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0 CAMPIOANĂ OLIMPICĂ-HEIDI DIEDL,
DESPRE PlRTIILE

DE SCHI DIN BUCEGI
Printre turiștii străini care 

Mu vizitat, recent, stațiunile 
noastre de lamă Poiana Bra
șov, Predeal și Sinaia a fost 
și o campioană olimpică de 
schi, vest-germana HEIDI 
BIEBL care în 1960, la Squaw 
.Valley, a cucerit medalia de 
aur în proba de eoborîre. 
Chiar dacă, în prezent, nu 
mai face schi de competiție, 
Heidi Blebl și-a petrecut zi

lele de sejur în țara noastră, 
tcercetînd neobosită, cu o curio
zitate ■— i-sm spune „profe
sională* — flecara pîrtie, a 
'urcat spre culmi cu telescau- 
®ul sau cu teleschlul, a eo- 
fcorît apoi pe schiuri cu o 
(dezinvoltură eare nu a putut 
trece neobservată, s-a oprit, 
adeseori șl * îmbrățișat cu 

. privirea perspectivele oferite 
lălțlml, cadrul bi Care se 
nu numai pîrtifle dar ti

cabanele iau hotelurile noas
tre turistica.

Convorbirea pe 
care a purtat-o, 
înainte de a pă
răsi țara noastră, 
a fost — e lesne 
de înțeles —• bo
gată în aprecieri, 
observații șl chiar 
multe sugestii pe 
care unul din 
membrii federa
ției noastre de 
schi Interesat în 
problemele de do
tare tehnică a sta
țiunilor de spor
turi de Iarnă, lng. 
Șt Penclu, 
grijă.

«Pîrtllle pe 
zut la Poiana
deal șl deasupra Sinalel — 
a spus fosta campioană olim-

le-a

telefon), 
cu maro

PETROLUL' PLOIEȘTI —
STEAUA 0-3 LA VOLEI

* PLOIEȘTI, 27 (prin 
Așteptată în localitate
interes, partida dintre ttn&ra •- 
ehlpă a Petrolului și campioni 
a prilejuit o dispută dtrză. în 
cele din firmă, însă, experiența 
bucureștenilor și-a spus cuvtn- 
tul l 18—14, 15-9, 15-11.

Bun arbitrajul perechii D. 
Rădulescu, L Pătru.

B. IONESCE 
corespondent

HEIDI BIEBb

1^1
A

notat eu

le-am vă-care 
Brașov, la Pre-

pică — an calități 
foarte bune ceea 
că alegerea lor a fost făcută 
cu pricepere. Dar marea ma
joritate a piftiilor amenajate

naturale 
ec denotă

(Continuare tn pag. a 4-a)

LA HANDBAL

CUPA PRIMĂVERII, EDIȚIA I
în prima ri a turneului inter

național da handbal »Cupa Prl- 
maverU"; disputat la Timișoara, 
cele două echipe ale Universită
ții din localitate au părăsit tere
nul tnvlnae. Partldțle au fost dis
putate, echilibrate, tnsă ambele 
formații au făcut greșeli tn apă
rare șl au ratat numeroase con
traatacuri șt acțiuni elare la semi
cerc tn timp ce formațiile oaspe 
au Jucat atent in apărare șl com
bativ ta atac. De menționat două 
Jucătoare care au lăsat o im pre
rie excelentă 1 M, Veinovlct de la

încrederea obligă!
Succesele realizate de re

prezentanții noștri în marile 
confruntări internaționale au 
impus sportul românesc în 
arena mondială. A crescut 
considerabil prestigiul sportiv 
al României socialiste șl, o 
dată cu acesta, respectul opi
niei publice de pretutindeni 
r' tru mișcarea sportivă din 

noastră. O reflectare a 
firii de care se bucură 

no-ri'.esc pere
o constituie faptul că î 

se încredințează tot mal des 
organizarea unor manifesta
ții internaționale (campionate 
mondiale și europene), pre
cum și invitațiile tot mal 
numeroase de participare la

intflndri ți concursuri — pri
mite de echipele și sportivii 
noștri din partea forurilor din 
diferite țări — solicitarea in
tensă a antrenorilor și tehni
cienilor de la noi pentru efec
tuarea de pregătiri cu echi
pe de club sau naționale din 
Europa ți de pe alte conti
nente ți — nu mai puțin im
portant — alegerea unor re
prezentanți ai federațiilor 
noastre In componenta dife
ritelor organe și organisme 
sportive Internationale. Au 
prilejul de a afirma nivelul

L MITROFAN

(Continuare fn pag. a 4-a)

Înfruntând niște „babe" 
afurisite, fotbalul pășește 
înainte, fără să-i pese 
de lapoviță. Și iată că 

duminică — evenimentul mult 
așteptat : liderii campionatului 
evoluează în Capitală.

U.T.A. a juoa+- totdeauna- 
bine în București, iar în ac
tualul campionat n-a pierdut 
aici nici una dintre partidele 
susținute. Este, indiscutabil, un 
merit al ei, dar virtuți cu .nimic 
tnai mici aparțin și publicului, 
cars reușește — de obicei — 
aă creeze „provincialelor" un 
cadru propice de a-și etala po
sibilitățile. Ps bună dreptate 
s-a spus că „la București, oas
peții nu simt că ar juca în de
plasare".

Numai că de data aceasta, lu
crurile sînt puțin mai compli
cate, fiindcă adversara frunta
șei clasamentului este nimeni 
alta decît Rapid, pentru că 
avansul de puncte al arădenilor 
a început nu numai să uimească 
dar să și supere (și crescând

mereu așa ar putea să spolieze 
de interes cea mai interesantă 
întrecere sportivă internă), 
fiindcă — după o lungă conva
lescență — Tudorică și-a recă
pătat suflul.. .

Titus Ozon, în viaită ieri pe 
la redacție, 'dădea Rapidul drept 
favorit absolut. Așa să Ce 
oare 1... ★
Campionatul de baschet 

(masculin) iși începe tur
neul final. Ocupantele 
primelor două locuri sînt 

cunoscute — Dinamo și Steaua 
— nimeni și nimic nu le mai 
poate clinti de pe podium. Lup
ta se dă, așadar, pentru a treia 
treaptă: Rapid sau Politeh
nica 1 Era nevoie pentru așa 
ceva de un turneu 1 Nu ar fi 
fost mai simplu (și mai puțin

Valeriu CH1OSE

între 5 și 12 aprilie — 
finalele campionatului de box

CAMPIONATUL DE HOCHEI

S-a stabilit programul Cnelalcr cam
pionatului național de box — »er.lort. 
Primul gong, la S aprilie. Turneul va 
continua In zilele de 8, 7. i (eilmlnato- 
rll), 6, 10 (semifinale). La 11 aprilie este 
zi de odihnă, iar finalele vor avea loc 
la 12 aprilie, începtnd de la era 1XJS.

Dec. fit total 7 remnunt de-a lungul 
e*rora se vor disputa TT da partida. &a 
turneul Cna: vor urca treptele ringului 
M de boxeri, djtigatori al etapei de 
z-r-i. precum *1 a da sportivi din lotul 
reprezentativ car, se pmgtrejta pentru 
cam—cnateâe europene.

COMENTARIUL

POIANA BRAȘOV, 27 (prin telefon). Cu toate că și 
în etapa a doua a returului ultimei manșe a campio
natului diviziei A s-au tnttlnlt echipe de forte dife
rite; totuși jocurile

NOSTRU

In atmosfera FIERBINTE a STADIONULUI
cat II etapa! Firește, este 
greu de crezut ci una dintre 
urmi-dtoarele U.f.A.-ei va 
fi tn măsură să dezlănțuie o 
c'ensivă non-stop, fn timp ce 
a-ddenii a* pierde puncte 
după puncte, tn 11 etape, 
multe se mai pot intimpla. 
Chiar ți ttna din ele, cum e 
cea de duminică, poate aduce 
sperar.țe p. neliniște, dună 
f-m poate fi un pas înainte 
rp~e certitudine.

Etapa a XlX-a n-a adus 
schimbări importante tn cla
sament, dar tocmai acest lu
cru este de naturi să-i îngri- 
fereze pe cei de la Vagonul,

Jack BERARIU
(Continuare fn pag. a 3-a)

au fost neașteptat de disputate. 
Eroii etapei au fost Jucătorii ce
lor două echipe studențești, care 
au înfruntat eu mult elan for
mațiile din primul pluton al cla
samentului.

Șl n-au lipsit nici «urprizele. 
Prima a realizat-O Petrol Geolo
gie eare a învins, după un med 
dramatie, pe Avîntul Miercurea 
Clue eu 6-4 (2—1; 0—2; 4-1); prin 
punctele înscrise de Tăbăcaru (3); 
Medlșeanu (2) și Ioneseu. De la 
Avîntul au marcat : 
Șarkanl $1 I. Szabo, 
deosebit la scorul de 
ratează un șut de

A doua surpriză a furnizat-o A- 
gronomla Cluj, care a opus o 
dtrză rezistentă liderului; intr-o 
partidă în care apărarea stellști- . 
lor a fost pusă de multe ori in 
derută. Scor final 2—1 (1—1; 1—0; 
0—0) pentru Steaua. Autorii go
lurilor : G. Szabo; Biro și res
pectiv, OtvOsi.

Programul de vineri t Petrol 
Geologie — Agronomia Cluj, A« 
vlntul M. Clue — Dinamo.

Vakar (2); 
Un moment 
5—4 : Szabo 
penalitate.

C. GRUIA—coresp. principal

Faza gohchd trei. 
Boc, .urcat" fn 
cae, a reluat pu- 
tendc, ea carul, 
trimițtnd balonul 

fn p'.asA

I superbul!
Fctoi A NEAGU

GEST... I

Aminarea etapei de rugby din 30 martie

p. R. Rugby ne eoamnid : to xi-zra 
din 30 martie a dhrtne A s a srnror I. a D-a S a E3-< em 
divizia B se amin* pentru o Cat* te șe '» ~ Fate
excepV-e doar partida de dzvtzta A
Steaua, intrudt terenul umișocean eeee^xzsae. De T—iry o» »- 
mină Șl competițiile organizate de Ctaa <e ra»y «W ge.iate d

LA BASCHET.

Etapă calină în divizia A la fete
O semi-surpriză: infringerea Constructorului 

la București
Ieri seară, echipele feminine 

de baschet participante 
prima divizie a țării au 
ținut meciurile etapei 
XIII-a. Rezultatele au 
cele așteptate, favoritele 
vingînd pe toată linia, 
gura surpriză, deși nu acesta 
este termenul cel mai potrivit.

la 
sus- 

a 
fost 
în- 

Sin-

(Continuare în pag a 2-a)

De la ora 9,30, în sala Florecuca, întrecerii» campionatelor internaționale de ludo

poate fi —ferată slabe 
comportare a aasrretr>a~ :ste- 
lor de la Gcnstr-uucr-ui tare, 
deși an în față spertrul re
trogradării. continuă să evolu
eze la un nivel 
Iată rezultatele.

POLITEHNICA 
- PROGRESUL 
75-47 (36—22). A 
viu disputat, în cuca diferen
ței de scor realizată de cam
pioanele țării. îmbucurător fap
tul că. in ajunul semifinalelor 
„C.C.E.”, Politehnica a prestat 
un joc bun. în cursul partidei 
s-a detașat Bogdana Diacon es
eu. autoarea a 24 de puncte. 
Au înscris : Diaconescu 24. Du
mitrescu-Georgescu 13, Ghiță 4. 
Vogel-Savu 8, Taflan 14, Cio
can 12 pentru Politehnica, res
pectiv Cosma 7. Jelescu 6, Sei
fert 6, Tita 7, Bohm 4. Braga 6. 
Constantinescu 4, Nicolae 7. Au 
arbitrat bine E. Manea și A 
Atanasescu. (S. F.).

VOINȚA BRAȘOV - A.SA. 
CLUJ 53-40 (29-22). Voința a 
prestat un joc mediocru, deși 
a întîlnit penultima clasată. 
Comportarea este firească însă, 
ea datorlndu-se insuficientei 
pregătiri, ca urmare a cazurilor 
de indisciplină din urmă cu cl- 
tăva vreme. Clujencele au ac
ționat cu mult curaj, menținin- 
du-se multă vreme în apropie
rea adversarelor. Acestea s-au 
detașat de abia in final. Au în
scris Moldovan 14, Simon 14, 
Nedelea 9. Petrie 9, Leca 7 pen
tru Voința, respectiv Sipos 9, 
Rusu 7, Pppovici 7, Farcaș 6, 
Rimbay 6, Varga 3, Bugar 2. Au 
arbitrat bine A. Dânilă și I. 
Georgescu. (P. DUMITRESCU, 
coresp.).

