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ANCHETA sportul

PRIORITATE ATLETISMULUI!
IN DISCUȚIE; prima școală a atletismului românesc
Răspunde la întrebările redacției maestrul 

sportului prof. ZOLTAN BENEDEK -
directorul Ș. S. A

școli și licee șt să facă cu spor
tivii aleși un an de pregătire 
atletică multilaterală. După »- 
eeea, elevii să fie repartizați 
catedrelor specializate pe probe.

L Prin forța împrejurărilor, 
după un anumit număr de ani 
— Îndeobște atunci etnd depă-

Rodajul s-a încheiat...

COMENTARIUL NOSTRU

Marți 18 martie 1969

CONSFĂTUIREA COMITETULUI 
POLITIC CONSULTATIV 

AL STATELOR PARTICIPANTE

' După ce a prezentat aspecte 
din activitatea primei școli a 
atletismului românesc și o suc
cintă analiză a modului cum 
funcționează, redacția ziarului 
postru inițiază o anchetă pen
tru a defini cîteva din liniile 
directoare pe care trebuie să-și 
axeze în viitor activitatea 
S.S.A. Socotim utilă discuția 
deoarece școala se află la pri
mii săi pași, iar existența ei 
constituie un exemplu pentru 

. activitatea generală a tinerei 
generații de atleți, un exemplu 
ce poate fi folositor prin a- 
daptara sau prin extindere.

Cele 5 întrebări — la care 
răspunde astăzi prof. ZOLTAN 
BENEDEK, directorul Ș.S.A. - 
vor fi adresate unui mare nu
măr de antrenori și tehnicieni, 
sportivi cu experiență, iubitori 
ai atletismului. Finalul discu
ției ne va prilejui o masă ro
tundă cu reprezentanți ai Mi
nisterului învățămintului, Fe
derației române de atletism și 
ai Școlii sportive de atletism, 
In cadrul căreia vor fi sinteti
zata propunerile, urmînd ca

factorii responsabili să și le 
însușească pe cele utile.

Iată acum întrebările și răs
punsurile primite de la prof. 
Z. Benedek.

I. Realitatea atestă că grupe
le de atleți ale Ș.S.A. au o al
cătuire eterogenă, 
că această stare de 
gură activității o 
normală sau ar fi 
se creeze grupe pe

R. N-aș vrea ca oamenii să-și 
facă o idee greșită. De aceea 
voi spune din capul locului că 
nu toato 
ponența 
cializări 
serie de 
caracterizării făcută de dv. Din 
această cauză cred că ar trebui 
să se facă o serie de rectifi
cări, în sensul ca in cadrul unei 
catedre să se afle numai probe 
înrudite. De asemenea, socotesc 
util să se creeze — in limitele 
catedrelor existente sau prin 
suplimentare — catedre de se
lecție, în cadrul cărora profe
sorii să depisteze elemente din

Considerați 
lucruri as>i- 
desfășurare 
necesar să 
probe ?

grupele au in com- 
lor sportivi cu spe- 
diferite. Sini insă o 
grupe care corespund

(Continuare in e*p. a »-«)

Șl a fost etapa a Il-a a 
returului ; .etapa Aradului”, 
cum concluzionam noi dumi
nică seara, aflir.d de prețio
sul cvasi-event, realizat de 
Vagonul și U.T.A. Prețios — 
prin implicațiile lui în cla
samentul întrecerii, în care 
U.T_A. s-a distanțat la 7 punc
te de cel mai autorizat adver
sar (pir.ă mal ieri) în lupta 
pentru supremație și au fost 
repuse, totodată. în discuție 
șansele Universității Craiova, 
atit de mult (și poate nedrept) 
igr. orate.

Dar. prin victoria de dumi
nică. echipa Vagonul a limpe
zit apele pentru concitadina

Două partide România — 
R. D. Germană la baschet

fost stabilit pregA
turneului baschetbaliștilor 
selecționata R. D. Gem 
Oaspeții ver intîlni tur. 
martie (de la ora 193-

a de exarțî ‘ 
■a în sala G 
: a Rapid 5

ca.r-.pso-< MllNE, LA POIANA BRAȘOV,
ULTIMA MANȘĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL 

DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

scrrri o *erl <2:*-
«evwc 

«ocwrtX ' 
Aj-oxjwm CS*t — 
Artxr-U M. C—.r. 
dxi T XHec rv 
saai pcrtvocr C.v 
Pcnaxa Brcvov.

începîr.d de mâine după-amiază (ora de începere a primei partide 1630). noul patinoar «artafi- 
cial din Poiana Brașov va găzdui ultimul act al campions’. national. c.'.'Z.a A. ce tor e; 
pe gheață. Este vorba de manșa a treia din competiția ia sfîrșitul cârca formația i-.v-.rgă- 
toare va primi titlul de campioană a țării. Cele mai mari șanse în aceestă direcție (e.e ot 

de fapt aproape certe) le are echipa Steaua.

VICTORIE ROMÂNEASCĂ IN „CIRCBITULCARABILM -

Ilie Năstase a ciștigat
I

turneul de la Barranquilla

sa. tnvcîborfr.du-le_ pe aie eL 
Căci, acum {dulce uecaz) teo
retic analirind lucrurile. Sflr- 
logea et comp au reușit să-»î 
creez» șanse ceva mai nuri 
în încercarea de a se salva 
de -a ret'c «radare. Urnir-d în 
sfârșit- Va«oeul din loc. bă
ieții Iui Dvcrjac și Dusa.-, s-aj 
apropiat la un pur.ct de ocu
panta locului XV, F. C. Argeș, 
si la trei de Petrolul. Crișul 
și .U“ Cluj. Afteți la capito
lul .inventarierea subsol ului*, 
să mai zăbovim o clipă aid 
pentru a subiinia sa'tul Cri- 
sului tdaaMcd Joac* în «Hr- 
s.t a-asă ți poate totaliza 17 
c) și rraî a'eț ne cele ale Ste
lei Cocul VII) și Rapidului 
(locul INL arestea două din 
urmă fiind ri-.rorele echipe 
rare au realizat proeente de 
1«> la sută ir. rtaoele ccr.su- 
mat» p-nă în prezent.

♦
Cu —.-adurie des’ășurate 

d-.—iriră. marea —ajeritat- a 
«fivi-oora-eier A. au totalizat 
de la deschiderea sezonului 
tc—pef eeat petru Jocuri.

-. NICOLA ESCU

fCo-.m-.a*» f-i mc a J al

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
BUDAPESTA, 17. (De la 

trimișii speciali Agerpres). — 
In ziua de 17 martie, in clădirea 
Parlamentului din capitala R. P. 
Tngare s-au desfășurat lucrările 
Constituirii Comitetului Politic 
Consultativ al Statelor partici- 

la Varșo-panta la Tratatul de 
via.

La consfătuire au 
secretarii generali și 
eretari ai Comitetelor 
ale partidelor, șefii de 
miaiștrii de externe și 
apărării din Republica 
Bulgaria, Republica Socialistă 
Ceboolovacă. Republica Demo
crată Germană. Republica Popu
lară Polonă. Republica Socialis
tă România. Republica Populară 
In cară și Uniunea Republicilor 
Sovietico Socialiste.

Din partea țării noastre au 
participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului de Stat. Ion Gbeorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Cornelia Mănescu, ministrul a- 
f aceri lor externe, general-colo
nel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate.

în pag. , 
comenta- » 

ciclism I 
Nicules-

Citiți 
a 2-a : 
riile de 
(Marin 
cu) și box (Eus-
tațiu Mărgărit).

DE JOI, ÎN SALA FLOREASCA

a fosi deschisă 
Janos Kadar, 
■1 C.C. al 

a adresat dele-

luat parte 
primii se- 

centrale 
guverne, 
miniștrii 
Populară

Consfătuirea 
de tovarășul 
prim-secretar 
P.M.S.U.. care 
gațiilor un salut cordial din par
tea Partidului și Guvernului 
ungar. Lucrările Consfătuirii an 
fosi prezidate de tovarășul Ale
xander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia.

Reprezentanții statelor parti
cipante au adoptat document» 
privind perfecționarea structurii 
și organelor de conducere alo 
organizației defensive a Trata
tului de la Varșovia.

In cadrul consfătuirii a fost 
adoptat și semnat apelul cătro 
toate statele din Europa cu orl- 
vire la pregătirea și ținerea u- 
nei conferințe europene in pro
blemele securității și colaborării 
pe continentul nostru. în nu
mele Republicii Socialiste Ro
mânia. apelul a fost semnat de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorgbe Maurer.

în seara aceleiași zile, C.C. 
al P.M.S.U. și guvernul ungar 
au oferit un dineu in onoarea 
delegațiilor participante la Con
sfătuire.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, tovărășeas
că.

i Șl, TOTUȘI'I
I

ÎNCEP NAȚIONALELE DE SENIORI I
LA TENIS DE MASA I

I
— Ungaria. coniind ■ 
•u „Liga Europeană”. I 
reccrlle probelor in- I

va desfășura întîlnirea ofi
ciata Internațională Româ
nia - —
pentru

întrecerile probelor In- 
cLviduale vor reuni pe cei 
mai buni jucători seniori 
$i juniori In lupta pentru 
ce.e cinci tlUurl naționale. 
Dintre concurenți notăm 
Maria Alexandru, I’ 
lena Lesai, Carmen Crișan, 
Dorin Giurgtucâ, Adalbert 
Rethi, Virgil Sîndeanu, 
Șerban Doboși, Silviu Du- 
mitriu. Sergiu Luchlan etc. 
Din păcate, va absenta 
Eleonora Mihalca care s-a 
accidentat. suferind o 
smulgere de ligamente.

i
otăm pe I 
Magda- I

I
CĂLĂTORIE TRANSOCEANICA

MAR DEL PLATA BUCUREȘTI
I
I

uminicâ n-a fost o zi primâ- | 
văratică, cum r.e-am fi aștep
tat. A semănat mai mult I 
(ploaia și virilul sînt de vină I) | 
cu una de toamnă haină. Și, to
tuși, motociclistii s-au avîntat pe 

pantele de noroi ale concursului republi
can de motocros cu un curaj care, chiar 
si pentru sportivi, este demn de relevat. 
Mașinile au scurmat pămîntul moale, 
caii putere au nechezat mai aprig, 
purțîndu-și spre victorie încercatii jo
chei. La Vălenii de Munte s-a dat, de 
fapl, stcrt&l înfr-un nou sezon compe- 
titional in sportul nostru cu motor.

Politicos, traditional — dacă vreți — 
ar fi să le urăm acestor temerari pilot! 
succes în noul an. Și am putea s-o fa
cem fără să supărăm pe nimeni. Ceva 
ne oprește însă. Cum să le urezi suc
ces cînd știi că, de fapt, își reîncep ac
tivitatea aproape sub aceleași auspicii, 
de loc favorabile, cind parcul de ma- I 
sini — pentru cele 3 probe (viteză mo- I 
focros, dirt-track) este la fel de sărăcă- ’ 
cios, cînd activitatea internă și interna- | 
jională se rezumă la un cuantum redus I 
de competiții ? Băieții aceștia care au 
îmbrățișat un sport deosebit de greu, 
al căror principal atu nu este curai 
disperat, ci o îndeminare vecină cu mă
iestria, pot aduce tării o contribuție 
mult mai mare ia sporirea ț 
ei internațional dacă, In loc de a li 
se ura succes — sau o dată cu aceasta
— li s ar da o mină de ajutor. Desigur, 
ar fi — cel puțin în momentul de față
— absurd să pretindă cineva o fabrică 
de motociclete de capacitate medie si 
mare, sau importul masiv al unor ma
șini costisitoare din punct de vedere 
material. N-or fi însă prea greu (moto- 
crosul este un exemplu) să se doteze pu
ținele seefii care au mai rămas (le pu
tem număra pe degeiele unei singure 
miini) cu cîteva motociclete de viteză 
la nivelul celor folosite în cursele in- I 
ternaționale, dacă pe baza unui schimb | 
avantajos s ar aduce a.ergători străini
și s-ar trimite peste hotare un număr | 
mai mare de sportivi români, și dacă, 
folosind resursele interne, s-ar extinde 
la nivelul potențialului real activitolea 
pe motoretele .Carpafi'.

Avjnd exemplul bobului 'și al altor 
sporturi care trăiesc realmente cu spri- 
ținul federațiilor și al forului lor tutelar, 
se poate spune că și motociclismul ar 
putea repurta succese în cazul tn care 
vorbele ar fi insolite de fapte.

Băieții aceștia modești, fără pretenții, 
mai puțin gălăgioși decit alții, pot să 
iasă din anonimatul în care au alune
cat fără voia lor dacă în loc de a le 
ura succes — sau o dală cu aceasta —• 
le vom oferi credit si sprijin. Chiar dacă 
automobilismul cucerește teren în dauna 
motociclismului, sportul acesta este încă I 
la mare prețuire în rîndurile tineretului I 
de pretutindeni. Și un succes pe piș'eie 
de motocros sau de viteză prețuiește I 
mult, foarte mult. ■

Să nu uităm aceasta! ....... ■

I
I
I

irnă și interna- I
cuantum redus I
---v:_ - ---- _.j ■

eu, I
iul J

contribuție I 
prestigiului |

I

pare sănu

iurnăr I 
daco, I

BOGOTA 17 (Agerpres). — Tenisma.-._1 romă.. 
Ilie Năstase a repurtat un frumos succes ir. ere a- 
țional cîștigînd turneul de la Barrancuilla (Co
lumbia). Campionul României s-a comportat ex
celent în meciul final al probei de simplu, susur. 
în compania cehoslovacului Jan Nodes Primele 
două seturi au revenit cu 6—4. 6—4 lu; Nâs’.s-e Se 
părea că el va triumfa cu 3—0. Spre surprincerea 
numeroșilor spectatori, Kodes a avut însă o puter
nică revenire reușind să cîștige următoarele două 
seturi (8—10, 2—6) și să egaleze situația. In ulti
mul set, Năstase s-a întrecut pe sine, term:nine 
victories cu 6—3.

în semifinalele probei de dublu masculin, i.’.e 
Năstase și iugoslavul Z. Franuloviai au eliminat 
cu 6—4, 6—3, 6—2 pe Bowrey — Ruffels, prima 
pereche australiană.

Proba de simplu feminin a turneului a fost cîș- 
tigatâ de Julie Heldman 
(S.U.A.) care a întrecut-o cu 
5—7, 6—2. 6—3 pe Pat Bart- 
kowiez (S.U.A.), 5ar proba 
de dublu femei s-a încheiat 
cu victoria cuplului australian 
Margaret Smith Court — Judy 
Tegart învingător în finală 
cu 6—2, 6—4 în fața unei alte 
perechi australiene: Karen 
Krantzke — Keny Melville.

