ne 
oprim, însă, la concursurile 
care vor avea loc la acest sfir- 
șit de săptămînă, în țară și pes
te hotare.

și „Cupa Harghita44 la sărituri > Participări 
concursuri peste hotare

lor”. întrecerea este deschisă 
schiorilor din categoriile a IlI-a, 
a Il-a și neclasificaților.

• La Miercurea Ciuc va avea 
loc un concurs al săritorilor de 
la trambulină : „Cupa Harghi
ta*.

• Cornel Tăbăraș șl Kurt 
Gohn. însoțiți de maestrul spor
tului Ion Cojocariu. vor parti
cipa. în zilele de 16 și 19 mar
tie, la două concursuri : „Trofeo

Passo Costalunga" și „Trofeo 
Bressanone”. Ambele întreceri, 
care se vor desfășura în Italia, 
lingă Bolzano, cuprind curse da 
slalom uriaș.

• Un lot de tineri schiori a 
plecat la Leningrad pentru a 
participa la „Concursul speran
țelor olimpice”. Au făcut depla
sarea fond iști și fondiste, biatlo- 
niști și săritori. întrecerile vor 
avea loc sîmbătă și duminică.

Chiar dacă nu stntem 
foarte eonștienți de asta, 
noi am adus televizorul In 
casă pentru a vedea de a- 
proape, în direct și pe dată
— minunile și nenorocirile. 
N-aș putea să definesc 
foarte clar și tranșant ce 
e o minune și ce e o ne
norocire. De nenumărate 
ori, una vine din alta, alta 
se duce spre una. Săptămi 
na trecută am văzut cu 
ochi mari și dîndu-mi cu 
pumnii în cap — catastro
fa de la Ljubljana : 2—4, 
2—6, 2—11, în f ring cri la 
scoruri crescânde, înfrico
șătoare, într-atit incit acel 
4—5 cu Norvegia după 2-11 
cu R.D.G. mi s-a părut 
spaima spaimelor. Acel 
4—5 nu avea nimic de scor 
strihs și era la fel de grav 
ca un 0—12 cu nu știu cine. 
Am văzut nenorocirea, dar 
ea mergea pe drumurile ei 
secrete spre minune, lăsînd 
telecronicarii să trăncă
nească... Care minune — 
mă veți întreba ? Ce mare 
minune să eviți o retro
gradare ? Ce minune să 
bați la mustață o Atistrie 
cu care de obicei n-ai trea
bă sau o Italie de amatori? 
A, dacă am fi cîștigat gru
pa B, dacă am fi învins 
pe... Vă grăbiți, domnilor
— cum spune Victor Hugo. 
Și vă grăbiți fiindcă nu 
știm cum arată chipul ome
nesc ăl victoriei. E graba 
orgoliului megaloman, a or
goliului care nu acceptă de
cît victoria absolută, asu
pra celor mai tari. Absolu
tul nu are chip omenesc. 
Iar ceea ce am văzut sîm
bătă și duminică la televi
zor era frumos, în primul 
rtnd, ca omenie și venea 
la capătul a două suspen- 
suri pe care nici un regi
zor de TV nu ar fi îndrăz
nit să le realizeze, in 24 de 
ore, pe aceeași schemă, pe 
același mecanism. Orice 
regizor ar fi spus că e prea 
schematic, prea tras de păr 
să învingi de două ori în 
repriza a IlI-a, după ce ai 
fost condus două reprize, 
fără raza vreunei speranțe. 
Dar 
din 
din
din absența speranței. Șl 
Chiose și Diamantopol 
ne-au spus — și nu aveam 
de ce să nu-i cred, căci 
am încredere în ochiul lor
— că stăm foarte prost cu

minunile vin tocmai 
ceea ce e tras de păr, 
ceea ce e de necrezut.

condiția fizică. Tot ce am 
văzut pînă sîmbătă, ti con
firma : meciurile se pier
deau treptat-treptat, după 
cite o repriză tnttia bună, 
sau foarte bună Și mai și 
auzeam — auzeam oasele 
bătrine șl cele tinere pt- 
rîind și frîngîndu-se. Or, 
sîmbătă și imediat dumi
nică am tnvins exact tn 
repriza a treia. Cum e cu 
condiția fizică 7 O fi fost 
proastă — în continuare — 
dar mai există și altceva 
pe lume decît condiție fi
zică. Doar relativul ne des
coperă această minune a 
lui „mai-exlstă-și-altceva...“ 
Mai există „idei geniale* 
(vorba lui Diamantopol) ca 
aceea de a-l pune pe Biro 
intre frații Szabo — idee 
născută din nenorocire —, 
mai există chiar Biro, un 
om adică, deși știm cu 
toții în absolut că în spor
turile de echipă omul nue 
regele naturii ci colecti
vul ; mai există inspirația 
deși știm că in primul find 
logica... Mai există șansa, 
nebunia, deși știm că in 
sport nu norocul ci... O mi
nune de aceea e 
pentru a răsturna 
le, logica, tot ce 
orbește ca adevăr 
și de neclintit.

Și unde e minunea, dom
nule ? Să bați Austria sau 
Italia la hochei 7 „tn abso
lut* e un vax... A, cu rușii, 
cu suedezii, cu cehoslova
cii... Ei bine, a fost o mi 
nune. „In relativ’ — și 
asta înseamnă în condițiile 
în care s-a desfășurat via
ța, singurele importante — 
a fost o minune. La 5—4 
pentru noi, duminică tre
muram ca la acel 5—4 de 
la Grenoble. Dacă am fi 
avut 5—4 cu canadienii, nu 
aș fi tremurat mai puțin și 
nu m-aș fi bucurat mai 
mult. Pentru că marea fru
musețe omenească a unei 
victorii nu vine din a-l 
„bate* pe cel mai tare, să 
mai terminăm cu „cei mai 
tari’, „cei mai mari*, cei 
mai, cei mai... — ci de a 
te învinge pe tine. Minu
nea în sport, fără a fi „lo
gic" sau „just", sigur — e 
să te bucuri de evitarea u- 
nei retrogradări ca de o 
medalie olimpică. Minunea 
lumii rămine relativismul. 
Dar știm noi să-l prețuim ?

mlnune 
scheme- 
repeăm 
absolut

BELPHEGOR
I

I
' Startul care se va da astăzi, la ora 14,00, in proba de 

călărie a concursului de pentatlon modern, dotat cu „Cupa 
primăverii* marchează, de fapt, inaugurarea sezonului compe- 
tițional 1969 în această ramură sportivă. Vineri este programată 
proba de scrimă (ora 8,30 — sala de Ia stadionul Republicii), 
sîmbătă la ora 8.30 proba de tir (poligonul Dinamo), și la ora 
18,00 înotul, la bazinul Floreasca, iar duminică proba de cros 
(ora 10,00, stadionul Tineretului).

La acest prim concurs republican de pentatlon modern 
și-au anunțat participarea sportivi fruntași din București, 
Sibiu și Timișoara, între care D. Spîrlea, campionul țării în 
1968, M. Cosmescu, T. Sîrbulescu, F. Mureșanu, I. Bănet ș.a. 
Vor fi desemnați învingători atit la individual, cît și pe echipe.

I

„Cupa primăverii" repre
zintă prima verificare a pen- 
tatloniștilor noștri fruntași 
înaintea unui sezon compe- 
tițional care se anunță des
tul de bogat. Astfel, sportivii 
români vor fi prezenți în a- 
cest an la campionatele mon
diale de juniori programate 

11a Budapesta, la concursul 
speranțelor olimpice de la 
Sofia, la concursul internațio
nal programat în luna iunie 
la București, precum și la 
citeva întîlniri bilaterale.

Ni se pare important să 
subliniem faptul că sportivii 
ce alcătuiesc lotul republican 
au analizat cu meticulozitate 
rezultatele obținute de frun-

tașij acestei discipline la 
Jocurile Olimpice din Mexic, 
înțelegînd că pentru a rea
liza performanțe de nivel 
mondial este nevoie de o 
muncă temeinică, de o pre
gătire asiduă la antrena 
mente.

Ne-am bucura mult ca con
cursul ce începe astăzi și 
cele programate în perioada 
următoare să consemneze 
munca intensă desfășurată în 
cursul iernii pentru desăvîrși- 
rea măiestriei, să constituie 
un punct de plecare pentru 
un sezon de la care așteptăm 
multe rezultate bune.

Gh. TOMIUC 
antrenor coordonator

• Desigur, evenimentul cel 
mai însemnat se va petrece la 
Poiana Brașov, unde se vor des
fășura tradiționalele campiona
te naționale universitare. La a- 
cestea au fost invitați 90 dintre 
cei mai buni practicanți ai 
schiului din rîndul studenților. 
Organizate de Ministerul învă- 
țămintului, U.A.S.R. și F.R.S.B., 
campionatele naționale univer
sitare vor constitui prilejul 
unor pasionante dispute, așa 
cum s-a petrecut de fiecare 
dată in anii precedențL Pro
gramul concursului prevede 
disputarea, In zilele de vineri, 
sîmbătă și duminică, a probe
lor de slalom uriaș (pe Suli- 
nar), slalom special (in Kan- 
tzel), cobori re (pe pirtia Lupu
lui) și a curselor de fond 15 km 
băieți și 5 km fete (în Poiana 
Brașovului).

• Mogoșa va găzdui, slmbă- 
tă și duminică, concursul de 
probe alpine (slalom și slalom 
uriaș), dotat cu .Cupa județe-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Se pare că membrii aso
ciației sportive Dacia 
(din cadrul Uzinei de 

autoturisme) și-au început 
activitatea cu entuziasm, în 
ciuda lipsei de beze mate
riale.

Poate însă că spynînd 
„lipsă* exagerăm — deoarece 
membrilor secției de turism 
li s-au oferit Făgărasii, Bu- 
cegii și versantul audio *1 
Apusenilor, pescarilor li s-a 
distribuit Argeșul pînă la a- 
probarea unui rîu sintetic în 
exclusivitate, iar membrii sec
ției de automobilism au în 
jurul lor mai multe turisme 
decît ar putea avea membrii 
oricărei alte secții similare 
din țară.

Mai 
Mai 
Mai 

masă
Și mal prost • ea fotbaluL
Boxul se exerseezâ îr. ha'.s 

(hale superbe, ce e drept), 
șahul se joacă prin birouri 
(înseși birourile nnt instala
te — provizoriu — în clădi
rea destinată grupului social- 
sanitar) — pentru că există, 
totuși, un animator-pugilist. 
Ion lonescu, sudor, ai cărui 
douăzeci de elevi aj’ing ade
sea la treizeci, pentru că exis
tă cunoscători-microbiști ai

apărării aicilfene și *1 gambi
tului damei, pentru că însuși 
președintele asociației. Ștefan 
Ciortan, e un polisportiv.

Dar cum voleiul, handbalul, 
atletismul, fotbalul nu se pot 
desfășura pe munți, pe Ar
geș și în hale — ți cum PL- 
teștiul, tutorele citadin al uzi-

nează faptul că o uzină foar
te mare șl foarte nouă nu are 
nici măcar un teren de volei.

Rîndurile de față eonsem- 
r.ează faptul că o uzină foar
te modernă, foarte bine uti
lată, nu are la marginea in
cintei ei nici măcar o po
pică rie.

■

eație fizică șl sport*) și «are 
obligă ministerele, consiliile 
populare, sindicatele eta., să 
construiască, să întrețină, să 
administreze bazele necesare 
activității sportive.

Pentru că în afara acestor 
baze sportul s-ar reduce la... 
leapșa pe furate.