Constructorul București — 
Crișul Oradea 35—50 (20—18). 
Prin jocul prestat în prim-a 
repriză de formația bucu- 
reșteană, publicul prezent în

subeoedioc

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 

fost un med

sala Constructorul, alcătuit 
aproape în exclusivitate din 
simpatizanții echipei, căpă
tase speranța că, în sfîrșit, fa
vorita lui va cuceri cele două 
puncte atît de necesare în 
lupta pentru evitarea retro
gradării. Dar, în partea a 
doua a partidei, jucătoarele 
de la Constructorul au mani
festat din nou vechile lipsuri 
și o exasperantă ineficacitate, 
permițînd adversarelor să cu
cerească victoria la o dife
rență de scor elocventă. Oră- 
dencele nu au strălucit, dar 
au jucat simplu, direct, pe 
coș. cîștigînd absolut meritat, 
în fața unei echipe care nu 
și-a apărat șansa așa cum se

(Continuare in pag. a 3-a)

Luptă sub panou: 
în prim plan, Anca 
Racoviță și Irina 
Vasilescu. (Fază din 
meciul Rapid — 
I.E.F.S.).
Foto : T. Macarschi

u mîhnire, cu inima tot mai 
strînsă constatăm — din trâire 
directd sau prin intermediul a- 
gențiilor de presâ — că actele 
reprobabile petrecute în ulti
ma vreme în perimetrul vieții
— nemijlocit tn arenă sau în
— devin tot mai dese. Fapte 

urîte, prin esența și modul lor de ma
nifestare, fapte care lezeazâ fundamen
tele legalității fair-play-ului și, implicit, 
noțiunea sportului Însuși...

Un bilanț al acestor acte — pe gama 
cea mai variată a materializării lor, de 
la lovirea nestăpînită și brutală a par
tenerului de întrecere pînă la „asedie
rea*, ore de-a rîndul, a arbitrului bă
nuit de parțialitate — ar fi, desigur, di
ficil, dar recidiva lor ne umple de tris
tețe, amintindu-ne însă, o dată în plus, 
că simpla constatare trebuie urmată 
obligatoriu de așezarea pe ferme poziții 
condomnatoare.

Hocheiștii bine cotați la bursa valori
că a campionatului nostru se năpustesc 
cu crosele asupra admiratorilor învin
gătorilor lor, cunoscutul arbitru italian 
de fotbal Sbardella se vede nevoit să 
părăsească stadionul din Palermo cu 
ajutorul unui... elicopter, adus în pri
pă (dar inspirat) de gazdele speriate de 
prezumtiva răzbunare a tifosilor, ne
iertători pentru un penalty, zic ei, trecut 
cu vederea, portarul Crișului expediază 
în spital pentru o bună perioadă de 
timp pe unul din atacanții adverși, vo
leibaliștii unei echipe poloneze pierd jo
cul, la masa verde, pentru injurii repe
tate adresate adversarilor de dincolo 
de fileu — iată tot atîtea prilejuri de 
tristețe pentru cei care iubesc sportul, 
dintr-o ipostază sau alta, la flacăra 
unei pasiuni, statornică și curată.

Poate tocmai aceste exemple, care 
din păcate nu epuizează lista ultimelor 
„întîmplări' în materie, oferă, prin con
trast, o luminozitate sporită comportă
rilor frumoase, manifestărilor de neo
bișnuită sportivitate, acelora care creea
ză sportului esența lui cea mai aleasă 
transformîndu-l într-un patrimoniu tot 
mai recunoscut al vieții spirituale

Un asemenea gest, care înnobilează 
pe cei în cauză și, prin forța lui de 
semnificație, noțiunea generică de sport, 
s-a petrecut recent în îndepărtata Scoție, 
la sfîrșitul meciului de fotbal dintre Cel
tic Glasgow și A.C. Milan, din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni”.

După ce la Milano, echipa lui Rivera, 
Sormani și Prati, împotriva așteptărilor 
și a dorinței celor 100 000 de suporteri 
prezenți în „vulcanul” de pe San Siro, 
nu a reușit să întreacă pe campioana 
Scoției, în meci revanșă, la Glasgow, 
echipa italiană din poziție de outsider 
a izbutit o excepțională (dar surprin
zătoare) performantă, învîngînd cu T—0 
și eliminînd din competiție pe cei care 
cu doi ani în urmă obținuseră marele 
trofeu.

La sfîrșitul acestei partide care a tur
nat cenușă în sufletele milioanelor de 
admiratori, de pretutindeni, ai Celti
cului, fotbaliștii scoțieni, în frunte cu ce
lebrul antrenor Jock Stein, sub privirile 
împietrite ale celor 160.000 de fani, ou 
alcătuit un culoar viu la ieșirea mila
nezilor din teren, aplaudîndu-i pe învin
gători. Pe meritații învingători ai unei 
oneste întreceri sportive în care laurii 
victoriei — în virtutea unor tradiționale 
legi nescrise — aparțin întotdeauna ce
lor mai buni...

Tntr-un meci de o asemenea miză, 
într-o competiție de asemenea anver
gură, învinșii — nota bene, considerați 
ante festum marii favoriți ai partidei — 
aplaudă pe învingători uitînd, în credin
ța respectului și obiectivitătii, de refu
zul momentan al propriei mulțumiri și 
— de ce n-am reaminti ? — de pierderea 
unei considerabile sume de bani.

Acesta este, neîndoios, unul din acele I SUPERBE GESTURI care înnobilează pe 
sportivi și sportul însuși...

Ovidiu IOANIȚOAIA

I sportive 
afara ei 
urîf
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TURNEUL FINAL AL BASCHETBALIȘTILOR
Incepînd de astă-seară, sala Floreasca din Capitală găz

duiește întrecerile turneului final al «ampionatului national de 
baschet masculin. Iată programul josurilor! VINERI, de la 
ora 17,30 : RAPID — STEAUA și DINAMO — POLITEHNICA j 
SÎMBÂTA, de la ora 17! POLITEHNICA — RAPID și DI
NAMO — STEAUA j DUMINICA, de la ora 17,15 t STEAUA — 
POLITEHNICA și RAPID — DINAMO,



PESTE BLOCAJ
VIAȚA TERENURILOR MICI

Nu peste mult timp — eu 
condiția ca primăvara să se 
arate totuși — voleiul se va 
juca ci în 'aer liber. Terenu
rile roșiatice vor cunoaște din 
nou animația și tumultul, vor 
fi iarăși martore la înverșu
natele și interminabilele dis
pute ale formațiilor din ca
tegoria „onoare", „promoție" 
sau „județeană".

Deși mai puțin cunoscute 
și popularizate, cu toate că 
generează pasiuni la fel de 
puternice, „micile" campiona
te și gazdele lor primitoare— 
dreptunghiurile de zgură — 
oferă voleiului și slujitorilor 
săi devotați satisfacții la fel 
ca și prima divizie a țării.

Pe aceste adevărate leagă
ne ale voleiului au crescut 
și s-au format, în dispute a- 
prige și pasionante, jucători 
și jucătoare de reală valoare.

Privind însă în sezonul tre
cut cîteva asemenea întîlnirl 
desfășurate — în mod sur
prinzător — într-o atmosferă 
glacială, am simțit că aici în 
lumea neperformănței se pe
trece ceva ce mi s-a părut a 
nu fi în regulă. Și am inse
rat o primă observație 1 „o* 
noarea" și „promoția" au de
venit un loc de refugiu pen
tru jucătorii ajunși la vîrste 
apreciabile, retrași, firește, 
din statele diviziilor națio
nale.

Este normal ca în asemenea 
condiții cota interesului să 
coboare, ca entuziasmul să se 
stingă, ca publicul Să nu ai
bă ce aștepta de la aceste 
campionate. Aș fi propus a- 
tunci asociațiilor să pornească 
la o masivă acțiune de „pri
menire" a echipelor, iar fede
rației de specialitate să oblige 
la întinerire pentru a trans
forma competițiile în adevă
rate pepiniere ale primei di
vizii.

Căutînd să răspund de ce 
nu încearcă totuși asociațiile 
sportive să formeze noi ele
mente, să integreze tineri în 
echipe, am consemnat și alte 
aspecte care explică totuși 
tendință amintită deschizînd 
totodată porțile unor discuții 
utile.

Se pare că dezvoltarea, ne 
deplin justificată, a campio
natelor școlare și studențești 
a restrîns totuși baza de se
lecție a cluburilor de cartier 
sau întreprinderi. Si. astfel, în 
atenția acestor secții au ră
mas numai elementele clasate 
ca nepotrivite nevoilor divi
ziei școlare ori studențești, 
jucătorii vîrstnici provenit! 
din prima divizie, precum și 
un număr mic de sportivi din 
pepiniera proprie. în aceas
tă situație, antrenorii au pre

ferat să adopte o soluție de 
compromis — pare-se singu
ra capabilă să mențină în 
viață activitatea la nivel o- 
rășeneso — și anume aceea 
de a recurge la serviciile ce
lor trei categorii de jucători 
arătat! mal sus.

Desigur, soluția nu este 
Cea mai reușită, dar datorită 
decalajului de condiții și po
sibilităților mereu mal res- 
trînse ale colectivelor din 
campionatele „mai mici" față 
de fruntașele țării, ne deter
mină s-o acceptăm.

De altfel, afirmația unui 
vechi specialist, „dacă pot 
Introduce în circuit măcar un 
jucător pe an, obțin o însem
nată victorie**, nu mal apare 
ca o butadă el întărește un 
adevăr în legătură cu efortul 
depus „Jos" de către lnstruc-

torii și antrenorii neangajați 
în obținerea unor rezultate cu 
orice preț.

Astfel privite lucrurile, poa
te că nu mai apar ca oportu
ne măsuri de constrîngere la 
întinerire sau, dat fiind re
fluxul acestor întreceri, de 
restringere (așa cum se în
cearcă) a sferei lor. mergînd 
chiar pînă lâ desființare.

Cred că soluția reconside
rării și sprijinirii mal eficien
te, morale ș! materiale, a a- 
cestor competiții de largă 
popularitate (prin mărirea 
bazei materiale, stimularea 
talentelor, popularizare sus
ținută etc) este calea ce tre
buie urmată pentru a dizolva 
antagonismele care însoțesc 
întreceri atît de atractive, 
pentru a le reda farmecul si 
importanța de altădată.

Marcel RUSESCU

întrecerile tinerilor 
hocheîștî

Amtnate Iert dimineața efieva 
ore din cauza ninsorii. jocurile fi
nalei campionatului de Junior! si 
cele din cadrul .Cupei speranțe
lor" au ccrtinuat plnâ seara ttr- 
ziu. D!n nou. echipele bucnrețte- 
ne. mal bir.e puse la punct, gra
ție gheți! artificiale de pe patinoa
rul ÎS August, au obținut victorii, 
la capitul unor partide mult mal 
viu disputate decit arați scorul

Rezultai» : Flacăra Suceava — 
ȘurlanUl Sebeș Alba 4—I (1—1, 
2—0, 1—V), Avlntul M Cue — 
Steaua »-5 (O—1. »—«. •—n — tn 
campionat. Metalul Râdâuțl — 
Șurtanul Sebeș Alba S—Ș (repre
zentare); Șeoâla Sportivi Bucu
rești — Școala apcrdvi M. Clue 
1-1 fi—». »—1; »—•) — tn .Cupa 
speranțelor", întrecerile continui.

Despre imponderabil

I

CONCURSURI...
.CUPA VlITOffrlL"

Competiția, desfășurată i: 
sala „23 August" din Bucu
rești, a cunoscut un mare suc
ces de participare, peste 500 
de juniori mici și copii fiind 
prezenți la start. Dintre rezul
tate, notăm i JUNIOARE II 
— lungime: L. Jinga (Șc. sp. 
Ploiești) 5,57 — nou record, 
L. Ghițescu (Șc. sp. Ploiești) 
5,35, M. Negri (C.S.Ș.) 5,14; 
50 m: FI. Țiglea (Șc. sp. Plo
iești) 7,0 ; 50 mg: M. Dumi
trescu (Cutezătorii) 8,1; JU
NIORI II — 50 m: FI. Stoian 
(Viitorul) 6,1; 50 mg; A. Ma
rinescu (Viitorul) 7,7, V. Du
mitrescu (Ș.S.A.) 7,8, FL Bu- 
tucescu (Progresul) 7,9; lun
gime : FI. Stoian 6,45, C. Al- 
dea (Ș.S.A.) 6,13; D. Neguț 
(Cutezătorii) 6,03 ; înălțime: 
Ad. Cercel (Șc. sp. Ploiești) 
1,73, D. Enache (Viitorul) 1.65: 
triplu: B. Rădulescu (Viito
rul) 12,66, H.C. — S. Costenco 
(Ș.S.A.) 14.11; COPII — 59 
mg fete: Emilia Huiung (Vi- 
itorul) 8,7, Doina Rădulescu 
(Rapid) 8,8 ; lungime băieți: 
P, Panait (Șc. sp. Ploiești)

5,57, C. Georgescu (Cuteză
tori!) 5,56; 50 mg băieți: E. 
Buburu (Viitorul) 8.0; 50 m 
băieți: C. Iaconu (Construc
torul) 6,4. CLASAMENT GE
NERAL : 1. Viitorul 331 p, 2. 
Șc. sp. Ploiești 294 p. 3. Me
talul 185 p, 4. Rapid 148 p.