Proba de simplu

DE PE PlRTIILE DE SCHI DIN ȚARĂ
V

J

Amr-.rr-e de pe c-ca de argtnt de la Mar del Plata... N. Martinescu 
rreo < :o:e

_____________ aibă 
d re brale pe doi dintre medaliafii mondialelor; Gh. Berceanu 

(stingă) și C. Turturea
Foto i I. CORNEANU

CU ..FUERTES JOVENES RUMANOS ■ ■■

IȘIU « .
Hristache NAUM

Schiorii brașoveni și-au confir
mat valoarea și pe pîrtla Mogo- 
șa, care a găzduit în zilele de 15, 
16 martie „Cupa județelor*' la 
»chl — probe alpine. Rezultate 
tehnice : slalom special (2 manșe) 
junioare: 1. Daniela
(Brașov) 73,6 s, 2. Maria Cîmpeanu 
(Brașov) 74,4 s ; senioare : 1. Con
stanța Mîzgăreanu (Brașov) 77,5 s, 
3. Iolanda Griga (Maramureș) 
S0,4 s ; juniori : 1. N. Ghimbășan 
(Brașov) 62,8 s, 2. Ș. Cojocaru 
(Brașov) 64,7 s ; tineret ; 1.
V. Krompanskl (Maramureș) 99 3 
s, 2. L. Kokiko (Cluj) 108,4 s ; se
niori : 1. V. Crețoiu (Brașov) 102,3 
s, 2. Z. Kadar (Maramureș) 129,0 
s ; slalom uriaș (o singură manșă) 
junioare : 1. Daniela Munteanu
38.8 s, 2. Eva Mezel (Maramureș)
46.8 s ; senioare : 1. Constanța 
Mîzgăreanu 47,8 s, 2. Iolanda Gri
ga 55,3 s ; juniori: 1. ș. Cojocaru
36.1 s, 2. N. Ghimbășanu 36,3 s ; 
tineret : 1. D. Gomula (Brașov)
57.1 s, 2. L. Kokiko 57,9 s ; se
niori : Z. Kadar 60,7 s, 2. V. Cre
țoiu 65,1 s : clasament pe județe : 
1. Brașov 56 puncte, 2. Maramu
reș 73 p, 3. Cluj 89 p. In înche
iere a avut lcc un interesant con
curs al veteranilor.

Munteanu

tantul, cu sprijinul Consiliului 
Municipal București al U.G.S.R., 
tradiționala competiție „Cupa 
drumarllor". S-au prezentat la 
start peste 250 de sportive și spor
tivi din 18 asociații bucureștene, 
fapt care a transformat concursul 
intr-un autentic campionat al Ca
pitalei. Iată cîștigătoril : slalom 
special fete Roda Stolanovici 
(I.S.P.E.) ; slalom uriaș fete San
da Vincenz (I.P.C.M.) ; combina
ta alpina pe 2 probe fete Roda 
Stoianovici ; slalom special băieți 
Mihai Zink (I.P.B.) ; slalom uriaș 
băieți M. Zink ; combinata alpi
ni pe 2 probe M. Zink ; slalom 
special începători Valentin Barbu 
(I.C.M.A.) ; slalom special înce
pătoare Mlhaela Moșteanu 
(ICENERG) ; clasament general: 
1. Proiectantul 490 p ; 2. I.P.B. 717 
p : 3. I.S.P.E. 1 817 p ; 4. IPROMET
2 281 p ; 5. I.P.L. 2 306 p.

L. CUTCUDACHE, coresp.

MARGHIOLITA MATEI
1,72 m LA ÎNĂLȚIME
GALAȚI (prin telefon). Sala 

Dunărea a găzduit duminică 
un concurs atletic interjude- 
țean. Cu acest prilej, junioara 
Marghiolița Matei a realizat o 
frumoasă performanță, trecînd 
peste ștacheta înălțată la 1,72 
m.

AL. DOMUȚA, coresp.

★
Nu de mult, s-a disputat la Pre- 

•e&l, in organizarea A. S. Prolec-

VASILE COSTA CONCUREAZĂ LA MINSK
între 19 și 23 martie, la 

Minsk, vor avea loc întrece
rile de înot ale „Marelui pre
miu al ziarului Komsomols-

kaia Pravda“, la care vor lua 
startul și 3 înotători români: 
V. Costa, A. Șoptereanu și D. 
Nagbi.

Așa îi salutau, admirativ, 
mulți amatori ce sport, car 
și excursioniști veniți din 
toate țările continentului sud- 
american pentru farmecul re
numitei stațiuni de pe coasta 
argentiniană a Atlanticului, 
pe luptătorii români despre 
care, printre aîtele. presa 
arată că alcătifesa .cea mai 
comunicativă echipă a cam
pionatelor".

O explicație ia plus și pen
tru faptul că deși trecuse de 
miezul nopții, pe strada Mo
reno, în fața și în holul ho
telului Punta del Este nu
meroși suporteri veniseră 
să-și ia rămas bun de la a- 
ceștj „puternici tineri ro
mâni" cărora le-au dăruit nu 
numai aplauzeLe din sălile 
Cazinoului, ci și întreaga lor 
simpatie.

■ Cu autocarul spre Buenoș 
Aires' ■ Prima... pană I
■ Recital oferit de un cam
pion mondial ■ _£e-a_ pâțiț 
Berceanu la Dakar C Liniș^ 
te! Povestește nea Bați...
■ însemnări și interviuri

Reportajul călătoriei trans
oceanice, spre București, în
cepe așadar într-una din fru

moasele nopți argentinîene 
ale toamnei abia sosite pe a- 
ceste meleaguri. Ne aștepta 
un drum lung, de aproape 
15 000 de kilometri. Tirnp des
tul pentru Impresii și inter
viuri. eo.-.semnate — aș spune 
la rece dacă termometrul n-ar 
arăta încă 30° — după febra 
emoțiilor, după acele zile de 
maximă încordare petrecute 
în sălile Cazinoului din Mar 
de) Plata, in cursa pasionan
tă dar pentru unii epuizan
tă. a medaliilor.

Plecăm cu autocarul spre 
Buenos Aires. Peste 400 de 
kilometri pe o șosea foarte 
circulată, unde numai rare
ori, pe poițiunj reduse este 
permisă o viteză mai mare de 
60 km/h. Ni se spune eă dru
mul nu va dura mai mult de 
7 ore, dar o pană anulează 
pronosticul simpaticului șofer 
argentinian. Trebuie să aș
teptăm altă mașină. Și asta 
va însemna mai mult de pa
tru ore în plus.

Buna dispoziție generală se 
menține. Sirnion Popescu a 
început să cînte duioasele me
lodii de pe Ttrnave și toată 
lumea recunoaște că noul 
campion al lumii este prim- 
solistul echipei. Secondat, 
însă, de maestrul Cornea nu

care încet, încet, risipește im
presia reporterului că are în 
față un reputat specialist 
preocupat numai de procedee 
tehnice, de planuri de pre
gătire, de puncte și .tușuri”. 

Ceasurile trec, totuși, greu. 
Noroc eu «îte un «întec, «u 
cite o glumă Ultima, poves
tită de doctorul Nicolae La- 
zăr, îl are ca erou pe proas
pătul campion .mondial, 
Gheorghe Berceanu, pe care 
toți îl strigă (și el nu se su
pără) „ăl mic 1“ La Dakar, 
cînd să se urce în avion, Ber
ceanu a fost oprit eîteva cli
pe de cineva din personalul 
aeroportului care, crezînd eă 
are de-a-face cu un copil, l-a 
întrebat eu toată seriozitatea 
unde-i sînt.. părinții I Și tot 
eu Berceanu. întrebat, poate 
și cu puțină ironie, ce sport 
face, Berceanu i-a răspuns cu
riosului interlocutor .• bas
chet I

Dar acum se așterne li
niștea. Arbitrul internațional 
Valentin Bați, «are și la Mar 
del Plata a primit aprecieri 
deosebit de elogioase, poves
tește din cele 16 ediții ale 
campionatelor mondiale la 
care a fost prezent Și are a- 
tîtea de povestit nea Bați, o- 
mul «are de 40 de ani dăru

iește, cu statornică pasiune, 
sportului luptelor toate pu
terile și priceperea lut „Să 
fiți mîndri, băieți, de succese
le din Argentina. A fost — 
să știți de la mine — cea mai 
gtea ediție a campionatelor 
mondiale*.

Soarele și-a reînceput joa
ca, aruneînd lumini și umbre 
spre apele de argint ale 
Atlanticului, spre așezările 
înconjurate de iuxurianta ve
getație argentiniană.
B Cîteva ceasuri — oaspeții 
Capitalei RS Stadionul lui Ri- 
ver Plata reamintește startul 
fotbalistic din țară S Ce bine 
e să știi cînd și cum să gă-_ 
sești cuvinte potrivite ■ Fe- 
licitâri la hotelul Eibar

Buenos Aires, Grădini în
tinse, flori de un colorit în
cântător, tangouri argentinie- 
ne. Pentru cîteva minute — 
cunoștință cu impunătoarea 
construcție a stadionului lui 
River Piața, echipa «are de
ține recordul de suporteri. Și, 
cum lesne vă puteți imagina, 
de aici pînă la o încinsă și

Dan GARLEȘTEANU

(Gontinuare tn pag aia)
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tea, deschis, să afirm — 
pentru a cîta oară ?l — 

că îl simpatizez de mult pe 
antrenorul Constantin Teaș
că. Credeți-mă, nu-i ușor să 
faai o asemenea precizare 
cînd locuiești în Clui oraș de 
unde Constantin Teașcă a ple
cat așa cum a plecat. Nădăj- 
duiesa că afirmația de mai 
sus nu mă va obliga să-ml 
schimb geamurile în fiecare

lumea are nevoie. Abilitatea, 
îndemînarea, atribute necesa
re în arenă, acolo unde se 
ciocnesc, se luptă jucătorii, au 
migrat pe stradă. în birouri 
la oameni cu funcții ce le-au 
folosit cu intenția să împie
dice, să provoace... Și au reu
șit !“.

Sînt departe de a profesa 
naivitatea cupă care antreno
rul Constantin Teașcă ar fi 
un mielușel. Nu, nici poveste l

IN PLUTON-PRIMELE CONCURSURI,să Este adevărat că antreno
rul Constantin Teașcă — atît 
îr. cadrul clubului Universita- 
tea-Cl’jj. dt ți in cadrul se
lecționatei — a purces la pri
meniri adînd, încercînd să 
dinamiteze ideea „senatorilor 
de drept*, tentînd. deci, un 
experiment, dar neîngăduin- 
du-l-se să-și finiseze experi
mentul ? Este adevărat Este 
adevărat că Vniversitatea- 
CluJ are, acum, o formație 
tinără, cu un potențial valo
ros și, din 
formații, un 
C. Teașcă a 
de un an. a 
meci egal din Anglia ? Da, 
este adevărat Este adevărat 
că, acum, cel puțin într-o a- 

presei sporti- 
combătea fo- 
pe C. Teașcă, 

încetățenit 
.experi-

Wem- 
Nu- 

dacă 
vom gîndi cinstit și corect 
pină la capăt, vom vedea, că, 
deși nu vorbește nimeni des
pre aceasta, .experimentul 
Wembley* are la bază multe 
dintre ideile lui G Teașcă. 
Dar nimeni nu se ostenește 
să-și mai amintească arest 
lucru. Este adevărat că, în- 
tr-un climat fotbalistic leșios 
ți arbitrar, e necesar un an
trenor în permanentă eferves
cență, pătimaș chiar, mereu 
dornic de nou, un certat cu 
conservatorismul ți rutina ? 
Da. Este G Teașcă un ase
menea antrenor ? Da, este.

Evident, medalia are rever
sul ei.

Antrenorul Constantin 
Teașcă este foarte dificil, pă
timaș uneori fără luciditate, 
uneori — tocmai el care re- 
neagă conservatorismul — 
ancorat într-o idee ce merită 
a fi părăsită.

Toate acestea sînt adevăra
te. Dar nu mai puțin adevărat 
este că, fără antrenorul Con
stantin Teașcă în primele rin- 
duri ale pregătirilor noastre 
fotbalistice, numai fotbalul 
nostru are de pierdut

Cine nu-ml va da dreptate 7

PRIMELE CONSTATĂRI

numită 
re, cea

„CAZUL"TEAȘCA
săptămînă. Simpatizîndu-1 pe 
C. Teașcă nu înseamnă că 
ideile noastre sînt identice 
în materie de fotbal. El este 
— și-l privește — pentru _a- 
părarea „în linie1*. Eu sînt 
pentru apărarea .la om**. Toc
mai de aceea îi dedin rindu
rile de față. Și le voi începe, 
transcriind un fragment din- 
tr-o scrisoare pe care mi-a 
trimis-o recent: „Nu am să 
vă mai răpesc timpul, dar 
după cum vedeți nu mai sînt 
în Cluj! Și nu de un „fir de 
iarbă" am fost ațițat, așa cum 
mi se prevedea. (La reveni
rea lui C. Teașcă la „U“ Cluj, 
scrisesem un articol în care 
îmi exprimam speranța eă 
nu-și va lua zborul iăsindu-se 
ațîțat de iarba de pe gazo
nul clujean). Ci de o adevă
rată conspirație prilejuită de 
mediocritatea înconjurătoare 
ce se vrea conducătoare atot- 
pricepută. Cum bine știți, 
pentru mine fotbalul (sportul) 
este o activitate culturală și 
socială pătrunsă de tehnică, 
de știință, care se adaugă ce
lorlalte activități cotidiene ce 
ajută omul în toate direcțiile, 
solicitîndu-i inițiativa crea
toare și contribuind la for
marea cetățeanului conștient 
și responsabil de care toată

dreptul său „Ia cuvint* 
egal cu al oricăruia din- 

pe care

Dar 
este 
tre noi. Rindurile 
le-am citat, chiar dacă oare
cum dure și nepomenind ni
mic despre scăderile autoru
lui lor, implică unele pro
bleme asupra cărora trebuie 
să reflectăm. Spre mai binele 
fotbalului nostru.

Citez dteva din probleme
le implicate din rindurile lui 
C. Teașcă.

Este adevărat că există nu
meroase cluburi de fotbal 
unde, săptămînal, antrenorii 
sînt sub presiune — deoare
ce se găsesc „responsabili 
pricepuți* care să le sugereze 
alcătuirea formației după cri
terii personale și. după ace
leași criterii, tactica de joc ? 
Da, este adevărat Am citit 
în presă, pe această temă, nu
meroase scrisori de protest 
a!e antrenoriior. Este adevă
rat că între antrenorii fede
rali au existat, ți există, a- 
dînci disensiuni, datorită că
rora fotbalul nostru a sufe
rit ți suferă profund, iar u- 
nul dintre permanențil „țapi 
de bătaie* a fost Constantin 
Teașcă 7 Este adevărat, am 
citit numeroase artieole, pe 
această temă, apărute In pre-

rindurile acestei 
jucător, cu 
lucrat mai 
strălucit în

ea re 
bine 
acel

a fort admit Ia start 
cS i-a lipsit... echipa- 
reglementar. Și acest 

va trebui discutat »e-

parte a 
care îl

cos 
s-a 
formula 
mentul 
bley ?* Da. 
mai că.

Sezonul 1969 s-a deschis du
minică la Vălenii de Munte, 
unde s-a desfășurat prima e- 
tapă din cadrul concursului re
publican de motocros. în legă
tură cu competiția inaugurală 
am considerat util să stăm de 
vorbă cu tovarășul G. Morrr.o- 
cea. secretarul federației de 
specialitate. Din convorbirea 
avută am desprins următoarele.

Competiția s-a desfășurat pe 
un traseu mult Îngreuiat din 
cauza ploii, care căzuse in tot 
cursul nopții, ceea ce a supus 
pe concurenți unui examen 
deosebit de greu. Peste 8.000 
de spectatori (concursul a con
stituit un eveniment inedit 
pentru localnici) s-au înșiruit 
pe marginea traseului (un cir
cuit de 1500 m) cu 
rație adecvată unei 
probe.

