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ANCHETA

PRIORITATE ATLETISMULUI!
ÎN DISCUȚIE: prima școală a atletismului românesc

Răspund la întrebările redacției: conf. univ. ION MOINA - maestru emerit al sportului.
SILVIU DUMITRESCU - antrenor și prof. AUREL CIORTEA

In cadrul anchetei organizate de ziarul nostru, au cuvîntul 
astăzi olți trei specialiști ai atletismului t maestrul emerit 
al sportului, conf. univ. ION MOINA — șeful catedrei de 

educație fizică de la Institutul Politehnic din Cluj, SILVIU DUMI
TRESCU — antrenor coordonator la clubul sportiv Metalul Bucu
rești și prof. AUREL CIORTEA — șeful secției sporturi individua
le din Consiliul municipal pentru educație fizică și sport Bucu
rești. Publicăm mai întîi întrebările adresate de redacție și, apoi, 
răspunsurile primite.

Realitatea atestă că gru
pele de atleți ale Școlii 
sportive de atletism au

o alcătuire eterogenă. Conside
rați că această stare de lucruri 
asigură activității o desfășu
rare normală sau că ar* fi ne
cesar să se creeze grupe pe 
probe ? 2 Prin forța Împrejurări

lor. după un anumit nu
măr de ani — îndeobște 

atunci cînd depășește vîrsta ju
nioratului — atletul părăsește 
Ș.S.A. Școala, profesorii ei tre
buie să se îngrijească de viito
rul sportiv al foștilor lor elevi ? 
Sînt statornicite relații între 
profesorii școlii și antrenorii 
cluburilor cu secții de atletism ?

3

I

Activitatea profesorilor 
de educație fizică este 
judecată prin prisma 

' barem de punctaj (grupa 
performanță) și a număru- 
de începători pe care îl au 
pregătire. Pe această bază 

afectate și orele din pro-

un
de
Jui
în
Bint —------- -r- -
gram. Socotiți că este suficient 
de bine înțeleasă rațiunea care 
a stat la baza acestei hotărîri, 
’că punerea ei în practică nu

aduce unele prejudicii proce
sului lnstructiv-educativ 7 Și, 
în concordanță cu aceasta, cre
deți că sistemul de recompen
sare a antrenorilor și profeso
rilor care depistează și pregă
tesc, pină la un anumit nivel, 
sportivul este echitabil ?

4 Iubitorii atletismului cer
prioritate pentru acest 
sport al sporturilor. Cum 

vedeți, într-un viitor apropiat, 
realizarea acestui deziderat pe 
toate planurile — bază mate
rială, selecție preferențială, 
sistem competițional 7 5 Juniorii au, in decursul

anului, obiective com- 
petitionale. Ei participă 

la campionatele naționale (de 
juniori, școlare), luptă pentru 
realizarea recordurilor. Se în- 
tîmplă, insă, că aceste obiecti
ve să devină un scop in sine. 
Credeți că o astfel de optică 
impietează asupra evoluției ul
terioare a sportivului și asupra 
atletismului nostru in general 7

Conf. univ. ION MOINA

DIVIZIA A LA HOCHEI
JOCURI LIPSITE 
DE ECHILIBRU

POIANA BRAȘOV 26 (prin te
lefon). Campionatul diviziei A 1» 
hochei s-a reluat miercuri; cu 
Jocuri între echipe de valoare di
ferită. Prin urmare, primele par
tide ale returului ultimei manșe 
« competiției au constituit mal 
mult o formalitate pentru forma
țiile Dinamo și Steaua.

DINAMO — PETROL GEOLOGIE 
BUC. 8—2 (0—6. 5—1. S—1). Scorul 
• fost deschis în min. 25 de că- 
Jtre Voiculescu (P.G.), după care 

_3Unamovtștii au luat jocul în se
ttles și au marcat gol după gol : _ --------------- ... MoJ?i

redus

ICred că, în prima fază, 
antrenamentul tinărului 
atlet trebuie să fie axat 

pe pregătiră fizică generală, pe 
activitatea atletică multilate
rală. După această fază — care 
ar trebui să dureze, după opi
nia mea. doi ani — elevii ar 
trebui să fie repartizați pe 
grupe alcătuite pe probe.

Consider, insă, că la ora ac
tuală, adică in condițiile exis

tenței unei singure școli de 
atletism. In București, proble
ma esențială este aceea de a 
proceda la înființarea unor noi 
asemenea școli Pentru dezvol
tarea atletismului românesc, 
asemenea școi ar trebui să 
ființeze in fiecare dintre mu
nicipiile in care, prin numărul 
lor. școlile generale și liceele 
au capacitatea de a furrnza ele
mentul uman necesar. Ca să nu 
mai vorbim de orașele mari 
(București Timișoara. Iași 
Cluj. Craiova, Brașov, Con
stanța etc.), unde ar trebui să 
existe minimum două școli de 
atletism.

2 Soluția ideală ar fi ca un 
atlet să se poată pregăti, 
pe toată durata activ.Lă

ții sale compettțicnale, cu ace
lași profesor-antrenor. Cum a- 
cest lucru se realizează foarte 
rar. cred că ar trebui găsite 
niște forme de colaborare su
perioară intre antrenării de Ju
niori sau ai școlii da afieuxs, 
și cei de aetiom

3 încadrarea profesorilor
(antrenorilor) după ^ca
litatea* munci lor — cu 

o remarcă specială pentru pro
fesorii și antrenori care desco
peră și lansează tinere talente 
— este o necesitate de prun or
din. Personal, sini asfeptul unai 
sistem de stimulate pe baza 
productivității.

4 înainte de toate, cred e* 
programa sedară ar tre
bui să fie mne-fieaiă.

baza ei urmind s-o cocsutme 
— aș» mm este hmt — atletzs- 
ntul. sportul tuturor spemur .or. 
Aceasta, pentru ca artirttaiea 
de educație fizică in școală să 
eu rămină la latitxxtnea respec
tivului profesor.

Trebuie, de osernecea. croa
ta condiții materiala — rel pc-

(Continuare In pag. a 2-a'

0 ETAPĂ CARE NU A

Bids-și au _ _
5ășa (2), Mihăilescu (2), 
‘ană, Pop și Huțanu. A 

‘din scor Niculae.
‘ STEAUA — AVÎNTUL M. 
e—0 (0—0, 2—0, 3—0). După 
is>f.........................

CIUC
......... o re
priză echilibrată; în care au fo- 
(losit mal mult liniile a n-a șl a 
■tîl-a, bucureștenil au jucat apoi 
cu toată 
autoritar.
Bucur (2)i
Calamar.

Programul de azi : _____ ____
logie — Avîntul M. Ciuc, Agrono
mia Cluj — Steaua.

C. GRUIA — coresp. principal

garnitura. 
Autorii 
Fodorea,

domlnînd 
golurilor : 

Eglnci șl

Petrol Geo-

internaționale
cursul zilei de astăzi pără- 
Capltala loturile de floretă 
șl spadă ale României. Fio-

în 
sesc 
fete , 
retlstele vor participa la patrula
terul Franța — Italia — România 
— Ungaria programat la Buda
pesta în zilele de 29 șl 30 mar
tie.

Spadasinii întreprind un turcei 
tn R.F.G. șl în continuare vor 
participa la „C.C.E. șCupa
Heidenheim"
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W - • " : :-z--e a inserts magist-al primul gol al echipei sale și, In curînd,
' va primi gratulațiile coechipierilor tăi

Foto t N. AUREII

INFLUENȚAT CLASAMENTUL
• U.T.A. și-a păstrat avantajul • Jocuri de mare spectacol la București • FOTBALIȘTII ÎN LUPTĂ CU FRIGUL Șl PLOAIA

REZULTATE TEHNICE

PROGRESUL — RAPID 1—1 (1— 1)
DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA 4—2 (0—1)
F. C. ARGEȘ — JIUL 2—0 fl—0)
FARUL — VAGONUL 1—0 (1—0)
U.T.A. — PETROLUL 2—0 (1—0)
DINAMO BACAU — A.SA. TG. MUREȘ 2—1 (1—1) 
„U" CRAIOVA — „U“ CLUJ 1-0 (0-0) 
POLITEHNICA IAȘI — CRIȘUL 2—0 (0—C;

CLASAMENT

1. U.TJL 19 12
1 „U“ CRAIOVA 19 10
3. DINAMO BUCUREȘTI 19 10
4. DINAMO BACAU 19 9
5. POLITEHNICA IAȘI 19 10

RAPID
7
7
8
8
8
6
8
8
7
5

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

6.
7. JIUL
8. PROGRESUL
9. STEAUA

10. FARUL
11. „U“ CLUJ
12. CRISUL
11 A-S.A. TG. MUREȘ
14. PETROLUL
15. F. Q ARGEȘ
16. VAGONUL

4
3
2
3
1
4
5
5
2
2
1
5
1
1 
1
2

3
6
7
7
8
7
7
7
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10
8 

10 
10 
11 
12

32— 15
33— 31
38—22
23— 22 
21—21
21— 23
19— 13
17—20
33—28
24— 26
28—28
20— 21
24—28
19—24
22— 31
26—42

■
23
22
21
21
■
19
19
18
18
17
17
17
17
15
12

DERBY

ROMANIA

NICULESCU

ECHIPA ETAPEI

MÂNDOIU

ANCA (NEACȘU)
NĂSTURESCU

ETAPA VIITOARE 
(38 a»ort>;

MATACHE
DINU DELEANU

BELDEANU
LUPULESCU DUMITRACHE ȚARĂLUNGÂ

I

u o inedită formulă de dispu
tare, izvorîtă, de altfel, din 
rațiuni evidente și reprezentînd 
— se poate aprecia —• în 
orice caz, un act de curaj, 
ultima ediție a campionatelor

naționale de handbal și-a propus să 
rezolve citeva importante probleme ale 
pregătirii moderne- și ale muncii de 
perspectivă.

Este poate prea devreme pentru con
cluzii definitive privind eficiența noului 
sistem de desfășurare a campionate
lor — feminin și masculin — mai 
ales că unele modificări esențiale în 
calendarul internațional au împiedicat 
evoluția normală a acestui interesant 
experiment. Așa se expiicâ, desigur, 
disputarea în luna august a turului de 
iarnă ol campionatului național feminin.

A urmat o foarte lungă perioadă —• 
aproape jumătate an — de pauză în 
activitatea competițională oficială a 
echipelor feminine, pentru că, de fapt, 
acestor formații li se adresează rîndu- 
rile de față. Nimeni (biroul federal, 
antrenorii) nu a manifestat îngrijorare 
în fața situației nou create. Dimpotrivă, 
se credea că, în sfîrșit acum, echipele 
feminine din primul campionat al țării 
nu vor mai avea priiejul să se lamen
teze — cum au făcut-o deseori, în fie
care an — că, din cauza programului 
competițional supraîncărcat, le lipsește 
timpul necesar pentru o pregătire co
respunzătoare. Era, deci, de așteptat 
ca, în afara antrenamentelor, cele zece 
formații diviziohare să desfășoare o 
susținută activitate competițională _ d_e 
pregătire, care să reclame o săptămî- 
nală consemnare în „panoramicul^ nos
tru intern și o cît mai consistentă pre
zență la rubrica „Unde mergem ?'

De cele mai multe ori, amatorii de 
handbal n-au găsit însă în lectura aces
tor rubrici ceea ce doreau. Și nu din 
vina redacției.

Cu excepția competițiilor (de altfel, 
bine organizate și de reala utilitate) 
inițiale de cluburile bucureștene Pro
gresul și Rapid și • 
perioadei amintite 
caracter internațional disputat la Timi
șoara, un ! ' ~ ‘ '
mai spunem. ___ , _ ... .............
problemele de pregătire (fizică, tehnică, 
tactică), de rodare a elementelor tinere I 
sau de omogenizare a echipelor puteau |
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— abia spre sfîrșitul I
— a turneului cu |

surprinzător RELACHEI Să I 
ti, oare, cit de multe din |

fi rezolvate prin participarea la dife
rite competiții locale ? Pentru câ, se 
știe, numai antrenamentele (al căror 
volum și a căror intensitate nu se pot 
menține la limite maxime de-a lungul 
unei perioade atît de lungi) nu sînt 
suficiente pentru pregătirea unei echipe. 

Așadar, laitmotivul: „N-avem timp 
de pregătire' s-a dovedit lipsit de su
portul seriozității. Luni de. zile, echipe 
cum sînt Textila Buhuși, Voința Odorhei, 
Rulmentul Brașov (cîte competiții locale 
se puteau'organiza în acest oraș.I) . și 
chiar cele timișorene au ratat prilejul 
unor necesare verificări înaintea apro
piatei reluări a campionatului național. 
Timp pierdut — care, mai mult ca sigur 
își va arăta consecințele I

Poate că măcar acum, cînd mai sînt, 
totuși, două săptămîni...

Dan GARLEȘTEANU

I
I
I
I
I
I
I

CONFIRMAT

Bravo Dinamo I Bravo Stea
ua I Pentru spectacolul fotba
listic oferit, ieri, în vedeta cu
plajului interbucureștean ; în 
pofida vremii câinești, bună 
numai de ambianță la un 
film, să-i zicem „Infernul ce
nușiu", în pofida terenului di
ficil, îngreuiat și mai mult de 
crampoanele celor 23 de ju-

campionatu. jî nostru. * •v-tx 
din toate atuurUe dzpâ care 
tinjesc spectatorii : un ridicat 
nivel tehnic (raportat deszgtrr 
și la starea terenului), un tem
po susținut ntmieroase faze 
de poartă, din acelea care fac 
deliciul tribunelor, preexn și 
o palpitantă evoluție a scoru
lui : 1—0 pentru Steaua, apoi 
1—1, 2—1 pentru Dinamo, a- 
poi 2—2 Gn min. 691 după 
care — în următoarele 10 mi
nute — s-a produs desprinde
rea învingătorului de valoro
sul lui partener de întrecere :
3— 2 (min. 73, la o fază — se 
pare — litigioasă) în sfirși'
4— 2 (în min. 78). care avea 
să pună punct pe tabelă unei 
dispute sportive plină de dra
matism.

Pe cît de ușor se scrie, 
uneori, istoria la._ sfîrșitul os
tilităților, pe atît de greu a 
fost, ieri, de anticipat învin-

Ieri, la amiază, am 
coborît anevoie 
friptele care du
ceau spre masa pre

sei. Dar, surpriză, 
peste 30 000 de oameni 
erau adunați in căl
darea fumegîndă a 
stadionului. Apoi, din 
tunelul grilat, au a- 
părut, ca dintr-un 
rs*ț de moară, ^al
baștrii- Progresului și 
,vărgații“ Rapidului. 
Și deodată s-au a- 
prins tribunele. încă 
de la primul fluier, 
cei 22 și-au deșertat 
buzunarele sufletului, 
mizând totul pe posta
vul verde.

După pauză, s-a 
p-ocss un moment de 
kstiște aproape nefi
rească. In mijlocul 
respirațiilor ivtreti- 
ice. iu Kijlocd rpa- 
pafxrilor de voie ri 
de «eroic, i* mijlocul 
rugurilor din fata 
porților as apărut, pe 
neașteptate. mingile 
ccelea clare. dirijate 
de

făcut tribunele să re
grete absența îndelun
gată a acestui senior 
al sferei care conti
nuă să fie Viorel Ma- 
teianu.