Dar ar fi oarecum desuet 
să se înființeze o secție de 
leapșă în cadrul asociației 
sportive Dacia, pe care toți 
și-o imaginează ca pe o vii- 

de eseiori-

prost e cu handbalul, 
prost e cu voleiul, 
prost e cu tenisul de

UN CLASAMENT „OMNIUM"

mCARII Șl ESEIORII
r.ei, • el însuși sărac în te
renuri ți săli — entuziasmul 
membrilor noii asociații ce va 
consuma, adeseori, din păca
te, în goL

Rîndurile de față, insă, nu 
urmăresc să consemneze pe
nuria de baze sportive a Pi- 
teștiulul (care ar pierde, poa
te, o competiție, fn acest sens, 
cu Mizilul) și nici să-f încu
rajeze fariseic pe membrii 
asociație: sportive Dacia.

Rîndurile de față consem-

Rîndurile de față consem
nează faptul că în apropie
rea incintei, pini la doi kilo
metri, n-a fost prevăzută nici 
măcar o pistă- de atletism, o 
groapă de sărituri pentru sala- 
riații uzinei.

Rîndurile de față consem
nează neglijarea suverană a 
LEGII amintită săptămîna 
trecută în cadrul acestei ru
brici („Legea cu privire la 
dezvoltarea activității de edu-

și-o imaginează 
toare pepinieră 
cascadori-auto.

Așa că — în __  ____
lelor și misterioaselor proble
me legate de investiții (care 
niai ele un pot deroga de la 
LEGEA 
în ciuda 
rii (ah, 
oferit In 
în eluda
earilor-sportlv! și Apusenilor 
dărulți seațfel de turism, ne 
întrebăm dacă membrilor 
a»ovlațiet Dacia nu U 6e 
poate împrumuta șl o eîmpie, 
măcar de 50/20 m.p„ o eîm
pie cu puțină zgură pe care 
s-o poată folosi — provizoriu 
— după piae ?

Camil BACIU

ciuda teribi-

mai sus pomenită), 
carențelor proiectă- 
sărman proiectant 

locul acarului Păun), 
Argeșului oferit pes-

PE TEMA MATULUI „ETOUFFE

cite cuprinde acest clasament 
a unor țări cu veche tradiție In 
șah, cum sînt — de pildă — 
Anglia, Franța, Suedia, Polo
nia, Spania, Danemarca, Ceea 
ce, firește, este un punct bun 
pentru șahul românesc.

nule cu formațiile U.R.S.S.. Iu
goslaviei și S.U.A., victorii la 
Argentina, Cehoslovacia și Bul
garia. Ceea ce lipsește, poate, 
este constanța rezultatelor.

Se maj poate remarca ab
sența de pe lista primelor 10

în rîndul echipelor fruntașe. 
Am absentat la Helsinki 1952, 
Amsterdam 1954 și Munchen 
1958, ceea ce desigur a influen
țat cîștdgarea mai rapidă a 
experienței necesare de către 
jucătorii noștri. O altă consta-

NICOLAU

Maestrul internațional Theo
dor Ghițescu a apărut de 6 
ori în reprezentativa României 
la Olimpiadele de șah

AL ȚARILOR FRUNTAȘE IN ȘAH
In ultimele decenii dezvol

tarea șahului pe plan mondial 
a atins un nivel deosebit de 
ridicat, care se oglindește în
tre altele și în creșterea ne
încetată a numărului țărilor 
participante la campionatele 
mondiale pe echipe, sau Olim
piadele de șah, cum sînt denu
mite în mod curent. Ultima e- 
diție a acestei competiții, dis
putată la sfîrșitul anului tre
cut la Lugano, a reunit nu mai 
puțin de 53 echipe, față de 16 
la prima Olimpiadă de la Lon
dra 1927.

Stabilind la fiecare doi ani 
Ierarhia mondială, Olimpiadele 
constituie, fără îndoială, un in
diciu prețios asupra evoluției 
mișcării șahiste în diferite țări, 
rezultatele înregistrate mareînd 
cu destulă fidelitate nu numai 
nivelul șahului do performan
ță, ci, implicit, dezvoltarea lui 
pe toate planurile.

în legătură cu aceasta este 
foarte interesantă lectura unui 
articol cu caracter statistic, pu
blicat recent de către organul 
federației de șah din Cehoslo
vacia — „Ceskoslovensky Sach, 
intitulat „Despre clasamentul 
celor mai bune țări șahiste". 
Autorul, Karel Hasek, anali
zează comparativ rezultatele 
înregistrate la ultimele 9 Olim
piade (1952—1968), stabilind pe 
baza lor ordinea primelor 10 
țări într-un clasament șahist 
„omnium'*.

Așa v m se vede din tabela 
alăturata, țara noastră se află 
pe locul IX în clasamentul 
mondial. Trebuie să mențio
năm că, începînd de la Olim
piada din 1962, echipa Româ
niei n-a coborît sub locul VIII, 
iar la ultima a împărțit locu
rile VII—VIII cu Argentina. 
De reținut și faptul că țara 
noastră are cel mai mic nu
măr de participări (6 din 9),

tare care se degajă din cifrele 
statistice este aceea că echipa 
noastră n-a reușit să depășeas
că echipele aflate înaintea ei 
în clasamentul pe națiuni dej 
cît de 3 ori (de 2 ori Cehoslo
vacia și o dată Argentina), în 
timp ce echipele aflate pe locu
rile 5—8 au reușit lucrul aces
ta în repetate rînduri. Astfel, 
de exemplu, Bulgaria (care, de 
altfel s-a clasat înaintea noas
tră la toate Olimpiadele), a 
întrecut o dată echipa S.U.A., 
de două ori Ungaria, de trei 
ori Argentina, R.F.G. și Ceho
slovacia, ceea ce nu este de 
neglijat.

Studierea materialului sta
tistic publicat de revista ceho
slovacă ne permite să apre
ciem șansele echipei noastre 
masculine de a urca în clasa
mentul națiunilor fruntașe în 
șah. După 
perspective 
mâniei a 
rînduri că
succes oricărui 
palmaresul ei figurînd meciuri

părerea noastră, 
există. Echipa Ro- 
arătat în repetate 
poate face față cu 

adversar, în

La tradiționalul turneu femi
nin de la Biverwijk, maestra 
emerită Alexandra Nicolau a 
obținut un nou succes de presti
giu, clasîndu-se pe primul loc 
înaintea unui lot select de par
ticipante. Dintre partidele ju
cate în această competiție, am 
ales pentru cititorii noștri victo
ria la campioana Cehoslovaciei, 
clasată pe locul II.

APARAREA ALEHIN 
Alexandra Nicolau

A. Vokralova
1. e4 Cf6 2. e5 Cd5 3. Cc3 

C:c3 4. b:c3 d6 5. e:d6 (De obi
cei se joacă aci 5. f4) 5... c:dfi 
6. d4 g6 7. Ng5 Ng7 8. Dd2 Cd7 
9. Nd3 Da5 10. Ce2 Cf6 11. 0-0 
0—0 12. Tabl 1 (Un sacrificiu de 
pion departe calculat, pe care 
negrul ar fi făcut mai bine să 
nu-1 accepte) 12... D :a2 !? 13. 
c4 (Amenință prinderea damei 
Srin Tal urmat de Tfbl) 13...

>a4 14. Tb5 1 (Taie retragerea 
damei) 14... a0 15. Cc3 Da3 
16. Tb3 Da5 17. Cd5 1 Dd8 18.

N : f6 N : f6 19. C : f6+ 
(Pentru pionul sacrificat, albul 
a obținut o mare superioritate 
da *dezvoltare) 20. Ne4 Rg7

(Albul și-ar fl putut

21.

f4 1
pionul înapoi, dar finalul 
dame și turnuri ar fi fost mai 
greu de cîștigat) 21... f5 22. 
Nd5 Tb8 23. Tfbl Dc7 24. Tb6 
Nc6 25. N : e6 f : e6 26. Db4 
(Acum, problema nu este aceea 
de a recîștiga materialul — a- 
ceasta se poate realiza în dife
rite moduri - ci de a obține cel

lua 
cu

mai ușor de cîștigat final) 26... 
Tfc8 27. T : d6 a5 28. Da3 Td8 
29. T:e6 D : fl 30. Te7+ Rf6 
31. TbG+ Rg5 32. h44- Rh6 
33. c3 D : h4 34. Dcl+ f4 35. Tf7 
TIS 36. T6 : b7 (Amenințările 
continue asupra regelui îl obligă 
pe negru la simplificări dez
avantajoase) 36... T : f7 37. 
T:f7 Te8 38. D:f4+ D:f4 39. T:f4 
Te3 40. d5 T : 03 (Vezi diagra
ma. Negrul a egalat ca mate
rial, dar Alexandra Nicolau a 
calculat foarte exact finalul re
zultat și cîștigă în citeva mu
tări) 41. dG a4 42. Td4 a3 43. d7 
a2 44. d8D alD+ 45. Rh2 și Ne
grul a cedat. Poziția este foarte 
originală : nu există nici un 
șah și amenințarea de mat a 
albului nu poate fi parată. Par
tida a fost jucată cu o tehnică 
foarte bună de Alexandra Ni
colau.

Următoarea partidă, jucată 
recent la turneul de mari mae
ștri de la Beverwijk (Olanda), 
prezintă o variație pe tema bine 
cunoscută a matului „etouffă" 
— termen șahist internațional 
care, tradus ad litteram, ar în
semna „înăbușit", și care, prin 
analogie, m referă la sfîrșitul 
tragic al unul rege (alb sau ne
gru), lipsit de posibilitatea de 
a mai „respira"...

APARAREA IUGOSLAVA
Alb: E. Gheller

Negru: G. Ree

1. Cf3g6 2. e4Ng7 3. d4 d6 
4. c3c6 5. Cbd2Cf6 6. Ne2 0—0 
7. 0—0 Cbd7 8. Tel Dc7 9. Nfl e5 
(S-a ajuns la o poziție ase
mănătoare indiene! regelui, cu 
deosebirea că centrul albului 
este mai bine susținut prin fap
tul că pionul său se află la 
c3 în loc de c4) 10. a4 Te8 11. a5 
(O manevră interesantă, menită 
să protejeze ieșirea calului la 
c4) 12... Tb8 12. Cc4 b5 13. a:b6 
a:b6 14. d:e5 d:e5 15. Dd6 Db7 
(După schimbul damelor, turnul 
Tb7) 17. Cd6 Tf8 18. Nc4 b5 (Vezi 
diagrama).

mat „etouffă" 1 Dacă 20... Te7, 
atunci prozaic 21. C:c8T:c8 22. 
D:e7) 29... Rh8 20. C:c8T:f7 21. 
Cg5 Tf8 22. Cd.6 Cb6 23. Ne3 b4 
(O ultimă încercare, care va fi 
însă respinsă) 24. N:b6 D:b6 25. 
Cdf7+ Rg8 26. Db3 și negrul a 
cedat, deoarece la 26... Dc7 (sau 
Tb7) urmează 27. Ch6++ Rh8 
28. Cgf7+ T:f7 29. C:f7+ Rg8 30. 
C:e5+ și albul cîștigă.