Primele Întreceri 
primele constatări. Organizato
rii, asociația sportivă Locomo
tiva Ploiești și organele de re
sort din Văleni, s-au străduit 
să corespundă importantei sar
cini avute și au reușit in bună 
măsură. In ce privește concu- 
renții de la categoria tineret, o 
bună parte dintre ei nu au 
reușit să îndeplinească bare
mul cerut la antrenamentul o- 
ficial șl, deci, nu au fost admiși 
în concurs. Rezultă că antre
norii respectivi trebuie să a- 
corde o mal mare grijă în pre
gătirea sportivilor cit șl a mo
toarelor.

Referindu-ne la sportivii 
fruntași, unii dintre el au ma
nifestat carențe. De pildă, M, 
Dănescu șl P. Paxino au evo
luat sub așteptări, iar E. Sel-

ce numai

6 luni?

o configu- 
astfel de

șl, firește,

In curlnd...
seniori Șt. Chitu (Stea- 
ocupat primul loc tota- 

9 puncte. Cu punctaj e-

com- 
clasat 
urmat 
(Stea-

ler nu 
pentru 
mentul 
capitol
rios, lntrucit e vorba de a ee 
asigura obținerea unui grad de 
pregătire necesar concursurilor 
de amploare la care vom par
ticipa

La
ua) a 
lizind
gal, Puiu Ovidiu (Steagul roșu 
Brașov), care a avut o 
portare constantă, s-a 
pe locul al doilea ; au 
în ordine Aurel lonescu
ua), Traian Macarie (Metalul 
București), acesta In revenire, 
și Cr. Dovids (Metalul Buc.) 
care insă a utilizat o motoci
cletă mai uzată. La juniori 
victoria a revenit lui T. 
noiu (Steaua), urmat da 
Ion (Steaua) șl Liviu 
(Locomotiva Ploiești).

Bălă- 
IWarin 
Ichim

C. M. DE HOCHEI PE GHEATĂ
LA TELEVIZIUNE

A
MASCULIN

1. Dinamo
2. Steaua

18 14
16 14

1
1

3. Poli. Galați 15 11 4
4. Rapid 15 10 B
5. Tractorul Bv. 15 9 6
6. Viitorul Bacău 16 8 8
7. Poli. Timiș. 15 7 8
8. Farul 16 5 11
9. Petrolul 15 5 10

10. Celuloza
Brăila 15 4 11

11. Poli. Cluj 15 8 12
12. Progresul 15 2 13

FEMININ

1. Rapid ; 16 14 2
2. Dinamo .( 15 14 1
3. Penicilina Iași 15 13 2
4. Farul 35 10 5
5. C.S.M. Sibiu 13 9 6
6. Unlv. Timiș. ; 15 7 8
7. C.P.B. 15 8 9
8. Medicina Buc, X15 8 9
9. I.E.F.S. >’15 4 11

10, Cluj 16 3 13
11. Ceahlăul P.

Neamț 15 3 12
12. Univ. Craiova 15 2 13

44:1» 3» 
44:1» 2» 
25:20 M 
20:22 23
20:20
21:31
20:30
20:39
22:33

18:37 
14:41
17:41

24
24
23
21
28

19
18
17

30
29
28
25
24

21
21
13
19

15:40 
10:42

18
17

REZULTATE DIN DIVIZIA B

MASCULIN, seria I : Pedagogie 
Tg. Mureș — Minerul Bala Mare
2— 3, Ind. slrmei C. Turzil — Me
talul Hunedoara 3—1, C.F.R. Cluj 
— A.S.A. Sibiu 3—0, C.F.R. Timi
șoara — Universitatea Timișoara
3— 2, Voința Baia Mare — Gloria 
Arad 3—1, Alumina Oradea — 
Cooperatorul Ș. Silvaniel 3—1; 
seria a II-a : Universitatea Bucu
rești — I.E F.S. 0—3, Medicina 
București — Politehnica Brașov 
3—2, Construcții București — Pro
gresul Suceava 2—3, Vagonul Plo
iești — Semănătoarea București 
3-1, Politehnica Iași — Electro- 
putere Craiova 3—1, Universitatea 
Craiova — Știința Petroșenl 2—1.

FEMININ, seria I s Corvinul 
Deva — Politehnica Brașov 3—1, 
Medicina Cluj — Drapelul roșu 
Sibiu 3—1, Tricotajul Brașov — 
Sănătatea Arad 3—1 ; seria a n-a: 
Progresul București — Flacăra 
roșie București 3—lf Viitorul 
București — Progresul Rm. Sărat 
3—0, Politehnica Galați — Con
structorul București 3—2, Univer
sitatea Iași — A.S.E. București 
3—2.

(Urmare din pag. I)

șește vîrsta junioratului — a- 
tletul părăsește Ș.S.A. Școala, 
profesorii ei trebuie să se îngri
jească de viitorul sportiv al 
foștilor lor elevi ? Sînt stator
nicite relații între profesorii 
școlii și antrenorii cluburilor 
cu secții de atletism 7

R. Sportivii sint sfătuiți să-și 
urmeze pregătirea la cluburi. 
Anul acesta, unul dintre atleți! 
noștri a trecut la C.A.U., altul 
la Steaua. Unii dintre profeso
rii noștri sînt și antrenori Ia 
diferite cluburi și continuă să-și 
pregătească sportivii devenit! 
seniori, iar alți profesori fac 
același lucru în mod voluntar. 
Este cazul prof. Tr. Nicolau — 
care-1 pregătește voluntar pe 
Gligor de la Steaua, al prof. 
— lonescu — cu N. Gagea de 

C.A.U.. al prof. C. Spiridon 
cu Costache de la Dinamo, 
prof. Eveline Tudorache — 
Hidioșanu de la C.A.U. și al

T. 
la
ai 
cu _____
altora. 'Acordăm grijă perma
nentă pentru crearea unor cit 
mai bune relații între profe
sorii noștri și antrenorii de la 
cluburi. In momentul de fată 
încercăm să tinărim niște fișe 
tip in care să inserăm toate 
datele sportivului, evoluția lui, 
principalele calități, precum și 
carențele, fișe care să-i înso
țească pe atleți la noile lor 
cluburi.

I. Activitatea profesorilor de 
educație fizică este judecată 
prin prisma unui barem de 
punctaj (grupa de performan
tă) și a numărului de începă
tori pe care ii au tn pregătire.

Al. CAPRARIU

Time-out pentru Dinamo. DinamovlștU, foarte receptivi la afararUe antrenoru
lui Dan Niculescu, vor dovedi in continuare e* minutul de odihnă Io-* fost 

util
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PE MARGINEA DERBIULUI DINAMO-STEAUA

SPECIALIȘTII AU CIJVINIIJL...
Recentul derbi DINAMO — 

STEAUA șt Învățămintele sala 
continuă să preocup» pe majori
tatea specialiștilor din domeniul 
baschetului. Cu atit mai mult, cu 
cit cele două echipe fruntașe 
furnizează, ca de obicei, majori
tatea componenților lotului națio-

MECIUL DINAMO — STEAUA 
IN CIFRE ȘI PROCENTAJE 

DINAMO : 143 la aruncări 
libere (64%) ; 2714 la arun
cări de la semidistauțA și dis
tanță (îV/o» ; 2416 la aruncări 
de sub panou (tS5-) ; 23 de 
recuperări tn apărare și » tn 
atac : 6 pase greșite — i gre
șeli de tehnică — procentaj de 
greșeli 17%.

STEAUA : 1»» Ia aruncări 
libere (30’J ; 37 15 ta aruncări 
de la «emidistanțâ șl distantă 
(40%) ; MU la aruncări de 
sub panou (61 ,) ; 17 recupe
rări tn apărare șl » tn atac ; 
3 pase greșite — » greșeli de 
tehnică — procentaj de gre- 
șeU 13%.

nal, care are In fata sa un bog it 
sezon competițional.

Care au fost atuurile dintmo* 
viștilor (a fia ți acum la un singur 
pas — turneul final — de tn>-) 
în partida de slmbătâ ? De ce a 
pierdut din nou Steaua ? dim 
cuvintul specialiștilor,

Prof. ALEXANDRU POPESCU 
— antrenor al lotului național: „In 
primul rind vreau sâ remarc de-

r

un Joc 
tar.va 
noa ta 
anâ’jr.

■
: mat 
Xot»

L IMa. Bcc. îl » 1 U
îl 17 4 nw-ir.i i»

L Bv. n 14 T 1*67.197 »
«. Laparf Bac. •1 ii 9 1S9-1Q9 XB
L .V* O«j n m H i»-ia 13
t TUB. îl M U UM-im J1
9. î n t U BS9-UXJ M
L Ni;. GL a > n 1C77-1X3 W
9. LC H_F. îl 9 U 104-1674 9

>♦ FVL Bv. n t 14 U9-?«97 9
ÎL Farwl C-ta. îl 7 U ITTS-1414 »
U. FML Ufi îl X 19 LXn iTK 8

Profnmu! ul e*>pe CS—8

ECHIPA SAPTAMINII 
NOVAC — NOSJEVKJ — DLACONE5CU — DEMIAN — V. POPA

Pa această bază sint afectate 
și orele din program. Socotiți 
că este suficient de bine înțe
leasă rațiunea care e stat la 
baza acestei hotăriri, că pune
rea ei in practică nu aduce u- 
nele prejudicii procesului in- 
structiv-educativ ? Și, in con
cordanță cu aceasta, credeți că 
sistemul de recompensare a an
trenorilor și profesorilor care 
depistează și pregătesc, pină Ia 
un anumit nivel, sportivul este 
echitabil ?

R. Normarea este judicios in-

PRIORITATE pentru acest 
sport al sporturilor. Cum ve
deți, Intr-un viitor apropiat, 
realizarea acestui deziderat pe 
toate planurile — bază mate
rială, selecție preferențială, sis
tem competițional ?

R. Cel care nu trece prin a- 
tletism nu poate să devină un 
sportiv complet in nici • dis
ciplină. Locul atletismului este 
bine definit in programa șco
lară. Sini insă multi profesori 
de educație fizică care nu • 
respectă. Se invocă motivul 11 p-

Prioritate
atletismului!

tocmită. O grupă de începători 
are 15—20 de elevi și este nor
mată cu 6 ore pe săptămină. 
La avansați, profesorul are po
sibilitatea să lucreze cu grupe 
foarte mici, dacă are atleți cu 
calificare sportivă mare. Gru
pa are 12 ore pe săptămină 
afectate pentru pregătire. Ți- 
nînd cont că un maestru al 
sportului este punctat cu 75 p, 
un sportiv de cat. I cu 50 p, 
unul de cat. a II-a cu 25 p 
ș.a.m.d. reiese că se poate In

sunet se găsesc o droaie de an
trenori care-și revendică pater
nitatea. Din ceea ce cunosc vă 
pot spune că de multe ori unii 
dintre acești așa-ziși părinți al 
sportivului și-au renegat „co
pilul" ca lipsit de talent. Cind 
un alt antrenor a reușit să-i 
aducă Ia nivel de performanță 
iți amintește și antrenorul in 
cauză că sportivul a trecut 
cindva pe Ia el. Uită insă in 
ce condiții...

L Iubitorii atletismului cer

sei bazei materiale. Se cunoaș
te insă că este mai ușor să a- 
menajezi sectoare pentru a- 
tlelism decit terenuri pentru 
jocuri.

Ar fi, fără indoială, excelent 
dacă toți factorii și-ar îndrep
ta atenția spre atletism și i-ar 
crea prioritate. Dar, referindu- 
mă Ia școala noastră, anul a- 
cesta — de pildă — nu vom pu
tea organiza taberele de pri
măvară din lipsă de fonduri, 
deși aceste tabere și-au dove-

în această săptămînă, ama
torii de sport șl, In special, 
cei de hochei vor sta, poate 
mai mult ca niciodată, în fața 
televizoarelor, pentru a ur
mări cele mai importante mo
mente ale luptei pentru titlul 
mondial. Iată programul trans
misiilor din aceste zile 1 
marți, ora 13 : Cehoslovacia— 
Finlanda-; ora 21: U.R.S.S. — 
Canada ) miercuri, ora 21 s 
Cehoslovacia — Suedia; Joi, 
ora 20 : Canada — S.U.A. ; vi
neri, ora 17: Canada — Sue
dia ; ora 21: U.R.S.S. — Ceho
slovacia ; «Îmbată, ora 17: Fin
landa — S.U.A î duminică, 
ora 13: U.R.S.S. — S.U.A.; 
ora 21: Cehoslovacia — Ca
nada.

Ciclismul de șosea are o si
tuație specială. El nu poate fi 
practicat decit atunci cînd con
dițiile atmosferice permit o 
desfășurare cit de cit normală 
curselor de fond. De aceea, o 
bună parte a anului alergăto
rii sint obligați la repaus. Este 
o situație cu care — vrînd-ne- 
vrind — trebuie să fim de acord. 
De aici însă și pînă la a pre
lungi sine die perioada de in
activitate competițională este o 
cale lungă pe care numai fede
rația noastră de specialitate și, 
după exemplul ei, comisiile lo
cale de ciclism o pot parcurge 
cu ușurință și dezinteres...

Practic, sezonul competițio- 
na] al curselor de fond începe, 
cu obișnuitele ..curse de tato
nare", cam la sfîrșltul lui mar
tie — începutul lui aprilie. Ac
tivitatea se încheie, de cele mai 
multe ori, la începutul lumi 
septembrie. Deci, 5—0 luni pe 
an de activitate, 5—0 luni în 
care alergătorii trebuie să ur
ce pe graficul formei sportive, 
să realizeze performanțe și, 
apoi, să efectueze obișnuita co- 
borire. Fără Îndoială, pe un 
spațiu atit de mic nici cei mai 
mari antrenori — fie ei Sioli, 
Oubron, Seleșnev sau alții, nici 
cei mai mari cicliști din isto
ria sportului cu pedale — chiar 
dacă ar fi să-i numim pe Cop- 
pi. Bartali, Riviere, Anquetil, 
Merckx sau Gimondi nu vor 
putea să-și etaleze cunoștințele, 
talentul. Spațiul de timp este 
mult prea mic, finalul sezonu
lui găsindu-i pe alergători chiar 
în perioada cînd au reușit să a- 
tingă forma sportivă maximă. 
Apoi, perioada de inactivitate 
inadmisibil de mare șterge — 
ca un neiertător burete — toate 
acumulările din sezonul pre
cedent. Un ciclist care dorește 
să realizeze performanțe de 
primă mărime nu-șl poate per
mite un repaus mal mare de 
30 de zile, după care — in mod 
obligatoriu — are datoria să-și 
reia pregătirea (gradată. începu
tă cu perioada de ozonare, cu 
antrenamente individuale șt în 
colectiv), iar — după un timp 
relativ scurt — programul de 
competiții. Nu există — lntr-o 
anumită perioadă — antrena-

ment mai bun, mai eficient; 
mai folositor decit competiția. 
Ea singură poate răspundă la 
toate capitolele pregătirii : tac
tic, fizic, tehnic. întrecerea o- 
bișnuiește ciclistul cu dificul
tățile alergării în pluton, il sti
mulează pentru un ritm mai 
rapid, ii dă posibilitatea să-și 
perfecționeze sprintul final.