Și a venit vedeta. 
în tunelul grilat, Di
namo ți Steaua s-au 
tras spre margine, ză-

poarta lui Suciu, Cră- 
ciunescu a rămas e- 
lectrocutat de emoția 
debutului și de drib
lingul voltaic al lui 
Creiniceanu, Boc a 
părut stupefiat vă- 
zindu-și frontul spart 
și Pantea a izbit in 
minge ca într-o pară).

CAPRIOARA

oensi dbaftri ai 
Meteianu. A fost 
intermezzo care a

rind timplele zvîcni- 
toare ale lui Oaidă. 
Ceața a continuat să 
coboare, ca in filmele 
cu despărțiri în gară. 
Ceilalți 22, după o 
pu-tdă de pistei, care 
n-a durat mai mult 
de cinci minute, s-au 
aruncat in neștire. 
Peste cite citeva mi
nute a venit golul lui 
Paniea. Un gol dra
matic. (Dinu era pră
bușit in mijlocul foto
reporterilor de la

Ața a început ma
rele crescendo al me
ciului Steaua — Dina
mo. Steaua a încercat 
să tempereze jocul, să 
valorifice interesanta 
economie a așezării 
sale în teren, dar Di
namo a continuat a- 
salturile prin cursele 
învăluitoare ale lui 
Pircălab, prin înde- 
lungile peregrinări ale 
lui Lucescu și prin... 
motoarele cu compre
sie din picioarele lui 
Dinu și Ghergheli.

Apoi a venit momen
tul care avea să ștear
gă toate imaginile de 
pînă atunci. Dumitra- 
che, ascuns pentru a 
nu știu cita oară în 
spatele trunchiurilor 
puternice ale apărăto
rilor Stelei, a zărit, 
în luminișul unei sin
gure fracțiuni de se
cundă, grumazul cald 
al mingii transfor
mată în Căprioară, și 
tot ceea ce construise 
Steaua cu metodă și 
răbdare s-a spulberat.

Finalul meciului a 
readus in amintirea 
tuturor marea parti
dă Dinamo — Steaua 
dintr-o finală de Cu
pă... 5—3... petrecută 
acum cîțiva ani. în 
ultimele minute, tină- 
rul tigru Dumitrache, 
care a abandonat ieri, 
poate pentru prima 
oară, plasa de prins 
fluturi, a încheiat 
meciul cu o bară ca
re i-a retras paharul 
bucuriei depline...

loan CHIRILA

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

BASCHETBALIȘTI! OASPEȚI ȘI-AU LUAT REVANȘA

R.D. GERMANA 60-63

Șă nemulțumire, ca șl despre 
altele, într-un număr viitor... 
Vom mal consemna că. exceptlnd 
rare faze, jocul n-a fost viol 
declt în ultimele minute, cînd 
dorința de a ciștiga a reapărut. 
Punctele partidei sînt „semnate" 
de Jekely 16, Tarâu 7; Novac 6, 
Nosievicl 6, Czmor 5. Savu 5, Dla- 

conescu 4, Popa 4, 
Dimancea 4, Geor
gescu 2 șl Bîrsan 1 
pentru România, 
respectiv de Flau 
15, G. Adam 11, 
Pertus 8, Jahn 6, 
Schultze 6, Hintzer 

5, Knoll 4, Hohne 3,
K. Adam 2, Filusch 2 șl Kaslgkeit 
1 pentru oaspeți.

Au arbitrat oarecum sub aștep
tări V. Popescu șl M. Aldea un 
meci care n-a ridicat cine știe ce 
probleme. In schimb, gestul ne
sportiv al lui Popa (lovirea cu 
piciorul a adversarului căzut); 
chiar lipsit de violență cum a 
fost; necesită o analiză atentă șl 
măsuri exemplare.

G. RUSSU-ȘIRIANU

UN FRUMOS SUCCES AL JUNIORILOR

ROMANIA-R. D. GERMANA 2-0 (0-0)
CRAIOVA, 26 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
Primul meci internațional pe 
anul 1969 al juniorilor noș
tri a însemnat și prima lor 
victorie ; o victorie aplaudată, 
obținută la capătul unui joc 
viu disputat, de reușită fac
tură tehnică. Partida a avut 
un debut palpitant, ambele

Azi, etapă
în divizia A

de baschet la fete

A doua tntîlnire masculină de 
baschet dintre reprezentativele 
României șl R. D. Germane, dis
putată aseară în sala Floreasca, 
a rurtat aproape tot timpul am
prenta scopului el principal — ve
rificarea selecțlonabllilor. In a- 
ceste condiții, spec «colul ofe
rit n-a ."epășlt cu nimic nivelul 
unor meciuri fără miză din cam
pionat, dar, de fapt, nici nu am 
fi avut aoeactă pretenție. Am

fl avut-o, în schimb pe aceea 
de a ni se da satisfacția unei 
confirmări privind justețea selec
ționării și orientării în pregătire. 
N-am prea avut-o...

...Și n-am avu -o nu pentru că 
scorul final ne-r. fost defavora
bil i România — R. D. Germană 
«o—«1 (65—24) i nici pentru că
în ansamblu — oarecum justificat; 
da altfai — partida a avut alura 
rundu.llor da studiu între boxeri

de categorii superioare. Ci. pur 
și simplu, pentru că au fost în
delungi perioade în care caren
țele (mai ales de ordin tactic 
Individual, dacă vreți chiar de 
raționament pe teren) celor ce ne 
reprezentau (totuși I) au relie
fat puternic slaba activitate de 
la cluburi, insuficienta unul ba
gaj elementar de cunoștințe pen
tru jucători ce «e vor de nivel 
International. Dar, despre tceas-

Divizia națională A la bas
chet feminin programează azi 
următoarele meciuri în qa- 
drul etapei a XIII-a : Progre
sul București — Politehnica 
București, IEFS-Rapid Bucu
rești, Constructorul București- 
Crișul Oradea, Voința Brașov- 
ASA Cluj și Universitatea 
Cluj-Viitorul Dorohoi,

Meciurile din Capitală se 
vor desfășura astfel: sala Pro
gresul de la ora 18: IEFS-Ra
pid, Progresul-Politehnica j 
sala Constructorul, de la ora 
17 i Constructorul — Crljul.

echipe încercînd să puncteze 
de la primele acțiuni. In nu
mai 5 
bare, 
chipei 
poarta 
nuare, 
bine 
care își creează în min. 18 
o fază de gol rezolvată de 
arbitrul N. Mihăilescu, care 
îl oprește pe Zolfl în poziție 
foarte avantajoasă. Un ne
dorit ajutor, care ne-a făcut 
mai degrabă să roșim.

Referindu-ne mai departe 
la joc, vom consemna reve
nirea fotbaliștilor români, 
care ajung la un pas de gol 
în min. 28, cînd o frumoasă 
acțiune a lui Radu Ionescu 
este ratată la finalizare de 
Simionaș șj Kassai. In min. 
31, Ariciu apără senzațional 
un șut de la 7—8 metri tri
mis de Schwierske. £ re plă
cuta noastră surpriză, în re
priza a doua echipa română 
(destul de rigidă în prima 
parte a jocului) se dezlănțuie 
și atacă cu nebănuită vi
goare minute în șir. Oaspeții 
se apără cu înverșunare, dar

minute notăm două 
prima la poarta e- 
române, a doua la 
oaspeților. în conti- 
cei care stăpînesc mai 

terenul sînt oaspeții,

Marius POPESCU

(Sontinuarț to pag. a i-a)

Primele confirmări pentru 
Campionatele 

internaționale de înot
Pe adresa federației de specia

litate au sosit primele confirmări 
de participare la Campionatele 
internaționale de înot ale Româ
niei, programate intre 3 și 6 apri
lie la Cluj. Sînt anunțați înotă
tori din Austria, Bulgaria, Polonia 
șl U.R.S.S.

Concurs de selecție pentru 
„europenele" de juniori
Incepînd de astăzi, timp de pa

tru zile, piscina Floreasca din 
Capitală va găzdui întrecerile 
concursului național de Iarnă re
zervat copiilor (grupa A) șl ju
niorilor mici. Competiția oferă 
prilejul unei prime selecții pentru 
„europenele" de juniori; care vor 
avea loc anul acesta (în luna 
august) la Viena.

„Cupa primăverii" 
la sărituri în apă

Cei mal buni săritori de la 
trambulină în apă din țară; se
niori, senioare, juniori șl junioare, 
își dispută sîmbătă șl duminică, 
la bazinul Floreasca, întîietatea în 
tradiționalul concurs republican 
„Cupi Primăverii". La întreceri 
iau parte sportivi din București; 
Sibiu, Oradea și Cluj; care vor 
concura la trambulina de 3 m șl; 
pentru prima dată; la cea de 1 m. 
Competiția se va desfășura în 
flecare din cele două zile Ince- 
plnd de la ora 10,45 șl de la ora 
18.
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DOUA DUELURI PENTRU TITLUL SUPREM

PETROSÎAN-SPASSKI,

Vorbe

GAPRINDAȘVILI KUȘNIR
Peste puține zile, mai exact 

Ia, 7 și, respectiv, la 12 aprilie 
vor începe la Tbilisi și Mos
cova cele două mult așteptate 
meciuri pentru titlurile de cam
pioni mondiali, feminin și mas
culin.

De obicei, aceste meciuri, cele 
mai importante în sistemul 
competițional al Federației in
ternaționale și fără îndoială 
deosebit de interesante din 
punct de vedere sportiv, de
oarece pun în joc titlurile su
preme, nu se desfășoară para
lel, ciclurile de turnee și me
ciuri eliminatorii care le pre
ced nefiind identice. Și de data 
aceasta meciul dintre campioa
na mondială, gruzina Nona Ga- 
prindașvili și pretendenta Alia 
Kușnir din Moscova, ar fi tre
buit să se joace anul trecut. 
Dar... cele două rivale, după ce 
au gurtat lungi și sterile dis
cuții' asupra locului de dispu
tare a întîlnirii, n-au putut a- 
junge, pînă la urmă, la nici o 
concluzie astfel că, în dispera
re de cauză, Federația de șah 
a U.R.S.S. a fost obligată să a- 
peleze la arbitrajul Federației 
internaționale. Forul suprem, 
în cadrul congresului de la Lu
gano (oct. 1968) a adoptat o ho- 
tărîre solomonică : primele 8 
partide se vor juca la Tbilisi, 
iar următoarele 8, după o pau
ză de 4 zile, se vor disputa la 
Moscova.

Astfel, după 4 ani, Nona Ga- 
prindașvili și Alia Kușnir se 
vor înfrunta din nou. La Mos
cova, în septembrie 1965, cam
pioana mondială și-a apărat re
lativ ușor titlul, cîștigînd „îna
inte de limită” cu scorul con
cludent de 81/»—4'/>. Ea are toa
te șansele să cîștige și acum.

mai ales dacă judecăm prin 
prisma recentului campionat pe 
echipe al U.R.S.S., în care Ga- 
prindașvili a realizat la prima 
masă 81/» din 11, iar Kușnir nu
mai 4'/i, cîștigînd și partida di
rectă dintre ele. Nu trebuie însă 
uitat faptul că pretendenta e<te 
o jucătoare plină de ambiție, 
capabilă de eforturi de voință 
excepționale, cum a arătat la 
turneul candidatelor de la Su- 
botița (1967), în care a cîștigat 
la rînd ultimele 8 partide, ocu- 
pînd astfel locul I. E de pre- 
.L._l J—I _.i meci în care, devăzut deci un
ambele părți, nu se vor cruța 
eforturile...

★
Tot o revanșă este și Întâl

nirea dintre Tigran Petrosian 
și Boris Spasski. Acum 3 ani, 
după un meci dramatic, cam
pionul și-a păstrat titlul ciști- 
gînd la minimă diferență (12' ;- 
11'1») după ce la partida a 19-a 
scorul fusese egal.

Pentru a obține dreptul de a 
juca din nou cu Petrosian. 
Spasski a trebuit să treacă din 
nou -„proba de foc“ a celor 3 
meciuri cu candidații la titlu. 
De data aceasta el a învins suc
cesiv pe Gheller (5'>—2'0. Lar
sen O'/î—21/») și pe Korcinoi 
(6'/s—3'/î) cărora dacă le adău
găm pe învinșii din precedentul 
ciclu (1965) — Keres. Gheller și 
Tal, obținem tabloul uneia din
tre cele mai remarcabile per
formanțe din istoria ' șahului. 
Este evident că Spasski se află 
acum la apogeul forței sale șl 
că „acum sau niciodată” va cu
ceri titlul.

In aceste condiții, sarcina 
campionului mondial nu va fi 
de Ioc ușoară, mai ales că în ul-

Se pregătește terenul... (Din „64“ — Mosoova)

JOC ENERGIC
La marele turneu interna

țional feminin, ale cărui ul- 
►time runde sînt în curs de 
desfășurare actualmente la 
Belgrad, reprezentanta țării 
noastre, maestra Elisabeta 
Polihroniade a avut o exce
lentă comportare, în ciuda 
unei gripe care a handica
pat-o la începutul concursu
lui. Partida care urmează 
constituie o bună ilustrare a 
stilului energic pe care-1 fo
losește în ultimul timp t

APARAREA PH1LIDOR
Alb : Elisabeta Polihroniade

Negru : Rujița Jovanovici
1. e4 <16 2. <14 c 6 

Cd7 4. a4 eâ 5. Nc4 
Cc3 h6 7. 0—0 Cgt6 
(O mutare excelentă, 
fost analizată în timpul tur
neului de anul treeut de la 
Sinaia. în eadrul pregătirii 
partidei cu olandeza Timmer, 
care joacă același sistem la 
negru. Scopul ei este de a 
împiedica manevra Cf8, ur
mat de go). 8.. Dc7 9. Nb2 
g5 ? (9... Cf8 ? nu mergea din 
cauza 
și nu 
cauza 
c5 14.
Nimzovici—Marco, 
1920. Timmer a jucat 11... Ne6 
dar după 12. (4 Nd6 13. Cd3 
a pierdut și ea repede. Muta
rea jucată de Jovanovici Slă
bește foarte mult flancul re
gelui) 10. Dd3 e:d4 11. D:<14 
Ce5 12. C:e5 d:e5 13. De3 0—0

(Poziția negrului este greu 
de apărat) 14. Ce2 Ch5 15. Cg3 
Cg7 16. Tfdl h5? (Precipită 
sfirșitul) 17. Cf5 N:f5 18. e 15 
C:f5 19 Del ChG 20. N:e5 Da5 
21. DgG mat. Greșelile de des
chidere ale Negrului au fost 
pedepsite drastic!

IN 5 MINUTE!

timul 
n-a 1 
Este 
neul i 
berg 
Prin i . _____ ____________
depună eforturi mari pentru 
a termina totuși pe locurile 
2—3. Ia 2 puncte in urma învin
gătorului. Keres. Este adevărat 
că la Olimpiada de la Lugano 
el a jucat mai bine, dar totuși, 
comparativ, performanțele sale 
din ultimul timp au fost infe
rioare nu numai celor ale Iui 
Spasski, ci și ale altor mari 
maeștri. La ..repetiția genera
lă” de la Palma de Mallorca, 
la sfirșitul anului trecut, Pe
trosian n-a putut ocupa decit 
locul IV, fiind depășit atât de 
Korcinoi (cu 2'> puncte), cit și 
de I^irsen și Spasski (cu 1'•).

Tn legătură cu această scăde
re a performanțelor campionu
lui mondial este interesant co
mentariul marelui maestru Ale- 
xandr Kotov, in cadru! unei 
conferințe tinută la Clubul cen
tral de șah din Moscova, pe 
tema .Lupta pentru campiona
tul lumii”.