ÎN 5 MINUTE!
Miniatura pe care o oferim 

de data aceasta cititorilor noștri 
este o creație a cunoscutului 
problemist olandez J. Scheel. 
Cititorilor care vor să scurteze 
timpul acordat pentru dezle
gare, le putem da indicația că 
principala resursă de apărare 
a negrului este legarea damei 
albe prin Th7—112..,

iininiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiînniiniiiiiiini

Rubricd redactata de 
Sergiu SAMARIAN

19. N:f7+ I (O combinație fru
moasă, bazată pe varianta 19... 
T:f7 20. Cg5 ! Tf8 21. Db3+ Rh8 
22. Cdf7+ T:f7 23. C:f7+ Rg8 24. 
Ch6+ Rh8 25, Dg8 h C:g8 26. Cf7

Albul începe și dă mat în două 
mutări

(Controlul poziției: Alb : Ra2, 
Db2, Tb5, Na7

Negru : Ra6, Th7, Pg6)
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Ne așteaptă 
examene 
dificile

^Anul 1969 enunță pentru na- 
dația românească o serie de 
fcanfnmtări deosebit de Impor
tai te. Printre principalele exa- 
piene la care vor trebui să facă 
(față înotătorii noștri se numă
ră întîlnirile din luna aprtlie 
[CU Cehoslovacia (la Praga și 
ipstrava), participarea la prima 
Șediție a „Cupei Europei1? și la 
’Jocurile Balcanice diin luna 
•eptembrfe. Pentru juniori, o- 

Jbiectivul nr, 1 al anului îl re- 
Sxrezintă „europenele** progra- 
Mnata în luna' august la Vienia. 
^Adăugind șl întîlnirile bilate- 
•*rale pentru reprezentativele 
’ide copii cu Bulgaria Și R. F. 
îa Germaniei avem, în linii 
?®»arl, programul destul de în
cărcat la" care vor trebui să 
'<acă față r— în condiții dt mal 
buna — «portțvll noștri.

După cum se poate vedea, 
Competițiile internaționale vor 

gangrena un număr de înotă
tori destul de mare, fapt care 
'a implicat, de la bun început, 
.probleme destul de dificile pen- 
Sru cluburi șl federația de spe
cialitate. Printre acestea tre
buie amintită și aceea a găsi
rii spațiului necesar (în sezo
nul de iarnă) unde toți cei sus
ceptibili de selecționare să se 
poată pregăti în două, sau cel 
.-puțin ședință pe zi. Totodată, 
E*. R. Natație a organizat o se
rie de analize la cîteva clu
buri (Steaua, Dinamo, C.S. Șco
lar) care asigură loturilor ma- 
□ ori ta tea sportivilor. Analizele 
leu fost urmate — acolo unde 
situația o impunea — de o se
rie de măsuri. în acest fel • 
fost creată secțiilor fruntașe o 
bază de pregătire superioară 
celei din anul Vecut. Ca -ur
mare, pregătirea sportivilor a 
început din timp. Antrenamen
tele în apă au fost urmate și 
de perioade cînd înotătorii au 
luat parte la tabere în care s-a 
pua accent pe dezvoltarea re
zistenței, schiul — ca sport 
complimentar ■— fiind foarte 
util în dezvoltarea unor gru
pe musculare apeclflce înotu
lui.

Reîntorș! în bazine, sporti
vii au trecut la o pregătire și 
mai intensă, parcurgînd in me
die 3—4000 m (într-o ședință) 
la cîte 9—12 antrenamente săp- 
tămînale. Primele verificări — 
a ta vedea concursul de la Re
șița și rezultatele sale — sini 
încurajatoare Cu atît mal 
mult, cu cit printre cei care 
s-au afirmat întîlnim o serie de 
tineri eu mari perspective (Eu
gen Aimer, Anca Mihăescu, Eu. 
gen Hempel). Rămine ca ma
rea cantitate acumulată în lu
nile de iarnă, bine șlefuită, să 
ne poată oferi, în curînd — la 
Campionatele internaționale de 
la Cluj, care bat la ușă — mo
tive de e privi actualul an 
canpettțional eu optimism.

prof. Aurel URMUZESCU
antrenor federal

SE DEFINESC
LOTURILE

REPUBLICANE

Cel mal buni popicari, se
niori, senioare si juniori, 
au fost convocațl, de că
tre F.R.P., la un nou con
curs de selecție pentru defini
tivarea loturilor care vor parti
cipa la viitoarele întîlnlri in
ternaționale. Printre cei care 
vor evolua vineri, sîmbătă și 
duminică, pe pistele arenei 
Voința din Capitală, se numără 
P. Purje, I. Micoroiu, C. Vînăto- 
ru, V. Măntoiu, C. Rădulescu, 
D. Kridor, Gh. Silvestru — la 
băieți, Elena Trandafir, Crista 
Szocs, Ana Marcu, lise Schmidt, 
Cornelia Moldoveanu, Voichița 
Babuțiu, Margareta Szemanyi, 
Elena Cernat — la fete etc. La 
această selecție vor fi încercați 
ți cîțiva sportivi (seniori și se
nioare), care pînă acum n-au 
făcut parte din loturile naționa
le, ca de exemplu, Al. Vrîncea- 
nu (Rapid), Șt. Eordog (Voința 
Tg. Mureș), Gertrudo Apro 
(C.S.M. Reșița), Valeria Dumi
trescu (Voința București) ș.a.

După disputarea etapei a 
Xl-a, clasamentele arată ast
fel 1

FEMEI
1. Laromet Bus.
2. voința Buc.
3. Voința Tg. M.
4. Hidro. Bv.
5. Voința Cluj
S. Petrolul PI.
7. C.S.M. Reșița
8. U.T. Arad
9. Rapid Buc.

10. Gaz metan Mediaș 
, 11 2 1

11 10 0 1 25649 31
11 902 26301 29
Jl 6 0 5 26826 23
11 6 0 5 26008 23
11 6 0 5 25700 23
11 5 0 6 25668 21
11 4 0 7 25728 19
11 4 0 7 22935 19
11 2 1 8 25848 16

8 25372 16

BĂRBAȚI
1. Petrolul PI.
2. Voința Tg. M.
3. Fi. Cîmpina
4. Olimpia Reșița
5. Voința Cluj
6. Rapid Buc.
7. C.F.R. Timiș.
8.
9. Constr. Buc. 

10. Gloria Buc.

11 8 0 3 57657 27
11 8 0 3 57309 27
11 8 0 3 51091 27
11 7 0 4 57422 25
11 6 0 5 55354 23
11 5 0 6 57266 21
11 5 0 6 54539 21

Gaz metan Mediaș
11 3 0 8 55513
11 3 0 8 55421
11 2 0 9 53867

17
17
15

DORIȚI SĂ PRACTICAȚI 
BASCHETUL ?

Pentru micii amatori de 
baschet — elevi și eleve între 
9 și 12 ani — clubul sportiv 
Steaua organizează cursuri de 
inițiere în sala din str Ura- 
nusA.

Cursurile au loc în flecare 
miercuri și vineri, de la ora 
15,30 șl sînt conduse de maes
trul emerit al sportului Andrei 
Tolbert,

SKDIffi E ROM
Un vechi proverb romanesc spune ta „cine «eamânâ la timp, coleg* 

roade bogate*. Pornind de Ia această formulare, trebuie ta ne gln- 
dlm de azi, cu tot simțul de răspundere, la ziua de mltae, adică »* 

legăm indisolubil activitatea prezentă de obiectivul principal al fotbalului 
românesc — calificarea, mult dorita calificare, tn turneul final al Cam
pionatului mondial, care, dttpă cum se țtle, m va disputa ta 1971 tn 
Îndepărtatul Mexic.

Discuțiile, surprinse oriunde, pariate între tehnicieni, antrenori, Jucă
tor!, imensa armată de pasionați al acestui sport, stat caracterizata, ta 
raport eu acest ideal 11 tuturor, do optimism, dar dacă Intrăm puțin mal 
ta miezul problemei vom găsi si o apreciabilă doză de îngrijorare. ți no 
putem spuno eâ adt optimismul, dt șl îngrijorarea sta* nelalocul lor, ta 
măsura ta ear* ambele, dozate judicios, pot constitui factori favorizând 
al unul succes de care fotbalul românesc are nevoia, poate, mal mult 
ca ortetad.

îmbucurător este faptul că attt 
în „Cupă** ctt și în etapa inau
gurală a returului, echipele care 
furnizează reprezentativei contin
gentul cel mai mare de jucători, 
cum ar fl Dinamo, Steaua, U.T.A. 
au dovedit că pentru stadiul ac
tual de pregătire (pregătire care 
trebuie să urmeze un curs as
cendent pentru a cunoaște punc
tul culminant al formei sportive 
in intHnlrile cheie cu Grecia și 
Elveția) se prezintă la un nivel 
pe care ml-aș permite «â-1 consi
der satisfăcător. Nu cred că exa
gerez cu nimic dacă acord o notă 
bună șl Rapidului. Jiului, Univer
sității Cluj, Crlșulul (realizatorul 
marii surprize de la Constanța) 
(1 Progresului.

Privită problema din ah punct 
de vedere — șl tot atlt do im
portant — mă văd sills să trag 
concluzii mal puțin optimiste 
pentru forma manifestați de apă
rări, care nu tn puține cazuri au 
avu* o largă contribuția, prin pla
sament greșit, la primirea unor 
goluri.

PREZENTUL. RETORTA SUCCESELOR DIN VIITOR
Iată de ce, în rlndurtie ds 

față ml-am propus încerca
rea de a face o succintă tre

cere in revistă a prezentului mal 
bine spus a comportării echipelor 
fruntașe, în acest început de se
zon competițional, In raport cu 
apropiatele confruntări care ne 
așteaptă In prima grupă prelimi
nară a Campionatului mondial.

In consecință, ca prime ja
loane, am ales țalsprewțclmlle 
^Cupelf ți prima etapă a retu

rului divizie! naționale A Șl aces
te două secvențe au seca ta evi
dență faptul că. ta duda -unei 
ierni capricioase șl grele, echi
pele fr-msașe eu tratat eu o deo- 
sebtaâ «secție perioada de pregă
tire. pornind de la gospodăreasca 
griji de a prezenta ta comllpa 
dt ezi bare terenurile, ptal la 
pregătirea jucătcrijcr chemați ta 
e activitate nia* bogata, pease, ta 
această primăvară, dedt orietad.

Oprtado-cta la pregătirea pre-

prta-dta a jticfooeSor. voi aem- 
dia eapd toeutal. că ea nu 

se poate caracteriza ea omogenă, 
ta T-ăsr-a tn care la capitolul 
--am pact* remarca 
taeta gama, de nuanțe, de ta ia- 
suaclst la foarte Mm. Faptul
ta «je ctae aă tiaKrețe^ sa

îa «re. tm Letone ta cădem 
taxr-o greșeală care pcea rr.a't M 
perpetuat ta fccbatal nostru. Este 
vorba de un armasit mod rerea
ds* de a erm.se judecați de 
valoare asupra sacra dintre Ju
cători. na; ales mol dnd avem 
de-a fare ca unii sau foarte
tineri. Departe Ce Bttne tanti* 
de a pecmova ideea unei false 
amtu-dim unes aparecta ignorări 
a can tini or șl valcrti demonstrate 
de srmr jci-.:.l tineri. d cred

tai pentru a nu da «urs liber 
unei Infatuări care constituie oea 
mal puternică frfnă, elogiile tre
buie să fie cu multă, foarte mul
tă atenție dozate.

Consider ca fiind foarte Impor
tant să analizăm șl reacțiile spec
tatorilor față de jucători, cunoa- 
cind — șl din experiența atltor 
ani tn care am activat pe stadion 
— ce rol major are raportul din
tre public (M «puste suporteri) 
șl jucători.