La cros aU alergat 150 
concurenți, clștigători fikid i 
JUNIORI 1 1 2000 m băieți — 
Cornel Dima (Metalul); 900

REZULTATE...
m fete — Alexandrina Star- 
ciu (Rapid); JUNIORI II1 
1000 m băieți — Marian A- 
lexa (Șc. sp. Ploiești); 600 m 
fete — Cornelia Holub (Me
talul); COPIII 500 m băieți 
— Cornel Geambașu (Ș.S.A.);
400 m fete — Doina Stanei» 
(Șc. sp. Ploiești).

KICOLAE D. NICOLAB 
evreep.

CONCURS INTERJUDEȚEAN 
LA GALAȚI

Etapa a III-a a concursului 
interjudețean. Cele mai bune 
performanțe : înălțime fete — 
Marghiolita Matei 1,67; înăl
țime băieți — Dan Cîndescu 
1.87; 50 m băieți — Vasile 
Tecaru 5A

T. STBIOPOE. 
corespondent

„CUPA PRIMĂVERII* 
LA MARS

Prima etapă a competiției 
organizate de P.T.T. București 
s-a disputat pe aleea înconju-

râtoare • itadionuînî „28 Au
gust". La seniori (10 km) s-an 
obținut timpi foarte buni: V. 
Hie (Dinamo) 44 10.4, N. Ma
xim (Dinamo) 44:56.6. C Stai- 
cu (P.T.T.) — junior — 45:06.0. 
V. Such (Dinamo) 45:19,6, M 
Eerșinaru (P.T.T.) 45:31,0, N. 
Rînceanu (Rapid) 45:39.0, 
H.C. — L. Caraiosifoglu (Di
namo) 45 T0.0. în ce Waite pro
be : au cîștigat: V. fcălănescu 
(P.T.T.) la 5 km juniori I, Al 
Stanca (P.T.T.) la 2 km ju
niori II și M. Claooi (Metalul) 
la 2 km începători.

D. PARASCHIVESCU 
antrenor

PRIMUL CONCURS 
La BAIA MARE.-

Pe pista stadionului „23 Au
gust" — prima verificare a e- 
r.ului l suliță juniori I — b. 
Pint! 54.10; 400 m juniori I
— M. Cone 54.0, Gr. Șerban 
54,0; S00 m juniori II — Fr. 
Moștiș 2:00,0.

V. SASARANU 
corespondent

...$I LA TIMISOARA
<

Concurs de probe neclasic» 
pe pista stadionului „23 Au
gust". 1000 m seniori — M, 
Mătăsăreanu (C.F.R.) 2:41,9; 
2000 m seniori — Ad. Laurin- 
țiu (Politehnica) 5:47,4; 1000 
m juniori II — I. Sz3ny (Lie. 

4) 2:48,2; 500 m junioare li
— Elena Domll (Lie. 4) 1:28,7.

V. șl P. PETRIȘOR 
corespondenți

Imponderabilul — adică, 
mai pe românește, ceea ce nu 
poate fi cfntărit — are adesea 
un rol decis!» !n lupta spor
tivă, Această veche noutate 
mi s-a părut evidentă mierauri 
după-amiază, tn „vedeta" cu
plajului lacustru de pe „23 
August'. Majoritatea comen
tariilor ignorează cu desă
vârșire momentul-cheie al par
tidei Dinamo — Steaua, men- 
ționlnd doar confuzia genera
lă (jucători, arbitri, crainici- 
reporteri) care a prezidat la 
înscrierea celui de-al cincilea 
gol. Dacă lucrurile au fost 
sau nâ „tn regulă' acolo, în 
careul mic al roș-albaștrilor — 
iată un adevăr greu de sta
bilit, chiar de-am avea la 
tndemtnă pelicula cu faza res
pectivă. Dar nu despre asta-i 
vorba. Momentul-cheie se si
tuează cu vreo zece secunde 
fn urmă, cînd arbitrul Gh. 
Popovici a găsit de cuviință 
să dicteze acea lovitură libe
ră indirectă, fructificată de 
Boc. De ce a luat conducăto
rul tnttlnirii o asemenea de
cizie — vom încerca să înțe
legem deși, precum se va ve
dea, nu putem fi convinși de 
justețea ei. Trebuie să sub
liniem însă că aprecierile 
noastre pleacă de la premisa 
că probitatea și competența 
tov. Gh. Popovici sînt mai 
presus de orice îndoială. Dom- 
nia-sa a văzut, probabil, ob
strucția netă din partea unui 
apărător stelist, la o minge 
care ieșise tn aut de poartă 
— și a fluierat reflex (sau la 
semnalizarea tușierulul) — 
treetnd instantaneu peste o 
serie de considerente capabile 
să-l conducă la o hotărtre di
ferită. Din ctte știm, proce
deul „barării", al stînjenirii 
drumului spre balon, este 
frecvent și — tn anumite con
diții — tolerabil; caracterul

obstructionist trebuie să fie 
flagrant, pentru a antrena 
după sine sancțiuni atît de 
severe. Bine — se va zice — 
dar de cînd o lovitură liberă 
indirectă, din afara careului 
de 16 m, reprezintă o sanc
țiune severă ? ! După cum 
ați putut constata, tn perioa
dele de maximă tensiune, la 
scor egal, cu un sfert de oră 
înaintea fluierului final — o 
atare măsură se dovedește ex
cesivă, ținînd seama de con
textul situației și poate avea 
consecințe fatale. Bineînțeles, 
conducătorul partidei nu-i da
tor să se lanseze tn calcule 
șt speculații de acest gen; se 
prea poate ca, tti zece îm
prejurări asemănătoare, d-sa 
să nu fi dictat nici o sanc
țiune, lăsînd jocul să curgă... 
Acum, însă, a procedat dras
tic și, cu largul concurs al 
hazardului, această decizie a 
rupt echilibrul unei confrun
tări pasionante.

„Oricum, dinamoviștii au 
fost mai- buni și meritau vic
toria !!“ va exclama Specta
torul obiectiv. Da, vom răs
punde — au fost evident su
periori, mai ales după acel 
faimos minut 73! Dacă Steaua 
marca la 2—2, tn condiții, 
hai să zicem, la fel de... in- 
ponderabile, mă îndoiesc că 
tabăra adversă ar mai fi gă
sit resurse pentru o replică 
eficace.

Toate acestea, însă, au tot 
atîta importanță, tn raport cu 
deznodămtntul final, cttă ar 
avea — de pildă — o teoremă 
fantezistă tn raport eu arit
metică elementară, care de
monstrează 'limpede că 
4—2 = 2 I

Dan DEȘLIU

AZI; In „cupa primăverii-1
*»
întreceri pasionante 

la pistol viteză
Pe poligonul Dinamo au în» 

ceput, Ieri, primele probe de 
armă cu glonț din cadrul 
competiției cu caracter repu-, 
blican, „Cupa Primăverii". 
Rezultatele înregistrat^ sânt 
următoarele : pistol viteaă 60 f 
(manșa I): 1. L., Giușcă (Con
strucții) 296 p, 2. V. Atanasiu 
(Steaua) 295 p, 3. I. Tripșa 
(Dinamo) 293 p, 4. M. Roșea 
(Dinamo) 292 p, 5. M. Dumi
tri u (Steaua) 292 p ; armă li
beră calibru redus 60 f culcat 
seniori: 1. N. Rotam (Steaua) 
593 p, 2. M. Marin (Steaua) 
592 p, 3. S. Alerharid (C..F.-R. 
Arad) 590 p, 4. M, Fețecatu 
(Dinamo) 590 p, 5. Gh. Siccr- 
schi (Dinamo) 589 p, 6. L. 
C.ristescu (Steaua) 588 p ; 
armă standard 3 x 20 f ju
niori : 1. L. Ionescu (Dinamo) 
558 p, 2. S. Safta (C.F.R. 
Arad) 549 p, 3. A. NuțulescU 
(Olimpia) 547 p, 4. N. Coliban 
(C.T. Brașov) 542 p; 5. C. 
Lazarovici (Dinamo) 541 p, 6. 
G. Cristea.(C.T. Brașov) 537 p; 
armă standard 3x20 f junioare: 
1. Magda Borcea (Arhitectu
ra) 553 p, 2. Victoria Savovici 
(Dir.amo) 542 p, 3. Marina Va- 
șiliu (Dinărho) 540 p, 4. Ariî- 
șoărâ Peti-ăche (Olimpia) 
540 p, 5. Ana Opriș (liisf. 
Pedagogic Oradea) 539 p, 6. 
Ioana Lujbru (Diriămo) 533 p.

Dintre rezultate pot fi men
ționate cele obținute de Lu
cian Giușcă; un nespecialist 
la pistol viteză, de M. Marin, 
în primul an «nd concurea/ă 
cu cifre notabile în compania 
seniorilor, precum și cele ale 
lui L. Ionescu Și Magdă Bor-« 
cea.

Programul de azi, care în- ’ 
cepe la ora 9 pe poligonul 
Dinamo, cuprinde probele, de 
pistol viteză 60 f, manșă â 
doua șl armă liberă calibru 
redus 3x40 f seniori

* PANORAMIC SPORTIV INTERN •
(Urmare din pag. I)

NU NUMAI I rCȚIA DE EDUCAȚIE FIZICĂ
Alături de celelalte obiecte pre

văzute în planul de învâțAmlnt al 
școlii generale, educația fizică 
are misiunea să contribuie la 
educarea multilaterală a genera
țiilor de elevi, ea făcînd parte 
din grupa obiectelor prin care se 
realizează pregătirea fizică și es
tetică a acestora.

Educația fizică are de îndeplinit 
în cadrul procesului lnstructlv- 
educativ sarcini precise și com
plexe :
• să întărească sănătatea șl să 

asigure buna dezvoltare a orga
nismului elevilor ;

O să formeze și să consolideze 
deprinderile motrice cu caracter 
aplicativ $1 cele specifice diferite
lor ramuri de sport ;

să contribuie la mărirea ca
pacității de muncă a elevilor !
• să dezvolte calitățile fizice 

de bază — viteza* îndemînarea, 
forța, rezistența ;

• să formeze și să desăvîrșeas- 
că trăsăturile morale și de voință 
(inițiativa, hotărîrea, perseveren
ța, stăpînirea de sine, curajul* 
disciplina conștientă, obișnuința 
de a acționa în colectiv etc.) ;

(ț să formeze unele noțiuni teo
retice despre educația fizică șl 
obișnuința de a practica sistema
tic exercițiile fizice, cu deprin-

LACRIMI
LA 0 FESTIVITATE 

DE PREMIERE
Duminica trecută, la ora 

prînzului, pe platoul hotelului 
restaurant Rula din Poiana 
Brasov domnea voia bună: se 
decernau premiile campionatu
lui național de schi al școlilor 
sportive.

Numai cîteva fete făceau notă 
discordantă ; erau triste, iar una 
dintre ele chiar plîngea. Erau 
Lămiița Gheorghese, Georgeta 
Bănceu și Georgeta BărăScu, 
componentele echipei de șta
fetă a Scolii sportive din Riș- 
nov. Deși realizaseră cel mai 
bun timp al concursului ele fu
seseră descalificate pentru ci 
Lămiița Gheorghese își rupse
se un schi, iar profesoara Rodt- 
ca Pal din Vatra Dornei ar fi 
văzut cum cel care îi dăduse 
schiul de schimb o și ajutase 
să-l monteze. Fata din Rișnov 
nega aceasta, iar antrenorul ei, 
Lucian Neagu, era extrem de 
supărat pe juriu. Cu o zi în 
urmă, profesorii Rodica Pal și 
Anton Elekeș erau furioși sus- 
ținînd că elevii lor Stela Pi
sică și, respectiv, Stefan Gyu- 
lai. descalificați pentru neres- 
pectarea regulamentului, fuse
seră „victimele" juriului. Pe 
cine să credem 7 Copiii ne-au 
spus că n-au greșit. Profesorii 
lor le-au luat apărarea, acu- 
zîndu-se reciproc de părtinire. 
Se pare că din cauza „răfuieli
lor" lor personale suferă copiii 
N-ar fi oare mai bine ca, în 
viitor, profesorii și antrenorii 
care au elevi în concurs să nu 
mai facă parte din juriu 7 S-ăr 
elimina, cel puțini, suspici

unile...
Tr. IOANIȚESCU

OPINII
deri și obișnuințe de Igienă per
sonală și socială ;
• să dezvolte simțul estetic,
Toate sarcinile educației fizice 

au scopuri bine definite, dar care 
se Întrepătrund organic, definln- 
du-se tntr-unul singur : să asi
gure sănătatea șl dezvoltarea nor
mală, să sporească buna dispozi
ție, atenția ș! puterea de muncă 
a elevilor, să formeze capacitatea 
de asimilare a cunoștințelor la 
diferite obiecte de tnvățămtnt, 
succesele la învățătură șl în acti
vitățile practice.

Cu citva timp tn urmă, a fost 
dat publicității proiectul planului 
de tnvățămlnt al școlii generale 
de 10 ani. Act de mare Însemnă
tate pentru școala românească, 
e: valorifică tradițiile lnvățămln- 
tulu| nostru șl caută să „asigure 
întregului tineret o cultură gene
rală mal dezvoltată, potrivit ce
rințelor actuale și de perspectivă 
ale societății noastre, progresului 
științei șl tehnicii .contemporane".