-După victoria la Spasski, 
spune Kotov, Petrosian a jucat 
in tumee. cu succese schimbă
toare. Am impresia că el «-a 
împăcat cu ideea că in eomoe- - 
tiile la care ia parte primele 
locuri să fie ocupate de eS4:» 
a’ți mari maeștri. Prin aceasta 
In ochii opiniei publice șahîsțe. 
autoritatea campionului lumi, 
ca luptător de concurs, a scă
zut evident*.

Tn aprecierea șanselor retor 
doi rivali nu trebuie Insă uitat 
faptul că Petrosjan răm’ne crin 
excelență un jucător de meci. 
La cele 3 turnee pe care le-am 
citat, deși a obținut rezultate 
mai slabe, el n-a nierdut toțuși 
n;ri o nartâdă. Stilul său pru
dent. răbdător, de manevră. In 
țâre înfrîneerile constituie o 
excepție este deosebit de po
trivit pentru meciuri, ’n care 
acumularea remizelor erte 
sită de importantă, ba chiar fa
vorabilă rampionului. 
m»ciu1 egal ii asigură păstrarea 
titlului.

Ne aflăm In fața confruntării 
dintre doi mari jucători, cu pe«- 
sonalităti puternice și intere
sante. dar cu stiluri cu totul 
diferite, doi jucători care se 
cunosc bine și care se vor stră
dui in acest meci să folosească 
în mod maxim slăbiciunile im
perceptibile ale adversarului.

De altfel, pregătirile sînt în 
toi. Petrosian s-a retras Intr-o 
mică localitate in apropiere de 
Moscova împreună cu „enciclo
pedia șahistă”, marele maestru 
I. Boleslavski și cu teoreticia
nul A. Suetin. La riadul său 
Spasski lucrează cu prietenul 
și. secondantul său. marele mae
stru I. Bondarevskî.

Care va fi rezultatul acestui 
mare meci ? Un răspuns e greu 
de dat. Ne vom limita să obser
văm, rugindu-vă sa nu conside
rați aceasta ca un pronostic, că 
de la meciul Alehin — BogoLu- 
bov. disputat fel 1334. fe: toata 
meciurile revanșă au Învins 
candidații...

I timp forma sa sportivă 
fost chiar cea mai bună, 
suficient să amintim tur- 
din anul trecut de Ia Barn
in care Petrosian a trecut 
clipe grele și a trebuit să

La tradiționala competiție 
pugilîstică dotată cu „Mă
nușa litoralului' (Constanța, 
iunie) și-a anunțat prezența 
și reprezentativa de seniori a 
Cubei. Inițial, F. R. Box in
vitase selecționata de tineret 
a acestei țări, dar federația 
cubaneză insistă să trimită în 
țara noastră echipa de se
niori. și nu pe cea de tine
ret. în dorința de a face o 
severă verificare a echipei 
pentru Jocurile Ameridi Cen
trale ce 
1970, în 
federația 
țat forul 
este dispusă să 
anul acesta, la Havana, o în
tâlnire între primele garnituri 
ale Cubei și României.

★
între 14 și 16 aprilie, sala 

Universiada din Sofia va 
găzdui un mare turneu inter
na-ional do-at «u „Cupa 
Sîranujata”, în memoria erou
lui national Kiril Nikolov. 
Turneul este pa'ronat de zia
rul .Narodna Armia**. Zilele 
acestea, antrenorii noștri vor 
stabili pe titularii categoriilor 
pană, sem; ușoară, semi mijlo
cie. mijlocie, semigrea și grea, 
care vor participa la turneul 
de la Sof a.

se vor dispuia în 
Panama. Totodată, 

din Cuba a anun- 
nostru de resort că 

organizeze

Nesuferit îmi e cronicarul 
care privește încruntat „îm
bunătățirea muncii", după ce 
cu o săptămînă înainte a tu
nat și a fulgerat. Pentru el, 
vanitatea sa de critic acerb 
e mai importantă decit obiec
tul criticii. Obiectul criticii 
are datoria si fie veșnic un 
pretext pentru ca el, criticul, 
să poată tuna și fulgera. 
Munca nu trebuie să se îm
bunătățească, fiindcă el, cri
ticul, n-ar mai ovea de ce să 
fie acerb. Hidoasă specie — 
o detest. Acum, chiar dacă 
siptămîna trecută n-am tunat 
și bubuit, ci doar am plouat 
tomnatec abservind monoto
nia transmisiei de fotbal — 
aș fi de o răutate inutilă (pe- 
nalizabtlă ca duritatea inuti
lă in hochei) dacă n-aș re
leva cu o mare plăcere buna, 
foarte buna transmisie de la 
Ploiești a lui Victor Videriu. 
Să spun că mi s-a dat drep
tate, aș păcătui prin orgoliu. 
Să spun doar că aparatele au 
intrat, in sfirșit. In vîrtejul 
meciului, că ne.-au adus pe 
teren, că am văzut fețe, că 
am auzit respirații, că am 
trăit 90 de minute de fotbal.
Era o transmisie activă —
regizorul, un reporter care nu 
dormea la montaj, ci privea
fără plictis, fără să caște,
oamenii. Nu știu dacă meciul 
a fost atlt de bun pe cit a 
fost de bună transmisia. Tot
deauna să avem riscul ăsta

— televiziunea să facă mai 
bun, mai pasionant un meci 
nu știu cum... Și pentru a 
lăuda mai apăsat caracterul 
activ al transmisiei, să mai 
subliniez acel apel — rareori 
Intilnit — al lui Buhoiu, în 
plin joc, către regie : „Victor 
Videriu, adu, te rog, aparatul 
pe centru, unde..." Iată un 
apel, un strigăt pe care n-am 
chef să-l dau uitării, deși — 
in general — nu mă dau In 
vint după strigăte.

Poate că dintr-o anume sea
ră a trecutei săptămîni sînt 
și eu intr-o dispoziție mai 
bună „de joc" — și de aceea 
mintea mi-e plină doar de 
vorbe bune: mi-a plăcut Țo- 
pescu la Progresul — Djur- 
garden, meci pitoresc cu o 
sută de oameni in tribună, 
„cifră record", pe care crai
nicul l-a transmis cu umor, 
degajare și inspirație; dumi
nică, „profesorul" Eftimie lo- 
nescu ne-a dat o mică lecție 
de concizie intr-o sinteză a 
etapei și l-a adus pe Matache 
fn studio, un portar fotogenic 
foc, cu mari calități de ino
centă și caligrafie, care o 
vede pe Universitatea Cluj 
pasibilă de retrogradare! Și 
jur că de pe poziția „Vagonu
lui" lumea și trenurile merg 
altfel, dar nici așa... Sau mai 
știi I La începutul returului 
eu am dat-o pe Craiova cam
pioană .' Nimeni n-are gură 
de aur în sport, deși am pri-

nu știu cite felicitărim't
pentru acel „poate, poate".,, 
cu care încheiam cronica de 
joia trecută! Din nou să ne 
îndepărtăm de orgoliu și să 
spun, în genunchi, ca cehii 
in fața pucului, că meciul de 
vineri noapte a fost mat fru
mos decit toate felicitările și 
toate „viziunile". A fost tot 
ce am văzut mai frumos, de 
la Grenoble încoace i golul 
lui Cerny, fenta lui Suchy, în 
general vitejia lui Suchy, mai 
presus in ochii mei decit fe
nomenalul Dzurilla, acest 
Harlamov care ne va face să 
uităm pe Firsov, Călin Anto
nescu — în cea mai buni 
transmisie a sa — piarzin- 
du-și respirația și tremtlrînd 
ca orice om normal, în sfir
șit tensiunea crescindă dem
nă de filmele lui Hitekcock 
țdacă un cineast de talia lui 
Tați se duce la Ajax—Benfica 
pentru a căuta gaguri...) — 
toate acestea ne vor rămine 
pe retină mult timp. Frumosul 
nu piere, chiar dacă rămine 
la stadiul de unicat.

BELPHEGOR

PRIORITATE ATLETISMULUI!
{Urmare din pag. 1)
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3. Cf3 
Ne7 6. 
8. b3 ! 
care a

10. d:e5 d:e5 11. C:e5 
merge 11... D.e5 din
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Rubrică redactată de 
Sergiu SAMARIAN

Miniatura de mai jos a lui 
V. Lider prezintă o temă cu
noscută sub numele de roze- 
ta ralului negru. După muta- 
rea-aheie, apărările negrului 
sînt efectuate de cele 8 mu
tări posibile ale calului.

3 a si

Mat în 2 mutări
(Alb : Rb2, Nfl. Ca2. Cb7. Pe7. 

Negru : Ra4, Cc6)
neta po z 
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AUTOMOBILIȘTI !
Reparații auto de orice gen și la toate tipurile r*e autoturisme execuW 

personal de înaltă calificare specializat la firmele furnizoare d:n

COOPERATIVA „AUTOMECANICA" PRIN UNITĂȚILE

4

6

8

din

din

din

șos.

str.

bd.

Giurgiulal nr. 178,

Buzești nr. 78,

Aerogării nr. 38,

Nr. 10 din bd. N. Titulesau nr,

Nr. 16 din șos. Bereenl nr. 7,

tei.

tei.

tel.

96. 
tel.

tel.

23.S4.C5

15.1858

33 15.21

17.5733

23.44.82

alezaje cilindri

Nr. 19 din sal. Floreasee nr. 234, tel. 3343 52

Nr. 21 din str. Vasile Tei nr. 10. tel. 11.40 61

Nr. 22 din str. Berzei nr. 94. tel 14 98.76

Nr. 34 din cal Dorobanți nr. 85. tel. 12 25 06

PENTRU LUCRĂRI DB- SPECIALITATE CA»

rectificări arbori cotiți

reconditionări amortizoare, cilindri 
ceptori și pompe centrale ambreiaj

re-

confecții garnituri chiulase

adresați-vă 
tn «alea Rahovei nr. 11—13 

telefon 1502.13

țin acceptabile — pentru practi
carea atletismului, atit in tim
pul aezonului caid, cit și iarna, 
iar — ea obligativitate — înca
drarea unui profesor sau antre
nor de atletism pe lingă un 
număr redus (2-3) de școli ge
nerale.

Această stimulare a atletls- 
areM va fi. cred eu. de un 
real folos pentru activitatea 

sportivă la general, căci insu- 
șfenea anei bâze atletice cores- 
r.;rrâ----e -s cor.--- M ■■ ni
vel de plecare superior pentru 
prat tiiarea oricăror «porturi, 
cu o ac-â specială pe jocurile 
sportive.
F Par*--paTea juniorilor la 

eft mai multe competiții 
interne și internaționale 

cale afaaeM aere rară, nu numai 
per.tru coe‘rolul gradului de 
pregătire, 
nuința eu 
sării ete.

Evident, 
mare — r 
de juniori, 
menei 
sea < 
in dn 
poate 
vire’

der si pentru obiș- 
pafcr.-ul, cu adver-

e nevoie — si încă 
de recorduri stabilite 
dar goana după ase- 

■f poate fi ade- 
e tânărului care, 

i spre sen.orat. se 
nșor. prin „îsto- 

sau autocmilțumire.

SflVTU DUMITRESCU — 
antrenor :

Remarc, <5e la fnrepot. con- 
țtoutui deosebrt de bogat al ce
lor 5 întrebâr: care fac ob:ec- 
tuî anchetei ziarului .Sportul", 
sab titlul : Jiwrilite atâetts- 

F Felul cum sînt ele 
tornculate. cc-. edește cunoaște-

rea problemelor complexe și di
ficile puse în discuție și invită 
de la început, pe cel chemat să 
răspundă, la aprofundarea, cu 
grijă, a fiecărei idei, la fră- 
mintarea îndelungă a oricărei 
soluții propuse. Fiindcă, în 
mare parte, întrebările au o 
strînsă legătură între ele, îmi 
voi permite să răspund la toa
te, amestecînd, uneori, proble
mele și stăruind, în mod special, 
asupra uneia : rolul școlilor 
sportive.

Prioritate atletismului ! Idee 
justificată teoretic și practic, 
atit la noi, cit și în alte țări. 
Care este rolul școlilor sporti
ve de elevi în realizarea ei ? 
— aceasta este problema.

înființate încă din 1958, Șco
lile sportive nr. 1 și 2, ale că
ror secții de atletism s-au con
topit formînd, astăzi, Școala 
sportivă de atletism, au avut, 
inițial, scopul de a angrena ele
vii în activitatea atletică, de a 
depista elementele dotate pen
tru această activitate, de a le 
da o pregătire fizică multi
laterală grefată pe însușirea 
elementelor de tehnică ale pro
belor atletice. Elevii mai dotați 
erau trecuți Ia Clubul sportiv 
școlar, socotit club de perfor
manță al elevilor, in care au și 
activat cițiva atleți de renume : 
Mihaela Peneș, Aurel Stama- 
teseu. Gheorghe Costache, Pe
tre Astafci etc. După cițiva ani, 
însă, scopul inițial al școlilor 
sportive s-a schimbat Toți pro
fesorii de aici au urmărit ma
rea performanță. Și aici este 
marea greșeală ! De la cei mai 
mid copii, angrenați in aceste 
grupe de elevi, se urmărește

Probleme ale unui campionat incă neincheiat

ireproșabil. cu

s*răină:c*e

SALE

in timpul pregătirii centralizate 
a celor mai buni jucători pier
de din vedere perspectiva dez
voltării în ansamblu a basche- 
tuiui. Tn plus, nu există emu
lație decit la nivelul superior. 
Forma centralizată de pregă
tire duce la lipsa continuității, 
la slăbirea autorității antreno
rului de dub față de sportivul 
selecționat și la scăderea răs
punderii antrenorului de club 
față de rezultatele muncii sale, 
întărirea secțiilor de baschet 
ale cluburilor, a activității con
crete pe care o duce antreno
rii cu echipa, ^ste singura cale 
de a se asigura progresul aces
tui sport. Doar acționindu-se 
in acest fel. se va putea spune 
că a crescut, și la baschet, baza 
de masă a performanței. Pînă 
atunci, vom sta toți, cu inima 
strînsă. ca nu cumva să se ac
cidenteze unul dintre cei ce 
due azi greul în afirmarea bas
chetului pe pian internațional, 
deoarece nu există decit cite 
un singur Nosievici. Albu. No
vac. Diaeonescu sau Jekely. 
F'-dul de selectâonabili fiind 
extrem de redus, se recurge, in 
con": nuare. la jucători cu state 
vechi in echipa naționali, a că
ror poziție no este de loc ame
nințată de tinerii b»renetbaiiști 
care nu au incă dobindită per
sonalitatea necesară oentru ob
ținerea performanțelor.

Iată dear citrva probleme din 
cele multe, ridica’e de campio
natul care se va Încheia dumi
nică.

pref. Mihai NEDEF 
maestru emerit al sportului

obținerea rapidă a rezultatelor. 
In prezent, în domeniul atletis
mului, avem numai „profesori 
universitari”. Ne lipsesc învă
țătorii ! Consider că rolul prin
cipal al Ș.S.A. trebuie să fie 
angrenarea unui număr cit mai 
mare de elevi în activitatea 
sportivă și pregătirea lor mul
tilaterală, fără urmărirea obți
nerii imediate a performanțe
lor și recordurilor. (Dintr-o sta
tistică a campionatelor europe
ne de atletism, desfășurate la 
Budapesta, reiese că sportivii 
clasați pe primele 6 locuri au 
început activitatea atletică abia 
la 16—18 ani, pînă atunci do- 
bîndind o pregătire fizică mul
tilaterală, practicînd alte spor
turi sau pregătindu-se la mai 
multe probe atletice). De aici, 
din Școala de atletism, elevii, 
după ce au primit noțiuni ele
mentare de atletism, după ce 
și-au dezvoltat, in mare măsu
ră. calitățile fizice generale, ar 
trebui îndrumați spre secțiile 
de performanță ale cluburilor.