Nu o singurii dată, ctad pe te
renul de joc simțeam în mușchi 
picurlnd plumbul oboselii, tar In 
psihic pătrunzind starea de pani
că, publicul, prin încurajările lui, 
prin atmosfera caldă cu care ne 
încuraja, a reușit ta alunge și 
oboseala și teama, a reușit să ne 
dea nouă, jucătorilor, un stimul 
pe care nu mal eram capabili 
să-I găsim ta no*. Dar, tot expe
riența de jucător ml-a dovedit el 
o ostilitate nejustificată a tribu
nelor, invectivele șl ironiile ace
lor care nu rareori ne adulaseră, 
reușea. picături cu picătură, să 
ne rrect-e nervii ți o dată cu 
«ceasta șl resursele fizice.

în analiza reportului jucâton- 
p-ubBc. găsesc esențial realizarea 
unui climat de Înțelegere ți sti
mă reciprocă, factor care o dată 
realiza* va fi foarte bogat in 
roade pentru fotbalul românesc. 
Dar. ta acest report, atlt jucăto
rul dt ți spectatorul au obligații 
1a fel de mari, obligații care o 
dată tncâleate, dlntr-o paria sau 
alta, nu vor Intima ai sa răzbu
ne. răzbunare care, ta ultimă 
e»«nțl, va fi e batere pa loe a 
pasului sau un regres pe toata 
p tacurile a oala nud îndrăgita ra
muri da sport

Valerio CAUNOIU

NE VIZITEAZĂ'
F.C, DJURGARDEN 

(SUEDIA)
Cunoscuta echipă suedeză 

de fotbal F.G. Djurgarden din 
prima Ligă a campionatului 
suedez întreprinde un turneu 
de două jocuri In țara noastră.

După cum am fost informați 
de conducerea clubului Pro
gresul, fotbaliștii suedezi vor 
avea ca adversari, în primul 
meci, formația „bancarilor"’ 
bucureșteni. După toate proba
bilitățile. F.C. Djurgarden va 
evolua ți la Brașov.

Oaspeții se prezintă cu o 
carte de vizită din cele mai 
frumoase i locul 4, fiind echi
pa cu cele mai puține înfrîn- 
geri «uferite în campionat (5), 
la egalitate de puncte (27) cu 
liderul clasamentului.

Fotbaliștii suedezi sînt aș
teptați să sosească în Româ
nia La începutul săptămînil vi
itoare. Vom reveni cu amă
nunte.

ieri, In
„CUPA 

ROMÂNIEI" dl

ȘAPTE DIVIZIONARE A SI CHIMIA SUCEAVA - IN SFERTURILE DE EINAlA
J ->

LA SIBIU, PE UN TIMP PRIMĂVĂRATEC
• Universitatea Cluj-Steagul roșu Brașov

SIBIU, 12 (prtn tetoSpc. d« 
Ia trimisul noetra). — îe fața 
unui pubHe foarte numeros («- 
pmimatio 10 000 spectator-.) ți 
pe o vreme de autentici prund- 
rari, rtadenții clujeni ți ste
garii din Brașov au intrat pe 
teren mai mult cu (jindul la 
Bucurețti ți, respectiv, la Ga
lați unde duminici îi așteaptă 
meciuri dificile in campionat.

Clujenii, cu o garnituri mai 
omogeni, au reușit tn cele din 
urmd calificarea, firi si depu
nă eforturi deosebite.

Ca gol di» cold «I lui Bua- 
giu (asia, t) a tunas apd rece 
perie «tepari, care și-ca pierdut 
cu totul echilibrul. Studenții 
cu dominat ia continuare co
pios, prinfr-ua mai bun joc 
combinați», stăpinind mijlocul 
terenului, u-.de *-au remarcat 
in mod special Solomon, Anca 
ți Bungău. La reluare stegarii 
au intrat mai hotăriți pe teren, 
dar ineficacitatea înaintașilor 
ți-a spus cuvîntul. Ei au ratat 
două ocazii, prin Florescu ți 
Pescaru (min. 50 ți 54). Cluje-

JIUL A DOMINAT
Șl RAPIDUL A... MARCAT
• RAPID JIUL 2—0 n—OJ

RM. VILCEA. 12 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru). — 
Diferența aceasta de două go
luri, favorabilă Rapidului, ar 
putea lăsa impresia că giuleș- 
tenli au ciștigat lejer, fără prea 
mari probleme. în realitate, 
Jiul a jucat mai bine, masîn- 
du-și adversarul trei sferturi 
din meci In jumătatea sa de te
ren. obliglndu-1 uneori la o de
fensivă disperată. Dar, pe de o 
parte, forma excelentă a lui 
Răducanu, iar pe de altă parte 
indecizia în fazele de poartă a 
atacanțllor de la Jiul, nu au 
permis elevilor lui Ozon să 
concretizeze superioritatea lor 
teritorială.

Prima acțiune de atac a glu- 
leștenllor, întreprinsă de Nâstu- 
rescu în min. 2 al jocului, se 
soldează cu o lovitură de colț. 
Mazurachis trimite la Pop, care 
reia spre poarta părăsită nein
spirat de Stan și Gheorghevid 
boxează balonul de pe linia 
porții ca un veritabil portar: lo
vitură de la 11 m. Mazurachis 
execută cu fentă și— 1—0.

Jiul ripostează prin Baicu ți

numai intervenția de ultim mo
ment a lui Răducanu împiedică 
(in min. D egalarea. Rapidul 
are ocazia de a majora avanta
jul in min. 9, cind Mazurachis. 
scăpat singur in careu, șutează 
slab, permițindu-i lui Stan să 
rețină.

După pauză, dominarea Jiu
lui este mai puternică, dar Ră
ducanu se dovedește imbatabil. 
In min. 61, Georgescu se înalță 
pestepeste apărătorii Rapidului și 
trimite cu capul spre gol, Ră
ducanu reține Insă cu siguranță. 
Două minute mai tirziu, o min
ge .bilbîită" de apărătorii bucu
reșteni to careu îl obligă pe Ră
ducanu la un plonjon in extre
mi*. făcut cu prețul unei cioc
niri dure cu... bara. Și cind cei 
7 000 de spectatori așteptau, din 
clipă in clipă, golul egalizator. 
Codreanu traversează terenul in 
dribling. centrează pe jos și 
Mazurachis îndeplinește o sim
plă formalitate, trimițind min
gea In gol: 2—0. Era minutul 
79—

D. VTȘAN

PE AȘA TEREN,
AȘA FOTBAL!

• Chimia Suceava

3-0 (1-0)

nii s-au dovedit mai periculoși 
pe cont-cctac. După ce arbi
trul a refuzat un gol valabil 
clujenilor (Mustețea min. 53), 
in min. 73 s-a jucat ultima 
carte a meciului. Ardeleanu și 
Florescu au tras de două ori în 
portarul Moldovan, ratînd ega
larea. Studenții au forțat apoi 
nota, înscriind cel de al doilea 
gol prin Barbu (min. 76). Cîte
va minute mai tirziu, la o pă
trundere a lui Anca, acesta în
scrie nestingherit ți... clujenii 
au în buzunar calificarea. Jo
cul a fost în general plăcut. 
Distonant arbitrajul lui A. An- 
derco (Satu Mare), care a dat 
unele decizii inverse. Publicul 
sibian o onorat intîlnirea prin- 
tr-o comportare sportivă ire
proșabilă.

G. MIHALACHE

LIDERUL S-A CALIFICAT
DUPĂ PRELUNGIRI

A.S.A. Tirgu Mureș 0-0, după prelungiri
Orics explicație ar vrea 6â 

ne-o dea tovarășii de la Fede
rația română de fotbal, ți ori- 
cît de puternice ar vrea să fie 
argumentele cluburilor, care au 
ferecat porțile stadioanelor, ne- 
lăsînd să se dispute pe terito
riul lor meciul A.S.A. TG. MU
REȘ - CHIMIA SUCEAVA, 
tot nu ne pol determina să pri
vim cu mai multă îngăduință 
faptul că o partidă din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei 
României n-a putut fi progra
mată decît pe terenul „Timpuri 
noi**, aflat într-o stare jalnică : 
cu gheață, cu zăpadă, ca să nu 
mai vorbim de nenumăratele 
porțiuni în care intrai în noroi 
pînă peste gleznă. Dacă de 
mult n-ar fi fost luat arbitrilor 
dreptul conferit de regulament 
de a decide ei — și NUMAI EI
— dacă terenul de joc este prac
ticabil sau nu, desigur că arbi
trul Ghemingean n-ar fi fluie
rat începutul meciului.

Ce s-ar putea spune despre 
partida A.S.A. Tirgu Mureș - 
Chimia Suceava, în condițiile 
inumane în care au fost puși să 
joace fotbaliștii celor două echi
pe ? Pe un asemenea teren, nici 
nu mai poate fi vorba de fot
bal, chiar virtuoșii jocului cu 
balonul rotund fiind reduși la 
neputință.

Vom menționa doar faptul că 
sucevenii au făcut dovada unei 
mai bune pregătiri fizice, ceea 
ce le-a permis ca în prelungiri
— deși rezultatul de egalitate le 
oferea calificarea — să atace 
cu mai multă vigoare. în rest, 
ocazii ratate de o parte și de 
alta, mai multe, poate, de către 
mureșeni, care au avut și o 
„bară** in min. 27 (a tras Lun- 
gu). Fotbaliștii din Suceava au 
meritat însă acest rezultat de 
egalitate, prin ambiția cu care

I și-au apărat șansele.

Excelent, arbitrajul Iui Ghe- 
rase Ghemingean. Am apreciat 
promptitudinea cu care l-a eli
minat de pe teren pa Chiru 
(A.S.A. Tirgu Mureș), care co
misese un gest reprobabil la a- 
dresa sa și așteptăm sancțiunea 
EXEMPLARA a Comisiei de 
disciplină.

• U.T.A. — Metalul București 
5-1 (0-0, 1-1)

BRAȘOV, 12 (prin telefon». In
tr-adevăr, un med de Cupă. S-a 
jucat cu multă ardoare uo de 
minute, dar fără ca vreo echipă 
să strălucească sub aspect teh
nic. Și aceasta, poate, și datorită 
terenului greoi. Totuși, miile de 
spectatori brașoveni prezențl in 
tribunele stadionului Tractorul au 
asistat la o serie de acțiuni des
tul de spectaculoase. Spre sur
prinderea generală, in acest med 
vioara tatu a fost nu liderul di
viziei A. ei Metalul București. 
d;n campionatul secund. Bucu- 
reș-enti nu e-au lăsat impresio
nări de cartea de vizita a adver
sarilor lor ți au jucat deschis, 
puntad de multe ori ta încurcă
tură apărarea arădeană și pe por
tarul Gornea. obliga* să se în
trebuințeze serios în dteva rîn- 
duri pentru a opri, în ultimă 
instanță, acțiunile f-nalizate la 
poarta sa.

Texti'-iștil au evoluat o bună 
parte din timp sub nivelul aș
teptat de spectatorii brașoveni, 
mai ales după ce Lereter a În
scris din 11 m primul gol a! e- 
chipei sale (min. 50). De acest 
lucru au profitat fotbaliștii bucu
reșteni. care au început să-și or
ganizeze mai bine acțiunile o- 
lensive. reușind să egaleze prin 
Georgescu, printr-un șut eu ca
pul. la o lovitură liberă exeeuta- 
■i de Mateescu n (mm. 85). 
După egalare. Metalul a conti
nuat să atace poanta U.T.A.-d și 
a fost Pe punctul de a Înscrie, 
în prelungiri. aspectul jocului 
continuă să fie același, timp de 
5 minute dominind bucureștenii. 
Peste puțin timp, însă, ei au oprit 
.motoarele-, neavind suficiente 
resurse fizice. U.T.A. a putut pre
lua astfel inițiativa. Se joacă In
tr-un singur sens, spre poarta 
Metalului șl Intr-un sfert de oră 
U.T-A. Înscrie de 
Domlde (min. 97), 
Peteseu (mln. 111) 
112).