Desigur, mulți dintre tehni
cienii noștri și chiar dintre a- 
lergători cunosc această teorie. 
Se naște însă întrebarea : cum 
se poate realiza, in condițiile 
noastre atmosferice, un astfel 
de program ? Fără îndoială, 
Bucureștii nu pot permite un 
amplu program competițional 
pentru rutieri. Dar, sint în țara 
noastră localități care, în con
dițiile unei ierni deosebit de 
aspre, cum a fost cea din acest 
an. au beneficiat, totuși, de o 
climă foarte blîndă. în împreju
rimile Reșiței, ca să dau un 
singur exemplu, temperatura 
aerului se ridica la plus 15 gra
ds Celsius atunci cind la Bucu
rești termometrul arăta multe 
grade minus. De ce să nu fo
losim aceste locuri cu climă 
adecvată pentru organizarea 
competițiilor și să privim cu 
calm și nepăsare troienele din 
jurul Bucureștilor ? De ce să 
inchelem activitatea competi- 
țională intr-o perioadă cînd 
vremea este încă foarte favo
rabilă (septembrie, octombrie 
și o parts din noiembrie) ? Tn 
mod firesc, lucrurile despre 
care vorbesc implică o serie de 
dificultăți. Poate acesta este 
motivul pentru care federația 
și comisiile locale stau liniștite. 
De ce, In fond, să-și asume a- 
numite riscuri, răspunderi, cînd 
iarna oferă un prilej atît de 
bun pentru a dormi lingă focul 
molcom al sobei ? Ciclismul nu 
poate progresa însă In aceste 
condiții. Cea mai importan'ă 
dintre cerințele sale est/ mă
rirea cuantumului de ac/hlitate 
competițională și Biroul>F. R. 
Ciclism are datoria să-i '■ tragă 
Ia răspundere pe cel care nu 
vor să-și aducă contribuția la 
realizarea ei.

Marin NICULESCU

DIN COlIlIl BIND Ml
PERFORMANTA ESTE EXPRESIA PREGĂTIRII

Un alt eveniment pugilistic 
no va rețin» atenția in această 
săptămină. Este vorba de În
trecerile din cadrul etapei de 
zone a campionatului național 
de box.

Cu miri modificări în regu- 
lamert-J de organizare. cam
pionatul național s-a desfășurat 
r.mp de «proape îl de ani cam 
după aceeași formulă.

De-a lungul anilor am avut
— den păcate — numeroase ca
zuri cind s-au lntilnit, pe rin
gul campionatelor, adversari cu 
e prea mare diferență de clasă 
r pregătire sportivă. Și In a- 
ceste cazuri n-a avut de sufe
rit numai spectacolul sportiv. 
Credem că ele s-au datorat, în 
general, unor motiva car» au 
a geneză mult mai profundă 
decit regulamentul sau organi
zarea. E« s-ar localiza tn în
suși sistemul nostru competi- 
ponal la box, în concepția des
pre Întrecere și spectacol spor
tiv. Fiecare vrea să cucereas
că victorii, titluri, performante
— cit mai repede și mai ales — 
dl mal multe. E un lucru — 
s-ar părea Cresc — meritoriu.

Dar nu trebuie să sa uite nici 
un moment că această colecțio
nare de titluri și medalii tre
buie să fie Încoronarea unor 
calități și posibilități, unor cu
noștințe și inițiative creatoare 
acumulate și perfecționate in 
urma unei munci Îndelungate 
ți pricepute. Performantele !n- 
timplătoare sint aproape de 
r.econceput în actualul stadiu 
de dezvoitare a pregătirii spor
tive. De aceea, nu performan
ta in sine trebuia să stea în 
atenția activiștilor, antrenorilor 
și sportivilor, ci in special pre
gătirea. Dacă această pregătire 
este priceput condusă, con
struită și efectuată după reguli 
metodice și experiență profun
dă, ea aduce cu sine perfor
mante. Cu alta cuvinte, per
formanța este expresia pre
gătirii.

Vreau să subliniez două lu
cruri. Primul ar fi că actualul 
sistem de desfășurare a cam
pionatelor republicane la oox 
ridică multe, chiar prea multe, 
semne de întrebare. Tot mai 
des se ridică voci pentru modi
ficarea lui. In paginile ziarelor 
și revistelor au și apărut pro
puneri de Îmbunătățire. Voi 
mai adăuga unele păreri cu o

viitoare. Dar cel mal

Micii «-tocrobiliști trucureș- 
teni <int mii harnici decit au- 
tooM>t>Cișui_ mari. Duminică 

ei au participat la 
primul concurs de carting al 
anului, organizat in piața din 
vecinătatea Consiliului popular 
al sectorului 8 (Bulevardul Ba
ta Manta). I-a volanul unor 
carturi eu motoare Metr om 
șt) cxne). construite de tinerii 
competitori Înșiși, s-au lntilnit 
două echipe de piloț. una de 
la cercul de automobilism 
r>' n‘ de la Liceul Ion 
culce și alta de la Palatul 
oierilor. Orice competiție 
brjie să dea la iveală un In- 
vungâtoe. Duminică a fost o 
excepție : meciul „Ascalin" — 
Palatul pionierilor s-a terminat

la egalitate, cîștigător fiind de
clarat cartingul, acest sport 
atit de atrăgător pentru ține

ocazie 
important lucru ar fi ca FR. 
Box să ia In considerare acesta 
fapte, să analizeze și să treacă 
la măsuri de îmbunătățire. 
Mi-aș permite să reamintesc 
insă că aceste măsuri trebuie să 
fie profunde, căutind să cuprin
dă in sfera lor întregul ansam« 
blu al sistemului competițional, 
cu toate fațetele lui.

Al doilea lucru, care se re
feră la probleme directe și i- 
mediate, ar fi aspectul pregăti
rii și prezentării la zonele cam
pionatului. Și anul acestaAin- 
trecerile se vor desfășura ii^li- 
ferita orașe cu tradiție mai bo
gată in box. Este necesar ca 
organizatorii să transforme re
uniunile în adevărate eveni
mente sportive. Popularizarea 
și fastul întrecerilor credem că 
trebuie să preocupe în cea mai 
mare măsură forurile compe
tente. Iar antrenorii și sportivii 
vor trebui să înțeleagă, o dată 
mai mult, că dacă performanța 
contează deosebit, apoi nici 
participarea la un nivel cit 
mai bun nu este de neglijat. 
Ei trebuie să-și dovedească po
sibilitățile și priceperea prin 
evoluții cit mai promițătoare, 
de un nivel spectacular cit mai 
înalt, care să ateste Iscusința 
și pregătirea metodică, expe
riența și imaginația creatoare. 
Credem că pe toți factorii de 
răspundere ar trebui să-i in
tereseze evoluția pe ring, chiar 
dacă ea nu va duce la rezultate 
imediate, convinși fiind că per
formanțele nu vor întîrzia.

dit. In anii trecuti. marea lor 
utilitate. Foaie eă îndrept iu
da-ne atenția mai mult spre 
generațiile tinere de atlet! vom 
reuși să creăm pentru atletism 
un teren favorabil in viitor. Mă 
(tadena la rărpindirta M ge
nerală. care să asigure • dez
voltare fizică optimă tiaeretu- 
lui. precum și la crearea unei 
puternice baze de masă pentru 
atletismul de preformanță.

I. Jun:orii au in decursul a- 
r.ului obiective competiționale. 
Ei participă la campionatele 
naționale (de juniori, școlare), 
luptă pentru realizarea recor
durilor. Se inttmplâ Insă ca a- 
ceste obiective să devină un 
scop tn sine. Credeți că o ast
fel de optică impietează asu
pra evoluției ulterioare a spor
tivului și asupra atletismului 
nostru in general ?

R. Nu consider că forțarea 
juniorului pentru realizarea re
cordurilor și ciștigarea titluri
lor stopează evoluția sa ulte
rioară. Aceste obiective sint 
necesare. Aș propune insă cn 
recordurile să fie omologate 
numai in condițiile unor com
petiții oficiale. Dificultățile in 
evoluția sportivului se nasc din 
diferența structurală existentă 
intre metodica de pregătire a 
juniorului și cea a seniorului. 
Neconcordanța din perioada de 
trecere de la o metodică Ia alta 
generează rezultate negative.

In numărul de joi al ziarului 
nostru vom publica răspunsu
rile date la cele 5 întrebări 
de prof. NICOLAE MARAȘES- 
CU — antrenor federal la 
atletism.

Eustafiu MĂRGĂRIT
maestru al sportului
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ÎN PATRIA FOTBALULUI 
$1A CAMPIOANEI MONDIALE (II)

ACOLO UNDE TRONEAZĂ BUSTUL LUI H. CHAPMAN
După ce am fost martorii mag

nificei explozii de vitalitate din 
Hyde Park a marii mase de ju
cători londonezi, am luat, a doua 
el, primul contact cu oficialita
tea sporHvă, in persoana d-lul 
Denis Follows, secretarul general 
al Federației engleze de fotbal. 
Am aflat, astfel, că vom porni la 
Înfăptuirea misiunii Încredințate 
de' F.R.F, chiar din acea zl de 
luni, 16 decembrie, prin vizita pe 
care o vom face clubului londo
nez Arsenal. „Sîntețl așteptați la 
stadionul Highbury, la ora 12* — 
ne-a comunicat dl. Follows.

De la hotelul „Rubens*, unde lo
cuiam, am luat metroul care ne-a 
dus ptnă la poarta stadionului din 
acest tipic cartier muncitoresc, 
unde activează 
Arsenal.

Același drum 
curgem timp de 
urmări întreaga 
structura iul organizatorică șl ad
ministrativă, dar, mal ales, pro
cesul de pregătire pe care jucă
torii trebuie să-l îndeplinească In 
ciclul săptămînal.

In fața porții stadionului, am 
avut un prim Indiciu al recunoș
tinței pe care clubul Arsenal o 
păstrează marelui său antrenor 
de-acum citeva decenii t bustul 
lui H. CHAPMAN tronează acolo, 
spre a aminti jucătorilor de as
tăzi nu numai gloria de care s-a 
bucurat echipa in trecut, dar șl 
puterea de creație a acestui mare 
specialiste, care a făurit sistemul 
cu trei fundași, născut din fer
voarea căutărilor sale, din dorin
ța aprigă de-a găsi cea mal po
trivită formulă pentru valorifi
carea calităților unor renumițl re
prezentanți al soccerulul englez.

Șl in frumosul program tipărit 
pe hlrtle cretată pentru partida 
din săptămlna aoeea (cu West 
Bromwich Albion) sentimentul da 
recunoștință era exprimat Intr-un 
evocator articol, de către unul din
tre veteranii presei sportive en
gleze, James Connolly, ds la 
„Sunday Express".

„Să-l uităm pe Herbert Chap
man... Să n« debarasăm de acest 
bust din holul Arsenalului... Să 
uităm trecutul și si trăim pentru

„tunarii* da la

aveam tă-1 par- 
șase rQe, spre a 
viață a clubului,

prezent'... Am auzit de atitea ori 
aceste fraze lipsite de sens. Dim
potrivă, eu voi spune : puneți un 
bust mai mare al lui Chapman, 
adăugați și o picturi tn uiei — 
dați-le un loc de onoare pe sta
dion fi lăsați-le acolo pini cind 
se va ridica un altfantrenor care 
si faci o treabă mai bună. De ca 
ar fi plictisitor să ne reamin
tim de Chapman fi de gloriile 
de altădată ale Arsenalului f

Chapman a fost unul dintre an
trenorii cu cele mai multe izblnzi 
din toate timpurile, la ^Arsenal, ca 
fi la Huddersfield. E adevărat că 
a făcut din mijlocaș stoper, thee- 
pirtd cu Jack Butler fi perfecțto- 
ntndu-l cu uriașul Herbie Roberts. 
Dar sistemul Iul nu se asemăna 
de loc cu recentele formule de
fensive, pe care unele țări le-au 
Impus suporterilor soccerului.
3 Nu văd o greșeală pentru Arse
nal sau pentru oricare altă fai
moasă echipă dectt daci s-ar re
fugia tn trecut. Ar fl, sincer co
bind, stupid. Dar, etnd trăiești in 
trecut fi duci lupta pentru rea
lizări mai bune, aceasta este cu 
totul altceva. Nu înseamnă si te 
culci cu fantomele, ci si îmbi
năm prezentul eu performanțe., 
trecutului.

mc îmi veți spune, tn flecare e'ipd, 
că fotbalul acum este cu totul 
altul, că focul modem e mult 

/ mai atractiv, știu I Dar rec:•.ză
rile zilelor de început au pus ba
za tradițiilor clubului... Ele sir.t 
rememorări. Și totufi, fotbalul 
est, atit de mult un joc el nosta.- 
giei... 1

Suporterii loiali prime,e un 
enorm stimulent din drumul pre
sărat cu amintiri.

• Arsenal are la activ o extraor
dinară cursă de SO de ani tn pri. 
ma divizia. A ctștigat „Cupa An- 
gllei* de trei ori și Campionatul 
ligii de șapte ori. Numai Liver
pool fi Manchester au mai obți
nut tot de atitea ori titlul*.

Articolul Iul James Connolly, 
referlndu-ae la Arsenal fi la 
H. Chapman, alntetlzeaz* mal bine 
decît orice marea, dominanta tră
sături a fotbalului englez ; Îm
binarea armonioasă a tuturor vir
tuților tradiției cu cele mal puter-

pio- 
dru- 
pe&-

LOTUL NATIONAL S*A REUNIT 
LA BUCUREȘTI

• „Ploaie" de indisponibilități: Radu Nunweiller, Dumitrache.
Boc, Anca, Uifăleanu fi Oprea • Miine, o verificare „ia 

familie"t lotul A-lotul B
în cadrul programului gene

ra: de pregătire, preconizai tn 
vederea meciului cu Grecia din 
preliminariile C.M., lotul na
țional lărgit de fotbal s-a re
unit ieri, la sediul F.R.F.

Dintre jucătorii convocat! — 
Goniea,' Dâtcu. Ghiță. Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu, Dinu, De- 
leanu, Ivănceecu, Lupescu, Du
mitru Nicolae, Dan Coe, Moca- 
nu, Boc, Anca, Ghergheli, Pe- 
tescu, Axente, Lupulescu, Năs- 
turescu, Domide, Dembrovschi, 
Dumitrache, Radu Nunweiller, 
Uifăleanu, Oprea, Grozea, Do- 
brin, Lucescu, Tufan și Gyfirfi 
— șase nu s-au prezentat la 
convocarea federației, din urmă
toarele motive : RADU NUN
WEILLER, căruia 1 
comandat 
de zile.

»-a re
de 30 
tiroidie

un repaus 
pentru o 

reactivată, DUMITRACHE, care 
prezintă o stare gripală cu tem
peratură ridicată. BOC, cu o 
întindere musculară la coapsa 
stingă. ANCA, accidentat in 
meciul de duminică, cu un he- 
matom la gamba dreaptă, VI-

FĂLEANU, suspect de o viroză 
pulmonară, și OPREA, imobili
zat fn ghips din cauza unei en
torse la gleznă.

Restul jucătorilor prezenti 
vor participa timp de două zile 
la un program comun de pre
gătire, constlnd lntr-un antre
nament intensiv (astăzi) ți o 
partidă de verificare, în fami
lie, intre două echipe (mline).