Practica dovedește că, urmă
rind asiduu performanța, în 
mod forțat, nenatural, ne în
depărtăm de ea. Și e normal. 
Este foarte greu ca un singur 
profesor sâ se ocupe de selec
ție (aceasta, cînd este temeinic 
făcmtă. necesită mult timp și 
pricepere), de pregătirea Înce
pătorilor în număr mare (nor
mele fixate pentru profesori 
o cer) și de pregătirea perfor
merilor. Iar pentru rezolvarea 
acestei situații dificile, și in 
dorința de afirmare prematură 
(majoritatea profesorilor din 
S.S-A. sint foarte tineri) asistăm 
la forțarea in pregătire a mul
tor juniori care, după apariții 
meteorice, dispar, spulberind 
speranțele puse în ei. Mare par
te din listele de recorduri de 
sală sau din aer liber ale co
piilor și juniorilor II pot con
firma aceasta. Afirmația tov. 
prof. Benedek : „Nu consider 
că forțarea juniorului pentru 
realizarea recordurilor și ciști- 
garea titlurilor stopează evo
luția sa ulterioară" este infir
mată de rezultatele școlilor 
sportive și eu personal nu con
sider că aduce un serviciu atle
tismului nostru.

Ar trebui ca profesorii de 
atletism ai Ș.S.A. să se ocupe 
după cum am mai arătat, de an
grenarea elevilor în activitatea 
atletică ; să organizeze compe
tiții școlare inter-clase, inter- 
școli : să creeze o tradiție atle
tică în fiecare școală ; să lu
creze direct cu elevii pe care 
îi descoperă mai dotați fizic, 
să le dea noțiunile elementare 
de atletism, să le dezvolte ca
litățile fizice. La terminarea 
acestei școli, atleții să fie în
drumați către secțiile de per
formanță ale cluburilor, unde 
găsesc antrenori specializați pe 
probe și condiții optime pen
tru practicarea sportului de 
performanță. Trebuie însă pre
văzut ca pentru succesele ob
ținute de elevii depistați, pro
fesorii școlii să fie recompen
sați alături de antrenorii care 
i-au preluat. Tn acest fel, pro
fesorii din Ș.S.A. nu vor mai 
fi tentați să obțină, cu elevii 
lor, succese rapide, dar efe
mere.

Am prezentat aceste idei nu
mai cu intenția de a servi atle
tismului, pe care mă străduiesc 
să-l servesc de 25 de ani. Orice 
idee care poate supăra pe cine
va. a fost spusă numai in acest 
scop, și rog să fie numai astfel 
înțeleasă.

Prof. AUREL C1ORTEA :
Din controalele efectuate 
de metodiștii Consiliului 
municipal la antrenamen

tele Ș.S.A. s-a constatat că re
partizarea atleților nu este cea 
mai judicioasă. Se găsesc, într-o

grupă, sportivi de diferite spe
cializări, fără ca profesorul sâ-i 
poată urmări pe toți în condiții 
optime (prof. Maria Medeș, 
prof. Gh. Stănescu etc.). Se 
impune respectarea, cu stric
tețe, a specializării, aceasta fiind 
în interesul școlii și, implicit, 
al atletismului. Din momentul 
selecției, elevii trebuie orien
tați spre probele în care au 
calități deosebite.

2 La ora actuală, relațiile 
intre micile și marile
cluburi pe linia promo

vării elementelor de mare pers
pectivă sînt destul de vitrege,
din cauza modului greșit in
care antrenorii înțeleg trecerea 
sportivilor într-un alt club în 
care își pot valorifica mai bine 
posibilitățile.

Școala de atletism, prin pro
fesorii ei. are legături cu clu
burile mari, ceea ce constituie 
un fapt pozitiv, deoarece elevii 
își i pot continua activitatea 
după terminarea școlii, uneori 
chiar sub îndrumarea aceluiași 
antrenor.

Cred că ar fi necesar ca ele
vilor nominalizați pentru .1.0. 
din 1972 să Ii se alcătuiască 
fișe personale. Tn acest fel, tre
cerea elevului la alt club sau 
antrenor nu va mai necesita 
perioade de studiu, ci va per
mite o continuare normală a 
pregătirii.

3 După părerea
ceastă norma

P După părerea mea, a- 
ceastă normare ridică 
calitatea muncii antreno

rilor. obligîndu-i. de la bun 
început, ia o selecție riguroasă. 

Pretențiile federației de spe
cialitate au crescut considera
bil în ceea ce privește perfor
manța. Dar. ar trebui stimu
lați acei antrenori care au dat 
și dau. în continuare, elemente 
de valoare atletismului româ
nesc.

în general, acest lucru se 
omite și roadele le culeg an
trenorii de lot, uitîndu-se con
tribuția antrenorului care l-a 
depistat și l-a ridicat pe spor- 

ale măies- 
1 

s-a acor- 
prioritate. 
școli, care 
totalitate.

tiv pe primele trepte 
triei.

4 Atletismului 1 
dat, prin lege, 
Profesorii din 

nu îndeplinesc, în 
programa, ocolesc concursurile 
de atletism sau se prezintă cu 
o echipă —ca să fie— fără a 
lucra în prealabil eu cei mai 
buni elevi din școală.

Sînt. în totalitate, pentru obli
gativitatea orelor de atletism 
în școală (dacă este baza tutu
ror sporturilor, să plecăm de 
la bază .'). Numai în acest tel 
vom putea avea o vastă și ne
cesară activitate de masă. Poa
te ar fi mai bine chiar ca an
trenorii să lucreze pe lingă 
unele școli.

Șe simte nevoia unei activi
tăți atletice bine organizate : 
concursuri ușoare cu probe pu
ține (sau probe deficitare) — 
sistem divizie pe școli, pe sec
toare și cu sistem de promo
vare în întrecerile ne munici
piu. La nivelul școlilor caie au 
mai multe clase paralele - în
tâlniri săptămînale sau bilunare. 
Școlile cu clase mai puține vor 
avea un alt sistem - pe grupe 
de școli. Cred că în acest fel 
se va stimula considerabil ac
tivitatea atletică școlară.

5 Dacă obiectivele devin un
scop în sine, apare așa-
zisa „forțare" care ne-a

dat, și ne dă încă, foarte mult 
de lucru, deoarece, ani de-a
rîndul. s-au pierdut nenumărați 
juniori talentati din cauza for
țării timpurii. Sînt categoric îm
potriva specializării timpurii la 
diferite grupe de probe (fond 
— aruncări). Gradarea este ele
mentul principal, iar încadrarea 
competitională la categoria de 
virstă cred că ar trebui să fie 
mai strictă.

— confecționări pistoane fi segmenfi

fn
•tr. facaneî nr. 107 

telefon 12.20.43

— recondifionâri ambielaje

fn
str. Că uzași nr. 12

telefon 22.05 81

str fsoenei nr. 107 
telefon 12.20.43

— recondiționați ți confecții de arcuri la 

melare ți spirale

suduiă blocuri motor și ehiulaie din 

fontă și aluminiu

fn

șos. Bereenl nr. 7
telefon 23.44 82

Inginerul Octav Ciprzțd a 
devenit, de foarte pațin tinrp, 
președintele asociației sportive 
„PortuF.

Dacă microbiștii tomitani 
și-ar fi ales, ei înșiși, în cadrul 
unor mitinguri secrete, un pre
ședinte honoris causa”, un 
președinte apocrif, creație a fol
clorului citadin, fără îndoială 
că el ar fi întrunit majoritatea 
voturilor.

Pentru că oricare alte pă
cate ar avea (și să sperăm ci 
mai are), nimeni nu l-ar putea 
învinui, vreodată, ci dimineața 
primele lui pînduri n-ar fi con
tinuarea confuză a unor pisuri 
desfășurate pe stadioane. Ni
meni n-ar putea susține că 
înaintea prînzului nu si-a com
pletat datele privitoare la al’e- 
tismul consfințeau, tar dupi- 
masa n-a calculat totalul mi
nutelor jucate de cei mai cu
noscut! fotbaliști ai urbei tSasu 
— 1125 de minute din 1 170 po
sibile în ’68, Kallo — 1901 mi
nute). Nimeni n-ar fi infirmat 
farmecul muzeului personal de 
fotbal în care locuiește — sau 
al locuinței devenită muzeu — 
unde pereții se împart tn pe
luze, tribuna 1 și tribuna II, 
iar picioarele scaunelor sînt 
gata, să șuteze.

După cum nimeni n-ar putea

«firma ei vreo echipă de fot
bal, vreun club din procincle, 
au fost vreodată popularizate 
eu mai mult aplomb, dzrit a 
fost „FaruF. pentru else ingi
nerul Căpriță a întocmit mici 
almanahuri — editate tn tiraj 
redus — și care ar concura cu 
ușurință multe alte almanahuri

Ca să faci toate acestea, tre
buie să cunoști bine, îndea
proape. zi de zi — sportul. Ca 
să faci toate acestea, trebuie 
si nu lipsești de la meciuri și 
să nu te dezlipești de casă in 
orele de program ale tele- 
sportului. Trebuie să citești pu
blicații străine, să decupezi ar-

Dai: de rapt

învinuit — el e Un specialist, 
un om de meserie.

Si ce satisfacție încerci aflînd 
că în fruntea asociației n-a 
ajuns un simplu activist social, 
transferat aci dintr-o altă mun
că, bine intenționat, dar care 
habar n-are de rugby, care e 
convins că voleiul nu se poate 
practica fără coșuri, iar came
rele se fac de către adversar 
prin introducerea 
mingi în plus.

in joc a unei

Ce satisfacție încerci știind 
~ —ț- Jj un președinte

SATISFACȚII
pretențioase, care îngrașă și 
acum rafturile debitelor.

Dar, ca să visezi stadioane 
și să calculezi minutaje, ca să 
publici mici studii despre sport, 
să scrii singur un almanah in 
care există biografii de jucă
tori, cronici, anecdote, fragmen
te de istorie a fotbalului, nu 
ajunge să fii microbist. Nu a- 
junge să suferi cînd pierde 
echipa preferată și să exulți 
cînd bate pe teren propriu.

tlcole, să faci statistici, si tra
sezi curbe, să-i cunoști perso
nal pe halterofili și pe boxeri.

Pentru că nu faci numai pu
blicistică. dar ești un ancheta
tor social, care lucrează pe viu.

S-ar putea ca noul președinte 
al asociației sportive „Portul" 
să aibă și oponenți, să se tragă 
sfori împotriva lui, Iar el să 
tragă sfori împotriva sforarilor 
adverși.

Dar, oricum — de orice ar fi

că nu e vorba de un președinte 
onorific, care poate fi dus de 
nas de principalii săi „consi
lieri”, fiind convins că munca 
șe poate face numai cu bună 
intenție și care consideră spor
tul un rău necesar sau, pur și 
simplu, o posibilitate de a în
casa, legal, salariul.

Ce satisfacție — deci — că mi- 
crobismului, aplombului, cunoș
tințelor exacte li se oferă pri
lejul de a se manifesta și orga
nizatoric !

Dar, de fapt — șl din păcate 
— satisfacția nu ne e dată zi 
de zi, ceas de ceas și în propor
ții de masă. Poate de aceea ți
nem, totdeauna, s-o subliniem.

Camil BACIU
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NICI 0 STEA ARBITRULUI PINĂ LA ULTIMA PICĂTURĂ
F.C. ARGEȘ — JIUL

2—0 (1—0)
PITEȘTI, 28 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Sta
dion „1 Mai", lapovită șl frig, 
teren greu, alunecos, specta
tori aproximativ 5 000.

Au marcat : Radu (min. 35) 
și Dobrin (min. 88).

F. C. ARGEȘ : I. Vasile 7 — 
Păciulete 5, Barbu 8, Vlad 7, 
Ivan I 7, Prepurgel 6, Olteanu 
7, Radu 8, 'ț'u*can 5> Dobrin, 
Jercan 7.

JIUL : Stan 8 — Talpa! 6, 
Georgevici 7. Georgescu 7, Mi
hai 7, R. Popa 7, Sandu 6, 
Peronescu 7, Cotormani 6, Li- 
bardi 8. Naidin 5 (din min. 67 
Baicu 5).

A arbitrat incalificabil Radu 
Buzdun. La linie D. isăcescu 
și A. Munich (toți din Bucu
rești).

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) — 3. S-a aruncat 
cu bulgări de zăpadă, și ghea
ță. iar un huligan a sărit la 
arbitru.

Meciul. în ciuda terenului 
greu, a început promițător. 
Joc vioi, cu schimburi rapide 
de pase. Spre surprinderea tu-

DERBY CONFIRMAT
(Urmare din pag. 1)

gă'.orul pe cîmpul de la „23 
August". Poate și suporterii 
dinamoviștî, poate și „idolii" 
lor își pierduseră în mare mă
sură speranțele în momentul 
în care jocul intra în cel de-al 
50-lea minut al său. Tabela 
de marcaj arăta 1—0 pentru 
steliști, reflectînd destul de fi
del superioritatea manifestată 
pînă atunci de aceștia, care, 
concretizînd încă din startul 
țiartidei (Pantea, min. 5) ac
ționaseră, în continuare, mai 
calm, mai organizat și, desi
gur, mai clar. Cînd, deodată 
(în min. 50) a căzut golul ega
lizator ; golul lui Durnitrache, 
un gol magistral (plonjon, cu 
capul, din stînga careului mic, 
la o centrare de pe aripa 
dreaptă) înscris în stilul, atît 
de caracteristic blondului în
aintaș al naționalei.

A fost parcă un semnal care 
anunța o ofensivă dezlănțuită, 
căci numai 5 minute după a- 
ceea Sălceanu a semănat din 
nou panică pe aripa dreaptă, 
vrînd parcă să-i demonstreze 
lui Pîrcălab (ieșit de pe teren 
în min. 48) cum trebuie să ac
ționeze... o extremă. Din cen
trarea improvizatei aripi, min
gea a ajuns pe partea opusă, 
la Lucescu, care a reluat din 
voie (de la aproximativ 12 m). 
înscriind sus la colț, în stînga 
Iui Suciu. Golul plecase de la 
Dinu, neobositul fundaș al di- 
namoviștilor, care — în în
treaga repriză secundă —_a 
împins, literalmente, echipa în 
atac.