A arbitrat bine _____ _ __
lețteană condusă de Em- Vlalcu- 
lescu.

patru ori — 
Moț (min. 99), 
și Sima (min.

brigada plo-

Jack BERARIU C. GRUIA — coresp. principal

Ccnstănțenii și-au 
luat revanșa!

• Farul-Crișul 3-1 (1-1)
CLUJ, 12 (prin telefon). Meciul dintre cele douâ 

echipe se anunța destul de interesant, mai ales 
că in urmă cu cîteva zile Crișul reușise să învin
gă la Constanța pe Farul, cu 2—1. De data aceasta, 
insă, formația din Oradea a părăsit terenul învin
să, cu 3—1, scor exagerat, după părerea noastră, 
mai ales că in jocul de cîmp și în fața porții e- 
chipa orădeană n-a fost cu nimic inferioară În
vingătorilor.

Meciul a început destul de lent și abia în minu
tul 8 consemnăm prima ocazie mal consistentă a 
orădenilor : Serf6z6 ratează o bună ; ocazie diu 
apropierea careului. în min. 29, in timp ce trei 
jucători de Ia Crișul discutau cu arbitrul valabili
tatea unei decizii, Badea înscrie dintr-o pasă a iul 
Sasu. Peste 10 minute, insă, Cociș egalează, cu o 
splendidă lovitură de cap. Repriza se încheie cu 
un echitabil rezultat de egalitate.

Partea a doua a tatilnirii devine mal interesan
tă. Ocaziile de gol sînt acum mai numeroase. La 
un contraatac al echipei orădene, arbitrul Alexan
dru Alexa refuză un 11 metri clar (Dumbravă 11 
faultase pe Kun I). Meciul se apropia de sflrșlt. 
Se părea că vom asista la prelungiri dar, la un 
contraatac al constănțenllor, In min. 80, portarul 
Baumgartner ezită să degajeze. Arbitrul dictează 
o lovitură indirectă j Tufan pasează scurt lui 
Sasu, care înscrie lmparabil. în minutul 85 Balogh, 
presat de Ologu, înscrie tn propria-i poartă.

BORA TRAIAN — corespondent

FINAL PASIONANT
TlRGOVIȘTE, 12 (prin telefon de la tri

misul nostru). După un început furtunos, 
care Ie-a adus de altfel și golul calificării în 
„sferturi" (a înscris în min. 14 Lucescu Ia o 
centrare efectuată de Pircălab de pe aripa 
dreaptă), băieții Iui Marian au apăsat în 
continuare pe accelerator, în dorința de a se 
„desprinde" mai clar de partenerul de joc. 
Dar, ca și în meciul de duminică cu A.S.A. 
Tg. Mureș, vîrful de atac al dinamoviștilor, 
Dumitrache, s-a jucat cu ocaziile, ratînd 
credibil (!) trei momente rarisime 
21 și 34). Același Dumitrache va 
min. 41 o nouă mare ocazie și tot 
dovedi neinspirat și după reluare, 
gol din min. 73. Ca să nu mal vorbim și de 
situațiile favorabile în care s-au găsit de-a 
lungul jocului și alți coechipieri al „noua- 
rului" dinamovist.

Și cum ocaziile se răzbună, puțin a lipsit 
să asistăm la prelungiri. Intr-adevăr, F.C. 
Argeș (care în special în prima repriză a 
dispărut adesea din joc) a avut un final me
morabil, punîndu-1 pc Datcu la grea încer
care. In min. 78 portarul dinamovist a res
pins uimitor de sub bară, la un șut expe
diat de Țurcan, iar în min. 88 Datcu a fost 
salvat in extremis de Sălceanu, care a tri
mis balonul cu capul peste bară, în corner.

r—
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G. NICOLAESCU

Portarul gălăfean Enache ret- 
pinge cu mare dificultate un 

atac al Progresului
Foto: ION POPESCU—Ploiești

Victorie „ 
a Progresului

® Progresul-Politehnica Galați 1-0 (1-0)
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon, de Ia trimisul nos

tru). In fața a maximum 2 000 de ploieșteni, Pro
gresul a „executat” in stilul său caracteristic cea 
de a doua reprezentantă a Galațiulul. Politehnica, 
eliminind-o, ca șt pe concitadina sa, Oțelul, din 
Cupă. Victoria de Ieri s-a desenat după același 
tipar ca și cele obținute in fața Oțelului șl Poli
tehnicii Iași ; atac puternic, încununat prin gol, 
la începutul partidei — asigurarea, în coi inuare. 
a controlului mijlocului terenului — luptă pentru 
menținerea avantajului la slîrșitul meciului.

Ieri, Progresul a deschis scorul, In min. 13. prin 
talentatul junior Radu louescu (care și-a întors 
pe loc adversarul, înscriind de la 7—8 m), a ratat 
două mari ocazii de gol prin Țarălungă (min. 30 
și 35), mulțumindu-se în a doua parte a jocului 
să distrugă acțiunile dezordonate și lipsite de con
vingere ale gălățenilor. Aceștia din urmă au creat 
o singură fază realmente periculoasă în min. 42.

Spectacolul fotbalistic destul de anonim a fost 
„înviorat** în min. 75 de... pugilatul lui Marinescu, 
care i-a trimis un fulgerător croșeu la stomac 
Iul Pac. în urma căruia gălățeanul a fost k.o. 1 
Sub o ploaie de bulgări de zăpadă, șipcl și sticle, 
arbitrul brașovean Badea l-a amenințat părintește, 
cu degetul, pe Marinescu, dînd o suplimentară 
tentă negativă arbitrajului său, în general nesigur. 
Cei mal buni jucători de pe teren : Grama. Măn- 
dolu, Neacșu șl R. Ionescu de la Progresul, Ena- 
ehe, Profir șl Adam de la Politehnica.

M. POPESCU

MINERII AU JUCAT 
DE LA EGAL LA EGAL

CU CAMPIONII
• STEAUA-MINERUL ANINA 2-1 (2-1)

CRAIOVA, 12 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). La Craiova toate evenimentele s-au 
epuizat în primele opt minute, timp în care 
s-au înscris cele 3 goluri ale partidei. în 
primul minut, Minerul Anina a înscris prin 
Copăceanu, la capătul unei faze spectaculoa
se, datorată extremului Mate. Reacția bucu- 
reștenilor a fost fulgerătoare : în numai 7 mi
nute ei inversează rezultatul, grație golurilor 
marcate de Voinea (min. 5 și 8). în urmă
toarele 82 de minute de joc liderul seriei a 
5-a a diviziei C, Minerul Anina, deține mal 
mult inițiativa, joacă de la egal la egal cu e- 
chipe bucureșteană, dar nu posedă forța ne
cesară pentru a perfora , zidul" Dumitru Ni- 
colae-Hălmăgeanu, cei mai sobri jucători ai 
bucureștenilor.

Și cum Steaua, mulțumită, încearcă să 
mențină rezultatul (după pauză, primul șut 
la poartă al campionilor — opera lui Voi
nea — aparține... minutului 77!), iar Mine
rul, cu un atac neexperimentat nu poate în
scrie, minutele se scurg fără a nota ceva 
deosebit din acest joc. Intr-o atmosferă re
lativ calmă, în care speranțele spectatorilor 
craioveni în egalare rămîn deșarte, doar 
greșelile arbitrului local Mogoroașe oferă 
puțină „sare" jocului.

Ov. IOANIȚOAIA
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Concurs excepțional Pronoexpres- 23 martie
Astăzi s-au pus în vînzare bi

letele pentru concursul exeepțio 
nai PRONOEXPRES din 23 mar
tie 1969 — al doilea de la înce
putul anului — la care se atri
buie în număr NELIMITAT auto
turisme : DACIA 1100, MOSKVICI 
408 cu patru faruri și radio, SKO
DA 1000 M.B. șl TRABANT 601.

La acest concurs mai puteți 
cîștiga : 10 autoturisme prin tra
gere la sorți, 50 excursii în Aus
tria la Vlena. de circa 10 zile, 
premii în numerar de valoare 
variabilă șl premii fixe în bani

Cu 30 lei puteți participa la toa
te extragerile = 100 d,e numere.
• Participați la concursul su

plimentar Pronosport — hochei 
nr. 2 care cuprinde meciuri din 
grupa A (campionatul mondial de 
hochei).

Concursul se va desfășura în 
paralel cu concursurile obișnuite 
Pronosport din 16 șl 23 martie 
1969. înregistrarea buletinelor va

începe în ziua de 13 martie șl se 
va Închide în ziua de 18 martie 
1969. Amănunte puteți afla în ori
ce agenție Loto — Pronosport.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 11 

din 12 martie
EXTRAGEREA I : 45 7 31 37 40 

30. FOND DE PREMII : 481.501 lei 
din care 3.598 lei report catego
ria I.

EXTRAGEREA a Il-a : 26 35 14 
41 15 18 25. FOND DE PREMII S 
389.301 lei.
PREMIILE CONCURSULUI SU
PLIMENTAR PRONOSPORT HO

CHEI NR. 1 DIN 1 MARTIE 
Categoria I : (13 rezultate) 30,5 

variante a 585 lei.
Categoria a n-a : (12 rezultat») 

524 variante a 79 lei.
La categoria a Ht-a au fost 

omologate 1860,5 variante cîștigă- 
toare, neasigurîndu-se plafonul 
minim de io lei.

Campionatul mondial de hochei, în buletinele 

slovacia — 
landa

Ca în fiecare am A.S. Loto Pro. 
nosport organizează un concurs 
Pronosport suplimentar cu ocazia 
C.M. de hochei, grupa A, ce va 
avea loc între 15 și 30 martie la 
Stockholm. Iată programul aces
tui concurs șl pronosticul ziarului 
nostru.
PROGRAMUL CONCURSULUI 

SUPLIMENTAR NR. 2,
C.M. HOCHEI

Etapa din 19 martie 1969
1. Cehoslovacia — Suedia 1; II. 

Canada — Suedia a j III, Ceho-

Pronosporî

U.R.S.S. 1; IV. Fin- 
— S.U.A. 1 țV. Finlanda ■— 

Suedia 2 s VI. Canada — Ceho-:
slovacia 2 ; Vn. Suedia — U.R.S.S. 
X 5 VIII. S.U.A. - Canada 2; IX. 
Suedia — Canada X; X. U.R.S.S. 
— Cehoslovacia X ț XI. S.U.A. — 
Finlanda 11 xn. Suedia — ceho
slovacia 1 ț xm. Canada —'
U.R.S.S. 2.



Prin telefon, de la trimisul nostru special la Praga, JEAN MOSCOVICI La capătul

REPETIȚII GENERALE ÎNAINTEA 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI

A ÎNVINS S« U. A. ȘI CANADACEHOSLOVACIA
Marți și miercuri seara, 

selecționatele de hochei pe 
gheață ale Cehoslovaciei, Ca
nadei și S.U.A. au făcut în 
Palatul sporturilor din Praga 
ultimele repetiții generale 
înaintea Campionatului mon
dial, care începe sîmbătă în 
capitala Suediei. (De altfel, 
joi dimineața cele trei echi
pe vor pleca pe calea aeru
lui la Stockholm).

Marți seara, echipa Ceho
slovaciei a jucat cu reprezen-

tativa S.U-A. La capătul unui 
mecî în care hocheiștii echi
pei gazdă au făcut © adevă
rată demonstrație, victoria 
le-a revenit cu 11—0 (2—0, 
3—0, 6—0) ! Gazdele și-au do
zat foarte bine efortul și în 
final au jucat de-a dreptul 
debordant sufocîndu-și, pur și 
simplu, adversarii. Echipa 
S.U.A. —■ după cum afirmă 
specialiștii prezenți la acest 
triunghiular — va fi cea mai 
slabă din grupa A a C. M.