Antrenorul principal al lotu
lui, Angelo Niculescu, care con
duce programul de pregătire 
împreună cu Em. Vogi, Bazil 
Marian și C. Drăgușin. ne-a co
municat. tn linii mari, compo
nența celor două echipe care se 
vor ir.tilni in cadrul verificării 
de mîine :

ECHIPA At C-cmea-Sătmi- 
rear.u. Hă '.mă rear.u. Dinu. De
leanu. Gber^seu. Lupulescu. 
Năstureseu. Domide, Demibrov- 
schi. Lucescu.

ECHIPA B : Datru (GhfiăJ- 
Lupescu (Itrăneeeecl. Dum.mu 
Nicolae. D. Coe. Mocanu. Pe- 
tescu. Axente, Grozea, Dobna, 
Tufan. GyorfL

MAJORITATEA LIDERILOR
SE DETAȘEAZĂ ÎN DIVIZIA C
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ET^PA VIITOARE : Carpați Si
naia — Prahova Ploiești, Tehno- 
metal București — I.R.A. Cimpi
na. Chimia Tr. Măgurele — Mus
celul Cimpulung, Minerul Cimpu- 
lung Muscel — Mașini Unelte 
Buc.. C.I.L. Rm. Vilcea — Voința 
București. Comerțul Alexandria — 
Progresul Corabia, Unirea Drăgă- 
w.-a — Caraiman Bușteni, Meta
lul Ttrgoviște — Progresul Balș.
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Steagul roșu Plenița — Ener- 
getca Tr. Severin 3—0 (0—0) 
Furnirul Deta — Progresul Stre- 
hma 2—0 (1—0)
Metalul Topleț — Victoria Tg. 
Jiu 2—1 (1—1)
Voința Lugoj — Șoimii Timi
șoara 3—0 (2—0)
Minerul Bocșa 
Craiova 0—0
U. M. Timișoara — Minerul A- 
nina 0—1 (0—0)
Minerul Motru — Minerul Lu
peni 1—0 (0—0)
Dunărea Calafat — Victoria 
Caransebeș 3—0 (1—0)

1. știința 
Petroșeni

2. Metalul Copșa 
Mică

3. Aurul Zlatna
4. Vict. Călan
5. Arieșul C. 

Turzii
6. Mureșul Deva
7. A.S.A. Sibiu
8. Aurul Brad
9 Min. Glielar

10. Met. Aiud
11. Arieșul Turda
12. Soda Oc. 

Mureș
13. Min. B. Arieș
14. Tehnofrig Cluj
15. Prog. Sibiu
16. Mureșul Luduș

17 8 6 3 25-12 22

17 7 7 3 30-19 21
17 9 3 5 26-18 21
17 9 2 6 32-22 20

17 7 5 5 20-16 19
17 8 3 6 19-19 19
17 7 4 6 24-17 18
17 8 2 7 22-27 18
17 8 1 8 22-25 17
17 7 2 8 28-27 16
17 6 3 8 24-23 15

17 6 3 8 27-29 15
17 6 3 8 21-31 15
17 6 2 9 24-24 14
17 5 2 10 12-28 12
17 3 4 10 15-34 10

AutorapKd

Metalul. 
Cîmpia 

Victoria 
Aurul 

Progre-

ETAPA VIITOARE : 
Copșa Mică — Arieșul 
Turzii, Minerul Ghelar — 
Călan, Mureșul Deva — 
Brad, Mureșul Luduș — 
sul Sibiu, A.S.A. Sibiu — Tehno
frig Cluj, Soda Ocna Mureș — 
Știința Petroșeni, Minerul Baia 
de Arieș — Arieșul Turda, Aurul 
Zlatna — Metalul Aiud.

1.

X 
X

:a=.E : Electrici 
CatiLcsa Călăraș:.

Cimentul
11 □ I I I ■

i w-r

:•

n im »-h

Seria a Vil-a

tarea ptwci'irl fl 
mărul de pe tn 
pclăzEa roriaF-i 
loc F a.e KUyLoeaaCoe ta 
de a tar. țe ueieiea cu aseal a 
—_rz;; ie pe t par-j pe » j di- 
t» «■■!* BiaartL (I * Jocăaeeaar.

Pa—.da d_= caspnaat pe rar* 
am virtc-jt-o. ictre Artera, g: 
Wea» Bre—Wirt: AJztics. ce-a fcp- 
nlzat ape—-art:-1 izpce ta-
«tirjlte. de mar* axgajamect fi
zic, ci Joc tn vtuezâ. ta care coe- 
ducerea mir.gtl. chiar pe uz. eerec. 
greu, nu conatitma o p—t erei 
pentru nici unul din ec C te 
jucători.

Secretul acestei depline ctâpf- 
nlrl a balonului aveam să-: dee- 
coperim numai după ce am pătat 
urmări »1 antrenamentul cult mal 
asiduu șl mal Intens al juniori
lor Arsenalului, dar și al ccor de 
la cluburile Manchester Oty. 
campioana Mar.ches-.er U cumd. 
Chelsea-Londra. F. C. tlverpooi. 
deținătoarea „Cupei Angu*:*. 
West Bromwich Albion, adversara 
redutabilă a dinamoviștuor bura- 
reștenl.

Comei DRAGUȘIN 
antrenorul echipei de fotbal 

Progresul

Clasamentul golgeterilor
H goluri: DDMmtACHî: 

(D namo Bucuros::) și CBLE- 
MENCO C-V* Craiovai

1» goluri: OPREA C.V 
Oui).

9 goluri: TUFAN (Farul), 
VOINEA CScea ja) ț. GROZEA 
(Petrolul).

7 (oluri: OATDÂ (Progro- 
sul). CREINICEANU (Steaua) 
și NEAGU (Rapid).

RODAJUL S-A ÎNCHEIAT...
(Urinare din pag. 1)

aVut de suferit 
timpului nefa- 
ploaie și chiar

iova) n-ar fi 
de pe urma 
vorabil; frig, _ 
zăpadă. Ei bine, pe aceste te
renuri improprii, care nu ofe
reau stabilitate suficientă, ju
cătorii au manifestat, în ge
nere, mai multă prudență, 
precum și o oarecare rezervă 
față de efortul maxim, mai 
toți aflîndu-se în fața unui 
tur de forță puțin obișnuit 
pentru ei: patru 
ciale disputate în 
zile.

fost aduși acasă de la Ploiești 
cu mașina, în stare de ebrie
tate. De ce, totuși, au mai fă
cut parte din echipa care a 
fost opusă Vagonului ? Iată o 
întrebare la care se așteaptă 
răspuns din partea clubului 
Dinanw București.

★

4 4 9 0-0

Seria a Il-a

Delta

.'•rtc-tol b’iștenur, Wișovschi, la un pas de a marca un nou 
r-:-' u echipe sa. Fază din meciul Caraiman Bușteni — 

Tehnometal București (3—0)
Foto: Z. VICTOR
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Citeva aprecieri 

dul individual și 
zare la realizatorii egalului 
de pe Wembley — ar putea 
prezenta, totuși, un anumit 
interes în momentul de față. 
Ne gîndim, firește, la per
spectiva apropiată ce li se 
deschide, aceea de a îmbrăca 
tricoul național la Atena, în 
ziua de 16 aprilie. Astfel, în 
cele dană etape de campionat, 
cronicarii „Sportului" au dat 
acestora următoarele note: 
Gornea (8—8), Sătmăreanu 
(8—8), Boc (8—4), Dinu (9—8), 
Deleanu (9—9), Anca (8—8), 
Dembrovschi (5—7), Domide 
(6—8), Dumitrache (8—5), Lu
cescu (7—6). (întrucât nu și-a 
făcut încă reintrarea, doar Ra
du Nunweiller lipsește din no
tația noastră). Existînd, în foar
te multe din cazuri, o simili
tudine cu aprecierile obser
vatorilor federali, se poate 
vorbi, deci, de pe acum de o 
bună formă sportivă la ma
joritatea eroilor de pe Wem
bley. în special la Deleanu, 
Dinu. Gornea și Sătmăreanu, 
punctați numai cu 8 și 9. îm
bucurător poate fi, de aseme
nea. și faptul că Domide (ac
cidentat spre sfîrșitul perioa
dei pregătitoare) începe să-și 
revină la adevăratul potențial, 
trecînd de la nota 6 (cît a luat 
duminica trecută, 
teren) la 8.

într-o nedorită 
încadrează, însă, 
tii Dumitrache și Boc. Și dacă 
la primul, nota scăzută, obți
nută la Arad, poate fi pusă 
pe seama slabei evoluții a în
tregului ansamblu, în ceea 
ce-1 privește pe Boc s-ar pu
tea ca motivele să fie de or
din disciplinar. Ne referim la 
escapada nocturnă efectuată 
de Boc, împreună cu Pîrcălab, 
luni, după meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș, cînd cei doi au

— la mo- 
cu locali-

pe propriul

excepție se 
dinamoviș-

4
9
1

3<
S

9

*

e-3i 
n-s
19-34

15
14
14
13
19

hmpLî Giurgiu. Ideal Cernavodă 
— Autobuzul București, I.M.U. 
Medg;c;a — Sirena București, Fl. 
roșie București — I.T. constan
ța. Aurora Urziceni — Unirea Mă- 
nistirea. Petrolul Videle — S.N. 
OBanița.

(Corespondenți : I. Jula, N. So- 
rinca, C. Avram, I. Leș, I. San- 
firoiu, C. Crețu, P. Pălănceanu 
și St. Zvignea)

CLASAMENT

Seria a IV-a

Gloria Bistrița — Olimpia Satu
Mare 0—1 (0—0)
C.I.L. Gherla — Dinamo Ora
dea 3—0 (neprezentare)
Unirea Oradea — Bihoreana
Marghita 0—1 (0—1)
Topitorul Baia Mare — Meta
lul Salonta 2—1 (1—0)
Dacia Oradea — Victoria Cărei 
0—1 (0—1)
Someșul Satu Mare — Minerul 
Baia Sprie 1—0 (1—0)
Bradul Vișeu — Unirea Dej 
2-1 (1-1)
C.I.L. Sighetul Marmațiel — 
Constructorul Baia Mare 0—0
(Corespondenți: D. Vatau, I. 
Torni, Al. Jilău, V. Săsăranu, 
G. Ilie, A. Verba, A. Ghilezan 
și V. Godja.)

CLASAMENT

1. Olimpia Satu
Mare

2. Vict. Cărei
3. Unirea Dej
4. C.I.L. Gherla
5. Topitorul

Baia Mare
6. Someșul Satu 

Mare \
7. Constr. Baia

Mare
8. Met. Salonta
9. Unirea Oradea

10. C-IL- Sighet
11. Gl. Bistrița
12. Dacia Oradea
13. Bihor

Marghita
14. Din. Oradea
15. Min. Baia 

Sprie
16. Bradul Vișeu

17 12 4 1 29- 7 28
17 12 2 3 47- 9 26
17 11 2 4 52-15 24
17 9 0 8 28-24 18

17 8 2 7 25-34 18

17 7 2 8 30-30 18

17 4 7 23-26 16
17 7 2 8 19-23 16
17 7 2 8 19-26 16
17 6 4 7 13-28 16
17 6 3 8 24-20 15
17 6 2 9 20-26 14

17 5 3 9 9-24 13
17 5 2 10 16-21 12

17 5 2 10 21-38 12
17 4 0 11 13-37 12

ETAPA VIITOARE : Constructo
rul Baia Mare — Unirea Oradea,- 
C.I.L. Gherla — Minerul Baia 
Sprie. C.I.L. Sighetul Marmațiel — 
Gloria Bistrița. Dinamo Oradea — 
Someșul Satu Mare. Unirea Dej — 
Bihoreana Marghita. Victoria Ca- 

Metalul Salonta, Olimpia 
— Topitorul Baia 
Vișeu — Dacia Ora-

rei —
Satu Mare 
Mare, Bradul 
dea.

Seria a VlII-a
Mediaș

După Ieșeanul Mircea Ro
taru și tușierul său Adr. Ma- 
covel, alți doi arbitri au gre
șit flagrant in fața unui în
treg stadion. Este vorba de 
Aurel Pop (Ia centru) și V. 
Topan (la linie), care au func
ționat la meciul Steaua — Pe
trolul. Gradul de culpabilita
te (un 11 ra refuzat formației 
Petrolul și un ofsaid evident 
din care a înscris Voinea) 
este, desigur, mai mare decît 
în cazul primilor doi arbitri 
citați aici, influențînd direct 
rezultatul partidei. Nu înca
pe. vorbă, F.R.F. va lua mă-

ur..e r.-eresare. ț 
tușă un t.mp Se 
o ir.toebare : pe ce peri—iii ?
I.a conferința de prr-să. ;j.u- 
tă săptămâna trecută. Preșe
dintele Colegiultă centra, oe 
arbitri. Iancu Ceaureara 
pledat pentru o teză inedr.ă 
în practica colegiului amxntiL 
Și anume — a spes dirsul — 
pe viitor arbitrii na ser maf 
fi suspendați. Sint oameni in 
virstă. nu pot fi pusă pe >- 
ceeași treaptă cu jucătorii. 
Acei ce greșesc vor sta o pe
rioadă pe tușă, dar „pedeapsa* 
nu va fi comunicată in presă. 
Pentru simplul motiv că arbi
trii — a subliniat președintele 
colegiului — nu greșesc cu 
intenție.

Cu ce aparat poate fl de
tectată intenția sau 
intenție a arbitrilor 
și V. Topan ? Ca să 
singur exemplu...

A

Seria a IlI-a

Olimpia

lipsa de
A. Fpp 

luăm un : P. Cern el, X.
JUda, A. V. Ptncu, Gh.

SEMNE DE
Din numeroasele opinii ex

primate public în ultima vre
me reiese că fotbalul nostru 
este afectat, printre altele, de 
existența permanentizată a 
unor relații nepotrivite 
(C.N.E.F.S.-federație, federație- 
cluburi, jucători-club etc). în- 
tr-adevăr, pe acest circuit 
s-a instaurat un sistem de le
gătură greoi, birocratic, infle
xibil, în mijlocul căruia pen
tru unii responsabilitatea a 
devenit o ficțiune, abundența 
de cuvinte o mască a lipsei 
de idei, iar drumul spre obi
ectivele reînnoite de n ori, un 
labirint. La rădăcina acestui 
rău stau concepții de mult 
denunțate și vestejite în alte 
sectoare sociale din țara noa
stră : imixtiunea, tutelarea 
măruntă, paralelismele, nede- 
limitarea atribuțiilor, mijloa
ce improprii. Acest! substrat 
existent în fotbalul românesc, 
compus din numeroase cercuri 
vicioase, este tot mai sesizat 
și înțeles în ultima vreme, o 
dată cu efortul întreprins pen
tru asimilarea și aprofundarea 
Legii sportului. Este salu
tar consensul evident, 
cum în preajma întrunirii 
mitetului federal, acordul 
mai larg al specialiștilor
chestiuni privitoare la concep.

a-
Co- 
tot
în

Caraimaa Bușteni — Tehnome- 
taî București 3—0 (2—0)
Maj;-; Unelte Buc. — Chimia 
Tr. Măgurele 2—3 (1—2)
Voința București — Minerul 
Cimpulung Muscel 3—0 (1—1) 
Progresul Balș — Carpați Si
naia 0—0
Muscelul Cimpulung — Progre
sul Corabia 2—0 (2—0)
Unirea Drăgășani — Metalul 
Tîrgovițte 0—0
Prahova Ploiești — Comerțul 
Alexandria 2—0 (1—0)
I.R.A. Cimpina — C.I.L. Rm. 
VUcea 3—1 (1—0)
(Corespondenți: V. Zbarcea, H. 
R.di. A. Păpădie, D. Paraschiv, 
D. Radulescu. D. Denghel, 
Ionescu, C. Virjoghe).