Obiectului educație fizică în 
contextul întregului proiect i-a 
fost acordat un spafiu săptămânal 
de două ore la fiecare clasă șl o 
oră la un interval de două săptă- 
mini Ia clasele V—X pentru acti
vitățile sportive pe ramuri.

Este cunoscut faptul că lecția, 
oricit de bine făcută ar fi, nu 
este suficientă pentru a realiza 
desăvirșirea fizică multilaterală 
a elevilor. Ținîndu-se seama de 
acest lucru, o deosebită importan
ță trebuie acordată activității de 
educație fizică in afara orelor de 
clasă, deoarece realizarea multi
plelor sarcini ale educației fizice 
implică o continuitate tn această

activltate și necesită folosirea tu
turor mijloacelor șt condițiilor 
adecvate în vederea bunei desfă
șurări a lecțiilor de educație fi
zică.

Pedagogia indică diferit» forma 
de activitate în afara orelor de 
clasă : colectivul sportiv, activi
tăți sportive de masă, recreație 
organizată etc.

Pentru orele de colectiv sportiv 
programa școlară pentru clasele 
V—VIII prevede o oră la două 
Săptămîni, aceasta fiind cea mâi 
importantă formă de organizare 
a activității de educație fizică în 
afara orelor de clasă. Aceeași 
„atenție" l-a fost acordată și tn 
proiectul școlii generale de 10 
ani. Evident, trebuie făcut 
ceva pentru ca ponderea acestor 
ore tn cadrul activităților în 
afara clasei să crească, pentru că 
eficiența lor tn actuala formă 
este aproape minimă.

Dacă nu pledăm direct pentru 
mărirea numărului de ore-lecțil, 
în cadrul totalului de ore 
săptămlnal (deși lucrul acesta 
ar trebui studiat, dacă ținem sea
ma de dezvoltarea tnvățămtntulul 
pe plan mondial și locul pe care 
il ocupă acest obiect in planul 
de tnvățămlnt al altor țări), cel 
puțin o studiere mâi atentă a po
sibilităților de propășire a aces
tui obiect se imputie. Sîntem Îm
potriva supraaglomerării elevi
lor, pentru a nu pune în pericol 
capacitatea lor de percepere șl 
de asimilare, dar acest obiect 
vine (tocmai) IN SPRIJINUL MA- 
ririt capacității De munca 
A ELEVILOR SUB TOATE AS
PECTELE. în această direcție, 
contribuția educației fizice este 
hotărltoare.

prof. Cristian ARGINTEANU

Nota IO!
LAURENȚIU MELECA este 

un mare tndrăgostit de scri
mă. I-a plăcut dintotdeauna 
floreta. Poate șt pentru că 
manifestă un sentiment de 
adorație față de campionul nos
tru olimpic, Ionel Drtmbă, A 
intrat pentru prima oară tn 
sala de scrimă a antrenorului 
Jacques Istraie cu dorința de 
a parcurge același drum glo
rios ea și medaliatul cu aur 
de la Ciudad de Mexico.

Talentatul elev din clasa a 
IX-a C a Liceului „C. A. Ro- 
setti" din Capitală a reușit 
să treacă cu brio primele eta
pe. A fost campion al Bucu- 
rtștiului de mai multe ori și 
o dată, tn 1967, campion al 
țării la juniori mici. In alte 
două ediții ale naționalelor 
rezervate fioretiștilor lilipu
tani, Laurențiu s-a clasat pe 
locurile 2 (1968) și 3 (1969). 
Laurențiu deține și o altă per
formanță neegalată de scri- 
merii de virsta sa: este sin
gurul floretist care a îndepli
nit norma de clasificare pen
tru categoria I seniori...

Perspective ?
Să „atace" categoria junio

rilor mari, așa cum a făcut-o 
și Ionel Drtmbă la vremea 
respectivă. Adică, să pășească 
— încă acum, la virsta ju
nioratului pitic — într-o finală 
a speranțelor olimpice. In a- 
tingerea acestui țel, Laurențiu 
Meleca este hotărît să-și de
dice tot talentul și toată pu
terea de muncă.

costisitor) un singur joc direct 
între cele doui mari rivale 7 
Iată întrebări pe care ni le

punem de mai multă vreme. 
Dar cuvintele sînt rostite și scri
se tn deșert.

in întrecerea feminini, lupta 
este ceva mai animată, deși 
și aici campioana urmează să 
se aleagă doar dintre două as
pirante : Rapid sau Politehnica, 
ambele din București.

★

Sub semnul formalității de 
completare a unor fișe 
se dispută și ultjmele 
jocuri ale campionatului 

de hochei. Ierarhiile se cunosc, 
șl ele corespund, întrutotul, 
realității triste, existente șl în 
această disciplină de mare 
popularitate mondială : avem 
— deocamdată — doar două e- 
chlpe in sensul adevărat al cu- 
vîntului.

Steaua șl Dinamo au Încheiat 
un scurt ârtriistițlu, pînă lă 
noua și apropiata întrecere, 
„Cupa României”, în care • ve
chile rivalități și ambiții se vor 
relua.

de rugby s-a amînat, nu pentru 
a-i feri pe jucători de o even
tuală răceală, ci pentru a me
naja puținele noastre terenuri 
care permit (sau, mai exact, 
pe care se permite) instalarea 
la buturi.

Mai tîrziu, la.;; primăvară, 
•au toamnă, își vor disputa în- 
tîietatea măcll constructori de 
rachete (cu mai multe trepte 
și cu combustibil ținut tn cel 
mal deplin secret) caro urma 
să aibă loc sîmbătă șl duminică, 
la Ploiești.

In schitnb, cicliștii nu 
speriat de vreme și vor alero^^K 
duminică (Inclusiv lotul 
„Cursa Păcii") la o competip^u 
de șosea, deviată cu „Cupa Fla
căra". Chiar și în condiții vi
trege, flacăra ciclismului 
arde I.,

CATALOG

Atrage atenția o competiție 
cu semnificație de simbol: 
„Zonele campionatului 
național da juniori la 

lupte greco-ramane". Însăși e- 
xistența unei asemenea între
ceri (foarte populară altmin
teri) demonstrează că legătura 
dintre dezvoltarea de masă a 
unui sport și posibilitățile 
sale de performanță nu repre- 

o fază de procei-

AZI ÎNCEPE

INTERNATIONAL

DE LA
zintă doar 
verbal.

TURNEUL

DE POLO
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PROMISIUNI DOAR PE... JUMĂTATE
Scurte aprecieri după finalele campionatelor de gimnastică ale școlilor generale

„Mi-au plăcut finalele 
școlare de gimnastică. Nivel 
elevat, cu toate că n-o fost vor
ba decît de copii. Deci, promi
siuni. .

Este punctul de vedere expri
mat de o specialistă, tovarășa 
ELENA FIREA, conferențiar 
la I.E.F.S., care — precizarea 
este absolut necesară — vizea
ză doar întrecerea fetelor, șl 
de data aceasta superioară ce
lei a băieților, și ca ținută, și 
ca tehnică, și ca acurateța. Din
tre tinerele gimnaste, cea mai 
convingătoare evoluție au avut-o 
reprezentantele Școlii generale 
nr. 8 din Călărași : locul I de 
o manieră categorică — aproape 
4 puncte față de următoarea 
clasată ! Prof. N. Constant 1- 
nescu, consultat cu puțin înain
te de finale, a promis că ele
vele lui sînt dispuse să reali
zeze o mare surpriză. Și iată 
că s-au ținut de cuvînt...

Valoarea deosebită a micilor 
gimnaste este atestată și de fap
tul că nu mai puțin de 26 din
tre participante au fost selec
ționate pentru lotul care va in
tra în pregătire, în Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. încă 
o subliniere o 6 dintre aceste 
sportive sînt selecționate pen-

tru prima oară : Vergllica Vișan, 
Steliana Ungureanu și Nicu- 
lina Nedelcu din Călărași, Eu
genia Ieremia, Viorica Bran 
și Nicuța Tiutiu din Galați.

Băieții au evoluat mai pu
țin edificator. Selecția s-a do
vedit relativă, cu excep
ția Buzăului, singurul cen
tru in care gimnaștii de 
perspectivă au demonstrat că 
stăpînesc bine elementele teh
nice și că, în general, posedă 
baza pe care se pot clădi ele
mente de mare dificultate: 
rondă flick-flack, legături cu 
salt înaifite. rondă salt plan- 
șat etc. Este adevărat că și 
componenții celorlalte echipe 
au încercat o serie de elemen
te de tehnică mai grele, dar 
fără succes. De aici și ' tină- 
rul foarte redus al evidenția- 
ților — Crist inel Mergoci și 
Lazăr Toma din Buzău, și Ga
briel Popescu din București.

Iată și clasamentele pe echi
pe. FETE: Școala generală 
nr. 8 Călărași, antrenor prof. 
Nelucu Constantinescu, 220.05 p; 
2. Șc. generală nr. 175 Bucu
rești, (prof. Ștefamia Găină), 
216,50 p ; 3. Șc. generală nr. 75 
București (prof. Cornelia Dia- 
conu), 211,45 p; 4. Șc. generală

nr. 15 Bacău, 210,70 p; 5. Li
ceul nr. 3 Craiova, 208,30 p; 
6. Liceul nr. 3 Baia Mare, 207.20 
p. BĂIEȚI : 1. Liceul „B.P.
Hașdeu" Buzău (prof. Ștefan 
Popescu), 165,85 p; 2. Liceul 
nr. 2 „Vasile Roaită" Rm. Vil- 
cea (prof. Eugen Prodescu), 
161,30 p ; 3. Liceul nr. 4 cu pro
gram de educație flizică Timi
șoara (prof. Marin Trincâ), 
160,40 p ; 4. Liceul nr. 35 cu 
program de educație fizică 
București, 157,90 p ; 5, Liceul 
nr. 1 Sf. Gheorghe, 157,20 p ; 
6. Șc. generală nr. 8 Satu Măre, 
156,35 p.

Primelor trei clasate le-au 
fost decernate premii din par
tea Ministerului învățămîntu- 
lui și Federației române de 
gimnastică.

De asemenea, au fost răsplă
tite cu premii, acordate de Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, cele mai tinere e- 
chipe — cele ale Școlii gene
rale nr. 8 Călărași și Liceului 
„B. P. Hașdeu" Buzău.

Ț. STAWIA

FEMININ

Seria I

1. Șc. sp. Bacău 14 14 0 42: 2 28
2. Șc. sp. p. Neamț

14 12 2 38:10 28
3. Lie. N. B. Br. 14 9 5 30:20 23
4. Penicilina lași 14 8 6 29:20 22
5. Șc. sp. Buzău 14 8 8 22:30 20
6. Ide. Ped. Br. 14 4 10 17:32 U
7. Conf. Botoșani 14 3 11 10:37 17
8. Lie. Ped. Gl. 14 0 14 9:42 14

Seria a II-a

1. Șc. sp. c-ța 14 14 0 42: 1 28
2. Șc. sp. Pi. 14 11 3 35:14 25
3. Lie. Găeștl 14 10 4 32:18 24
4. Șc. sp. 2 M.B. 14 8 6 28:19 22
5. Din. Buc. 14 8 8 20:28 20
6. Lie. 3 Tgv. 14 3 11 12:36 17
7. Lie. Olteni 14 2 12 11:38 18
8. Progr. Bue. 14 2 12 10:38 18

Seria a ni-a

1. Șc. sp. 2 Buc. 14 12 2 40:12 26
2. Constructorul 14 11 3 37:13 29
3. Șc. sp. 1 14 9 5 31:16 23
4. Cutezătorii 14 9 5 32:19 M
5. Rapid 14 9 9 30:22 23
6. Viitorul 14 4 10 13:31 18
7. Șc. sp. 3 14 1 13 4:39 15
8. C.P.B. 14 1 13 4:40 13

seria a rv-a

1. Șc. sp. Tîm. 14 14 8 43: 4 M
2. Lie. t Rm. v. 14 li 1 36: 8 26
3. Medicina Cv. 14 7 7 23:23 21
4. Uc. ee. Tg. Jiu 14 9 8 24:27 20
5. Șc. sp. Carans.

14 6 8 22:32 «
6. Ide. 2 Pitești 14 « 8 21:31 19
7. Șc. sp. Arad 14 3 11 13:34 17
8. Șc. sp. CV. 14 9 12 14:38 16

Seria a V-a

1. Șc. sp. Bv. 14 13 1 40 : 5 27
2. Lie. B!ăj 14 11 3 33:13 23
3 Șc. sp. Sibiu 14 11 3 33:16 25
4. Șc. sp. Tg. M. 14 8 6 32:21 22
5. Lie. Slmeria 14 5 9 r*:31 19
6. Ide. Agr. Sibiu 14 5 9 19:33 19
7. Lie. 2 Făgăraș 14 3 11 13:36 17
8. Șc. sp. M. Cluc 14 0 14 4:42 14

Seria a Vl-a

1. Șc. sp. Topuțâ 12 12 0 36: 4 24
2. Ide. N.B. Cluj 12 10 2 36: 7 22
3. Llc. 2 Bistrița 12 6 6 19:19 18
4. Șc. sp. Cluj 12» 5 7 18:24 17
5. Șc. sp. brădea 12 4 8 18:28 16
6. Llc. 2. S. Mare 12 4 8 15:28 16
7. Llc. Ped. Sig.