Revenlndu-și din uluială. 
Steaua ripostează deosebit de 
energic : scăpat o clipă de sub 
supravegherea lui Stoenescu, 
Voinea a stopat pe piept ba
lonul (centrat de Pantea Și 
p'alucrat de Dumitriu III) jși, 

•yi.in piruietă, a șutat cu stân
gul, puternic, surprinzîndu-1 
pe Datcu. Egalitate (2—2), dar 
numai pentru 4 minute. în 
min. 73, Dinamo are de exe
cutat o lovitură liberă de pe 
aripa dreaptă : Boc are vre
me să parcurgă terenul în 
lung și, ajuns în timp util la 
balon, il catapultează în pla
să. de la aproximativ 6 m, 
printr-o puternică lovitură de 
cap. Fază confuză, steliștii re
vendică ceva (fault la Suciu ? 
sau osfaid ? ; fiind învălmă
șeală. nici noi n-am văzut 
clar), dar după consultarea ar
bitrului de centru cu tușie
rul... mingea se repune la cen
tru : așadar, 3—2 pentru Di
namo Cinci minute mai tir- 
ziu, dinamoviștii forțează din 
nou poarta lui Suciu : în bună 
poziție de șut, Frățilă împin
ge balonul cu vîrful bocancu
lui în bara verticală, jos, de 
unde mingea ricoșează in pla
să. Și asaltul continuă. Dumi- 
trache se infiltrează insidios 
în careul advers, șutează pu
ternic clin apropierea punctu
lui de la 11 m, dar Sătmă- 
reanu scoate miraculos, res- 
pingind balonul cu capul. A- 
părarea Stelei e groggy și în 
min. 84 : Lucescu îl lansează 
splendid pe Durnitrache prin
tre (Dumitru Nicolae și Hăl- 
măgeanu, dispuși în linie), a- 
cesta mai face cîțiva pași în 
careu, dar, deși în poziție ex
celentă, trimite balonul în 
bară.

Sfîrșitul jocului îi găsește 
pe dinamoviști în atac, dar în 
puținele minute care au mai 
rămas pînă la fluierul final 
a] arbitrului nu se mai în- 
tîmplă nimic demn de subli
niat...

La tineret-rezerve : DINA
MO BUCUREȘTI—STEAUA 
3-2 (1-1)

turor, Jiul a avut inițiativa și 
30 de minute a dominat mij
locul terenului, a sprintat ade
seori spre poarta adversă. 
După acea jumătate de oră, 
gazdele au ieșit mai des în o- 
fensivă. Și au reușit să con
cretizeze în min. 35. Țurcan a 
profitat de o ezitare a apărării 
adverse, i-a pasat lui Radu și 
acesta, de la circa 14 m, a șu
tat puternic mingea trecînd pe 
lingă brațele portarului Stan 
și oprindu-se în plasă. După 
pauză, Jiul a început din nou 
binișor. Un sfert de oră a for
țat egalarea. Din min. 60, însă, 
argeșenii s-au dezlănțuit și au 
luat meciul pe cont propriu. 
Ei n-au marcat decît în ntin. 
88 (Dobrin) fiindcă Stan a a- 
părat excelent (în min. 62 și 
65 a scos cu piciorul două 
mingi ce păreau goluri sigure) 
pentru că din poziții excelen
te Țurcan și Radu au șutat 
imprecis (min. 69 și 70), iar în 
min. 83 balonul expediat cu 
capul de Țurcan a 
aproape de lîngă 
Georgevici.

Deși trecea prin 
grele. Jiul a contraatacat iar 
în min. 80, de la 30 de m., 
Mihai a șutat din voie și a 
înscris imparabil. Dar, rumoa
re. Arbitrul a anulat golul pe 
motiv de ofsaid. A fost însă 
un ofsaid pasiv (dacă a fost, 
fiindcă noi nu l-am văzut). Ni
meni nu a jenat portarul, ni
meni nu se afla în fața porții 
pe o rază de 10—12 m. Și ga
fele arbitrului Buzdun aveau 
să continue. Au culminat cu 
penibila scenă din min. 87. 
Ion Vasile a prins balonul. 
Baicu l-a atacat. Tușierul Isă- 
cescu semnalizează fault la 
portar, dar cel de centru nu 
observă. Intervine Vlad, care 
îl faultează pe Baicu. Acum, 
arbitrul Buzdun fluieră și 
fuge la punctul de 11 m, pe 
care-1 arată insistent Normal, 
toată lumea înțelege că a dic
tat lovitură de pedeapsă. Încep 
protestele gazdelor, apoi, după 
discuții, arbitrul-jucători ar
bitru de centru-tușier, JOCUL 
SE REIA CU O LOVITURA 
LIBERA DIN CAREUL DE 6 
METRI (motivul: fault la por
tar). Nimeni nu mai înțele
gea nimic. In min. 72 arbitrul 
s-a luat la harță cu cei de pe 
banca de rezerve a F.C. Arge
șului, „discuție* ce a incitat sî 
tribuna. Au zburat atunci 
gări de zăpadă pe tere-.. ar 
un huligan (pînă la urmă pus 
la punct de organele de crrr- 
ne) a intrat pe gazon și l-a lu
at pe arbitru de git. Iată ce 
am văzut la această partidă 
de., fotbal: mai puțină pre
ocupare pentru faze curate, 
puține șuturi pe poartă — 
Jiul 4, F.C. Argeș 7, și un 
arbitraj sub orice critică.

C. ALEXE
C.

DE ENERGIE!
PROGRESUL — RAPID 

(1-1)
1—1

timpStadion -23 August*.
rece și plato», teren alunecos, 
spectatori aproximativ 3» Sat. 
Au marcat : Țarâluiigl cnut. 
3) $i Grama (autogol mim M>.

PROGRESUL : Manta 7 —
V. Popescu 8. Mind a: u 1*. 
Grama 7. Ad. Constantinestu 
7, Neacșu 3. Beldear.u ». Ma
tei 7 (din min. 7» Scangberl. 
Mateianu 8. Oaldâ 3. Tară- 
Lungă 9.

RAPID : RAducanu I — Lu- 
pescu 8. Mutroc 7. C. Dan 3. 
Greavti 7. Angeleecu 3. Dumi
tru 7, Năsturesru 3, Neauru *. 
Mazurachls 6. Codreanu 8.

A arbitrat : V. Picture*.-. - 
ajutat bine la li

nie de C. Petrea si L Dancu 
(toți din București).

Trofeul Petschowicfci cpes- 
tru public) : t.

fost scos 
bară de

momente

La tineret-rezerve: F. 
Argeș-Jiul 0—1 (0—0).

Cele 90 de minute ale -des
chiderii* din cupLa-uI de ier 
au trecut ca un_ vis. Meci J 
dintre Progresul și Rapid a 
oferit spectatorilor un ?pc de 
zile festive ta care fotbaâiș ui 
celor două cluburi bccsxres- 
tene s-au angajat cu toată vi
goarea. au luptat descris pen
tru victorie și dacă nici una 
dintre ele nu și-a adj .secat-a. 
nimeni nu trebuie să regrete 
căci în arest mea a tavtns 
FOTBALUL. Un fotbaL ccrat. 
purtat în viteza, cu faze pa - 
pitante in fața porti.or. cu 
situații în care, pe riad, su
porteri celor două echipe iț: 
pierdeau respirația.

Am asistat La un sre-ratc-L 
pe care l-am dori cit mai ies 
repetat de jucătorii r.nstrt de 
fotbal și care au vrut. P^nță- 
să dezmintă rîndurCe jtabL:- 
cate in coroen tar uL wretm 
de marți- $i nu sintem ctn_s‘ 
de puțin— rupărațL Dimpo* 
trrvă !

Jocul dintre aceste două for
mații a debutat cu o xm ri 
de teatru. Oaidă a pâtrur- 
printre apărătorii Ratx-duL-- 
s-a produs o neînțelegere in 
cuplul fundasiicr central 
Motroc și Dan. iar Țară urci 
insistând s-a pocoenit cu ba
lonul in fața lui Rinjcanu. 
Un dribling scurt, ua sas pe 
Ehgă aresta, iesri ta ta^=pr- 
r.are. st- 1—0 fa =- 3 pe"- 
trj ProgrerjL. GaLeria griries- 
teară a -înghețat* st aa se 
va dezroerg m*u_ ** rrre. de 
^albațcnt* au ecmmr~x *4 
cor.trmeze terenul prtata-ac 
joc ofensiv, bace pregăti’j» 
mtjtac. ur.de i: erretet Neac- 
ț-J si BeLdear.u. Vtaf *n.nsau 
cu o •ritaLît ate dem-A de 
vidiat e» jucători mult «e 
tineri ca e!. Caisă a fcst *»- 
pat doar de jocuL tateL-grct.

na

Meciul surprizelor
DINAMO BACAU — A.S A. 

TG. MUHEȘ 2—1 (1—1)
BACAU 36 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Teren Dlnamo. spectatori 

•OOO. timp nefavorabil (lapovl- 
ți $1 frig). Au marcat : Ene 
Daniel (min. 3J) ți Ruginbel 
(min. 60) pentru Dinamo, Lu
caci (min. pentru A.S A 
Tg. Mureș.

DINAMO BACAU : GUiți 7— 
Ki„ 7, Nunweiller IV 7, Ve- 
licu 6. David 7. Vltafu 6 
(min. 57 Duțan 7). Nedelcu 7. 
Ene Daniel ». Dembrovscbi *, 
Rupiubei 8. BAluii 8.
. A.S. A. TG. MTKES :Bat6 — 
Ș 1 e a m 7, Dondos 6, Totfe 
8. Czako «. Dodn t Mo 7, 
Chim 6, Lacari 7 «ia m a. 75 
Silaghi). Mureșan 7, Bakși 6 
(din mtn. SS Laacw).

A arbitrat Gr. Btmn <Ga- 
MD «JKW 1» lmie
de T. Liga (Galato ș» V. Bui- 
mi'trtac (Iași).

Trofeul Petscbawsclu (pen
tru pubHeț 7.

...Partida a început cu o i.-.- 
timere de 20 de minute cauzată 
de o buclucașă pană la —a»tr-a 
arbitrului gâiățeșn Gr. Hărsan. 
Faptul a produs oarecare neli
niște in clipele febrile premer
gătoare începerii meciului, și. 
mai grav, a determinat ca par
tida să se Încheie aproape pe 
întuneric. Deci, arbitrii care au 
mașini personale, să folosească 
în deplasări, totuși. trenuL E 
mai sigur... De altfel, pentru a- 
ceasta se plătește baremul !

Apoi, vremea nefavorabi.ă 
și-a pus amprenta pe evoluția 
jucătorilor, creindu-le mari di
ficultăți în controlarea și 
jarea balonului. Lesne de înțe
les că fazele nu au putut 
cursivitatea și rapiditatea 
care ar fi dorit-o dinamovișiti. 
ele desfășurîndu-se mai mult 
într-un ritm pe placul oaspe
ților.

Din această cauză, clipele de 
surpriză au fost dese, golurile 
survenind în momente și la ca
pătul unor faze neașteptate. De 
pildă, Dinamo Bacău după ce a 
dominat copios în primele 20 de

Coin ANTONESCU

diri-

avea
pe

La tineret-rezerve : Dirsa-no
Bacău — AS-A. Tg. Mureș 5-4 
(2—0).

LOTO-PRONOSPORT
La 4 aprilie - tragerea specială LOTO a primăverii

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 
4 aprilie tragerea specială 
Loto a Primăverii Ia care se 
va aplica aceeași formulă ca 
la tragerea Mărțișorului la 
care s-au atribuit peste 12.000 
de premii.

La tragerea specială Loto 
a Primăverii lista premiilor 
este Și niai bogată : autotu
risme în nmnăr NELIMI
TAT: DACIA 1100, MOSK- 
VK'l 408 cu 4 faruri și ra
dio SKODA 1000 M.B. ; auto
turisme prin tragere la sorți i 
4 DAC IA 1100, 2 MOSKVICI 
408 cu 4 faruri și radio, 2 
SKODA 1000 M.B și 2 TRA
BANT 601 ; 70 excursii în 
ITALIA, IUGOSLAVIA și 
UNGARIA prin “
mânia de circa 
mii fixe în bani 
10.000 lei, 6.250 
1.000 lei etc.

Pentru stabilirea 
lor câștigătoare se 
tua 4 extrageri în 3 făze—34 
numere. Se atribuie 20 de 
categorii de premii.

FRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 13

din 26 martie 1969

O.N.T.— Ro- 
18 zile ; pre- 
de 
lei,

25.000 lei,
2.500 lei,

numere- 
vor efec-

EXTRAGEREA I :
45 16 2 40 13 26

Fond de premii : 459.667 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a :

2 45 34 24 11 32 17
Fond de premii : 372.469 lei.

LOTO
Premiile întregi și sferturi 
de Ia tragerea din 21 martie 

1969
EXTRAGEREA I : Catego

ria 1: 1 variantă întreagă a 
95.988 lei și 2 variante sfert 
a 23.997 lei ; categoria a Il-a : 
2 a 48.124 lei și 1 a 12.031 
lei; categoria a III-a: 120 a 
1.033 lei și 79 a 258 lei ; ca
tegoria a IV-a : 510 a 314 lei 
și 257 a 78 lei ; categoria a 
V-a : 741 a 256 lei și 415 a 
64 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria B: 3 variante sfert 

• a 31.793 lei; categoria C: 3 
variante întregi a 18.167 lei 
și 9 variante sfert a 4.541 lei; 
categoria D: 561 a 100 lei și 
1.566 a 25 lei.

Report categoria A : 412.915 
lei.

Premiul de categoria I a 
fost obținut de Brebeanu Flo- 
rica din București ,

la ofsaid, al apărătorilor giu- , 
ieșteni. A încântat mult bro
deria de pase a Progresului 
(prim solist MateianuX ca și 
cursele incisive ale lui Țară- 
lungâ. Riposta Rapidului ni 
s-a părut in prima jumătate 
de oră mai palidă. Dacă ta 
Lnia de fund, după primirea 
gte ul ui, C. Dar. _a pus or
dine", în schimb înaintașii 
centrali. Neagu și Mazurachis. 
nu s-au -găsit* aină la sfâr
șitul meciului. Doar Nâstu- 
rescu s: Cbdreanu au pus ia 
grea încercare, de multe ori. 
apărarea ProgresuluL Jocui 
i-A mutat cu iuțeală la am- 
beie peru £i ta mim 10 un 
»ut al hâ Mazuracrtis a foct 
oprit de Manta, pentru ca in 

. 19 Răduautu să intervi- 
la un șut puternic 

Ln Mate- Spre sfîrșhul
repriaei. RapKtui fxtează eta
larea. $c este ta două rtaduri 
pe pupetu. de a o chtute la 
toc autea eziteri * e furda- 
șuhs Crama. Va reuși aceasta 
toc damrrtâ iui Grame care, 
la ua sut a hă Năsturesc— 
mim 34. actumcâ mrecua ba- 
xrtmni in proprta-i pîasâ. 
Manta, ieșit ta sraâectcma ba- 
Jccaâuu m s-t a»tețm» La o

2-ă

i r
n «s 
m a

BA10NULeRcțVND

Nu oricum în lotul național
a aflat și 

care, mai 
Floreasca.

ziaristul I. Chi- 
zilele trecute, tn 

l-a prezentat 
și plin de spe- 
BOC ?

ta «pco-

CONCURSUL DECISIV AL UNEI... BÂLJI

A

a

X—-

•» *
c.
K

L-te adevărat că studenții 
ote- au fast mai aproape de 
pai ta numeroase momente a e 
jotukii — mir.. 5. vote Cbte- 
—re*. :o de la 10 m apărat de 
MoMovan: tata- -cap* O- 
btemeuto de La 6 m razzr.t cu 
ncarta ; tata. 24. foarfecă peste 
cap a lui Neagu, migea a 
sters bara transversala; min. 
îi vnLe ObLemenco de la 8 m 
reținut de Moidovan; min. 
M. -cap* Obtemer.co razant cu 
bara Meratt etc. — dar toc
mai ateste ratări confirmă 
rrasi-ianXKibilitatea de fruc- 
txfj-are care a stăpinit partida 
de ia Craiova.