CLASAMENT

1. Metalul 
lirgoviște

2. Carpați Sinaia 
S. Prahova PI.
4. Voința Buc.
5. Comerțul 

Alexandria
C. Caraiman 

Bușteni
7. Prog. Corabia
I. I.R.A. 

Cimpina
J. Chimia Tr. 

Măgurele
* Tehnometal 

Buc. 
Mașini Unelte 
Buc. 
Muscelul 
Cimpulung 
Prog. Balș 
C.I.L. Hm. 
VUcea 
Unirea 
Drăgășani 
Minerul Cimpulung 
Muscel 17 2

19.
li.
12.

13.
14.

15.
14.

Șt.

5 10 13-39

17 10 6 1 33-17 26
17 10 3 4 27-20 23
17 10 2 5 32-18 22
17 9 2 6 47-21 20

17 8 4 5 30-20 20

17 8 4 5 26-17 20
17 8 4 5 20-16 20

17 746 27-15 18

17 7 3 7 23-28 17

17 6 4 7 25-27 16

17 4 6 7 23-22 14

17 5 4 8 13-32 14
17 5 3 9 18-33 13

17 4 2 11 15-38 10

17 4 2 11 11-35 10

9

EVOLUȚIE PE PLANUL IDEILOR
ția despre fotbalul nostru, des
pre condiția federației și a 
cluburilor.

Întîia expresie a evoluției 
pe planul ideilor, subliniată 
mai sus este așteptată chiar 
de la manifestarea Comitetu
lui federal, în sesiunea pro
ximă. Prin problematică, prin 
sinceritatea și seriozitatea o- 
piniilor, prin democratismul 
dezbaterilor și îndelungă me- 
ditare asupra hotărîrilor, Co
mitetul Federației române de 
fotbal are prilejul să-și inau
gureze existența reală, mani- 
festîndu-se ca for diriguitor, 
remarcabil prin concepție, 
prin apanajul stilului de mun
că colectiv, prin clarviziune și 
fermitate, luciditate și autori
tate.

Opinia publică interesată de 
soarta fotbalului nostru aș
teaptă de la cei ce răspund de 
ea să inaugureze etapa înfăp
tuirilor, să realizeze acele ac
țiuni — simbol, garanție că s-a 
terminat epoca de inflație ver
bală, în care se torceau într
una proiecte, abandonate în 
ziua următoare, punct de por
nire a crizei de încredere ma
nifestă față de conducerea ac
tivității fotbalistice. începînd 
cu exemplul Comitetului fede
ral, este necesar ca fiecare

segment al vieții fotbalistice 
să devină vifjos ți eficace, 
prin înzestrarea cu atribuții și 
mijloace de acțiune adec
vate, cu libertatea de a hotărî 
și de a manifesta in sfera a- 
tribuțiilor sale Este de dorit ca 
articulația dintre diferitele 
segmente să devină suplă, sti- 
mulatorie. aptă să potențeze 
resursele interne ale federației 
și cluburilor, nu să le imobi
lizeze prin autoritate sufocan
tă și prevederi neconforme.

Concomitent, ar fi recoman
dabil să se regindeaseă și cri
teriile de selecție pentru func
țiile principale ale aparatului 
federal, care de multă vreme 
au aparținut aproximativ ace
lorași citeva nume (diferind 
doar ordinea), cu prestigiul to
cit de insuccese, de stagnarea 
potențialului acestei ramuri 
sportive. Din păcate, in aria 
fotbalului nu s-a manifestat 
atenția cuvenită selecției, pre
gătirii și promovării cadrelor 
de conducere, iar neglijența 
s-a soldat cronic cu revenirea 
la aceleași nume, dovedite în 
confruntarea cu realitatea ca 
fiind lipsite de randament. E 
cazul să se oprească acest 
carusel, apelîndu-se la o pro
moție nouă și tînără de spe
cialiști, la competențe proas-

pe’e, la elanuri în plină dez
voltare. imune la rutină și la 
tentația de a răsturna rapor
tul social dintre interesele fot
balului și problematica perso
nală. Sintem convinși de exis
tenta acestei categorii, capa
bilă să aprecieze corect uni
versul fotbalului, să ofere so
luții pentru integrarea lui ar
monioasă în contextul socie
tății noastre, credem în po
tențialul celor sinceri și mo
dești. care nu așteaptă decît 
o posibilitate pentru manifes
tarea pasiunii lor oneste.

Nu putem decît spera că de 
astă dată se vor petrece eveni
mente mai fertile decît în alte 
împrejurări similare, simțim 
existența unui filon de opti
mism real, rezultat din con
vingerea că principiile care au 
dinamizat in ultimii ani atîtea 
domenii de activitate din țara 
noastră vor incepe să acțione
ze și pe tărîmul activității 
fotbalistice. Pînă cînd vom 
avea fotbalul la cate ne gîn- 
dim în ceasuri de reverie, tre
buie ca lumea acestui sport 
să treacă prin transformări 
substanțiale. Momentul a ve
nit. nu trebuie ocolit, ci în
fruntat sincer, bărbătește.

Romulus BALABAN

1. Min. Anina
2. Min. Lupeni “
3. Voința Lugoj
4. Victoria 

Caransebeș
5. Furnirul Deta
6. Met. Topleț
7. U.M. Timiș.
8. St. r. Plenița
9. Min. Motru

10. Dun. Calafat
11. Progresul

33- 6 24
25-13 21

16

14

13

Vitrometan 
mica Tîrnăveni 2—1 
Minerul Bălan — 
Brașov 1—2 (0—1) 
Lemnarul Odorheiul

- Chi-
(0-0)
Tractor al

s-a operat modi-

Strehaia 17 6 4 7 22-31
12. Min. Bocșa 17 7 2 8 21-34
13. Victoria Tg.

Jiu 17 5 4 8 26-20
14. Șoimii

Timișoara 17 4 5 8 13-23
15. Energ.

Tr. Severin 17 5 2 10 21-28
16. Auto. Cv. 17 3 6 8 10-29

(tn clasament
ficarea rezultatului de la meciul 
Șoimii Timișoara — Mineral Mo
tru — din tur — omologat cu 3-0 
în favoarea echipei Minerul).

12
12

Secuiesc
— Medicina Tg. Mureș 2—1 
(1-0)
Voința Tîrnăveni 
Zărnești 
Col brom 
Victoria 
Carpați

Torpedo 
3—1 (1—0)
Codlea — Chimia Or. 
5—0 (2—0)

__ Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—0 (1—0) — meciul 
s-a jucat la Făgăraș întrucit 
Carpați Brașov n-a avut drept 
do organizare acasă.

Avîntul Reghin — Chimia 
Făgăraș 2—1 (0—1) 
Unirea Cristuru I 
C.F.R. Sighișoara 4—0 (3—0)

Secuiesc

ETAPA VIITOARE : Metalul To
pleț — Dunărea Cala Cat, Victoria 
Tg. Jiu — Minerul Lupeni. Vic
toria Caransebeș — Voința Lugoj, 
Progresul Strehaia — U.M. Timi
șoara, Șoimii Timișoara — Furni
rul Deta, Autorapid Craiova — 
Steagul roșu Plenița. Minerul A- 
nina — Minerul Bocșa, Energeti
ca Țr. Severin — Minerul Motru.

Z. Pâșnovea- 
71u, x. Al. Ganea. A.
Pialoga, N. Seceleanu, L. Ma
ior. B. Stoiciu și V. Lorintzi).

CLASAMENT

(Corespondenți: 
nu, 1. Sfeclă,

Seria a Vl-a
Metalul

A.S.A. Sibiu
Victoria Că

Știința Petroșeni 
Aiud 1—0 (1—0) 
Arieșul Turda — 
2-1 (1-1) 
Progresul Sibiu — 
lan 2—0 (0—0)
Tehnofrig Cluj — Soda Ocna 
Mureș 2—0 (0—0)
Arieșul Cîmpia Turaii — Mure
șul Deva 1—0 (0—0)
Aurul Brad — Aurul Zlatna 
1—0 (0—0)
Mureșul Luduș — Minerul Ghe
lar 2—0 (1—0)
Minerul Baia de Arieș — Me
talul Copșa Mică 1—1 (0—0)
(Corespondenți: T. Cornea, P. 
Lazăr I. Boțocan, P. Radvani, 
L. Donciu, M, Susan, I, Borgo- 
van și I, Abrudeanu).

găraș — Chimia Orașul Victoria, 
Medicina Tg. Mureș — Unirea 
Cristuru Secuiesc, Minerul Bălan 
— C.F.R. Sighișoara, Tractorul 
Brașov — Chimica Tîrnăveni; 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc 
Oltul Sf. Gheorghe, Voința Tirnă- 
veni — Vitrometan Mediaș. Colo- 
rom Codlea — Avîntul Reghin, 
Torpedo Zărneștl — Carpați Bra
șov.

1. Chimia
Făgăiaș 17 13 1 3 39-13 27

2. Chimia
Tîrnăveni 17 10 2 5 39-17 22

3. Oltul Sf.
Gheorghe 17 8 6 3 29-18 22

4. Avintul Reghin 17 9 2 6 32-36 20
5. Tract. Bv. 17 7 5 5 32-13 19
6. Lemnarul

Odorhei 17 8 3 6 32-23 19
7. Medicina

Tg. Mureș 17 5 8 4 21-15 18
8. Torpedo

Zărnești 17 7 4 6 23-21 18
9. Carpați Bv. 17 6 5 6 19-21 17

10. Color. Codlea 17 6 4 7 23-29 16
11. Vitrom Mediaș 17 6 3 8 17-25 15
12. Chimia

Victoria 17 5 5 7 16-34 15
13. Unirea Cristur 17 5 4 8 25-22 14
14. C.F.R.

Sighișoara 17 5 3 9 15-32 13
15. Voința

Tîrnăveni 17 4 2 11 15-35 10
16. Min. Bălan 17 2 3 12 18-41

ETAPA VIITOARE : Chimia Fă-

LOTO — PRONOSPORT
Numai citeva ore mai aveți 

la dispoziție pentru a vă pu
tea depune buletinele pentru 
concursul suplimentar Prono- 
sport-hochei nr. 2 de mîine.

Vă recomandăm „Progra • 
mul Loto-Pronosport“ .pentru 
documentația dumneavoastră 
în privința echipelor incluse 
în programul acestui concurs.

• Concursul Pronosport de 
duminică 23 martie 1969, are 
„cap de afiș" meciuri din cam
pionatul nostru (categoria A) 
și șase întîlniri din campiona
tul italian.

Iată acum programul acestui 
interesant concurs : I : U. T. 
Arad — Steaua ; II : Dinamo 
București — F. C. Argeș ; III : 
Petrolul — Farul; IV : Uni
versitatea Cluj — Politehnica 
Iași; V : Jiul — Dinamo Ba
cău ; VI : A.S.A. Tg. Mureș — 
Rapid ; VII : Crișul — Univer
sitatea Craiova ; VIII : Ata- 
lanta — Sampdoria ; IX : Fio
rentina — Internazionale : X : 
Pisa — Juventus ; XI: Roma 
— Verona ; XII : Torino — 
Cagliari; XIII: Varese — 
Palermo.

• Duminică 23 martie 1969 
are loc tragerea celui de-al 
doilea concurs «excepțional 
Pronoexpres al anului. Prece
dentele concursuri excepțio
nale au înregistrat succese re
marcabile care îl recomandă 
pe acesta în mod deosebit.

Concursul excepțional Pro
noexpres de duminică 23 mar
tie atribuie : autoturisme în 
număr NELIMITAT, 10 auto
turisme prin tragere la sorți, 
50 excursii în Austria (la Vie- 
na), premii în numerar de va
loare variabilă și premii fixe 
în bani.

Au mai rămas unei zile 
pentru procurarea biletelor. 
Sîmbătă 22 martie, ULTIMA 
ZI !

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 11 

DIN 12 MARTIE 1969

EXTRAGEREA I : Categoria I: 
3 variante a 54 299 lei; categoria a 
Ii-a: 149,5 a 1 065 lei; categoria a 
III-a: 3 960,5 a 40 lei.

EXTRAGEREA A II-A : Catego
ria A : 6 variante a 21 627 lei; B : 
336 a 386 lei; C ; 5 723,5 a 22 lei.
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Corespondență speciala de la trimisul nostru TIBERIU STAMA Interviul nostru

FI

DIN LUME**
scrie ziarul Le Figaro despre Ionel Drimbă

PARIS, 17 (prin telefon). 
Luni dimineață, la o oră la 
care Parisul nu se trezise de
ci) pe jumătate, am părăsit ho
telul St. Cloud pentru a cu
noaște — din ziare — opinia 
gazetarilor francezi despre cele 
două importante confruntări ale 
floretiștilor de pe continent.

Cotidianul de specialitata 
L* EQUIPE“ rezervă un spațiu 
apreciabil celor două competiții 
în care precumpănesc referi
rile la campionul nostru olim
pic. De altfel, chiar titlul arti
colului atrage atenția : »Drîm- 
hă din nou In posesia Cupei 
Rommel", articol semnat de cu
noscuta comentatoare de scri
mă, Ivonne Jean. Aceasta re
levă dramatismul asalturilor și 
totodată forma excelentă a flo- 
retistulul nostru care ,,n-a lă-

Liviu Copcealău 
pe podium 

la Berlin
BERLIN 17 (prin telefon), 

în piscina de 50 m a clubului 
Dynamo a avut loc un con
curs internațional la care au 
participat înotători (născuți în 
1954 și mai mici) din Bulga
ria, România, Polonia, Iugo
slavia, Austria și R. D. Ger
mană. La această întrecere 
țara noastră a fost reprezen
tată de Anca Mihăescu, Liviu 
Copcealău, Gheorghe Lupu și 
Emil Manolescu.

în continuu progres, L. Cop
cealău și Anca Mihăescu au 
realizat noi recorduri națio
nale de Juniori și copii, pri
mul clasîndu-se în trei probe 
pe locul secund. Rezultate teh
nice i

200 m delfin (m) i 1. H 
Gampe (R.D.G.) 2:20,9, 2. L. 
Copcealău 2:23,7 — nou rec. 
Juniori mici ; 200 m mixt (m)i
1. R. Ziegler (R.D.G.) 2:24,7,
2. L. Copcealău 2:24,9 — nou 
rec. juniori mici. ...9. E. Mano
lescu 2:35,1 ; 100 m bras (f) >
1. B. Suchard (R.D.G.) 1:20,2,
2. H Butz (R.D.G.) 1:21,2, ...5
Anca Mihăescu 1:23,0 — nou 
rec. de fete categ. A j 100 m 
delfin (m) I 1. H. Gampe 
(R.D.G.) 1:04,8, 2. L. Copcea
lău 1:06,4 ; 100 m spate (m) i 
1 P. Milej (Iugoslavia) 1:05,6, 
...4. Gh. Lupu 1:08,8, 5. 1*
Copcealău 1:09,2.

«ai să-1 scape ocazia de a re
edita victoria sa de anul trecut”.