Marmațleî 13 1 11 6:35 13

★

Această primăvară, împot
molită între nămeți tîrzii, 
a tulburat, oarecum, des
fășurarea normală a ca

lendarului competlțional. Etapa

Astăzi începe lâ bazinul 
neretului din Cluj turneul 
ternațional de polo, la 
parte echipele Spartăk 
(Iugoslavia),
(Cehoslovacia), Crișul 
și C.S.M. Metalul Roșu Cluj. 
(P. RADVANI, coresp.).

Slaviă

Ti- 
in- 
iaucare

Subotica
Kosice 

Oradea

START ÎN SEZONUL
AUTOMOBILISTIC '69

• începe campionatul de raliuri • Trei din cele 
cinci etape contează în clasamentul final • Cîteva 

prevederi regulamentare
Duminică incepe sezonul com- 

petițional automobilistic prin 
disputarea Raliului de nord- 
vest. Traseul, în lungime de 
505 km. pornește din Oradea 
și se încheie in același loc, 
participanții avînd de trecut 
prin Huedin. Cluj, Dej. Baia 
Mare, Satu Mare și Valea lui 
Mihai.

Cinci competiții fac parte a- 
nul acesta din campionatul na
țional : Raliul de nord-vest (30 
martie). Raliul de sud-vest (12— 
13 aprilie), Raliul mănăstirilor 
(11 mai), Raliul narciselor (8 
iunie) și Raliul României (27— 
29 iunie). Pentru a conta în cla
samentul final, un echipaj tre
buie să participe obligatoriu la 
Raliul României și, la alegere, 
la cite unul din următoarele 
grupuri de raliuri : nord-vest 
sau Narciselor ; sud-vest sau 
Mănăstirilor. Se poate parti
cipa. bineînțeles, și la unul sau 
două din raliuri, însă fără a 
conta in clasamentul final al 
campionatului. Dacă un echi
paj concurează la toate cele 
cinci etape, pentru clasamentul 
final i se vor reține rezultatul 
din Raliul României și două din 
cela mâi bune rezultate obți
nute in celelalte patru raliuri.

Ahlit acesta . se vor acorda 
titlurile de campioni naționali 
după cum urmează : pentru e- 
chipajul pe primul loc în ctu- 
samentul general, pentru ectil- 
pajele cîștigătoare ale primu
lui loc pe clase de mașini și 
pentru echipa clasată pe locul 
I în clasamentul pe echipe. 
Pentru a încuraja participarea 
femeilor în competițiile de au
tomobilism, organizatorii vt>r 
alcătui și un clasament al e- 
chipelor feminine, precum ți 
un clasament pe filiale A.C.R.

Regulamentul este în așa fel 
conceput incit în selecție să in
tre cu o pondere mare concu- 
renții tineri. Astfel, orice e- 
chipă (de club, de filială, dă 
întreprindere sau de instituție), 
ca să se poată înscrie în cam
pionat și să figureze in cla
sament, trebuie să fie formată 
din 2—3 echipaje bărbătești (din 
care 2 piloți sub 30 de ani) șl 
dlntr-un echipaj feminin.

O modificare de regulament 
a intervenit in acest sezon tn 
ceea ce privește automobilele, 
In seniul că nu se mai face 
nici un fel de distincție intră 
grupa 1 (turism de serie) șt 
grupa 2 (turism). Dacă unii 
automobiliști posedă mașini din 
alte grupe, ei pot lua parte la 
campionat insă fără a intra in 
clasamentul oficial. Clasele sta
bilite inițial sînt : pînă la 
831) cmc, dă la 850 la 1000 cmc, 
de la 1000 cmc la 1150 cmc, de 
la 1150 la 1300 cmc, și peste 
1300 cmc. în cazul că la una 
din clase se vor înscrie mai 
puțin de 6 echipaje, organiza
torii își rezervă dreptul să facă 
unele comasări.

Conform uhei practici bine
cunoscute, la bordul fiecărei 
mașini de raliu trebuie să se 
afle, de la start la sosire, doi 
concurenți cu drepturi și obli
gații egale. Anul acesta insă, 
datorită faptului că o probă 
specială (Măgura) din Raliul 
narciselor contează și în cam
pionatul de viteză în coastă, pa 
timpul desfășurării probei res
pective în mașină va rămlne un 
singur concurent. Aceeași situa
ție se va ivi și la Feleac, la 
5 octombrie, in timpul desfășu
rării Raliului recoltei (această 
competiție nu face parte din 
campionatul de raliuri).
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— lider autori- 
divizie, cu șanse 
în posesia titlu-

Etapa de zonă a campiona
tului național- a reunit în Sala 
sporturilor din Cluj deopotrivă 
boxeri rutinați, de categoria I, 
cît și „speranțele” județelor 
Hunedoara, Sălaj, Mureș, Har
ghita și Satu Mare, in care 
boxul nu a cunoscut rezultate 
ieșite din comun. Zona a pro
gramat astfel Întâlniri de fac
tură tehnică modestă. Cu cîteva 
excepții — meciurile Mathe 
(Voința Cluj) — Stanclu (Con
structorul București), Amăză- 
roaie (A.S.A. Tg. Mureș) — Du
mitrașcu (Farul Constanța) șl 
Cocîrlea (Voința Brăila) — En
ciu (Metalul București) — cele 
3 gale au oferit întreceri medio
cre, lipsite în general de mari 
surprize sau răsturnări de ra
porturi — recunoscute. Cu toate 
acestea, lista cîștigătorilor celor 
10 categorii — la categoria grea, 
unicul concurent- înscris, V. 
Strauss (Voința Cluj), n-a pu
tut să facă greutatea datorită 
unei lipse de... 400 gr l — cu
prinde, alături de nume cunos
cute (Aurel Simion, loan Ol
teanu, D. Davldescu), și cîțiva 
outsider! recrutați din rîndurile 
boxerilor „noului val", In pre
ponderență evidențiaU ai ultl- 
— :'.?r campionate de juniori. 
N:- gindim Iri primul rind la 
clujeanul L. Mathe, vicecam- 
ț.:’- ăz juniori în 1968 care, cu 
gardă inversă și o necruțătoare 
e.~ _”i de știr.sa. a realizat ve- 

rsrpr.ză eliml- 
r - - p» F. rrreșteanul G.

L. Mathe 
*lci eu di-a

MMETIWDF1ISM
- ja seda-^-

w r -ssM tt i 
«efaftwst Strejnăe dtn 

■”*1. * «ctâh* •

ploma U.T.C. pentru cel mal 
tînăr campion al zonei), am re
marca pe colegul aău de sală 
Oct. Anderco (antrenor Eugen 
Doda), pe „pana" O. Amăzăroa- 
ie —, considerat cel mai tehnio 
boxer al competiției, car® l-a 
depășit net pe constănțeanul 
Dumitrașcu (creditat cu o vic
torie la Ciucă) șl. în fine, pe 
brăileanul C.q Cocirlea, compo
nent al Iotului național de ti
neret, învingător al rutinatului 
pugilist bucureștean Enciu. 
„Boxer eu alonje, posesorul ci
nei stingi foarte rapide, pe care 
încă nu o folosește cu maximă 
pricepere, Cocîrlea mi-a lăsat 
cea mai bună impresie dintre 
toți cei caro au evoluat la a- 
ceastă zonă'* — ne-a declarat 
cunoscutul antrenor clujean 
Florea Stanomir.

în încheiere, cîteva cuvinte 
despre evoluția celor mai cre
ditați pugiliști prezenți la zonăj 
dublul campion național (la pa
nă) Aurel Simion șl fostul 
campion (în 1964) Ion Olteanu. 
Evoluind la semlușoară, cimpu- 
lungeanul A. Simion șl-a în
trecut adversarii relativ ușor, 
dar campionul penelor mai are 
nțult de lucru, mai ales la ca
pitolul rezistență, pentru a pu
tea să pericliteze poziția frun
tașilor noii sale categorii — Cu- 
țov, Goanță, Dobrescu etc. Dl- 
namovistul Olteanu ni s-a pă
rut ceva măi decis iri acțiuni, 
mai bătăios, dar este prematur 
să facem pronosticuri, căci va
loarea adversarilor săi a fost 
neconcludentă.

Ca o constatare generală; 
concluzivă, a specialiștilor, care 
au asistat la acest turneu pu
gilistic clujean, se impune, din 
păcate, aceea că la nivelul com- 
petițional demonstrat pe malu- 
riie Someșului e puțin proba
ți! ca vreunul dintre boxerii 
văzuțl Ia 
dBBMbtt 
pocale.

de Ia U.T.A. 
tar în prima 
de a ajunge 
lui. Or, cucerirea titlului de 
campioană a țării este legată 
de multe obligații. O mai mare 
dăruire pentru joc, o luptă 
continuă timp de 90 de mi
nute, o pregătire fizică cores
punzătoare unui asemenea 
ritm susținut. Se pare că, in 
prezent, textiliștii urmăresa 
mai mult evoluția scorului, 
deci punctele pe care le pot 
obține.

Și acest lucru este de Înțe
les. Asta nu înseamnă Insă că 
o formație care ne-a obișnuit 
cu jocuri de calitate, chiar în 
anii cînd se afla la periferia 
clasamentului, poate renunța 
la JOC tocmai acum cînd se 
află pe primul loc. (1. O.).

fi

Cluj să joace un rol 
la campionatele nă-

Ov. E<

„Indirectă*
metri de poarta Progre
sului. Pe linia porții toți 
cei 11 jucători fac zid. 
Situația este rezolvată de 
extrema stingă Țarălungă 

Foto I GH. NEAGOE

DIN CARNETUL CRONICARULUI
GOLUL TREI
Cîteva cuvinte prilejuite de 

golul înscrie de Boa tn min. 
73, gol care, Iri condițiile con
sultării (la cererea jucătorilor 
de la Steaua) dintre arbitrul

.Dopi XII etape în campionatul divizionar
MB* * - *- 
is - •
< «wa. espz- 

fre- 
•OMK3L • aerie 

ret fxs- 
• a «f-riTmăți în 

—ca ebțtnut 
r •. srii ftztre el 
tfiflar ca cifre de

— i- -»-»'! Printre 
neri «e itâă C. vî-

. F ’iești) care,
- Tg.

reș. a reoștt un excepțional 
MB p.d-, eu zero bile în/ gol. 
B s-=u mai comportat 3. Mi- 
coroiu și C. Rădulescu/ de la 
Olimpia Reșița, notați' p8 foile 
de concurs cu 948. respectiv, 
938 p.d. Pe Jista e>vldențiatilor 
etapei a Xll-a Thai figurează 
și P. Purje (Flacăra Cîmpina) 
— 961 p.d., Sandă Zavera (Hidro
mecanica B.Sșov) — 441 p.d., 
Valeria Amtulato (Rapid Bucu
re?::) - A31 p.d., Ana Nagy 
(Voința Cluj) — 431 p.d.. Ana 
ftă (C.S/l. Reșița) - 452 p.d., 
Valeria ypopescu (Petrolul Plo
ii-: ji) L- 451 p.d. etc. Dintre 
1: ’-Zii care sa pregătesc pen- 

-/^europenele'’ de la sfîrșitul 
Lgnii mai, și participă la cam- 
fr ' it, rezultata de valoare au 

[ut, în ultimele confrun-

ETAPA CALMA
IN DIVIZIA A LA FETE

(Urmdre dtn pag. 1) 

cuvine. Ta fața acestei situ
ații, ne întrebăm i oare așa 
înțeleg să răsplătească bas
chetbalistele de la Construc
torul munca asiduă a antre
norului Constantin Dinescu și 
eforturile susținute ale con
ducerii clubului ? Au înscris : 
Guju 5, Sandu 2, .Popescu 2, 
Odobescu 2, Rosetti 4, Chfer- 
ciov 12, Poulieff 8 pentru 
Constructorul, respectiv Mihuț 
7, Ghiță 5, Balogh 3, Horvath 
13, Bodor 9 și Vigh 13. Au 
arbitrat A. Berger (bine) și 
M. Cunicer (cu scăpări). (F. 
SÎMION — coresp.).

Universitatea Cluj — Viito
rul Dorohoi 59—39 (33—18).
Cu o formație mai omogenă 
și dominînd autoritar sub pa
nou, studentele s-au impus 
din min. 13 (scor 15—14), cîș- 
tigînd clar. Oaspetele _ s-au 
bazat pe acțiunilfe individuale 
ale Doinei Iftimie și Olgăi 
Apostol care au înscris împre
ună 35 din cele 39 de puncte 
ale echipei. De menționat că 
la ambele formații s-au înre
gistrat multe ratări. Au în
scris 1 Păcuraru 22, Wagner 
17, Seres 8, Muțiu 6, Clara 
Dobri 4, Marton 2 pentru 
Universitatea, respectiv Ifti
mie 19, Apostol 16, Munteanu 
2, Ciurciun 2. Au arbitrat 
bine V. Kadar și I. Balas 
(ambii din Tg. Mureș). (P. 
RADVANI — coresp.).