și va ocupa, probabil, ultimul 
Joo. Golurile gazdelor au fost 
mamite de Golonka, Cerny, 
Havel (dte două), J. Holik, 
Jirik. Sevcik, Nedomansky 
și Hrebaty.

Miercuri seara echipa Ce
hoslovaciei a întilnit Canada.

Jocul a fost deosebit de pa
sionant și s-a încheiat cu vic
toria ia limită e reprezentati
vei gazdă, care și-a impus su
perioritatea în prima repriză i 
2—1 (2—0, 0—1, 0—0).

celor 16 000 km,

OMEGA A DECIS 
REZUL TA TELE!

(B/rmara din pag. 1)
mii trei clasați (Stewart, Alva
rez Salgado Javier și Werner 
Girke) au obținut rezultate sub 
7:57,0 ! Ceea ce ni se pare extra
ordinar.

• Membrii comitetului euro
pean din cadrul I.A.A.F. s-au 
reunit la Belgrad, sub președin
ția lui Adriaan Paulen, pentru 
a pune la punct detaliile de 
organizare a celei de a doua 
intîlniri dintre echipele Euro
pei și Americil. După cum ne-a 
informat Artur Takaci, secreta
rul forului atletic european, toa
te federațiile naționale și-au dat 
avizul pentru selecționarea ce
lor mai valoroși atleți de pe 
continent, astfel că se poate spe
ra ca la Stuttgart să evolueze 
cea mai bună reprezentativă a 
Europei. Selecția atleților se va 
face pe baza mai multor con
cursuri. Pentru 800 m femei, 
de pildă, a fost ales și meciul 
România — Cehoslovacia, din 
13 iulie. Tot atunci se va face 
selecția și la aruncarea discu
lui și a suliței. Cercetînd pro
gramul concursurilor stabilite 
pentru selecție, reiese că acest 
meci va fi ultimul înaintea în- 
tîlnirii de la 1—2 august, seria 
lor urmînd a fi inaugurată de 
al VI-lea concurs memorial 
Bruno Zauli de la Roma (17 
mai).

• Pepi Strabl, vicepreședin
te al A.I.P.S., cel care va fi șe
ful biroului de presă al ediției 
viitoare a Jocurilor europene de

EDDY MERCKX
ÎN FRUNTE...

.r /
După două etape, în cursa 

oiclistă Paris — Nisa condu
ce rutierul belgian Eddy 
Merckx, urmat de francezul 
Raymond Poulidor — la 3 
sec, olandezul Janssen — la 
26 sec, francezii Bellone — la 
28 sec și Anquetil — la 29 
sec etc. Etapa a 2-a, desfă
șurată pe distanța Joigny — 
Le Creusot (211 km), a fost 
cîștigată de Eddy Merckx, 
care l-a învins la sprint pe 
Poulidor. Timpul învingătoru
lui : 6 h 16:08,0 (medie ora
ră 33,658 km).

sală de la Viena, ne-a informat 
că forurile sportive austriece au 
trecut de pe acum la întocmi
rea unui vast plan de măsuri 
în vederea organizării cu suc
ces a competiției. întrecerile vor 
avea loc în Wiener Stadthalle, 
cea care a găzduit, în 1967, cam
pionatul mondial de hochei.

Șl HOCHEIȘTII SOVIETICI 
SlNT. GATA DE START
MOSCOVA 12 (Agerpres). — E- 

chipa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S.* campioană a lumii, a 
plecat pe calea aerului spre Sto
ckholm, unde între 15 și 30 martie 
se vor desfășura campionatele 
mondiale. Din lot fac parte 19 ju
cători : Zinger, Pucikov (portari); 
Ragulin, Lutcenko, Romișevskij 
Kuzkin, Davidov, Poladev (apără
tori) ; Firsov, Vikulov, Mișakov, 
Starșinov, Iakușev, Petrov, Mi
hailov, Harlamov, Iurzinov, MaJ- 
țev și Zimin (atacanți).

Lotul hocheiștilor sovietici este 
însoțit de antrenorii Arkadi Cer- 
nîșev șl Anatoli Tarasov.

Viscolul șl zăpada mai puțin 
obișnuite declt la noi, au cuprina 
și ținutul Teesside din nordul 
Angliei spre care ne ducea tre
nul luat in gara King’s Cross din 
Londra.

Gazdele noastre din Eston au 
fost nevoite să aștepte trei ore 
sosirea trenului care a trebuit să 
efectueze o deviere de pe ruta 
normală șl să ocolească un pod 
care se deteriorase. întirzlerea a 
provocat — desigur — și un mare 
deranj, la miezul nopții, in casa 
domnului Colin Davison, un om 
plin de amabilitate șl entuziast 
amator de tenis de masă șl a

cu 2—1, iar Marla Alexandru a 
fost întrecută la limită de Ilona 
Vostova (2—1), din cauza unor 
greșeli elementare în apărare ca 
și în urma numeroaselor starturi 
întîrziate la stopuri. Tot I. Vos
tova a dispus, în semifinală, de 
E. Mihalca, deși Nora a avut 
permanent inițiativa și multe a- 
tacuri reușite. Scor : 23—21, 18— 
21, 21—18. Cuplul Alexandru-Mi- 
halca a cîștigat finala de dublu 
femei cu 2—0 (10, 9) la Vostova— 
Grofova, prin multe acțiuni iz
butite de atac. La dublu băr
bați, a ieșit învingătoare pere
chea Stanek-Turay împotriva lui

CEHOSLOVACIA - R.F.G, 
4-3 LA TENIS DE MASĂ

La Praga. selecționata Ceho
slovaciei a dispus de R.F. a 
Germaniei cu 4-3 în cadrul „Li
gii europene” la tenis de masă. 
Cîteva rezultate : Kollarovits — 
Jansen 2-0 ; Stanek - Scholler 
2-0, I. Vostova — Scholler 1—2, 
Kollarovits - Scholler 1-2. Sta
nek, Miko — Jansen, Schmittin- 
ger 2-0.

Aceste rin duri rtnt scrise în 
orele cînd ne făceam baga
jele de plecare. Circuitul In

dian este încheiat, unul din ma
rile «serialuri- tenisiste ale sezo
nului 1M9 trece In amintire, Este 
ceasul de rămas bun, cînd simți 
bucuria lucrului împlinit, dar și 
puțină nostalgie pentru tot ce lași 
aci, atitea clipe frumoase, noi 
prietenii șl impresii de neuitat.

Pentru noi, cel din delegația de 
tenismanj români, este și un mo
ment de deosebită satisfacție- Fa
cem bilanțul participărilor la sui
ta de turnee care ne-au dus de 
la fianhari și piuă la Ahmedabad 
— acolo unde abia am terminat 
ultimul concurs — și constatăm 
cu plăcere că recolta de victorii 
și locuri fruntașe ne este cu to
tul favorabilă.

U VICTORII TN HUI 
DE KILOMETRI î

După un calcul aproximativ, în 
cele două luni ți jumătate da 
cînd sintera pe dramurile Indiei 
am parcurs un total de peste 
16 000 de kilometri. Am călătorit 
cel mai mult cu avionul șl cu 
trenul, am făcut dramuri lungi și 
cu mașina, iar pe distanțe scurte 
nu o dată am folosit trăsuri trase 
de căm-ie sau ricșe conduse de 
dte un ciclist pedalînd sub • 
umbrelă de soare.

Gauhati — Calcutta — Madras 
— Hyderabad — Delhi — Amrit
sar — Alahabad — Jaipur — Ja
balpur — Bombay — Ahmeda
bad... O călătorie de vis, pe tărl- 
muri pline de poezie șl farmee 
exotic, trednd de la orașe ultra
moderne la jungla sălbatică, de 
la poalele munților uriași pină la 
porturile de pe țărmul Oceanului. 
Frumuseților întilnite In cale 11 
s-au adăugat, In număr conside
rabil, satisfacții de ordin sportiv.

Statistica rezultatelor din cele 
zece concursuri (la Hyderabad a 
fost numai o demonstrație), Ia 
care au luat parte jucătorii ro
mâni, arată că el au cucerit 19 
locuri întil, din totalul de 33 de 
probe disputate. Mal mult de ju-

mState din trofeele puse Sn Joo 
revin delegației României, adver
sarii noștri Indieni, polonezi, a- 
mericani. francezi etc. mulțumln- 
du-se cu restul.

Iată acum repartiția trofeelor 
pe probe :

Simplu bărbați — România ! 
victorii (Năstase 8. Mărmureanu 
2), Polonia 3 v. India 2 v.

Dublu bărbați — România 5 Tie
tori’. India 3 V; Polonia 2 v.

Simplu fete — România 3 Tio 
toril. India 2 V; S.U.A. 1 v.

Dublu mixt — România 5 T1O- 
toril. Polonia—S.U.A. 1 v.

Dublu fete — România — S.L'.A. 
(Iudith Dibar șl Alice Tym) 1 v.

Laurii revin. In primul rind. Iul 
Ele Năstase, Petre Mărmureanu 
și ludlth Dibar. Ei sînt perfor
merii noștri, multipli campioni In

Petrică s-a pregătit cu multă am
biție șl pentru acest ultim turneu; 
iar pe parcursul unei săptămînl 
de Joc a demonstrat un tenis a- 
gresiv șl spectaculos, foloslndu-șl 
din plin loviturile rapida Pe tere 
nucile foarte dure, de asfalt lus
truit.

în acest oraș, mare aproape cît 
Bucureștiul nostru, am fost oas
peții Iul Gujarat Sports Club. 
Aci, Intr-un imens parc sportiv, 
se găsesc terenuri de cricket, pa
jiști pentru golf, sală de badmin
ton șl tenis de masă, numeroasa 
săli șl terase pentru biliard, 
bridge șl șah, precum șl un ele
gant hotel la care am locuit. 
Spectatori — aproape exclusiv 
membrii clubului.

29 de tenismanl Indieni ți in
vitații lor și-au disputat intileta-

8—6, 8—10, 12—10, 8—2, 8—3. Petre 
Mărmureanu șl tenisul românesd 
înregistrează un dublu succes; 
deosebit de valoros, răsplătit șl cu 
două Imense cupe, frumos sculp
tate.

La Ahmedabad s-au Jucat nu
mai aceste două probe cu Invi
tați străini; dar au fost ți meciuri 
de demonstrație. La simplu fe
minin, americanca Alice Tym a 
reușit să-șl la o nesperată revan
șă în fața lui ludlth Dibar (6—2; 
6—4), Iar la mixt Sever Dron cu 
Alice Tym au întrecut pa Vlorel 
Marcu și ludlth Dibar (2—6, 6—3; 
8-6).

Șl — bineînțeles — n-au lipsi* 
veteranii... L-am imitat pe Măr
mureanu, cîștlgînd la simplu (6—3; 
6—2 cu P. Kekobad, In finală) și 
la dublu (finala: Cobzuo, Arad-

IN EXCLUSIVITATE PENTRU „SPORTUL"

CU TENISMANII ROMANI 
SUB SOARELE INDIEI

concursurile Circuitului Indian 
1969. II felicit șl pe această cale, 
făclnd acest scurt bilanț retros
pectiv.

Dar să trecem la rezultatele ul
timului concurs (n.r. Rezultatele 
turneului de la Ahmedabad, dis
putat intre 17 șl 23 februarie, 
ne-au parvenit prin această scri
soare, după plecarea tentsmanllor 
români din India).