Fericite ș- nefericite, ca ar
mare pemijloc'ti a unui ra- 
pricîj al sosrtei. cele do»jă 
tabere au meritat in eea.â 
măsură grattudir.ea pubiiea- 

si a ttoa'iră pentru abne- 
țația cu care s-au dărut jo- 
cuM. I-am privit pe fotba- 
. șta ceior două echipe ieșind 
de pe teren : abia i-am recu
noscut. ia spatele platoșei do 
noroi tare > acoperea tricou- 
rSe Și fețele. Emcț-or.ar.t ta- 
bicu, pe care ua artist l-ar 5 
p-tut rjcmi cu toată indrep- 
tăurea ..victoria fotbalului*.

M PO?

de 
ou 
la

lapte 
rilă, 
sala 
foarte zîmbitor 
ranță pe Sandu ___

Iată dar ce nu a învățat Boc 
de la marii jucători englezi de 
pe Wembley șl de la alții cu 
care s-a Intîlnit pînă acum, 
asa sile el «ă răspundă străda
niei și eforturilor făcute de in
stituția al cărei club i-a pus la 
dispoziție condițiile cele mal 
bune pentru desfășurarea acti
vități] sale de performanță, care 
l-au dus . pină in echipa națio
nală ?

Sper, dragă prietene Boc, că 
nj au să te supere observațiile 
mele, dar cred că mal prietenesc 
este să-l spui cuiva cînd gre
șește decit să-l eviți Și să-l lași 
să-sl repete greșeala.

Fă-ți un proces de conștiință, 
analizîndu-te bine și vezi cum 
vei merge mai departe în viață.

Ești încă TÎNAR și TALENTAT, 
iar viitorul iți s ă în față și nu 
trebuie să-l tencrezl : să nu uiți 
nici o clipă, dragă Boc. că pos
tul pe care-I ocupi tn echipa ta 
de c'ub (șj în cea națională, 
poate), nu a fost pînă acum pă
tat. de nimeni. Predecesorii tăi 
Costică Marinescu. A. Apolzan. 
Nunweiller III. l-au apărat cu 
cinste, demnitate șl strășnicie, 
unii jueind cu glezne umflate, 
încovoiat! de dureri, cu bandale 
la cap, pătate de singe. Nu trece 
atît de ușor peste aceste vir
tuți ale sportului, care mal tîr
ziu te vor onora șl-ți vor aduce 
simpatia si admirația celor din 
jur. atlt de prețuită mal ales 
după ce vei veni pe banca spec
tatorilor. alături de mine și de 
altl foști jucători.

Cu gîndul la o redresare pen
tru el șl alții ca el, se impun, 
cred, măsuri disciplinare care 
să emane, de această dată, di
rect de la F.R F. N-ar strica, 
dacă s-ar institui un regulament 
cit mal exigent, care să fixeze 
unele cbllgațll speciale pentru 
membrii lotului national de fot
bal. Poate, după aceea, vor ur
ma exemplul șt cluburile.. Este 
jenant să eonstati. uneori, cum 
se menține la noi teoria : la 
avantaje șl condiții primii, (ar la 
obligații cei din urmă.

Val. CALINOIU

Un mic poem dramatic
închinat fotbalului

A fost lapoviță. un frig umed 
«: pătrunzător, un teren moale 
ca marmelada, o confruntare 
între om și natură. Pe o astfel 
de vreme, mai de mult, oame
ni gogeau pe lingă sobă. Dar, 
asta s» intirnpla înainte de a- 
parfția fotbalului. Acum, însă, 
citeva mii de eroi anonimi s-au 
încumetat să stea două ceasuri 
sub un cer de pe care soarele 
dspăruse parcă pentru totdea
una. Iată. deci, că fotbalul și spor
tul in general magnetizează în 
prezent mai mult decit seduc- 
ți.’.e confortului și ale tabietu- 
rilor după-amiezii. Meciul de 
ieri de ia Iași ne-a impresionat 
prin această imensă devoțiune, 
fiindcă el s-a disputat în con
dici care pun la încercare în 
uit.mă instanță numai și numai 
tăria sufletească a celor intrați 
sub influența fertilă a spiritu
lui sportului. Pentru vitregia a- 
cestei după-amieze. pentru ab
negația celor ce au participat 
la ea. ieri ni s-au părut sublimi 
și spectatorii și fotbaliștii si ar- 
bi rii. A ne apleca spiritul cri
tic asupra jocului propriu-zis, 
asupra geometriei fazelor, asu
pra preciziei execuțiilor etc., ni 
se pare o impietate, ceva mes
chin în fața formidabilei ener- 
gii. in fața acelui nobil elan, 
a acelor superbe voințe care 
s-au întrețesut, intruntindu-se 
și contopindu-se în ultimă in
stanță in acest templu cu pe- 
reți de aer înghețat. Jucătorii 
au fost rirsd pe rind patinatori, 
acrobați. rirghii împotmolite in 
ne.-oi, cărătorii unui balon greu 
cit o minge medicinală, luptă
tori împotriva stihiei și adver- 
sa-ului. Ei au luptat pînă la li
mită. au trecut peste și din
colo de limită, descoperind poa
te fiecare că e in stare de mai 
r /.t decit credea pină în clipa 
acestei încercări. Au fost une
ori puțin nervoși, dar parcă 
ieri (numai ieri) le stătea bine

------------ -------------
POLITEHNICA IAȘI — CRI- 

SUL ORADEA 2—0 (0-0)

IAȘI 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadion «23 
August- ; frig și lapoviță ; te
ren desfundat ; spectatori — 
aproximativ 5 000.

A marcat : Goliac, (min. 69 
și 90).

POLITEHNICA : Constant!- 
nescu 8 — Lupea 6, lanul 8, 
Stoicescu II 8. Deleanu 8 — 
Ștefănescu 9, Contardo 7 -•
Vomicu 7 (din min. 86 Coșii- 
chescu), Lupulescu 9. Cuper- 
man 7. Goliac 9.

CRIȘUL : Baumgartner 6 — 
Balogh 6, Serfozd 8, E. Naghi 
8. Popovici 7 — Cocîș 8, Dără 
ban 7 — Suciu 7. Kun I 7» 
Kun II 8 (din min. 67 Lucaci 
7). Petrescu 8.

A arbitrat Aurel Beijtu 
ajutat la tușe de 

V. Dumitrescu și M. Sadovea- 
nu (toii din București).

„Trofeu! Petschowschl* (pei 
tru public) : 9.

t u J 
de J 
■a- A 
jmi

și
CU

de

cum imediat 
un spor de

spus că cele

DOUA REPRIZE DIFERITE Joc modest, victorie meritată
1

ARAD, 28 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Stadion 
U.T.A., timp ploios, teren bun, 
spectatori 
A marcat 
56).

U.T.A. :

aproximativ 
Petescu (mi

8 — Rirâu
7, Czako «,
7, Șchiopa

Gemea
7, Bacoș 7, Pojoni
Petescu 8, Lereter . . _
S, Sima t, Dom ide 6, Moț S.

PETROLUL : Sfetcu 5 (min.
60 Ionescu 8), Gruber 7. Bâ- 
din 6, N. Ionescu 6. Mocanu 
7, Dincuță 8, Alexiu 6, Opri- 
șan 5, Dridea I 6 (min. 67 Nl- 
cuiescu 6), Pavlovid 6, Gro- 
zea 5.

A arbitrat C. Nițescu (Sibiul 
+ ajutat la Baie de 

F. Coloși și I. Hris-afi, (ambii 
din București).

Trofeul Petschowschl, (pen
tru public): 8.

reprize 
luptă 

?! atît, 
și-au

Un meci cu două 
inegale. In" prima, o 
pentru două puncte 
în care textiliștij nu 
onorat locul pe care-1 dețin
în clasament. In schimb re
priza secundă s-a ridicat :a 
un nivel mulțumitor. A cres
cut ritmul jocului, s-a jucat 
mai bine, incit avem 
presia că pe teren au 
alte două formații.

Jocul începe într-un 
lent, se trimit multe 
greșite și se trage defectuos 
la poartă. Primul gol se mar
chează ca urmare a unei faze 
fixe : Șchiopu este faultat în 
colțul careului de Mocanu, 
arădeanul execută lovitura 
liberă, ia» Petescu, venit

im- 
apărut

ritm 
pase

d>9 -inai. însene ea eapol n 
poarta pârăs U de Sarx-o. 
Golul du aduc* aid w re-'t- 
rinxnL Petrol uL cu Graaea 
retras la nnjlorul Vwuiiii. 
încearcă să țîai baiaaui. vo
tând «fcn trispoet'-rval ofeatfv 
pe textilâști. PubSeni deza
probă jocul pbctâarior. f*~* 
un ox: de ->erv al artor 3a. â 
formalii. Dup* primele 3> de 
minute, ne punem și ani te 
trebarea dscâ as-srir, la ua 
meci din prima d:vroe_ In 
min. 32. o alt* fad fixă. Bi- 
râu îl faultează clar pe P«v- 
lovici ta careu și— 11 el Trtr 
pentrj a nu ieși d.n nota 
meciului. Dridea I ratează 
penaltv-ul trăgind ta- Cor
nea. Și iată ș> un yjt ca la 
carte al lui Moț. apărat de 
Sfetcu, fază cu care se în
cheie prima repriză.

După pauză, gazdele ataca 
necontenit ratînd insă prin 
Lereter și Pojoni. Urmează al 
doilea gol. după o acțiune 
de toată frumusețea : Șchiop*» 
centrează pe stînga. Dom ide 
reia cu capul și trimite ba
lonul în centrul careului de 
unde Petescu. complet remar
cat trage puternic, fără ca 
Sfetcu să 
gest (min. 56). Zece 
mai tîrziu. Sima e pe punctul 
de a-1 face mat pe Ionescu. 
dar bara este salvatoare. 
Pînă la sfîrșit, se joacă 
fotbal ceva mai bun.

I. OCHSENFELD
La tineret-rezervei U.T.A.- 

Petrolul 1—1 (0—1),

pritneăe 25 de 
diatr-tm joc 

■m note decât 
carie pentrj 
k Anter.
m un șut violent. de-

schițeze vreun 
minute

un

minute, 
anor m 
o sin- 
gazde 

expediază

-vara, pe care u ave 
citeva rrxxnente mai 
din cauza jocului 
practica*-

Din acest moment 
doxal — rămasă in 10 oameni 
s: cu Koszka «tras* pe linia 
ce fund. Farul va dirija axa» 
după atac spre poarta lui Ma- 
tacbe. Gazdele, lipsite de aripi 
(Kalto joacă mai mult mijlo
caș). aglomerează însă jocul 
pe centru, unde cuplul Pop— 
Boroș cistigă majoritatea due
lurilor. In penultimul minut 
ai reprizei, Antonescu, la o 
fază anodină, marchează uni
cul gol al meciului : aflat pe 
stingă, mijlocașul constănțean 
centrează spre Tufan și Sasu, 
coechipierii săi ratează inter
cepția. Boroș ii imită și min
gea se strecoară, cuminte, pe 
lîngă Malache. mascat Deci, 
1—0 pentru Farui.

La reluare, timp de un sfert 
de oră formația Farului amin
tește de zilele ei bune, des
fășurând un fotbal rapid, di
namic, care anunță... golul. 
Din păcate, după acest inter
val, pînă la sfîrșitul partidei 
dominarea hazardată a gazde-

— para-

FARUL — VAGONUL 
1-0 (1-0)

CONSTANTA. 26 (prin tale- 
fon, de la trimisul nostru). 
Stadion „1 Mai4*; timp frigu
ros: teren foarte bun ; spec- 
xaiorj — aproximativ 10 000. A 
marcat Antonescu (mtn. 44).

FARUL : “ "
Pîe?a 7, 
Dumbravă 
Koszka 7, 
Tufan 6. Kallo 7.

VAGONUL : Malache 9 — 
MihăUescu 7, Pop 8, Boroș 8, 
Mihai 7. Chivu 6, Halagian 5, 
Stănoaie 5, Dembrovschi 
Adam 4, Sfîrlogea 4 (din min. 
63 Macavei 7).

A arbitrat C. Bărbulescu 
ajutat Ia linie de 

I. Drâghicî șî M. Cițu (toți 
din București).

Trofeul Petschowschl (pen
tru public) : 8.

acestor bărbați, încordați ca 
niște crupe de cai. să-l vezi 
cum le plesnește cita una din 
corzile ne. ..tor 
se autoreprimă 
voință.

A mai rămas
două echipe au funcționat In 
general bine, realizînd aproape 
tot ce era omenește posibil, in 
circumstanțele potrivnice la 
fiecare pas. Ocazii de gol au 
avut și unii și alții, ceva mai 
mulfe gazdele, iar două dintre 
ele au fost transformate de Go- 
liac, primul gol din centrarea 
lui Lupulescu, următorul prin 
pasa lui Ștefănescu. Ne ferim 
să spunem mai mult despre re
zultat. deoarece partida de ieri 
a fost un mic poem dramatic 
închinat fotbalului și în sub
stanța poeziei n-au avut ce 
căuta niciodată operațiunile 
contabile, care în cazul nostru 
se fac in acele nesuferite co
loane strînse una lîngă alta și 
denumite clasament.

R. SALABAN
La tineret-rezerve : Politeh

nica Iași — Crișul 1-6 (0-3).

Ștefănescu 7 — 
Tilvescu. Mareș 7, 

7, Antonescu 
Sasu 6, Badea

s,
5.

7,

lor baricadarea arădenilor 
nu oferă decît... ocazii ratatei 
Sasu (min. 53), Badea (min. 
61). Tufan (min. 80). Cea mai 
mare dintre aceste posibili
tăți nefructificate se produce 
(ciudată coincidență !) în pe
nultimul minut al întrecerii, 
cînd Tufan expediază balonul 
la un metru de bară, la un 
penalty acordat în urma unui 
henț comis în careu de M hă- 
ilescu.

Singura zvîcnire a Vago
nului — Adam, min. 64, ra
tează dint.r-o poziție extrem de 
favorabilă — nu ne face de
cît să ne gîndim, cu tristețe, 
la Sfîrlogea și Adam, golge- 
terii de altă dată...

Ovidiu IOANIȚOAIA
La tineret-rezervei FARUEi— 

VAGONUL 1—1 (1—0).

România-O. D. Germană
2-0 (0-8)

(Urmară din pag. I)

cedează progresiv, ajungînd 
să fie dominați cu autoritate, 
în aceste condițiuni, golurile 
vin ca o consecință logică, 
grație lui Ștefănescu, care în 
min. 65 — șut de la 20 m — 
și în min. 72 — șut din unghi 
imposibil, de la circa 8 m de 
poartă — decide soarta jo
cului. Atîta despre o partidă 
interesantă, captivantă 
alocuri, în care juniorii 
mâni au lăsat o impresie ge
nerală favorabilă. Revanșa 
acestui joc va avea loc vineri 
la Rm Vîlcea.

ROMANIA i 
45 Iordar-he 
Decu, Broșovschi, 
Ștefănescu, Naotn, 
Kassai (min. 46 
Petreanu, Simionaș 
Atodiresei).

R.D. GERMANĂ : I 
Kurbjuweit, Dftrner, 
Zimermann, Mosert. Enge, 
Zolfl, Pomerenke, Schwierske 
(min. 60 Stretch), Miller.