Rapid București — I.E.F.S. 
68—46 (35—23). Jocului avîn- 
tat al studentelor, fruntașele 
clasamentului l-au opus acți
uni Într-un ritm la fel de 
alert, presărate cu contra
atacuri reușite. în general, 
meciul a fost plăcut tocmai 
datorită rapidității jocului. 
Mai tehnice și cu o evidentă 
superioritate în ceea ce pri
vește coeziunea, baschetbalis
tele de la Rapid s-au detașat 
încă din prima repriză, incit 
în cea de a doua antrenorul 
S. Ferencz a putut utiliza și 
jucătoarele de rezervă. Au în
scris : Ivanovici 12, Ferencz 
9, Racoviță 10, Suliman 13, 
Vasilescu 10, Chiraleu 10, Ni
cola 4 pentru Rapid, respectiv 
Szabados 15, Trandafir 15, 
Nia 2, Mihalca 7, Farcaș 2, 
Corondi 2, Varro 2, Andre- 
escu 1. Au arbitrat cu scăpări 
V. Bordeianu și N. Iliescu 
(D. ST.).

FEMININUri. Maria Antuș (Hldromeca- 
■■ ■ = - 4'.'. U4 p.d.,

Vofchița Babuțîu (U.T.A.) - 
41#, 416 p.d., I. Băiaș (Olimpia 
Reșița) 937 p.d.,

1. Laromet Bue.
2. Voința Buc.
3. Voința Tg. M.
4. Hidro. Bv.
5. Petrolul PI. 

Voința Cluj 
C.S.M. Reșița 
U. T. Arad 
Rapid Buc.

metan

11 10 0 î 28007 32
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9 0 3 28675 30
705 29140 26
705 28494 26
606 28119 24
6 0
5 0
4 0
3 1
2 1

6 28071 24
7 28251 22
8 25257 20
8 28256
9 27591

19
17

Gh. Dumitrescu (Gloria Bucu
rești) 865, 889, 916 p.d. ș.a.

înaintea etapei a XIII-a, care 
se va desfășura la sfîrțltul a- 
cestei săptămlnl, clasamentele 
arată astfel 1

MASCULIN

11 9 «
12 9 0
12 8 6
12 8 0
12 6 0
12 6 0
12 5 0 7 59684 22

1. Petrolul PI.
2. FI. Cîmpina
3. Olimp. Reșița
4. Voința Tg. M.
5. Rapid Buc.
6. Voința Cluj
7. C.F.R. Tlm.

8. Gaz metan 
Mediaș

9. Constr. Buc.
10. Gloria Buc.

62015
56437
62110
62531 28

30
30
28

3
3
4
4
6 62342 24
6 60418 24

11 2 0 9 60703 18
13 3 O 9 60339 18
13 3 O 9 58904 18

UN SUCCES NOTABIL
PRIMA FINALĂ DE LUPTE

A ȘCOLILOR PROFESIONALE
Cind elevlL mici și mari, de la 

țeollle de cultură generală, tehni
ce, profesionale, licee etc.; înce
peau vacanța, pentru unii dintre 
el — elevi a! școlilor profesionale 
— începutul vacanței însemna șl 
începutul unor man încercări : 
finalele de lupte greeo-romane șl 
libere.

In sala sporturilor din Reț.ța 
157 de tineri, calificați la zonele 
pe ministere, s-au prezentat la 
startul acestei competiții. In pre
mieră Pe țară, organizată de Mi
nisterul Invățămîntutul cu spriji
nul federației de lupte. Cel mal 
mulți sportivi au reprezentat șco
lile profesionale ale Ministerului 
Industriei Constructoare de Ma
șini, care, de altfel; au șl domi
nat Întrecerile.

Dornici de afirmare, tinerii s-au 
avîntat cu mult curaj în focul 
disputelor, tn limitele unei spor
tivități demne de toată lauda : 
Învinșii și-au sărutat învingătorii; 
t-au felicitat pentru reușită. Pe 
patrulaterele de concurs s-au pe
rindat în timpul celor trei zile 
ale finalelor mulți sportivi cu ca
lități deosebite care se pare că 
pășesc pe urmele reputațllor lup
tători Ion Cernea, Simion Popes
cu, Gheorghe Berceanu, Ion Ba
ciu ș.a.; debutanțl tn timpul cînd 
purtau matricola școlilor profe
sionale.

Iată cîștlgătorll pe categorii 11 
ambele stiluri.

GRECO-ROMANE. Cat. 48 kg 
R. Marcu (Șc. praf, chimie Slati
na); cat. 52 kg R. Sabău (Șc. prof. 
M.I.U. Cluj); cat. 56 kg N. Illuțâ 
(Șc. prof, siderurgică Galați), cat. 
60 kg N. Domboș (Șc. prof. Stea

gul roșu Brașov) i cat. 65 kg M. 
Mineu (Grup șc. constr. montaj 
Buc.); cat. 70 kg M. Theiss (Șc. 
prof. Tractorul Brașov), cat 75 kg 
E. Negrea (Șc. prof. Electropute- 
re Craiova), cat 81 kg L. Paras- 
chlv (Șc. prof, siderurgică Galați); 
cat. 67 kg A. M. Ion (Grup școlar 
„23 August" Bucj, cat +»7 kg 
L, simion (Șc. prof. MJ.U. Tg. 
Mureș).

LIBERB. (Tn ordine* categori
ilor). I. Arapu (Șc. prof, mașini 
electrice Buc.), St Ol*h (Șc. elec- 
tropreclzla Săceie); Gh. Dobinel 
(Șc. prof. Tractorul Brașov), I*. 
Birt (Șc. prof. Tractorul Brașov), 
p. Androne (Șc. prut Steagul 
roșu Brașov), N. Epure (Șc. prof, 
căi ferate Buc.); E. Cristian (Șc. 
prof, hidromecanic* Brașov); I. 
Dumitru (Șc. prof. Grivlț* Roșie 
Buc.), Ak Aposteseu (Șc. prof. 
Petrolul Tîrgovlște); T. Chine* 
(Șc. electromagnetica Buc.).

Clasamentul ps minister*. L 
Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini 192 puncte, X Mi
nisterul Industriei Metalurgice 31 
p, 3. Ministerul chimiei 3L5 p.

Primilor clasați la fiecare cate
gorie 11 s-au atribuit frumoase 
premii din partea Ministerului In- 
vățămintului. Federația de lupte 
a acordat premii speciale sporti
vilor de la școlile profesionale 
Tractorul Brașov, Siderurgica Ga
lați și -Electrica" Săcele care s-«u 
clasat pe primelș locuri în această 
ordine.

O mențiune «pedală trebuie fă
cută bunel găzduiri asigurată de 
Școala profesională din Reșița.

Costin CHIRIAC

de centru, Gh. Popovici, și tu- 
țierul C. Dinulescu, a creat 
impresia unui dubiu.

Pentru lămurirea situației, 
iată ce ne-au declarat cei doi 
cavaleri ai fluierului ieri di
mineață :

GH. POPOVICI l „A fost gol 
și am fluierat prompt, ară
tând „minge la centru1*. Du- 
cîndu-mă, însă, să mă con
sult șl cu arbitrul de linie am 
comis o greșeală. Nu trebuia 
să mă las convins de Voinea 
— care a acuzat ofsaid — în- 
trucît eu îl văzusem clar pe 
Hălmăgeanu postat lîngă 
bară. De altfel, în cazul unui 
ofsaid, Dinulescu ar fi ridicat 
steagul — conform regulamen
tului — și nu s-ar fi îndreptat 
și el spre centru, declarîndu- 
se, astfel, de acord cu deci
zia mea. Repet, am greșit, 
pierzînd, se pare, din această 
cauză... o stea“.

C. DINULESCU i „Din po
ziția în care mă aflam — pe 
linia fazei — pentru mine to
tul a fost clar > nici ofsaid, 
nici altceva, ci gol valabil. 
De altfel, am și arătat ime
diat cu steagul spre centrul 
terenului, 10c spre care m-am 
îndreptat și eu, făcînd cîțiva 
pași. M-a surprins, așadar, 
faptul că arbitrul de centru 
a mai venit să se consulte cu 
mine“.

CU SUFLETUL

LA GURĂ!
Delegat să conducă meciul 

Dinamo Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș, arbitrul Gr. Birsan 
(Galați) n-a folosit mijlocul 
sigur de transport, trenul, 
care îi permitea să ajungă 
la destinație CU 12 ORE 
ÎNAINTEA PARTIDEI, așa 
cum se indică în instrucțiu
nile Colegiului central de ar
bitri, ci a pornit la drum cu 
mașina personală. Avînd, însă, 
pe drum, o pană, n-a putut 
ajunge la timp, astfel că jo
cul a început cu 10 minute 
mai tîrziu. *|

Nu e primul — dar poate 
că va fi ultimul! — caz 
cînd arbitrii nu respeetă in
strucțiunile forului lor de 
conducere. S-au înregistrat 
chiar neprezentări la meciuri, 
ca să nu mai vorbim de în
târzieri, de starea de oboseală 
în care se află arbitrii, sosind 
în ultima clipă, cu sufletul la 
gură.

Sesizîndu-se de eele întâm
plate, Colegul central al ar
bitrilor va lua — credem —

cuvenitele măsuri. Totodată, 
considerăm că ar fi bine' de 
reînnoit instrucțiunile către 
corpul de arbitri în eeea ce 
privește condițiile în care tre
buie să se prezinte la me
ciurile unde sînt delegați.

r
I. MĂLIN

DE CE NUMAI
45 DE MINUTE?

S-a redus durata unui meci 
de fotbal de la 90 la 45 de 
minute ? Cam așa se întrebau 
miercuri, după meciul dintre 
U.T.A. și Petrolul, spectatorii 
prezenți pe stadionul arădean. 
De ce ?

Pentru că, practic, fotbal de 
calitate s-a jucat doar după 
pauză, cînd atît U.T.A. cît și 
Petrolul și-au onorat disputa 
din cadrul primei divizii a 
țării.

Să fim mai clari. în prima 
repriză, nici U.T.A. și nici Pe
trolul. nu au furnizat jocul 
pe care spectatorii îl așteptau 
din partea lor; s-a jucat in
dolent, cu multe greșeli, cu 
pase la adversar, într-un ritm 
lent.

Pe drept cuvînt, iubitorii 
fotbalului așteaptă mai mult

Încă un meci dat peste cap 
de arbitri. Paharul a început să 
se umple, miercuri după-amia- 
ză arbitrul Radu Buzdun tur- 
nîncL încă o picătură. Pe bună 
dreptate, oamenii îndrăgostiți 
de sport și animați de spiritul 
fair-play-ului au calificat arbi
trajul acestuia ca necorespunză
tor, manifestîndu-și totalul dez
acord. După Aurel Pop șt Emil 
Martin, încă un „cavaler al 
fluierului" trebuie să plece co
pul . jenat în fața unui clasa
ment în care ordinea unor echi
pe e stabilită de decizii ce le
zează echitatea sportivă.

Ieri dimineață ne-a vizitat 
la redacție antrenorul TITUS 
OZON. Iată ce ne-a declarat el 

în legătură cu jo
cul de la Pitești j 
„La modul cel mai 
sincer, rog să fiu 
crezut că primesc, 
cu fruntea sus, ori
ce înfrfngere a e- 
chipei mele- în față 

unui adversar mai bun. Dar a 
fi învins de un arbitru incorect, 
e . un lucru insuportabil. Din 
minutul trei al partidei cu F.C. 
Argeș s-a văzut că arbitrul 
Radu Buzdun este împotrivă 
formației pe care o pregătesc. 
Cînd Peroneseu s-a lansat sin
gur în atac, arbitrul a oprit 
acțiunea înaintașului nostru, 
justificînd că acesta a strigat... 
„las-o“, derutîndu-și adversarii. 
Vă spun sincer- că motivul pe
nalizării înaintașului nostru a 
fost, pur și simplu, inventat. 
Dar Radu Buzdun e una și ace
eași persoană cu arbitrul care, 
la Cluj, a refuzat Jiului două 
lovituri de la 11 m (n.r. la acest 
meci, conducătorului de joc 1 
s-au acordat numai două stele). 
Mă surprinde programarea fă
cută de ~ ’ 
bitrilor 
etape, a 
Buzdun, 
la Cluj, __ ___ _ ,___
ciuri ale echipei Jiul. La Pitești, 
el ne-a anulat un gol valabil, 
înscris de Mihai, ca apoi, după 
ce dictase penalty în favoarea 
noastră, la un fault asupra lui 
Baicu, să-și anuleze propria-i 
decizie. De cînd mă știu, n-am 
văzut un arbitraj mai inoirect 
ca cel prestat miercuri de Radu 
Buzdun. Sâ nu mai anainteSe 
de vocabularul pe cară îl folo
sește față de jucători, pe care, 
din sttmă pentru cititori, nu 
vreau să-l exemplific. E mo
mentul ca federația să-și spună 
hotărît cuvîntul în aceste pro
bleme create de arbitrajele ne- 
cbrespunzătoare. Aș vrea sâ 
mai subliniez că tușierilor A. 
Munich și D. Isăcescu, nu am 
nimic să le reproșez. Ei au fost 
corecți."