„LE FIGARO” își lntitulea- 
tă articolul consacrat celor trei 
zile de scrimă do la said Cou
bertin : „Drimbă a păstrat Cu
pa challange Adrien Rommel”, 
din care cităm : „Campionul o- 
Iimpic Drimbă s-a impus tn 
fata adversarilor săi, mai ales 
în finală eînd a strălucit prin- 
tr-un nivel tehnic foarte ridi
cat. Drimbă confirmă astfel că 
la ora actuală este cel mai bun 
floretist din lume”.

„Cupa Adrien Rommel”, care 
echivalează cu un campionat 
mondial neoficial, a adus in 
prim plan existența noului val 
din floreta masculină avînd ca 
exponenți foarte valoroși pe 
vest-germanul Hein (18 ani) 
și pe polonezul Koziejowski. 
Prezența noului val s-a făcut 
simțită și in competiția pe e- 
chipe — Cupa campionilor eu
ropeni — in care Uniunea So
vietică a fost reprezentată de 
tinăra formație Burevestnik 
Moscova. într-adevăr. echipa 
studențească din Moscova a a- 
părut la Coubertin cu un sin
gur trăgător consacrat (Stan
ko viei), cu un cvasi-consacra t 
(Romanov) și doi necunoscut! 
(Kocev și Leibovici).

Steaua, care este de fapt e- 
chipa națională a României, s-a 
prezentat cu un lot destul de 
neomogen. în afara lui Drimbă, 
care deține intiietatea și la e- 
chipe la numărul de victorii 
(7), ceilalți componenți au a- 
vut comportări inegale. Tiu a 
mers destul de bine în me
ciurile cu Torino și Leblond 
(2 victorii). în schimb a greșit 
destul de mult in intilnirea cu 
Dozsa în care a punctat o sin
gură dată. Falb a tras excelent 
cu Dozsa (3 victorii), bine cu 
Torino (2 v) și slab cu Leblond 
(1 v) Iar Ardeleanu a înregis
trat un bilanț identic cu ce! al 
lui Tiu.

Această inconstanță valorică 
se datorește pe de o parte star
tului intirziat luat în pregătire 
după 15 ianuarie și apoi în den
sitatea destul de redusă a an
trenamentelor, lucru recunos
cut șl de antrenorul prof. S. 
Poenaru.
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o grea înfrîngere la Stara Za- 
gora fiind întrecută cu 3—0 
de Beroe, iar în etapa de du
minică a fost liberă. Profi- 
tînd de aceasta, a susținut un 
meci amical cu T.S.K.A. (Mos
cova) încheiat 3—3. Iată ' și 
celelalte rezultate ale etapei 
a doua a returului: Marek — 
BeFoe 3—0. Dunav — Akade- 
mik 3—2, Krakra — Spartak 
Pleven 4—1. Dobrudja — Cer
nomoreț 2—2. Clasament: 
T.S.K.A. 30 p, Levski-Spartak 
26 p, Lokomotiv 24 p, J.S.K.- 
Slavia 22 p, Cerno More 21 p, 
Akademik 16 p. etc.

Toma HRISTOV

la

V?

Atac portughez nereușit la poarta lui Ațozi Dei a:acanfi de la Benfica față in față cu portarul 
~ ~ - meciul Ajax — Benfica (3—0), desfd-

Foto ’ A.P.N. AMSTERDAM
Bals, dar acesta ta ajunge in posesia balonului. Fazi din 
furat la Paris

IA CAMPIONATELE MONDIALE OE TENIS OE MASA

A fOST STABILITA ORDINEA FAVORIȚILOR
LA PROBELE INDIVIDUALE

Maria Alexandru-a opta la simplu temei, iar la dublu mixt

GRECIA : FRUNTAȘELE 
AU PIERDUT'

în etapa de duminică, lide
rul clasamentului, Panathinai- 
kcs Atena, a pierdut cu 1—2 
(1—1) în fața formației Aris 
din Salonic iar Olympiakos la 
Panionios (0—1). în clasament 
conduce Panathinaikos cu 63 
P-, urmată de Olympiakos — 
60 p, A.E.K. — 57 p. (un meci 
mai puțin jucat) etc.

PORTUGALIA : BENFICA 
ÎNVINSA

PREGĂTIRILE 
ELVEȚIENILOR

Pregătii u-se pentru

Cicliștii români 
concurează 
in Algeria

Astăzi dimineață pleacă in 
Algeria lotul de ciclism fond 
al României care la 22 martie 
va lua startul în competiția 
internațională „FLECHE AL- 
GERIEN*NE“ (Oran—Annaba). 
Din lotul pregătit de prof. Ni- 
eolae Voicu fac parte cicliștii 
C. Grigore, V. Tudor, V. Se- 
lejan, G. Moiceanu, I. Cosma 
II, N. Ciumeti, Em. Kusu, Al. 
Sofronie și C. Ciocan. Condu
cătorul delegației este prof. 
Ilie Istrate.

împreună cu Vecko, pe locul 5

Comisia de organizare a 
campionatelor mondiale de te
nis de masă (Miincben, 17—27 
aprilie) a procedat, o dată cu 
alcătuirea grupelor de la pro
bele pe echipe și la stabilirea 
favoriților (a capilor de se
rie) la individuale. Iată «um « 
fost fixată această ordine i 
simplu bărbați: L Hasegawa 
(Japonia). 2. Kono (Japonia'» 
3. Kim Cian Ho (R. P. D. Co
reeană). 4. Șurbek (Iugosla
via), 5. Kim Ci un Yon (Coreea 
de Sud), 6. A'ser (Suedia). 7. 
Korpa (Iugoslavia). 8. Pak Sin 
II (R. P. D. Coreeană): sim
pla femei: L Morisatra (Japo
nia), 2. Rudnova (UJLSS.). 1 
Vostova (Cehoslovacia). 4. Ro 
Hua Ja (Coreea de Sud). 5. 
Grinberg (U.R.SB.), 6. Wright

(AngliaX 7. Yun Ki Suk (Co
reea de Sud). 8. ALEXANDRU 
(ROMANȚA); dubla bărbați: 
I. Johansson — Alser. 2. Go- 
moskov — Amelin, 3. Hase
gawa — Tasakawa. 4. Kim 
&■ H - — ' 5 - -
no — lto. 6. Vecfco — Sripan- 
czci. T. Stanei — M.ko. 8 
Scb&er — B&usei ; dabiu fe
mei : L Morisawa — Hirtrt*. 
2 Radncva — Grinberg. X 
Ckoi — Cboi. 4. Vostova — 
Kariikcrra. X Jurik — Kishazi, 
81 Simon — Bucboiz. 7. ALE
XANDRU — MIH.VLCA. 8. 
Geissier — Hovestadt. La d i- 
blu mixt. Maria Alexandru va 
juca alături de iugoslavul 
Vecko și au fost înscriși pe 
locul nr. 5 ce pe tabelul fa- 
TDrițiior.

(Urmare din pag. 1)

controversată discuție des
pre șansele echipelor noas
tre înaintea startului de cam
pionat, n-a trebuit prea mult 
Așa se face, cred, că nimeni 
n-a simțit că, de la aeroport 
pînă în centrul capitalei ar- 
gentiniene, drumul a durat 
mai mult de o oră și jumăta
te, autobuzul „Varig-ului** 
streeurîndu-se cu greu prin 
•irculația de furniGar de pe 
Avenida del Libertador, pînă 
la hotelul Eibar.

O foarte scurtă ocazie de 
odihnă la «are însă renunță 
toți băieții. Tentația marilor 
bulevarde cu impunătoarea 
arhite«toni«ă a «lădirilor este
prea mare. Dintre toți, doar 
Baciu, Coman și Bolla par 
mai retrași, evident și ei

anunță de Ia bordul aerona
vei. la 10 000 metri. Una din 
însoțitoare reamintește călă
torilor cum trebuie să proce
deze cu folosirea parașutei in 
caz de... Ne-am obișnuit însă 
cu astfel de demonstrații și 
nimeni nu pare să-și facă 
griji Urmărim prin ferestre
le avionului un splendid apus 
de soare. Foarte repede, ce
rul se întunecă Zburăm dea
supra orașului lui Pele. Ne-ar 
fi plăcut să vedem, «hiar de 
la o asemenea distantă, plaja, 
clădirile și, bineînțeles, stadi
oanele și bazinele. Dar, acum, 
privirilor ni se oferă doar o 
fermecătoare salbă de lumini 
multicolore.

La Rio de Janeiro schîm- 
băra avionul și ne pregătim 
pentru un zbor de 11 ore fără 
escală. Boeing-ul se ridică re-

pre
liminariile CAI» reprezentati
va Elveție; a susținut la Ber
na un meci amical cu echipa 
Bayerr. Muncher.. lideră in 
campionatul vest-german Sur- 
prinzâter. selecționata Elve
ției a pierdut Jocul cu 4—1 
(J—0). Singurul gol al gazde
lor a fost marcat de tînârul 
Jeandupeux. selecționat pen
tru crima cară in lot. Elveția 
a alinnat următearea forma
ție : Praipsri — . 
lachei la. P. Stierfi 
(Messerii). Odematt, 
Qu-r tin. (Gri 
Kdnzli (Vuuietmr.erL 
peox. La 26 martie, 
susține txn alt joc ar 
reprerentaura Spaniei 
plasare.

SANTAMARIA — NOUL 
ANTRENOR Al ECFHFfl 

SPANIEI ?

Ramseier.
Perroud 

Kuhn 
Brenna. 

Jeandu- 
EJveția 

'.seal: cu 
in de-

nemulțumiți de evo
luția de pe saltelele 
din sălile Cazinoului 
din Mar del Plata. 
Antrenorii Ion ®or-
neanu și Ion Crîsnic, 
care cunosc atît de

CU
bine echivalentul de
amărăciune și triste
țe pe care îl aduce 
insatisfacția sporti
vă, găsesc, ca și pînă 
acum, cuvintele potrivite care 
să redea curajul, încrederea și 
ambiția. Cred că de data a- 
ceasta au reușit.

O vizită extrem de plăeută, 
onorantă pentru întreaga dele

• ••

gație ; la hotelul Eibar soseș
te tov. Victor Flores«u, am
basadorul României în Ar
gentina. însoțit de tov. Aurel 
Jula, secretar-prim al amba
sadei. Felicitările adresate 
medaliaților, întregii echipe, 
antrenorilor, exprimă o pre
țuire care umple inimile de 
buGurie. Pentru că, într-ade- 
văr, ia campionatele mondia
le de la Mar del Plata, luptă
torii noștri s-au dovedit a fi 
demni reprezentanți ai spor
tului româness.

■ La_ 10 000 m__deasupra
Atlanticului K Salbă de lu
mini peste orașul Jui_ Pele 
S Roberii-Cornel zimbește 
ca nimeni altul ■ „Vinito^șâ 
„M-a făcut mama oltean...**
■ Statistica antrenorului 
Crîsnic

Avionul își ia din nou zbo
rul. Pînă la Rio de Janeiro — 
aproape două ore, așa «um se

pede deasupra norilor. îi pri- 
vesa, pe rind, pe toți a«ești 
băieți minunați, prietenoși, de 
o modestie și simplitate «are 
ar trebui oferită ca exemplu, 
îmi reamintesc seara strălu- 
«itei afirmări a sportului 
luptelor din România, seara, 
de fapt noaptea, cînd patru 
din cei șapte tricolori partici
pant! la mondialele de greao- 
romane urcau treptele podiu
mului din sala mare a Cazi
noului din Mar del Plata. A 
fost noaptea «înd în locul ves
titelor tangouri argentiniene 
am preferat să 1 ascultăm pe 
lăcătușul craiovean cîntînd 
„M-a făcut mama oltean !...* 
Și eînd, «a să fie drept spus, 
s-au desfundat eîteva sti«le 
de „vinito* în cinstea lui 
Berceanu, Popescu. Turturea, 
Neguț, a întregii echipe.

Acum îi cunosc și altfel pe 
acești „fuertes jcvenes ru- 
manos“. Neguț îmi mărturi
sește că peste eîteva luni va 
fi tată. Martinescu vorbește 
de examene. Turturea îmi a- 
rată fotografia în «are Ro- 
berti-Cornel zîmbește cu

nedeserisa drăgălășenie a co
pilului care nici n-a Împlinit 
un an de viață. Stmion Popes
cu. du—â epu zantul tur de 
forță de la Mar del Piața, 
este «ocrplet refăcut Și am 
impresia că este ga*.a. dacă 
ar fi oeveie, s-o ia 
ceput

Privesc îndelung 
pe care antrenorul 
intocmit-o în tmp record. 
41 de medalii la campionatele 
mondiale, europene și Ja 
Jocurile Olimpice. Frumoasă 
tarte de vizită. Fără voie, in 
aceste «Upe ale sărbătoririi 
succesului de prestigiu de la 
Mar del Plata, glodurile se 
îndreaptă nu numai spre 
iaureați: de-acum ci spre cei 
«are au netezit drumul afir

mării — antrenorii, 
ii«-r\ 08 » l’JP'-ătoriiI LI* de la care acești 
• I \ »fuertes jovenes* au 
■ LU preluat ștafeta per

formanțelor de pres
tigiu i Pîrvilescu, 
Bularoa. Cernea...

Oboseala fși spune, 
totuși, cuvântul. A- 
cum. băieții dorm 
liniștiți în timp ce 

Boeing-ul își continuă zborul 
peste apele Atlanticului.

In«ă ateva ore și se anun
ță aterizarea pe aeroportul 
parizian Oriy. Afiăm că in 
capitala Franței temperatura 
este de 15°. A venit, pe ma
lul Senei, primăvara. Dar, 
cum este vremea acasă ? A— 
veam să aflăm a doua zi, sea
ra tîrziu, cînd o mulțime de 
oameni îi aclamau pe luptă
torii români și cind reporte
rul punea și el punstul final 
însemnărilor din eăiătoria 
transoceanică Mar del Plata 
— Busurești.

După ce fostul selecționer 
al reprezentativei Spaniei, £- 
duaruo Toba, și-e înaintat de
misia. federația de speciali
tate intenționează să-1 nu
mească pe Jose Emilio San
tamaria in postul de selecțio
ner al reprezentativei. în pre
zent. Santamaria este antre
norul echipei reprezentative 
de Juniori. Originar din Uru
guay, Santamaria a jucat 
timp de aproape 15 ani la 
Real Madrid.

BULGARIA : T.S.K.A. 
LIDER AUTORITAR

de la în-

statistica 
Crîsnic a

TELEX,
Competiția ciclistă Internațională 
Paris — Nisa a fost cîștigată de 
rutierul belgian Eddy Merckx, 
care a terminat Întrecerea cu 
51 sec avans față de francezul 
R. Poulidor. Pe locul trei s-a 
clasat J. Anquetil, la 2:16.

Tiparul L F. ..Informația”, «tr. Brezotanu nr, 23 —25, București

Turneul 
pe iarbă 
tigat de 
nului,

frunte cîștigînd patru puncte 
în urma victoriilor obținute 
cu 2—1 la Burgas asupra for
mației Cernomoreț și 4—0 în 
fața lui Botev Vrața. Levskl- 
Spartak a debutat cu succes

PROGRAMUL DE MlINE

„Cupa orașelor tirguri** 
(sferturi de finală).

Ujpesti Dozsa — Leeds 
United (ir. tur 1-4-0).