A arbitrat N. Mihăilescu 
(București).

pe 
ro

Aticiu (min
Ciistache, 

Hajnal, 
Ionescu, 

Ganiaro), 
(min. 43

Keipke — 
, Akhtel,

Enge,

ur.de


impresiile sale dje la Formia, cărora

Pe pistele
de atletism

cronometrată

SCRISOARE de atletism

DIN ITALIA

Clasamentele

în 
de 

din

Marea 
pare 
Din 

prote- 
fnghe-

ne-a 
văd 
por- 
de- 

reu-

diviziei A

în 24.8.
• î 

unui con- 
desfășurat

cronometrat în 
de 100 yarzi 
9,4. în finală, 
pe 
de

Răspunzînd unei Invitații a forului atletic italian, laureatele olimpi
ce LIA MANOLIU și mihaela PENEȘ au participat la un'stagiu de 
pregătire comună cu atleții din „squadra azzurra". Recent am primit la 
redacție o scrisoare de la Lia cu 
le facem loc în paginile ziarului.

Intr-o dimineață de februarie, 
In ciuda viscolului și a zăpezii 
care se porniseră parcă anume 
să împiedice plecarea noastră, 
avionul spre Roma a decolat la 
ora exactă. Era de jurnă noul 
avion B.A.C. De la urcare, muzi
ca de jazz care mă întimpină îmi 
liniștește inevitabilele emoții ale 
călătoriei, creîndu-mi o atmosfe
ră de siguranță și confort. Dru
mul n-a fost chiar atît de rău pe 
cît era timpul. Ne-a zdruncinat 
doar atît cît să ne amintească că 
zburăm. La Roma ne-a întirnpi- 
nat soarele și zîmbetul delegatu
lui federației italiene de atletism. 
Un soare cu dinți, totuși soare 
și un delegat ospitalier în a că
rui mașină ne-am făcut intrarea 
în Roma. Stăteam în față și prin 
parbriz, ca intr-un film pano
ramic, se succedau cu o grabă 
modernă (120 km oră) ruinele an
tice. Din trenul electric care 
dus apoi spre Formia se 
pentru prima dată livezi de 
tocali pline de rod auriu și 
corativ. O minune care n-a
șit să se transforme în banalita
te tot timpul șederii noastre.

De-a lungul a 7 km pe șoseaua 
națională (Via Appia) care unește 
Roma cu Neapole, am găsit oră
șelul Formia, cu 16 000 de locui
tori. Șoseaua urmărește un țărm 
pitoresc și plin de grădini. 
foarte calmă și cristalină, 
mai curînd un lac alpin, 
trei părți munții Auruna 
jează localitatea de suflul 
țat al vînturilor tramontane. 
Clima e dulce și acum In plină 
iarnă ai senzația primăverii. Ieri 
am văzut primul cireș în floare. 
La poalele munților înzăpeziți 
părea o ireală stampă japoneză. 
(Ce să fac, n-am descoperit eu 
imaginea, dar mi-a venit inevitar- 
bii în minte).

la volei
MASCULIN

1. Dinamo 17 ÎS 2
2. Steaua 17 15 2
3. Poli. Galați 16 12 4
4. Rapid 16 11 5
5. Tractorul Bv. 16 10 6
6. Viitorul Bacău 17 9 8
7. Poli. Timiș. 16 7 9
8. Farul 17 5 12
9. Petrolul 16 5 11

10. Celuloza Brăila 16 4 12
11. Poli. Cluj 16 3 13
12. Progresul 16 2 14

FEMININ

1. Dinamo 16 15 1
2. Rapid 16 14 2
8. Penicilina Iași 16 14 2
4. Farul 16 11 5
B. C.S.M. Sibiu 16 10 6
6. Univ. Timiș. 16 7 9
7. C.P.B. 16 6 10
8. Medicina Buc. 16 6 10
9. I.E.F.S. 16 4 12

10. Ceahlăul P. 
Neamț 16 4 12

H. „U“ Cluj 16 1 13
12. Univ. Craiova 16 2 14

49
47
38
39
33
34
30
20
22
18
15
17

10
10
21
22
30
31
33
42
35
40
44
44

n
32
28
27
26
26
23
22
21
20
19
18

îl
30
30
27
26
23
22
B
20

18:42 
20:41
12:45

20
19
18

Orașul este foarte vechi. Mulți 
Istorici îl identifică cu Laistrygo- 
nia, portul în care Aheenii lui 
Ulisse au cerut azil pentru co
răbiile lor. Fenicienii, egeenl și 
laconieni s-au perindat pe aici. 
Sub imperiu, romanii l-au trans
format in „civitas-, cetate care 
furnizează nave și corăbieri pen
tru luptele în Cartagina. Formia 
a fost distrusă de sarazini 
848, absorbită în continuare 
puternica fortăreață Gaeta, 
nou nimicită de armata franceză 
în 1527, pentru ca în ultimul 
război mondial să fie dărîmată 
de bombardamente în proporție 
de 80%. Stema orașului, repre- 
zentînd pasărea Phoenix cu fo
cul la picioare pe fondul ziduri
lor crenelate ale cetății, este sim
bolul analogiei ce exista între 
mitologica făptură care renaște 
din propria-i cenușă și orașul 
care, In ciuda numeroaselor sale

distrugeri, a devenit din ee În ea 
mai înfloritor.

Situația geografică deosebita. 
Clima dulce, micile plaje cu nisi
pul auriu, livezile de portocali șl 
de lămii, vițe de vie câțăratâ 
peste tot, au inspirat mulți poeți 
— Virgillu, Horațiu, Ovidiu și 
alți romani de vaaă și-au făcut 
din orășel locul de repaus și de 
distracții. Au fost construite am
fiteatre, piscine, temple, apeduc
te, fintlni monumentale, vile de
corate cu fresce, mozaicuri si 
sculpturi. La tot pasul Întâlnești 
vestigiile acestei epoci de Înflo
rire. Incepind cu zidurile de a- 
părare formate din enorme triun
ghiuri de piatră Încastrate la 
fundații de ciment, monumentul 
lui Cicero, un trunchi de con 
Impresionant care adăpostește 
mormlntul marelui orator, ttal- 
nlle de pe Via Appia care mal 
dau apă șl azi, și terminind cu 
statuile împrăștiate prin grădinile 
Lublice, totul te duce CU gindul 

l trecut. Cu gtndul la acest 
trecut și în dorința de a adnea 
acasă o rămășiță a tui. In pWia- 
băriie pe care le facem zilnic pe 
plajă eu Mihaela am adunat ca 
avariție orice ciob sau piatră aan- 
zaicată. In camera noastră s-aa 
strins cite va rămășițe ea aspect 
pronunțător de antichitate «warn 
tic*. N-am consultat insă pe ni
meni in privința „cea ~
noastre, tocmai pentru a 
cumva decepționate afilnd 
realitate. ele sânt doar e 
cine știe cărui vas sau ba 
temporane.

Acest loc minunat a fost ales 
de Federația italiană de ahecsas 
(r.T.n.A.r_) pentru construire» 
primei școli naționale de atle
tism. Inițîatoral ei a fost dr. 
Bruno Zauili, al cărui nume ■ șl 
poartă azi școala. Cemtrncșin a 
fost terminată In noiembeie 1KJ. 
La marginea ocașalm. imr-e B- 
vadă de portocali „ Undi, a fast 
construit stadionul de ailesism. 
Pista de zgură a fost anat tre
cut completată ea an ralsar do 
100 m, cu un sectac de Isllțlmi

fl

Prima competiție de tir
cu caracter republican

Prima competiție de tir cu ca
racter republican din acest an, 
ăCupa Primăverii", a fost Inau
gurată cu proba de skeet. unde 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : seniori : 1. Gh. Senco- 
vlci (Steaua) 179 t, 2. S. Diacor.u 
(Șc. sp.) 178 t, 3. H. Miron (cl
ap. șc.) 171 t (baraj : 21 t). 4.
D, Danclu (Dinamo) 171 t (baraj: 
19 t). 5. ri- —
167 t, 6. G. 
juniori : 1.
87 t, 2. R. 
3. I. Puiu 
întrecerilor

șl o pistă de elan pentru lungi
me, din tartan.

Alături se află o modernă sală 
de gimnastică, cu pereții de sti
clă, utilată cu toate aparatele 
necesare (spaliere, saltele, inele, 
prăjini, frînghii) și... coșuri de 
baschet. Tot aic] se mai află o 
sală de forță bine amenajată. De
o parte și de alta a sălii de gim
nastică, sub acoperișuri de plas
tic susținute doar de stîlpi late
rali (din cauza climei zidurile 
care ar Închide această sală de 
atletism nu sint necesare) există 
o pistă de alergări de 50 m cu 6 
culoare, o groapă pentru săritura 
cu prăjina, un sector pentru 
Înălțime și mal multe cercuri de 
greutate.

In complexul sportiv mat intră 
hotelul, restaurantul șl clubul cu 
sala de spectacole. In acest parc 
se organizează cantonamentele 
sportivilor italieni. Prin rotație, 
in serii de 15 zile, se perindă aici 
toți atleții. Cei mai buni stat 
invitați de federație, ceilalți stat 
trimiși de cluburi. In general, se 
caută gruparea lor pe specialități, 
antrenorii fiind asistați la pregă
tire de antrenorii federali. Acum 
se află la Formia aruncătorii de 
disc, de greutate șl săritorii eu 
prăjina. In același timp cu atle
ții consacrați, federația Invită și 
tinere speranțe ca să-i cunoască 
pe cei mai buni și să Învețe de 
Ia ei.

Printre atleții mal renumit! pe 
care i-am cunoscut mai tadea- 
proap. cu aceasta ocazie au foit 
Llevore, fost recordman mon
dial la aruncarea suliței. Diotiisi. 
săritor cu prăjina de peste 5 m, 
Glanatas’o. alergător de viteza de 
lt.l pe sută. în plus, l-am revă
zut pe fostul campion european 
la 4*3 mg< Morale, de data asta 
tn postura de antrenor al grupei 
de sprint și garduri.

In luna ma, stat așteptați 38 de 
atleți polonez, care, de cinci ani 
Încoace, vta cu regularitate să ae 
pregătească • lună de zile la 
Formia. De asemenea, ta fieca
re an via aicj atlețu ftalandezl șl 
suedezi.

Să vorbesc puțin și despre cs 
facem not M.haela Peaeș șl eu 
mine. De ta sosire am fosa prim:- 

eare ta miae>»^lKimpIu>ta<fie 
■nul de haltere. 1-in găsit pe 
cei ctod Itrrrtin haliem de a- 
ra>eări instalați la sala de for
ță ee caieseie ta Elină. Al 
»EBuț tat ce am lactat, ia i 

pantă . —j

la prima zi la care am I 
Pe rrirTiaa cb «scul ar earn, 
ta fiecare toeepm de sezon, ace
leași eweța. Oare taa zboară 
dsecl T Oare ma, sha ea să mă 
tavtriever Oare—î De data a- 
eeasxa. la ptas a notei grijă, dacă 
brami mea acrMeacrn ta Mezzca 
»a ri-rtMa saa ea ta arest prim 

daria La de a aa-1 dezamăgi pe 
«He de fibeat sm de f^wțStat. 
m-am dearer cat btae. Discul a 
abvran ea șl altă dată, poate aa

recapăt tacrederca că putea

Beai ne-tu invitat ta • discsrie 
tehnică de ei-ri a ere. ta care 
■e-aa pas a mie H atna Ce tatre 
bărL Biaetateles n-am făcut nici 
5= M *e secret din ceea ce am 
^erax anul trecut. An rămas sur- 
pcmsi Ce rezultatele mele ta hal
tere. pe care le emederă gm 

U>oe-.:re:oe |ar. In ge-

pe care am reușit să EU le fiver, 
ar. de rile de experienta

Pe prapria-tni piele. B *-aa pă- 
rw ratâaule. modeme și apro
piate de ale Iar. în ceea ee a 
Friresse p. MThaeia. ea le-a ex- 
»^rat că are un program de pre
gătire strict ladrridulîaat. care 
au ar pmea au ti ca modei altar 
■aHtașe.

Dară timpul, desrd Ce espririaa 
8fcă acum, va țme ptaă ta wam

Ștaitro, n/^a fefcMâ'rmCtT Ar^fi

• Cunoscuta sportivă fran
ceză Colette Besson, campioa
nă olimpică Ia Ciudad de 
Mexice în proba de 400 m, 
a terminat învingătoare în 
două probe din cadrul con
cursului de atletism desfășu
rat la Bordeaux. Colette 
Besson a cîștigat cursa de 
100 m cu timpul de 11,9; iar 
pe distanța de 200 m plat a 
fost

• Cu prilejul
curs
la Santa Barbara (S.U.A), 
sprinterul Jamaican Lennox 
Miller a fost 
seriile probei 
cu tâmpul de 
el s-a clasat 
cu 9,6. Proba 
prăjina a revenit 
lui Bob Seagren

primul loc 
săritură cu 
americanu- 
cu 5,03 m. 

Allen (SUA) a câștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 
performanța de 2,68 m.

Vi

Tiriac l-a învins pe Rybarczik 
în optimi de finală la „Parioli"

ex-
p*

SURPRIZE IN 9fOPEN“-ul
DE LA NEW YORK
/. Hă sta se eliminat de Ci me no

Gh. Florescu (Steaua) 
Pintilie (Steaua) 1631; 
F. Iurcenco (Șc. sp.) 
Mareș (Șc. sp.) 85 t, 
(Steaua) 79 t. Grosul 
va începe însă azi.

e-.'-rr

FINALA CAMPIONATULUI
DE JUNIORI

$1 „CUPA SPERANȚELOR'-’
LA HOCHEI

Nld vlntul, nici ploaia, nici fri
gul care s-au abătut Ieri nu au 
constituit impedimente In între
cerile tinerilor hochelști. Aceștia 
au continuat să-și dispute intiie- 
tatea cu aceeași ardoare specifi
că vîrstei, oferind cîteva partide 
presărate cu faze de hochei spec
taculos.

Iată rezultatele : Șc. Sp. M.
Ciuc — Constructorul Buc. 1—3 
(0—1, 1—0, 0—2), Metalul Rădăuți
— Șc. Sp. nr. 2 Buc. 4—9 (2—3, 
2—0, 0—6), Sc. Sp. Gheorghienl — 
Olimpia Buc. 0—3 (0—0, 0—2, 0—1)
— în „Cupa speranțelor”, Dina
mo — Șurianul Sebeș Alba 22—0 
(5—0, 9—0, 8—0), Șc. Sp. Gheoc- 
ghleni — Flacăra Suceava 8—1 
(1—0, 5—1 2—0) — In finala cam
pionatului de juniori. întrecerile 
continuă.
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PRIMII IAURHȚI Al ^TRECERILOR PESERU
Păcat că o vreme nefavora

bilă s-a opus reușitei depl.ne a 
acestei frumoase întreceri de 
patinaj artistic, ce coincide cu 
lăsarea cortina in sportul gbe- 
ții. In condiții de coceurs mai 
puțin bune dect la ultimele loc 
Ieșiri, patinatorii ți patinatoa
rele care se Întrec pentru .Cupa 
Cutezătorii* nu ți-au pufixt 
etala in întregime cunoțtin-.eje

= în
treg sezon. Succesul a eorstat, 
deci, mai mult in numărul 
mare de participant (categoria 
Începătoarelor a Înregistrat o 
olră-record — 26 !), ca și in 
emulația st imită de sistemul de 
premiere, făcindu-se clasamen
te pe fiecare probă in parte t 
figuri obligatorii, sărituri-pi- 
ruete. figuri libere.