DIN NOU MĂRMUREANU

Nu fac un secret din faptul că 
doream arzător să avem la „fi
niș” o victorie. Petre Mărmurea- 
nu ne-a oferit această satisfacție, 
triumflnd la Ahmedabad, atît la 
simplu cit și ia dublu. Din nou, 
„tunarul” nostru s-a dovedit un 
bun șef de coloană; după pleca
rea lui Hie Năstase spre Caraibi.

tea In proba de simplu. In sfer
turi de finală, toți românii erau 
încă In cursă. Iese doar VioreJ 
Marcu, învins de francezul Mo
reau, după o luptă strfnsă: 6—4; 
6—8, 1—6. în semifinale; rămîne 
Mărmureanu, Învingător cu 7—5; 
6—l asupra lui Moreau. Dron, eli
minat de americanul Tym : 2—6,
2— 6. Finala este a lui Petre Măr
mureanu. Cu toată opoziția lui 
Bill Tym — Jucător cu deosebită 
experiență pe terenuri rapide — 
românul se impune printr-o vervfi 
debordantă și după aproape trei 
ore de joc cîștlgă cu 8—6, 6—1;
3— 6. 6—1.

La dublu; Mărmureanu luptă 
alături de Tym împotriva lui Dron 
șl Marcu. Dispută acerbă în fi
nală, unde seturile se prelungesc 
mereu, pînă cînd Mărmureanu și 
Tym iși valorifică superioritatea:

hani — P. ți B. Kekobad 6—8; 
6—3, 6—0). Am avut șl eu o cotă 
de aplauze șl — dacă nu mă Înșel 
— nu cea mai mică I

★
Așa am Încheiat tumeelg din

tre Ind șl Gange. A fost o foarta 
bună școală pentru tenlsmanll 
noștri șl — totodată — un prilej 
de afirmare pe terenuri străine, 
cu adversari redutabili. In fața 
unui public cunoscător, într-o 
țară cu veche tradiția In sportul 
alb.

Ne așteaptă acum concursurile 
din nordul Afridi — Cairo șl Ale» 
xandria — șl apoi mult dorita 
revedere cu cel de acasă.

Gheorghe COBZUC

cu 3—1. cit privește formația 
noastră masculină, ea a fost în
trecută cu 3—1 de selecționata se
cundă a R.F.G.

Jucătorii sovietici, In formă 
deosebită, au fost prezenți In 
toate finalele șl la probele in
dividuale. Gomoskov a cîștigat 
de data aceasta cu 3—0 la cam
pionul european, Șurbek, iar la 
fete, Rudnova a dispus de com
patrioata sa, Grinberg; tot cu 
3—0.

La dublu femei, cuplul Mlhal- 
ca-Alexandru, prea pasiv șl ne
omogen In acțiuni, a fost între
cut cu 3—0 de către Rudnova-

10 ZILE DE ÎNTRECERI 
ÎN ANGLIA

cărui soție ne-a așteptat cu sand
vișuri șl cu un ceai reconfor
tant.

A doua zi, seara, meciul oficial 
Românla-Anglla din „Liga Eu- 
ropei“> a Inaugurat o sală nouă 
din Eston. în formația Mary 
Wright, D. Neale, C. Barnes, gaz
dele au aliniat o echipă omogenă, 
cu șanse sigure de victorie, spe
ram totuși intr-un scor mai strins, 
dar abia după 0—6, singurul nos
tru performer a devenit Silviu 
Dumitriu, prin victoria obținută 
asupra Iul D. Neale, pecetluind 
scorul la 1—6. Maria Alexandru 
de la care așteptam un punct a 
fost pripită în loviturile defen
sive, „tăind” prea puternic min
gile. Ea n-a avut coeziune în ac
țiuni, cedînd cu 1—2 în fața Iul 
Mary Wright, aflată la prima ei 
confruntare internațională, după 
patru luni de cînd a devenit 
mamă.

în următoarele două zile, In 
aceeași sală, s-a desfășurat un 
concurs Internațional cu o par
ticipare valoroasă : Cehoslovacia, 
România și Anglia (fete șl băieți), 
doi sportivi din Australia și încă 
numeroși alții din diferite ținu
turi ale Marii Britanii. La echipe 
s-a Jucat în formații mixte.

După ce am învins Scoția (II) 
șl selecționata Yorkshire, am fost 
eliminați, în semifinale, cu 3—1, 
de prima garnitură a Angliei, 
într-o componență identică celei 
din întîlnlrea oficială. De data 
aceasta, Maria Alexandru, acțio- 
nînd cu o apărare organizată șl 
multe atacuri reușite, și-a luat 
revanșa în fața Iul Mary Wright. 
Bun a fost șl jocul Iul Serban 
Doboșl In meciul cu Barnes pe 
care l-a pierdut la Urnită (22—24, 
21—9, 18—21). în finala probei.
Anglia a învins Cehoslovacia cu 
S—2.

La individuale, Dumitriu a pier
dut în primul tur la Chilvers 
(2—1), Iar Doboșl, după ce a tre
cut de Bulst, a fost eUminat de 
T. Plddock (locul 9 în clasamen
tul englez).

In finala probelor de simplu, 
D. Neale l-a învins pe Stanek

Wright și Hydes, iar proba de 
dublu mixt nu s-a disputat.

După o scurtă călătorie, cu tre
nul, ne-am oprit pentru o întîl- 
nire amicală mixtă, la Sheffield, 
încheiată la egalitate : 4—4.

Au urmat „internaționalele* 
Angliei de la Brighton, ultima 
competiție europeană de amploa
re în preajma campionatelor 
mondiale. Ediția din acest an a 
reunit cele mai puternice palete 
continentale. Au participat for
mațiile de elită ale Angliei. Ce
hoslovaciei, Iugoslaviei. Ungariei. 
R. F. a Germaniei, U.R.S.S., Su
ediei și României etc, în total 
13 țări (ca individualități, au lip
sit doar Agnes Simon, Marta 
Luzova, Korpa, Vecko, Sarkhoian 
și Giurgiucă). Aceasta însă Jus
tifică doar în parte absența unui 
titlu în • palmaresul sportivilor 
noștri, sau măcar încă o pre
zență în finală, lucru care ar 
fi fost cu putință, prin Maria 
Alexandru, la simplu femei.

După un start bun la echipe 
femei, unde reprezentativa Româ
niei a eliminat selecționata An
gliei cu 3—0 (pe care n-o mai 
învinsese de mult), ea a con
dus, în semifinală cu 2—0 în fața 
U.R.S.S. — prin victoria lui Ale-, 
xandru la Grinberg (2—1) și ne
așteptatul succes al lui Mihalca 
la Rudnova (2—0). Au fost pier
dute însă partida de dublu și 
următoarele două meciuri de 
simplu — Alexandru la Rudnova 
(1—2) șl Mihalca la Grinberp 
(1—2). în cealaltă semifinală. Ce
hoslovacia a învins Suedia cu 3-2, 
pentru ca în finală. U.R.S.S. să 
întreacă Cehoslovacia cu același 
scor. De menționat surpriza fur
nizată de jucătoarele suedeze care 
le-au eliminat în primul tur pe 
cele vest-germane.

La bărbați, lupta a fost extrem 
de echilibrată, cu multe meciuri 
de valoare. Cehoslovacia (Stanek. 
Kolarovitz, Turay) a dispus, în 
sferturi de finală, de Iugoslavia 
(Șurbek, Stipancici), iar în semi
finale, U.R.S.S. a învins Anglia 
(3—0) și Suedia pe Cehoslovacia 
cu 3—2. Finala a revenit Suediei

Grlnberg, In timp ce la dublu 
bărbați, sovieticii Amelin-Gomos- 
kov au ieșit victorioși la cam
pionii lumii, Johansson-Alser 
(Suedia).

Astfel, titlurile Individuale au 
intrat în posesia jucătorilor so
vietici, cu excepția celui de du
blu mixt. Soții Scholler (Diane 
Rowe, fostă jucătoare engleză șl 
Eberhard Scholler, campionul 
R. F. a Germaniei) au demonstrat 
că pe lingă menajul fericit pe 
care-1 alcătuiesc împreună cu fe
tița lor în virstă de 16 luni, for
mează șl un valoros cuplu la 
masa de joc. Stilul lor bazat pe 
o defensivă de înaltă calitate, 
presărată cu atacuri sigure, le-a 
adus victoria în fața celor mal 
puternice cupluri ofensive din 
Europa : Rudnova și Gomoskov 
(3—0), Vostova șl Stanek (3—1) și 
în finală, cu Amelin și Grinberg 
(3-0).

Meciuri deosebit de echilibrate 
s-au jucat în probele de simplu : 
Kolarovitz l-a eliminat pe Alser 
(în optimi), Scholler pe Johans
son (în sferturi cu 3—0), iar atacu
rile cu efect ale Iul Șurbek au 
străpuns apărarea Iul Schâller 
(în semifinale). Xn cealaltă semi
finală, Gomoskov a dispus de 
Neale cu 3—1.

Dintre băieții noștri, Dumitriu 
a fost eliminat (în turul I) de 
Brown, clasat pe locul 8 In An
glia, iar Doboșl de Iugoslavul Ka- 
rakașevicl (în turul H, cu 2—3), 
iar la dublu ei au pierdut la 
Bârzsel și Schbller.

Atît Dumitriu cît șî Doboșl nu 
posedă încă automatizarea nece
sară în regimul de viteză șl for
ță solicitat în confruntările cu 
paletele fruntașe.

La fete, Eleonora Mihalca, de
ținătoarea titlului din ediția tre
cută, a fost învinsă, în primul 
tur, de către Diane Rowe-SchCl- 
ler. După 0—2, ea a egalat, dar 
a pierdut cu 8—21 iii setul deci
siv. Insuficienta pregătire a mln- 
gillor pentru atac, alegerea de
fectuoasă a acestora pentru În
cheierile decisive șl fluctuațiile

prea mari In execuțiile lor au 
frustrat-o de o victorie posibilă.

Maria Alexandru In verva de
osebită de Joc și-a luat revanșa 
la vostova cu 3—0, pentru ca 
apoi să piardă cu 1—3 la Grin
berg (în semifinale). Eforturile 
ei de voință nu au putut com
pensa golurile de regularitate in 
loviturile defensive. Mal ales că 
a avut In față o adversară care, 
în acest meci, a atacat dezlănțuit 
și cu mal multă constanță declt 
în partidele precedente. Atacul 
Măriei a funcționat în general 
bine Împotriva Jucătoarelor o- 
fensive, ea întllnlnd acum numai 
asemenea gen de adversare.

In general. Jucătoarele noastre 
au acționat foarte inegal pe 
parcursul întrecerilor, alternînd 
seturi și meciuri excepțional de 
bune cu altele In care au ratat 
mult.

Pentru campionatele mondiale, 
degajarea, buna mișcare șl diri
jarea în apărare cu atacuri bine 
inspirate de care Alexandru a 
demonstrat că este capabilă în 
numeroase meciuri, vor trebui să 
devină constante din punct de 
vedere tehnic șl psihologic. Ace
lași lucru este valabil și pentru 
Eleonora Mihalca privind perma
nenta inițiativă și constanța in 
reușita atacurilor decisive din 
forhand, arma el de bază.

In încheiere, aș dori să fac 
cunoscută cititorilor ziarului 
„Sportul” dorința fierbinte a e- 
chipei noastre feminine de a 
nu-șl decepționa suporterii pa
sionați prin comportarea lor la 
campionatele mondiale de la 
Munchen, ca și năzuința tinere
lor speranțe din echipa mascu
lină de a acumula o cantitate 
record de cunoștințe și experien
ță pentru a readuce cit mai cu- 
rind formația masculină pe un loc 
fruntaș in ierarhia internațională.