Glasgow Rangers — Atle
tico Bilbao (primul meci).

dispunind ușor de Dunav cu 
3—0, dar in ultima etapă a 
terminat cu un scor alb par- 

(tida de la Vama cu Cerno
More. Pierzir.d la Plevna, la
Spartak cu 1—2 și tenninind 
O—0 cu Trakia, Lokomotiv
Picvdiv a ieșit practic din 
cursa pentru titlu. Noua echi
pă J. S. K-S-aviș a suferit

în etapa a 22-a Benfica LI- 
sebona a pierdut cu scorul de 
0—2 în fața formației Gui
maraes. Alte rezultate : Cuf —» 
Porto 0—1 ; Sporting — Bele- 
nenses 3—2 ; Varzim — Setu- 
bal 1—1 ; Leixoes — San Joa- 
nense 3—0; Academica — 
Union Tomar 4—0 ; Atletico
— Braga 1—2. în clasament, 
pe primul loc se află echipa 
Porto cu 33 de p, urmată de 
Guimaraes — 31 p, Benfica
— 30 p, Setubal — 28 p etc.

ELVEȚIA : LUGANO 
A TRECUT PE LOCUL II
în etapa a 16-a, liderul cla

samentului Lausanne a jucat! 
în deplasare cu Sion cu care 
a terminat nedecis : 1—1. Alte 
rezultate : Bellinzona — Bien
ne 5—1 ; Grasshoppers Ziirich
— Basel 2—2 ; Lucerna — Lu
gano 2—1 ; St. Gall — Winter
thur 1—1 ; Servette — Chaux 
de Fonds 2—2 ; Young Boys
— Zurich 2—1. Pe primul loc 
în clasament se află Lausanne 
cu 23 de p, urmată de Luga
no — 21 p, Young Boys — 20 
p. Ziirich — 19 p etc.
UNGARIA : TREI ECHIPE 

NEÎNVINSE
Etapa a 3-a a campionatu

lui : Ferencvaros — Szomba- 
thely 6—1 ; Ujpesti Dozsa — 
Dunaujvaros 3—1; M.T.K. — 
Egyetertes 2—1 ; Komlo — 
Csepel 1—0 ; Vasas — Tat’aba- 
nya 7—0; Salgotarjan — 
Pecs 1—0 ; Diosgyor — Eger 
2—0. în clasament conduc Va
sas. Ferencvaros și Ujpest 
Dozsa cu cite 6 p

Zilelo trecute a avut loc, Ia 
Constanța, Conferința Balcani
că anuală de yachting. Ne-am 
adresat secretarului general al 
federației de specialitate din 
țara noastră, antrenorul eme
rit Gh. Giurcăneanu, pentru a 
afla unele amănunte în legă
tură cu acest eveniment.

- Cina a participat 
Conferință 7

— Trebuie să subliniez că, 
pentru prima oară, au fost 
prezentate toate țările balca
nice afiliate la I.Y.R.U. (Inter
national Yachting Race Union 
— federația internațională de 
resort): Iugoslavia de Damir
Vornik, Grecia de Othon Theo- 
doridis, Turcia de Faruk Bir- 
gen și Bulgaria de Ivan Kolcea- 
kov, toți fiind șefii delegațiilor 
acestor țări. România a fost re
prezentată de contraamiralul 
Sebastian Ulmeanu, de căpita
nul de rangul I Ilie Stefan, de 
secretarul general al federației 
de specialitate, precum și de 
oficialități locale.

— Care sint cela mai im- 
—' portante probleme discutata 

și hotărîrile adoptate ?
— Mai întii, s-a stabilit, la 

propunerea României sistemul 
de rotație în organizarea Cam
pionatelor Balcanice de Yach
ting, pe cicluri de 5 ani. Cel 
în curs, mai bine zis cel con
siderat ca atare, va lua sfîrșit 
in anul viitor: în ?969 întrece
rile vor fi găzdt e de țara 
noastră, în luna august, iar în 
1970. de Bulgaria. Apoi, țările 
gazdă vor fi, în ordine, Grecia 
în 1971. Turcia in 1972. Bulga
ria în 1973, Iugoslavia în 1974 și 
din nou România în 1975.

In ce privește programul 
competiției, pînă la epuizarea 
actualului ciclu, probele de 
concurs vor fi, în continuare, 
FINN (cite 4 echipaje de țară) 
Si F.D. (cite 2 echipaje de țară). 
Se va studia, însă, de către fie
care federație națională intro
ducerea în program și a altor 
clase, numai olimpice (din con
siderente lesne de înțeles), ur- 
mînd ca definitivarea progra
mului balcanic de yachting să 
se facă în 1970, cu prilejul Con
ferinței Balcanice pe care o va 
găzdui tot țara organizatoare a 
fiecărei ediții a întrecerii.

— Ce ne puteți spune in 
legătură cu ediția din acest 
an a Campionatelor Balca
nica de yachting ?

— Ca gazdă, sîntem hotărîți 
să facem tot ce este necesar în 
vederea bunei lor desfășurări. 
Fără îndoială, contăm și pe 
sprijinul și colaborarea altor 
foruri pentru ca această com
petiție să reprezinte într-adevăr 
o reușită. Mai precizez că în
trecerile vor avea loc în Por
tul Tomis.

tn sfîrșit în ce privește par
ticiparea noastră, de pe acum 
a fost format lotul național, 
iar, în limitele posibilităților, 
ne vom strădui ca ambarca
țiunile, materialul să fie de ca
litate corespunzătoare. Rezul
tatele obținute în compania ve- 
liștilor balcanici au valoare de 
test pentru afirmarea pe plan 
internațional, întrucît navigația 
cu pînze se bucură pe aceste 
meleaguri de o mafg popu
laritate și se desfășoară la un 
înalt nivel tehnic. s

Gh. RUSSU-ȘIRIANU

de șahTurneul

re-

L

SINTEZE

CUPA
F. C. Koln
Girondins Bordeaux 
1:1, 3:0
A D O. Haga 1:0, 3:0
Dunfermline Athletic
Hapoel Nicosia 10:1, 2:1 
Olympiakos Pireu4.0,0:3
F. C. Barcelona
Lugano 1:0, 3:0

CUPELOR
— Freja Randers 2:1,

Shamrock Rovers 1:0, 2:1
3:0

de la
înaintea

Belgrad 
finișului

17 (Agerpres)* 
a turneului in-' 
șah de la Bel-^

SOFIA, 17 (prin telex). — 
Returul campionatului Bul
gariei a început la 9 martie, 
pină acum consumindu-se 
două etape, liderul de toamnă 
T-S.K.A. se menține ferm in

Slovan Bratislava
Bor 3:0, 2:0
Porto 0:1, 4:0

Sliema Wanderers 6:0, 2:0
— West Bromwich Albion

F. C. Bruge 1:3, 2:0*
Dinamo Buc. 1:1, 4:0

— Lyn Oslo
Altay Izmir 1:3, 4:1
Norrkoping 2:0, 3:2

— A. C. Torino
Partizan 0:1, 3:1

* Gol marcat in deplasare, considerat dublu. 
Tragerea la sorți a meciurilor din semifinalele 

Cupa cupelor va avea loc vineri, la Bruxelles

0:0,

3:2,

1:0

2:2

G.C.E. și

BELGRAD, 
în runda a 7-a 
ternational de ,—------ _ ,
grad, Elisabeta Polihroniade a 
învins-o pe Gresser (S.U.A.) 
în precedentele partide, șahis-r 
ta româncă a cîștigat la 
R. Iovanovici și a remi
zat cu Bihalici (ambele 
Iugoslavia). In clasament 
conduce Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.) cu 5*/2, urmată da 
Malypetrova (Cehoslovacia) 5 
p, Polihroniade (România), 
K. Iovanovici (Iugoslavia), 
Dobson (Anglia), Liljak (Iu
goslavia) — toate cu 4‘z2 p.

TINEREȚEA S-A IMPUS IN PRIMELE JOCURI»

PATINATORII S-AU
ÎNTRECUT LA SOFIA

ALE
înainte de orice alt comenta

riu, azi sint dator cititorilor mei 
dm România un rezultat : Ceho
slovacia — S.U.A. 8—3 (2—1,
4—2, 2—0), intr-un meci în care 
învinșii n-au acceptat, nici un 
moment, această ipostază și au 
luptat cu energie, indiferent de 
scor.

Luni, la Stockholm, in cele 
șase tabere ale combatanților 
pentru titlul mondial, a fost li
niște. Orele de repaus s-au scurs 
mai greu, iar antrenorii, singu
rii care n-au avut o clipă de 
odihnă, au continuat să facă 
calcule, să aprecieze șanse și să 
alcătuiască formule de echipe. 
Toate aceste frămintări au avut 
un scop imediat : economia de 
efort, asigurarea unor rezerve 
de forțe, neapărat necesare în 
această dură dispută, a cărei 
nouă formulă de desfășurare 
solicită jucătorilor mai multă 
energie decit în alte ocazii. Le
gat de acest aspect dominant 
al actualei ediții a C.M., mi se 
pare interesant de subliniat fap
tul că toate formațiile, dar, în 
special, cele angajate direct în 
lupta pentru titlu, au prezentat 
numeroși jucători tineri. Mo
dul in care s-a comportat, in 
primele două etape ale compe
tiției, acest „nou val“ al ho-

C. M. DE HOCHEI
cheiului amator mondial, a en
tuziasmat pe toți cei prezenți. 
De pildă, puțini comentatori au 
uitat să menționeze, in artico
lele lor omogenitatea și va
loarea liniei de atac a U.R.S.S. 
compusă din Harlamov. Petrov 
și Malțev, primul fiind un ex-

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ
DIN STOCKHOLM

King, Caffery și Bayers, dat 
esențialul cred că este să se 
scoată in evidență un singur 
lucru : ..noul vâri de jucători 
a dat actualei ediții a C.M. nu 
numai o notă de prospețime in 
plus, ci și una tehnică.

Și acum, anunțindu-vă că In 
clasament conduc, la egalitate 
de puncte (4), U.R.S.S. (Golave
raj : 21—4) și Cehoslovacia
(14—1). iată partidele de marți : 
Cehoslovacia — Finlanda, Sue
dia - S.U.A., U.R.S.S. - Ca
nada.

Kart ANDERSSON

SOFIA. 17 (prin telefon). — 
Concursul internațional de 
patinaj artistic, desfășurat în 
capitala Bulgariei, a luat sfîr
șit cu succesul patinatorilor 
francezi, învingători în două 
probe. La fete, a cîștigat 
Joelle Cartaux (Franța) cu
1085.5 p, urmată de Barbara
Zielinska (Polonia) — 1056,9 
p. Locurile concurentelor ro
mânce : 6. Rodica Dîdă 919,7 p; 
8. Anca Tănase 848,1 p. La 
băieți: 1. Steinz (Polonia)
1036,9 p i 2. Gloubiz (R.D.G.)
1002.6 p • 3. Wunderlich
(R.D.G.) 947,1 p ; 4. Comanici 
(Rom'ânia) 897,5 p ; 5. Czeisner 
(România) 832,1 p. La perechi 
au cîștigat Wolfer—Mars 
(Franța).

celent atacant, combativ și de o 
tehnicitate surprinzătoare ; for
ța, calmul și coeziunea perechii 
de fundași canadieni alcătuită 
din Demarck (cel mai tinăr ju
cător al actualei ediții a C.M.) 
și simpaticul Murdoch (ușor de 
remarcat prin ochelarii săi !!!) ; 
impetuozitatea centrului ceho
slovac Farda, un demn urmaș 
al lui Golonka și Nedomansky ; 
plusul de vigoare dat echipei 
„Tre Kronor” de tinerii Stig 
Johansson, Henriksson. Hjusyng 
și Nils Karlsson. Firește, aș mai 
putea adăuga, pe această listă 
da onoare a tinereții, pe funda
șii sovietici Lucenko și Pora- 
diev, pa atacanții canadieni

KARL SCHRANZ SI GERTRUD GABL
CONDUC AUTORITAR

IN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHIJJ

MONTREAL, 17 (Agerpres). 
— A luat sfîrșit concursul in
ternațional de schi de la 
Mont-St-Anne, din apropiere 
de Quebea (Canada). Proba

de slalotri uriaș a fost cîștigată 
de schiorul austriac Kari. 
Schranz care a realizat în cele 
două manșe timpul total de 
3:29,27. El a fost urmat în cla
sament de elvețienii Giovanoii
— 3:30,88 și Tischause —
3:31,62. Austriacul Alfred Matt 
s-a clasat pe primul Iog in 
proba de slalom special cu 
93,50, fiind urmat de Augert 
(Franța) — 94,49 și Ki.id
(S.U.A.) 94,60.

După desfășurarea acestor 
probe, în .Cupa Mondială" (la 
masculin) conduce Kail 
Schranz cu 177 puncte, urmat 
de Rudolf Tritscher ('Austria)
— 108 puncte și Alain Penz.

91 puncte. La fe- 
este Gertrud

RADIO, TELEFON
de 200 yarzj liber (femei) a fost 
cîștigată de Stavsson în 1:58,4. ur
mată de Pokey Watson — 1:58,8. 
Tripla campioană olimpică. Deb- 
bte Meyer, s a clasat pe locul 
trei cu 1:59,0. La masculin, în 
această probă, primul s-a clasat 
Mike Burton, cronometrat In 
1:47,2.hocheiinternațional de 

de la Lahore a fost cîș- 
reprezentativa 

care în meciul
Pakista-

_____ decisiv 
a Întrecut cu scorul de 1—0 (0—0) 
echipa de tineret a aceleiași țări.

tn concursul de natație de la 
Commerce (California), a fost în
registrată o mare surpriză. Proba

Proba de sărituri de la tram
bulină, de la Hohnenkollen (Nor
vegia) a revenit sportivului fin
landez Topi Mattila, cu 224,6 p 
(86 și 92 m). Pe locul secund — 
Gier* Andersen (Norvegia) cu 
210,8 p (84.5 și 87 m). Jiri Raska 
și Bjoern Wirkola au ocupat 
locurile trei și respectiv patru.

• TELEX, RADIO, TELEFON
lui Istnail el Shafei, care în fina
lă a dispus cu 6—4, 7—9, 6—4 de 
maghiarul Istvan Gulyas. în fi
nala de dublu mixt, perechea 
sovietică Olga Morozova — Alek
sandr Metreveli a învins cu 7—5, 
6—1 cuplul austriac Sonja Pachta 
— Peter Pokorny.

Crosul internațional de la Cork 
(Irlanda) a fost cîștigat de ma- 
rocanui Mohamed Bassou, care a 
acoperit 10 km în 32:31. Campio
nul olimpic Mohamed Gammoudl 
s-a clasat pe locul 12.

Primul meci dintre Blokker Haga 
și Spartak Brno, contînd pentru 
sferturile de finală ale „C.C.E.“ la 
volei masculin, a revenit voleiba
liștilor cehoslovaci cu scorul de 
3—0 (15—8, 15—7, 15—13).

Proba de simplu din campiona
tele internaționale de tenis ale 
Republicii Arabe Unite a revenit

Concursul internațional de automo
bilism de la Brands Hatch (Anglia) 
•s-a încheiat cu victoria lui Jacl'.ie 
Stewart, pe o mașină „Matra- 
Ford“. El a parcurs 211 km în 
lh 13:10,4 (medie orară 174,810 
km). Pe locurile următoare : Gra
ham Hill, Denis Hulme și Jo 
Siffert (Elveția).

(Franța) 
minin, lideră
Gabl (Austria) cu 131 puncte. 
Wiltrud Drexel (Austria), care 
ocupă locul doi, are 107 
puncte.