Pînă ieri după-amiază s-au 
încheiat întrecerile în patru din
tre categorii. La începători, pe 
primul loc al clasamentului ge
neral (calculat pe baza locu
rilor obținute în cele trei cla
samente separate) se situează 
un reprezentant al provinciei —

I
I
I

99'CUPA CIIFEZATORII"

CALEIDOSCOP
O preocupare puțin obișnuită

Un dentist din Northampton 
(Anglia) are o specializare destul 
de curioasă : fabricarea de dan
turi pentru boxeri. Primul său 
„client", dacă se poate spune așa, 
a fost suedezul Ingemar Johans
son, cînd deținea încă titlul de 
campion al lumii la categoria 
grea. Mai recent, la serviciile lui 
a apelat un alt campion mondial, 
Johnny Famechon, care a cucerit 
titlul la categoria ușoară în fața 
lui Jose Llegra.

Winston Hughes — acesta este 
numele faimosului dentist — nu 
pretinde decît 2 lire pentru fie
care dantură, ceea ce reprezintă 
numai prețul materialului. El a 
declarat că îndrăgește atît de 
mult boxul, încît nu vrea să cîș- 
tige nimic de pe urma pugiliști- 
lor 1

țeî, care, Ia fiecare apariție a 
echipei reprezentative în Anglia, 
obișnuiesc să aducă un număr 
de cocoși drept... mascote. Primul 
„atac- a fost declanșat cu prile
jul meciului Anglia — Franța, 
desfășurat luna trecută la Lon
dra, cînd de la spectatorii fran
cezi au fost „sechestrați*4 șapte 
cocoși, ținuți apoi sub îngrijirea 
societății. Tom Noian, inspector 
al acestei societăți, a precizat că 
„cruzimea- suporterilor a mers 
pînă acolo încît unul din cocoși 
a fost ...vopsit în culorile drape
lului francez ! „Se întîmpla și în
ainte să fie aduși cocoși pe sta
dion. a declarat Noian, dar nu 
pe o scară atît de mare. Am a- 
dresat un apel societății similara 
din Franța, căreia i-am solicitat 
să ne acorde sprijinul, astfel încît 
cocoșii francezi să fie lăsațl 
acasă-.

Jocurile Americii Centrale

La Ciudad de Panama se des
fășoară din plin pregătirile m 
vederea celei d -a Xl-a ediții a 
Jocurilor sportive ale Americii 
Centrale și Mării Caraibilor, pro
gramate între 28 februarie și 14 
martie 1970. Carlos Eleta, preșe
dintele comitetului de organizare 
a acestor întreceri, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că se scontează pe participarea a 
2500—3000 de sportivi din 20 de 
țări șl teritorii. în vederea Jocu
rilor, Se construiesc un stadion cu 
tribune avînd o capacitate de 
20 000 de locuri, o sală de sport 
cu 10 00o locuri, o piscină, un ve
lodrom, un poligon de tir și se 
află în reconstrucție stadionul 
actual, situat în centrul capitalei 
panameze. Jocurile sportive ale 
Americii Centrale și Mării Carai
bilor se vor disputa la 14 disci
pline. Paralel, va avea loc o Olim
piadă de cultură, după modelul 
manifestațiilor similare organiza
te 
de

cu prilejul Jocurilor Olimpice 
la Ciudad de Mexico.

Lăsaji acasă... cocoșii I

Societatea regali britanică pen
tru protecția animalelor a declan
șat o campanie împotriva supor
terilor echipei de rugby a Fran-

O imagine cu care ne-a familiarizat micul ecran de cînd, la 
StotMwlm, .așii pucului* se întrec pentru titlul mondiall sta- 
dtde gheață din capitala Suediei in timpul disputării 

meciului U.R.SjS. — Canada.
Foto i Pressens BildCampionatul mondial de hochei

STOCKHOLM, (prin telefon, 
de la Karl Andersson). Poate 
er>oțr.>. poate oboseala, poate 
ambiu-le. totdeauna Însetate, 
poate că toate la an loc, au dat 
camjxoeatului mondial de ho
chei o turnură dramatică, au 
spulbera: multe pronosticuri. 
neerwr grfnd cit de admirabilă 
■ lori ideea de a organiza in 
două tururi competiția menită 
să fcoorcr.eze prima formație 
a 1~7~ Tnrhipuiți-vă că dacă 
întrecerea se desfășura după 
Ttcr ul sistem, toate conturile 
ar fi fost de mult lichidate și 
1~—oa hocheiului ar fi rămas cu 
o impreste greșită asupra po- 
țe-ț- actual din universul
croșet șt al pucului, nici n-ar fi 
ba~mt măcar, prin prisma 
jocariăor turului toții, că echipa 
<~rtwhji iriri va gifil serios in 
fata aceleia a Finlandei, iar 
formann Statelor Unite, retro
gradată a priori to grupa B, va 
fare multe r~—_::te ama-e vir- 
rjoțbtr dm team-urile de elită 
ale Uniunii Sovietice Fiu Ca
nadei.

Marți seara, de pildă, hoche- 
fctei americam au părut cu totul 
alpi. au luptat strașnic Împo
triva canaieniior, uimiți, dezo
lați. înfuriați că victoria nu sa 
conturează de la rine to aceas
tă partidă care părea a fi Ini
țial de domcadnl tamalității. 
Scee flaal : Canada •- S.U.A. 
1—< tt—6, •—•) printr-up

gol fericit, înscris to prima re
priză și apărat apoi cu multă 
dificultate.

O experiență bună Incită, in
discutabil, la o alta. Și dacă 
grupa A, jucindu-se in două tu
ruri a dat — cel puțin pînă 
acum — asemenea rezultate, se 
naște pentru viitor ideea ca 
Întrecerea să se dispute — e- 
ventual — in patru runde, ceea 
ce ar face o triere și mai ri
guroasă a valorilor, ar exclude 
cu desâvîrșire jocul și ironiile 
hazardului, ar da, la slirșit, un 
clasament absolut REAL și E- 
XACT al valorilor DE FAPT 
existente în hocheiul amator. 
Poate că federația internațio
nală. totdeauna sensibilă și re
ceptivă la propunerile construc
tive, va lua In studiu 
idee, care s-a născut 
realitate obiectivă.

★
Aseară, din nou o . 

strinsă, care vine să confirme 
aprecierile noastre de mai sus ; 
U-R-S.S. — Finlanda 7—3 (1—0, 
4-1. 2-2).

La ora ultimei legături tole-( 
fonice se joacă meciul <^io-(’ 
slovacia — S.U.A.

Astăzi s Suedia Canada.

această 
dintr-o

partidă

Expediția arctică
la 130 mile de Pol

TURNEUL DE ȘAH
DE LA BELGRAD

Partida

Croazieră automobilistică
•

Doi mexicani, Îndrăgostiți de 
sportul automobilistic, Julio Cero 
și Juan Luna, au început o călă
torie de 50 000 km care prevede 
străbaterea întregii Americi Lati
ne. In acest scop a fost achizițio
nat un automobil construit in 
anul 1931, realizarea performanței 
devenind cu atit mai dificilă, cu 
cît o parte din traseu străbate 
jungle puțin frecventate chiar de 
oameni călare. Expediția nu a în
ceput însă sub auspiciile cele mal 
favorabile. La 3 kilometri după 
start, în nordul Mexicului, auto
mobilul celor doi s-a tamponat 
cu un alt autovehicul. Cero și 
Luna nu au renunțat și după re
parațiile de rigoare au pornit din 
nou cu....................
punctul 
ni ei.

intenția de a ajunge în 
cel mai sudic al

,.Aulo-nianie

Patago-

firmei 
Renault,

• Directorul tehnic al 
„Peugeot" se numește ________
Iar pe soția sa o cheamă Merce
des. Doamna Meraedes Renault 
este posesoarea unei perechi de 
pechinezi ce răspund la numele 
Alfa și Romeo.

Fără îndoială că dacă ar avea 
în proiect să vină, vara, la Ma
maia, ar putea trage la hotelul 
„Dacia"...

Vtparol I> F. JtaJtorinatla*. sir. Btezolanu nr, 33—23, București

La Cheltenham (Anglia), cu prilejul Marelui Trofeu Anual Challenge 
de steeplechase, fotoreporterii au înregistrat imaginea rarisima pe 
care o reproducem : calul „Chaou 11“, aparținînd grajdurilor regale, a 
căzut... în nas, la trecerea unul obstacol, azvirlindu-1, desigur, pe jo
cheul David Mould. Și mai interesant este însă faptul că nici calul, nici 
Mould n-au pățit nimic I

De ce nu mai are Finlanda
alergători

ție : „înțeleg acum de ce Fin
landa nu mai are alergători de 
mare clasă” !

celor mai 
peninsula 
un tînăr

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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O Mania recordurilor 
originale a cuprins și 
scandinavă. La Turku, 
student finlandez a stat în com
pletă imobilitate timp de 36 ore 
pe un scaun așezat pe acoperișul 
unei case, oeea ce l-a prilejuit 
fostului atlet de faimă mondială
Paavo Nurmi următoarea reflec

Keres și șahistele

• Invitat la un concurs Inter
național feminin de șah, cunos
cutul campion sovietic Paul Keres 
a spus : „femeile stnt mai puțin 
tar] la șah decit bărbații deoarece 
le este foarte greu să reziste cinci 
minute fără să vorbească"

I
I

gosietna'—Sd>fser. (S.UA) 
4—6, 6—L 6—4 J Emerson
(Australia)—Bowrey (Austra
lia; 6—2, 6—2 ; Okker (Olan
da)—Holmberg (SU-A-) 6—3,
6— 3 ; Roche (Australia)— 
Fairiie (Noua Zeelandă) 6—3, 
1—5. 6—4; Gonzales (&UA) 
—Kodes (Cehoslovacia) 6—3,
7— 5 ; Ashe (SUA)—Scott
(SUA) 1—«, 6—3, 6—0 )
Riesser. (S.UA )— Ruffels (Aus. 
tralia) 6-2, 0—1; PasareU
(Porto Rico)—Ralston (S.UA)
8— 6, 3—6, 6—3.

s-a întrerupt
a doua oară

BELGRAD 26 (Agerpres). — In 
turneul internațional de șah da 
la Belgrad s-au disputat parti
dele întrerupte din rundele ante
rioare. Partida- dintre Elisabeta 
Polihroniade și maghiara Bilele 
s-a întrerupt din nou și — după 
cum apreciază comentatorul A- 
gențlei TANIUG — jucătoarea ro
mâncă are acum șanse de cîștlg.

In clasament conduc Nana 
Aleksandria (U.R.S.S.) și Katia 
lovanovld (Iugoslavia) cu cîte 10 
puncte fiecare, urmate de Maly- 
petrova (Cehoslovacia) — 9 p, 
Polihroniade (România) — 8 (1) p, 
Zatulovskala (UJÎ.S.S.) *- Vh P, 
Belamaricl (Iugoslavia) — 7 p etc.

99 FLECHE ALGERIENNE
au dominat

Cea de a 4-a etapă a Turu
lui ciclist al Algeriei („Flectie 
Algerienne") a fost ciștigată 
de rutierul danez Svend, care 
a parcurs distanța de 100 km 
dintre Alger și Tizi-Ouzou In 
2 h 26 :20. El l-a învins la 
sprint pe compatriotul său

tetoC'radta'tBisifBH
Peste 5 000 de spectatori au 
urmărit la Schwerin întîlni- 
rea internațională de handbal 
dintre reprezentativele mascu
line ale R. D. Germane și 
Danemarcei. Echipa R. D. 
Germane a obtinut victoria cu 
20—17 (10—7).

După 5 runde, în turneul in
ternațional masculini de șah 
de la Sarajevo conduce ma
rele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi cu 4 1/2 p, urmat de 
Barczay (Ungaria) — 4 p, Ia- 
nosevîci (Iugoslavia) — 31/2 
p, Gligorici (Iugoslavia) — 
3 p.

Cunoscutul atlet etiopian Bi- 
kila Abebe, campion olimpic 
de maraton, a suferit un ac
cident prftbuțlndu-se Intr-o

etapa a 4-a
Gorgen, 
Cicliștii 
printre primii 20 clasați. Con
tinui să conducă, în clasa
mentul general, suedezul Gos- 
ta Peterson, urmat de polone
zul Surkowski.

sosit în același timp, 
români nu figurează

prăpastie cu automobilul său, 
pe care-1 conducea în timpul 
nopții pe șoseaua Dessie — 
Addis Abeba. Medicii au de
clarat că starea celebrului 
maratonist nu este gravă, dar 
convalescența va fi lungă și 
nu se știe dacă Bikila va mai 
putea continua 
sportivă.■
La Colombo, în 
competiției de 
Davis“ (zona asiatică), după 
prima zi echipa Indiei con
duce cu 2—0 în meciul cu 
formația Ceylonului i 
Krishnan — Kumara 
8—0, 8—0 ; S. Misra — 
dlnands 6—3, 6—3, 6—3.

activitatea

semifinalele 
tenis „Cupa

R.
6-0, 
Fer-

In turul doi al turneului in
ternational de tenis de ic

Expediția arctică tondusă 
de Wally Herbert se află la 
130 mile de Polul Nord, con
tinuând o luptă extrem de 
grea .oontra-croriometru11 pen
tru a putea ajunge pînă la 
mijlocul lunii iunie, cînd în
cep să se topească ghețurile/ 
la punctul final el călătoriei! 
insula Spitzberg.

Ultimele legături prin radio 
cu cei patru membri ai expe
diției s-au realizat eu multe 
emoții. La 18 martie, în timp 
ce Herbert anunța că săniile 
înaintează foarte greu prin
tre imensele sloiuri de gheață 
întâlnite pe traseu, legătură 
s-a întrerupt. încercările de 
a comunica din nou cu expe
diția au durat mal mult de o 
zi și o noapte. Abia în ulti
mul moment, cînd urma să 
se apeleze la sprijinul avia
ției canadiene, s-a auzit un 
nou apel al postului emițător 
de care dispune expediția. 
Herbert a explicat tăcerea de 
peste 24 de ore t se descăr- 
case bateria și nici unul din 
membrii expediției nu 
avea putere să efectueze 
rația de reincărcare.

Temerarii exploratori 
tid au fost anunțați în
ma comunicare că, săptămîna 
următoare, le vor sosi noi 
alimente ce vor fi parașutate 
de un avion militar cana
dian. j

mai 
ope-

ars
ul ti-

Nisa au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate 1 Goven 
(Franța) — Szikszai (Ungaria) 
6—1, 6—0 j Schultheiss (Aus
tria)
6—2> 
glia) — Szoke (Ungaria) 6—2,
6—3 ; Beust (Franța) 
(R.F.G.) 6—4, 7—5.(R.F.G.)

— Mureșan (România)
6—2 ; Matthews (An

's
Kube

de campioni al 
Ia box au fost cuce-

Titlurile 
U.R.S.S.
rite anul acesta de : A. Se
menov (semimuscă), N. No
vikov (muscă), I. Kulaghin 
(cocoș), V. Sokolov (pană), 
S. Lomakin (semiușoară), E. 
Frolov (ușoară), V. Musalimov 
(semlmijlocle), V. Tregubov 
(mijlocie mică), A. Kudriașov 
(mijlocie), N. Razumov (semi
grea), A. Vaalușkin (grea).
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