Colegiul central al ar- 
care, în decurs de 6 
delegat pe același Radu 
care ne-a frustrat și 
să conducă două me-

CAMPIONATUL ECHIPELOR DE TINERET-REZERVE
1. ;U" Cralov* 19 13 3 3 36—14 29
2. Crișul 19 13 2 4 34—15 28
3. A.S.A. Tg. Mureș 19 11 3 5 25—22 25
4. Dinamo București 19 11 2 6 31—21 24
5. Petrolul 19 9 5 5 24—17 23
6. F.C. Argeș 19 9 5 5 19—16 23
7. Dinamo Bacău 19 9 3 7 45—30 21
8. Steaua 19 8 3 8 54—31 19
9. Rapid 19 8 3 8 27—26 19

10. Farul 19 8 2 9 22—18 18
11. iU* Cluj F 19 6 4 9 22—33 16
12. U.T.A. 19 5 5 9 22—25 15
13. Progresul 19 5 3 11 23—38 13
14. Politehnica Iași 19 5 2 12 20—45 12
15. Vagonui 19 3 4 12 13—33 10
16. Jiul 19 4 1 14 12—46 9

ARBITRII JOCURILOR ETAPEI j XX-A
F.C. ARGEȘ — PE

TROLUL : Gheorghe Li- 
mona la centru, M. Sa- 
doveanu și M. Constan
tin la -inie (toți din 
București).

A-S.A TG. MUREȘ - 
POLITEHNICA : Nlcolae 
Petriceanu la centru, A. 
Munich și C. Manușaride 
la linie (totl din Bucu
rești).

CRIȘUL — DINAMO 
BUCUREȘTI: Comei Ni- 
țescu (Sibiu) la centru, 
S. Mureșan (Turda) și Al. 
Alexa (Rm. Vilcea) la 
linie.

DINAMO BACĂU — 
FARUL: Victor Pădu- 
reanu la centru, M. Bică

linie (toțiși L Hrisafi la 
din București).

STEAUA — „U” CRA
IOVA : Iosif Ritter la 
centru, I. Boroș și Gh. 
Blau la linie (toți din Ti
mișoara).

VAGONUL — „U“
CLUJ : Nicolae Mihăiles- 
cu la centru, I. Drăghici 
și C. Caramitru la linie 
(toți din București).

RAPID — U.T.A. : A- 
lexandru Toth la centru, 
A. Pop și M. Bădescu la 
linie (toți din Oradea).

JIUL — PROGRESUL: 
Grigore Birsan (Galați) 
la centru, C. Savu și N. 
Mogoroașe la linie (am
bii din Craiova).

AUTOMOBILIȘTl t
Reparații auto da orice gen și la toate tipurile de autoturisme execută ireproșobil, 

cu personal de înaltâ calificare, specializat la firmele furnizoare din străinătate

COOPERATIVA „AUTOMECANICA" PRIN UNITĂȚILE SALE:

Nr. 4 din șos. Giurgiului nr. 178, tel. 23.94.05 — alezaje cilindri

Nr. 8 din str, Buzeștl nr. 78, tel. 15.18.58 — confecționări pistoane și segmenți

Nr. 8 din bd. Aerogării nr. 38, tel. 83.18.31 tn

Nr. 10 din bd. N. Titulescu nr. 98, str. Ieoanei nr. 107
tel. 17.87.33 telefon 12.20.43

Nr. 18 din șos. Berceni nr. 7, tel. 23.44.82 — recondiționări ambieloje

Nr. 19 din cal. Floreasca nr. 234, tel. 33.43.52 în

Nr. 21 din str. Vasile Tei nr. 10, teL 11.40.61 str. Căuzași nr. 12
telefon 22.05.81

Nr. 22 din str. Berzei nr. 94, tel. 14.98.76
str. Icoanei nr. 107

Nr. 34 din cal. Dorobanți nr. 85, tel. 12.26.06 telefon 12.20.43
PENTRU LUCRĂRI DE SPECIALITATE CA: — recondiționări și confecții de arcuri

— rectificări arbori cotiji lamelare și spirale

_  recondiționări amortizoare, cilindri 
receptori și pompe centrale ambreiaj

— sudură blocuri motor și chiulase din
fontă și aluminiu

— confecții garnituri chiulase
în

adresați-vă
în calea Rahoveî nr. 11—13 șos. Berceni nr. 7,

telefon 15.02.13 telefon 23.44.82

A STADIONULUI

★
Ca Ji arbitrul Gr. Birsan, R. 

Buzdun a venit la stadion în ul
timul moment. De prisos alte 
comentarii.

• • •

(Urmare din pag. 1)
care au nevoie de 7 victorii în celecare au nevoie de 7 victorii în cele 11 
meciuri pe care le mai au de susținut, 
pentru a se menține tn divizia A. Greu, 
foarte greu. In zona retrogradării, se află 
mai multe echipe, fiind suficient un sin
gur meci pierdut acasă sau ciștigat in 
deplascre, pentru ca oricare din ele șâ 
capete puteri noi sau să se prăbușească, 

încheind șirul acestor reflecții în legă
tură cu ultima etapă de campionat, ne 
pare rău că un „cavaler al fluierului", 
In speță R. Buzdun, a oferit o atit de 
contrastantă excepție, intr-o zi cină cole
gii săi — chiar cei care au avut sarcini 
mai dificile, cum au fost conducătorii 
partidelor din București — s au ținut 
bine în ja. La Arad, înfrîngînd tradiția, 
Cornel Nițescu a acordat o lovitură de la 
11 metri... oaspeților (firește, la o infrac
țiune reală, dar de cite ori arbitrii pre
feră să închidă ochii în asemenea situa
ții ?), iar la Constanța, C. Bărbulescu, 
dînd dovadă de autoritate și de curaj, a 
eliminat de pe teren un jucător al echi
pei gazdă, aceasta jucînd 65 de minute 
in 10 oameni. Să ne aprovizionăm, deci, 
cu... stele. Cinci ne-au rămas, în orice caz, 
de la Buzdun...

f *
Intr-un meci denaturat de ar

bitru, o rază de lumină: com
portarea sportivă a celor două 
formații. Pe un teren greu, pe 
alocuri devenit patinoar, jucă
torii s-au menajat reciproc, au 
evitat faulturile ți, spre cin
stea lor, au refuzat să se anga
jeze în scandalul și atmosfera 
încărcată provocată de arbitru 
în discuțiile cu „rezervele* Ar
geșului ji publicul,

• ★
Și, totuși, cu sincere regre

te, trebuie să încheiem aceste 
rînduri cu consemnarea unii 
atitudini — pe care n-o putem 
aprecia decit ca huliganică — a 
jucătorului NUȚU de la F.C. 
Argeș. La intrarea pe stadion, 
într-o discuție cu Stan, porta
rul Jiului, fost cîndva piteș- 
tean, el i-a aruncat acestuia 
numai cuvinte de amenințare 
și injurii grosolane, iar în pre
zența semnatarului acestor 
rînduri și a colegului Ion Cu
peu de la revista „Fotbal", Nuțu 
și-a permis grosolănii si trivia
lități la adresa celor ce acti
vează în presa sportivă, pro- 
ferind insulte care nu pot fi 
așternute pe hîrtie. Antrenorul 
Ion Bălănescu a condamnat ie
șirea elevului său, punind-o pe 
seama lipsei celor 7 ani de a- 
casă. Dar, e suficient 7

Constantin ALEXE

%25c8%2599tir.sa


N. MEADU Șl ELEVELE SALE 

VIZEAZĂ FINALA C.C.E.

UN SEMISUCCES
CE SE CERE ÎNTREGIT

Deși campioanele țării, vo
leibalistele de la Rapid, 8-au 
întors de la Moscova învinse 
in primul joc din cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E., în 
fața dinamovistelor moscovi
te, deținătoarele trofeului, re
zultatul (2—3) reprezintă, to
tuși, un semisueces șl acordă 
șanse mari de calificare echi
pei giuleștene în semifinalele 
competiției.

Aceasta depinde însă de 
modul în eare campioanele 
noastre vor aborda partida re
tur programată sîmbătă în 
Capitală.

în legătură cu partida de la 
Moscova, am cerut cîteva de
talii antrenorului echipei Ra
pid, Ing. NICOLAE MEADU. 
„Fără îndoială, jocul cu deți
nătoarea C.C.E. a fost cel mai 
greu de pînă acum. La Mos
cova am plecat cu gindul de 
a ciștiga un set și am reco
mandat fetelor să-l forțeze 
pe primul, alegind ca armă 
principală viteza în acțiuni, 
fncercînd depășirea puterni
cului blocaj advers prin lovi
turi liftate și acțiuni combi
native la fileu. Tactica — a- 
plicată cu strictețe — ne-a 
reușit de minune și obiectivul 
a fost îndeplinit: 15—8 pen
tru noi. Bucuria primului pas 
reușit a adus un moment de 
relaxare în tabăra noastră și 
am pierdut cel de al doilea 
set. Dar, în următorul, am a- 
doptat aceeași tactică din pri
ma parte și, după ce au fost 
conduse pînă spre final, fete
le noastre au egalat la 13 și

au luptat pentru victorie. Cu 
toată opoziția moscovitelor, 
ele au reușit și acest lucru. 
Din acest moment, Mariana 
Baga, ușor bolnavă, a început 
să se resimtă. Am pierdut, 
pînă la urmă, partida, dar 
realizasem mai mult decit ne 
propusesem și gindul ne zboa
ră, peste semifinală, la 
finala cu Ț.S.K.A. Mosco
va (campioana U.K.S.S.) care, 
cu o zi înainte, a învins ușor 
pe Star (Polonia) cu 3—0 (4, 
7, 7). Spun asta, întrucît atît 
Rapid cit și Ț.S.K.A. (în caz 
de calificare după sferturi) 
vor întilni în semifinală echi
pe mult mai slabe care prac
tic nu pot produce surprize".

Performanța rapidistelor a 
fost apreciată și de cronicarul 
de specialitate de la „Sovetski 
Sport* care scria a doua zi că 
„pentru prima oară o echipă 
feminină sovietică întîmpină, 
în fieful propriu, o rezistență 
așa de mare in C.C.E.".

Intr-adevăr, o performanță 
frumoasă, dar care trebuie 
confirmată sîmbătă în Giu- 
lești (partida începe la ora 
18,30). Repetăm, jucătoarele 
lui Ahvledianl (antrenor al re
prezentativei sovietice), de 
data aceasta cu trăgătoarea 
Turina în formație, vor încer
ca cu orice preț calificarea. 
Deci, atenție ! în vederea jo
cului de sîmbătă, ieri a so
sit în capitală echipa sovie
tică, din care nu lipsesc cu
noscutele jucătoare Buldaka- 
va, Smoleeva, Turina, Ko- 
soveink,

Aurelian BREBEANU
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

ASTAZI, MARELE DERBY, 
CEHOSLOVACIA—U. R. S. S.

STOCKHOLM, 27 (prin tele
fon de la Karl Andersson). 
Miercuri seara, după ultima 
noastră convorbiră telefonică, 
hocheiștii Cehoslovaciei 11 În
vingeau — fără prea mari efor
turi — pe cei americani, cu 8—2 
(2-0, 2-1, 2-1). Șl, astfel, In 
cursa pentru titlul suprem, se 
mai mențin două formații, Ce
hoslovacia șl U.R.S.S., chemate 
mllna (n.r. astăzi) să-și mă
soare forțele intr-o dispută de
cisivă. Iată poziția lor In cla
sament i
1. Cehoslovacia 8 7 6 1 36-16 14
2. U.R.S.S. 8 7 0 1 52—17 14

Ce se poate tnttmpla ? Misiu
nea liderului este, evident, mai 
grea, deoarece, chiar In alterna
tiva unei victorii sau a unui 
meci egal cu echipa U.R.S.S., 
formația Cehoslovaciei mai are 
un obstacol greu, Suedia, pe 
care este obligată s-o Învingă 
spre a-și adjudeca laurii su-

ÎNCREDEREA OBLIGĂ!
(Urmare din pag. 1)

gîndirii științifice, de a demon
stra valoarea școlii sportive 
românești și de a ajuta efec
tiv la organizarea și dezvol
tarea pe plan mondial a unor 
discipline —exponenți de sea
mă ai educației fizice și spor
tului de la noi, cuim sînt conf, 
univ. loan Kunst-Ghermânes- 
cu, ing. Petre Cișmigiu, prof. 
Ion Corneanu, prot. Nicolae 
Oțeleanu, precum și alți teh
nicieni, membri ai comisiilor 
federațiilor și asociațiilor in
ternaționale. Fără îndoială, 
în acest domeniu, succesele 
lor reprezintă adevărate per
formanțe, poate tot atît de 
valoroase ca și cele obținute 
pe stadion.