Ella CONSTANTINESCU
antrenor federal

Tetre Mărmureanu (dreapta) după semifinala de la Ahmedabad, 
penultimul pas spre victorie

Foto : CRAFTS

• fotbal pe glob «fotbal

LA TEL AVIV: ISRAEL-GRECIA 3-3 (1-2)
TEL AVTV, 12 (prin telefon). — 

Pregătindu-se pentru meciurile 
din preliminariile campionatului 
mondial, selecționata Greciei a 
susținut la Tel Avlv primul joc 
amical al anului. Ea a Întilnit re
prezentativa Israelului cu care a 
terminat la egalitate: 3—3 (1—2),

O impresie excelentă a lăsat 
înaintașul J out sos, care a marcat 
toate cele trei goluri «Ie oaspe
ților. Echipa Greciei a condus 
pînă In min. 65 cu 3—1. După ce 
gazdele au redus scorul (3—2), 
arbitrul Vasils Dpmitrescu (Ro
mânia) l-a eliminat din joc pe 
Haltas. Juctnd In inferioritate

numerică, formația Greciei nu a 
mal putut stăvili atacurile tot 
mal insistente ale gazdelor, care 
au reușit să egaleze în ultimele 
minute ale partidei.

Motociclismul pe gheață, sport mai puțin cunoscut la noi în țară, fi-a disputat, 
zilele trecute, la Inzell (R.F. a Germaniei), campionatele mondiale. Titlul su
prem i-a revenit sovieticului Gabtașman Kadîrov (in fotografie în planul al doi
lea), secondat în clasament de compatriotul său Iuri Lomboțki (in prim plan). 

Imaginea susține elocvent caracterul spectacular al acestui sport.

DE LA FOTBAL LA HOCHEI

Igor Netto, unul din cei 
mat celebri fotbaliști din 
U.R.S.S., fost căpitan al echi
pei naționale fi inter-stinga 
al formației Spartak Mosco
va, a împlinit 39 de ani. Du
pă ce a abandonat activitatea 
competițională, in 1966, el a 
antrenat echipa cipriotă 
Omonia. Înapoiat in patrie, 
el s-a ocupat de pregătirea 
jucătorilor unei echipe din 
Iaroslavl care activează în di
vizia secundă. Iată că acum 
Igor Netto tși schimbă din 
nou ocupația. El a acceptat 
funcția de antrenor principal 
al echipei de hochei Spartak 
Moscova I Trebuie precizat că 
sportul cu crosa fi pucul este 
o cunoștință mai veche a ce
lebrului fotbalist: înainte de 
a deveni jucător de fotbal, 
el fusese un strălucit ho- 
cheist. Cum se spune, a re
venit la prima dragoste !

ANTRENORUL 
ECHIPEI SPANIEI 

| A DEMISIONAT!

I MADRID, 12 (Agerpres). —
Dr. Eduardo Toba, selecțio
ner și antrenor al echipei I Spaniei, și-a prezentat demi
sia, în urma numeroaseior cri- 

Itici al căror obiect a fost 
după eliminarea formației 
spaniole în preliminariile I campionatului mondial. An
trenorului spaniol i s-a re
proșat că a imprimat echi- 

Ipei un sistem defensiv de
modat, iar antrenamentul a 
fost neștiințific și lipsit de 
imaginație.I *
Iln campionatul englez s-au 

disputat alte două meciuri 
restanțe. Ipswich Town —

I Manchester City 2—1 (2—1) I 
Nottingham Forest — Sout
hampton 1—0 (0—0).

DUPĂ 1-1 LA ATENA 

SPARTAK TRNAVA - 
IN SEMIFINALELE C.C.E.!

ATENA, 12 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). — 
Campioana Greciei, A.E.K., n-a 
putut învinge pe Spartak Trna- 
va, ratind astfel calificarea în 
semifinalele C.C.E. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 1—1 
(0—1) și cum prima partidă a 
consemnat victoria formației 
cehoslovace cu 2—1, califieîn- 
du-se în turul următor al com
petiției.

Cei 40 000 de atenieni prezenți 
la joc au rămas decepționați de 
formația lor favorită. In prima 
repriză oaspeții au atacat mai 
mult, deschizînd scorul în min. 
22 prin Svec, scor care a rămas 
neschimbat pină la pauză. După 
reluare, gazdele inițiază o serie 
de atacuri, dar nu reușesc să 
înscrie decit o dată, prin Papa- 
ioanu. Arbitrul italian Lo Belio 
a condus bine formațiile :

A.E.K. : Konstantinidis — Ste- 
fanidls, Vassiliu, Bailopoulos, 
Stahapoulos. Kerafeskos, Ske- 
vofilas, Pomonis. Nikolaidis, 
Papaioanu, Bendur.

SPARTAK TRNAVA : Geryk 
— Do bias, Majernik, Jarabek, 
Hagara, Martinkovici, Kuna, 
Svec, Adamec, Fandel, Kabat.

ELLIE SPORIDIS

SCHI. Mont Tremblant (Ca
nada), slalom special (mascu
lin) : 1. J. N. Augert (Franța) 
1:33,56 ; 2. Laase Hambre (Nor
vegia) 1:35,04 ; 3. Oile Rollen 
(Suedia) 1:35,20 ; combinata al
pină i-a revenit lui Hambre ; 
feminin : 1. Diane Culver (Ca
nada) 1:48,49, Cervinia (Italia), 
slalom uriaș masculin (2 man
șe) : 1. Giuseppe Campagnoni 
(Italia) 3:27,40 ; 2. Renzo Zan- 
degiaccomo (Italia) 3:27,64 ; 3. 
Gerhard Riml (Austria) 3:29,48. 
Sapporo (Japonia), sărituri : 1. 
Josef Matous (Cehoslovacia) 
227,8 p (101 m + 99 m) ; 2. Na- 
parukov (U.R.S.S.) 219,8 (98,5 + 
94) ; 3. Aoki (Japonia) 198,5 
(92,5 + 88).

TENIS. Menton (Franța), fi
nale, simplu bărbați : D. Varga 
(Ungaria) — G. Merlo (Italia)
6— 0, 7—5 ; dublu bărbați : Var
ga, Baranyi (Ungaria) — Herdy, 
Pavich (Austria) 6—3, 6—4. Cai
ro (R.A.U.), simplu bărbați (tu
rul III) : Szoke (Ungaria) — Me- 
treveli (U.R.S.S.) 2-6, 6-3,
9-7 (!), El Shafei (R.A.U.) - 
Mărmureanu (România) 6—2,
7— 5 ; simplu femei (sferturi) : 
G. Sheriff (Australia) — G. Mo
ran (Argentina) 6—3, 6—2 ; L. 
Pericoli (Italia) — N. Truman 
(Anglia) 6-2, 6-0 ; V. Shaw 
(Anglia) — S. Pachta (Austria) 
7—5, 6-3. Baranquilla (Colum
bia), simplu bărbați (turul I) : 
Hans Plotz (R.F. a Germaniei) 
— Jan Kukal (Cehoslovacia) 
6-3, 6-2 ; J. Filliol (Chile) - 
Orantes (Spania) 4—6, 6—1, 10—8; 
Fairlie (Noua Zeelandă) — Mc
Manus (S.U.A.) 6—2, 6-3 ; sim
plu femei : Karen Krantzke 
(Australia) — Maria Mosquera 
(Panama) 6—0, 6—0.

ȘAH. Tallin (U.R.S.S.), cla
sament final : Leonid Stein 
(U.R.S.S.) 10‘/2 p (din 13 posi
bile), Keres și Nei (ambii 
U.R.S.S.) 9 p. .. Iuliu Szabo
(România) locul 9—11, la egali
tate cu Damianovici (Iugosla
via) și Arulaid (U.R.S.S.) - toți 
cite 5‘/i p.

I
| LA.ÎNCHIDEREA EDlTlEII

SE UITA REPEDE...

Timp de mulți ani, Michel 
Jazy a ocupat unul din pri
mele locuri în cronicile atle
tismului european și mondial. 
Chiar dacă nu a reușit să 
cucerească vreo medalie de 
aur la Jocurile Olimpice, nu 
este mai puțin adevărat că 
atletul francez va rămîne 
încă multă vreme una din 
figurile cela mai marcante 
ale atletismului din țara sa.

Și, totuși, se pare că succe

sele sale au început să fie 
date uitării. Cel puțin aceasta 
a demonstrat-o controlorul 
de bilete de la un recent 
concurs de cros desfășurat 
la Paris. Cînd Jazy, însoțit 
de soția și fiica sa, a vrut 
să asiste la această manifes
tare, a fost oprit de cerbe
rul de la poarta stadionului 
care i-a spus i „Fiica dv. nu 
trebuie să plătească biletul 
de intrare, cu condiția ca 
dv. să cumpărați două 
locuri..,". Se uită repede...

COBORIREA EVERESTULUI CU... PARAȘUTA

Schiorul profesionist japonez Yuichiro Ltura, și-a propus 
să realizeze în primăvara anului 1970 o tentativă unică. El 
intenționează să escaladeze vîrful Everest și să efectueze o 
coborîre pe schiuri de aproximativ 3 500 metri diferență da 
nivel. în acest scop, el va fi echipat cu un aparat de oxigen 
și cu o parașută, aceasta din urmă avînd rolul de a-i frîna 
viteza de coborîre.

Yuichiro Liura nu este la prima încercare de acest fel. în 
anii trecuți el a coborît pe schiuri (și cu ajutorul parașutei) 
de pe numeroase piscuri din munții Australiei, Noii Zeelande, 
Alaskăi și Japoniei. Este însă adevărat că aceste piscuri nu 
au o înălțime mai mare de 5 000 m.

Mai trebuie notat că tentativa va fi urmărită îndeaproape 
de Asociația japoneză pentru știință și tehnică, în ale cărei 
intenții figurează efectuarea de studii cu privire la efectele 
temperaturii și presiunii vîntului asupra corpurilor umane în 
cursul unei coborîri rapide cu sohiurile.

| ASEARA PE WEMBLEY:

I ANGLIA-FRANȚA 5-0 (1-0)1
I LONDRA. 12 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special, 
Constantin ALEXE). Noua e- 

| chlpă a Angliei care a adus pe 
I gazonul de po Wembley o serie 

de nume noi a surclasat repre
zentativa Franței cu 5—0 (1—0)1 

Iln acest meci amical, englc-ii 
au jucat excepțional, în special 

Iln partea a doua a jocului. In 
mod deosebit s-a demarcat 
Hurst, care a înscris trei go-

IlurL
Cel 85 000 de spectatori au

plecat satisfăcuți nu numai 
pentru scorul categoric cu care 
a luat sfirșit jocul ci, mai ales, 
pentru spectacolul agreabil pe 
care l-au oferit debutanții 
Grady, Lee, Cooper și alții, 
promovați din echipa de tine

ret. Golurile au fost marcate 
de Grady (min. 33). Hurst (min. 
47) din 11 m, Hurst (min. 50), 
Lee (min. 75) șl Hurst (min. 
80) din 11 m.

Alte amănunte, în ziarul 
nostru de mîine.

Milan a eliminat pe Celtic Glasgow!! :n

Aseară, la Glasgow, a avut loc returul meciului dintre 
Celtic și Milan, contind pentru sferturile de finală ale C.C.E. 
Victoria a revenit surprinzător echipei milaneze cu 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Frați in min. 7. Astfel, Milan s-a califi- 
cat in semifinalele competiției (tn primul meci 0—0).
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