Contactul sportului nostru 
cu activitatea forurilor inter
naționale este însă multilate
ral. El se realizează, în mod 
obișnuit, prin participarea la 
congresele federațiilor, la șe
dințele tehnice organizate cu 
prilejul campionatelor mon
diale și europene, la simpo
zioanele, consfătuirile și cursu
rile inițiate în diferite ocazii. 
Numeroși membri ai birouri
lor federale, antrenori și ar
bitri se informează în dife
rite domenii cu acest prilej 
și — mai rar (dar aceasta 
este o cu totul altă problemă) 
— aduc cele aflate la cu-

NOTA

ale turismului?
Printr-o știre laconică a- 

nunțam cu cîteva zile în 
urmă că doi dintre cei mai 
buni înotători ai țării, V. 
Costa și A. Șoptereanu, tri
miși să concureze la „Ma
rele Premiu al ziarului 
Komsomolskaia Pravda", au 
ajuns cu întîrziere la Minsk, 
(!) pierzînd prilejul de a se 
alinia la startul probei loi 
favorite. Vrînd-nevrind 
ne-am amintit și de alte 
cazuri întrucitva similare ; 
de faptul că in vara lui 
1968. trei înotători au făcut 
o frumoasă excursie pînă la 
San Remo unde au aflat 
că întrecerile la care ur
mau să participe nu vor 
mai avea loc (!?!), sau ca
zul tot de anul trecut, cind 
naționala de înot a a- 
juns la Vichy — unde ur
ma să întîlnească redutabi
lele reprezentative ale Fran
ței și Suediei — doar in 
noaptea premergătoare pri
mei zile de concurs.

Așadar, continuă să se 
privească cu neingăduită su
perficialitate participările în 
întreceri internaționale. Nu 
este pentru prima oară cind 
reprezentanții noștri se află 
in situația de a „prinde" 
ultima cursă de avion și 
apoi nevoiți să parcurgă cu 
trenul aproape 800 km (dis
tanța dintre Moscova și 
Minsk) pentru a ajunge la 
destinație... după începerea 
competiției. In schimb, alți 
înotători (tocmai din Ca
nada, de pildă) se aflau la 
fa(a locului cu 3 zile înainte, 
avind astfel și posibilitatea 
de a se acomoda (cum 
normal, de altfel) cu 
dițiile da concurs... Se 
sesc in acest fel nervi, 
țe și timp extrem de . 
țios. Ca să nu mai vorbim 
de importantele sume de 
bani risipite.

Toleranța acestor stări de 
fapte de către forul de re
sort ne apare destul de bi
zară. Ar fi normal ca, în 
asemenea cazuri, 
concursului erau 
din noiembrie 1968, iar nu
mele celor selecționați cu o 
lună înainte — federația de 
specialitate să se îngrijeas
că din vreme pentru înde
plinirea tuturor formalități
lor necesare unor astfel de 
participări, prevenind din 
timp orice defecțiune po
sibilă. Pentru că — și acest 
lucru trebuie de asemenea 
reținut — este vorba nu nu
mai de respectul pe care 11 
datorăm înotătorilor noștri 
fruntași, dar și de prestigiul 
sportului românesc ai cărui 
ambasadori trebuie pe vi
itor scutiți de asemenea si
tuații penibile.

>

Acrobație pe patine. Uffe Sterner, hocheistul nr. 1 al selec
ționatei suedeze, plonjează spectaculos Intre Mike Curran 
și Larry Pleu, din echipa S.U.A. Dar pucul nu a ajuns tn plasă 
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e și 
con- 
îro- 
for- 
pre-

— datele 
cunoscute

a. v.

premi. Ceea ca nu aste chiar 
atît dă Ușor.

Lftslndu-le amatorilor da sta
tistică plăcerea de a face cal
culul probabilităților, voi sub
linia că aici, la «Johanessov”, 
specialiștii manifestă prudență 
și espectativă, socotind — în 
principiu (șl aln diplomație) — 
că orice este posibil. Mai ales 
la hochei...

Să așteptăm, deci, ți să vă 
facem cunoscut programul fi
nișului acestui atît de disputat 
campionat:

Vineri, 28 merite î Cehoslova
cia - U.R.S.S. ;

Sîmbătă, 29 martie | Canada 
— Finlanda și Suedia — S.U.A. ;

Duminică, 30 martie i Finlan
da - S.U.A., U.R.S.S. - Canada 
și Cehoslovacia — Suedia.

★
Aseară, Suedia Canada 

4-2 fl-0, 0-2, 3—0).

ELISABETA POLIHRONIADE ACUMULEAZĂ PUNCTE
BELGRAD, 27 (Agerpres).— 

în turneul internațional da 
șah de la Belgrad s-eu dis
putat partidele rundei a 14-a. 
Românca Elisabeta Polihro- 
niade (cu piesele negre) a in- 
vins-o în 50 de mutări po 
Jucătoarea braziliană Cardo
so. în partida întreruptă din 
runda a 12-a, Polihroniade a 
cîștigat la maghiara Bllek. 
Alte rezultate ! Aleksandrfa—-
Pihalld 1—0; Bilek—Dobson

noștința masei de tehnicieni, 
colegilor lor de profesie. în 
general, sînt delegați oameni 
competenți, care cunosc în 
profunzime regulamentele și 
vorbesc cel puțin o limbă de 
circulație internațională. De
seori, participarea Ia aceste 
întîlniri ale forurilor de con
ducere a activității interna
ționale dintr-un sport șl la 
ședințele tehnicienilor, de 
frunte ai diferitelor discipli
ne contribuie Ia creșterea rea
lă a cunoștințelor reprezen
tanților noștri și, în mod fi
resc, aceasta se repercutează 
pozitiv asupra vieții sportive 
de la noi.

în acest context, apar cu 
atît mai bizare excepțiile, mai 
ales pentru faptul că ele pot 
genera situații cu consecințe 
grave. Existența excepțiilor 
atestă că atenția cu care 
sînt selecționați reprezentanții 
sportului nostru, în unele 
ocazii, are regretabile momen
te de slăbiciune. Altfel cum 
poate fi interpretat faptul că, 
de pildă, la campionatele eu
ropene de Ia Lyon, campioa
na României la tenis de masă, 
Maria Alexandru, era să fie 
eliminată prin neprezentare 
la un meci de programarea 
căruia nu luase cunoștință 
din cauza neglijenței secreta
rului general al F.R.T.M., 
Sever Dăneț ? (La ședința teh
nică a juriului competiției 
discuția s-a purtat în limba 
franceză și delegatul român 
a relatat delegației ceea ce... 
reținuse). Așa că, în timp ce 
Maria Alexandru se odihnea 
liniștită la hotel, arbitrii îi 
dădeau meci pierdut la „Pa
lais des sport". Spiritul de 
sportivitate al organizatorilor 
a salvat-o dintr-o situație 
mai mult decît jenantă.

Mai prompt a fost, însă, 
Biroul F. R. Schi-Bob care, 
recent, l-a sancționat pe an
trenorul federal C. Tiron 
pentru ignorarea regulamen
telor internaționale. Este cu
noscut faptul că la ediția din 
acest an a campionatelor 
mondiale pentru tineret la 
biatlon, desfășurate la Zako
pane, echipa României a fost 
descalificată, iar concurentu
lui D. Soiu i s-a retras me
dalia de bronz cucerită pe 
pîrtie. Cum a fost posibil ? 
Antrenorul C. Tiron — altfel 
un tehnician priceput, respec-

an-
în-

în 
au

tat — a participat la ședința 
forului internațional de spe
cialitate care a avut loc în 
1968 la Autrans (în timpul 
Jocurilor Olimpice de iarnă), 
cînd s-a făcut o importantă 
modificare privind vîrsta par- 
ticipanților la competițiile de 
tineret, inclusiv la C.M. De 
la formularea „pot concura 
sportivii pînă la vîrsta de 21 
de ani inclusiv" s-a ajuns la 
„pot concura sportivii pînă la 
vîrsta de 21 de ani". Nefiind 
atent la cele discutate la 
Autrans și nestudiind cu a- 
tenție regulamentul sosit de 
la forul internațional încă 
din iulie 1968, antrenorul C. 
Tiron s-a bazat doar pe 
„ceea ce știa" și l-a înscris 
la Zakopane pe D. Soiu, spor
tiv care împlinise vîrsta de 
21 de ani și, deci, nu cores
pundea noilor cerințe regula
mentare. Lăsînd la o parte 
faptul că organizatorii — 
care au sesizat din primul 
moment situația (actele spor
tivului nostru, prezentate 
terior juriului, chiar la 
scriere, atestîndu-i vîrsta)
l-au acceptat pe D. Soiu 
-concurs și abia după ce 
văzut performanța realizată 
de el l-au eliminat, cert este 
că acolo, la C.M., s-a creat 
situația neplăcută (elegant 
spus) de a fi trimiși niște 
sportivi care s-au pregătit, au 
făcut deplasarea și au con
curat fără a fi avut satisfac
ția de a fi obținut rezultatul 
muncii lor.

Desigur, sancționarea (atunci 
cînd se face) are rolul ei. Ră- 
mîne însă în discuție un fapt 
pe care ne vedem nevoi ți să-1 
repetăm : cum se face selec
ționarea celor cărora li se în
credințează mandatul de a 
reprezenta sportul românesc 
la reuniunile internaționale ? 
Fără îndoială, pentru această 
onorată dar dificilă misiune, 
nu pot fi selecționate persoa
ne pe principiul încercării: 
face față — bine, nu — ii în
locuim. Există suficiente po
sibilități pen tiu a se proba 
calitățile celui ce i se încre
dințează mandatul. Este însă 
inadmisibil ca în fața unor 
situații evidente de inadapta
bilitate (ca cel de la F.R.T.M.) 
să se persevereze în acorda
rea creditului. Aici nu mai 
este nevoie de nici o probă 
prealabilă...

ZENO OPRIȚESCU, 57,2 LA 100 m LIBER -7

PERFORMANTĂ DE VALOARE EUROPEANĂ
9

Deși lipsite de o serie de 
protagoniști (Aimer, Hohoiu, 
Hempel), care au preferat să-și 
pregătească în liniște evolu
țiile la Campionatele interna
ționale ale României, întrece
rile din prima zi a concursu
lui național de iarnă, rezervat 
copiilor (grupa A) și juniorilor 
mici, ne-au oferit cîteva per
formanțe de certă valoare.

A surprins, în mod deosebit, 
cursa solitară de 100 m craul 
a elevului clujean Zeno Opri- 
țescu (peste cîteva zile va îm
plini 15 ani), care a oprit cro- 
nometrele la 57,2 — unul dintre 
cele mai bune rezultate euro
pene ale anului la această ca
tegorie de vîrstă. Și dacă ele
vul prof. D. I" 
concentrat mai 
unde ,a pierdut 
se. timpul său 
mod sigur, sub

Viu aplaudate 
toriile Ancăi 
1:22,5 (după ce 
95 m de Anca 
Lilianei Burlacu 
m bras. Nu mai puțin merito
rie — cifra realizată de Livtu 
Copcealău (practic fără adver
sar) la 400 m mixt : 5:16,2. Și 
acum, cele mai 
ale zilei :

COPII - 100 
(b) : 1. T.
(Dinamo) 63,6, 2. D. Pop (Stea
ua 63,6 ; 200 m liber (f) : 1. L. 
DAN (Dinamo) 2:31,3 — cea 
mai bună performanță ro
mânească, 2. A. Pupăzan (Din.) 
2:35.1 ; 100 m spate (b) : 1. GH. 
LUPU (C.S.Ș. Buc.) 68,1, 2. Gh 
Ghimeș (Din.) 74,2 ; 200 m spa
te (f) : 1. Z. ERDELI (C.S.M. 
Cluj) 2:46,7, 2. L. Dan (Din.)

Mladin s-ar fi 
mult la sosire, 
zecimi prețioa- 
ar fi fost, in 

57 de secunde.
> au fost și vic- 

Mihăescu cu 
a fost condusă 

i Georgescu) și 
i cu 1:23,8 la 100

bune rezultate
metri liber
NUȚEANU

Tiparul I, P, „Informația", str. Brezolanu nr. 23t-25, București

0 CAMPIOANA OLIMPICĂ—HEIDI BIEBL,
DESPRE PlRTIILE DE SCHI DIN BUCEGI

(Urmare din pag. I)

sîrit pîrtii pentru schiorii 
care posedă un grad avansat 
de pregătire. Ar trebui să se 
acorde mai multă atenție Și 
realizării unor pîrtii pentru 
incepători, pentru schiul de 
agrement pe care îl practică 
la sfirșit de săptămînă un 
mare număr de turiști. în le
gătură cu această problemă a 
schiului turistic mi-aș permi
te să vă sugerez să studiați 
posibilitatea creării unei pîrtii 
care să coboare de la virful 
Furnica sau de la Virful cu 
Dor pînă la marginea orașu
lui Sinaia. Dar nu uitați, vă 
rog, acest amănunt: ar fi 
vorba de o pîrtie pentru schi 
turistic, nu de competiție. Sînt

convinsă că o asemenea Pif
tie ar avea un succes extra
ordinar deoarece in Bucegi 
sini multe zone care se pre
tează pentru schi și toți cei 
ce le vor vizita ar avea o cale 
agreabilă de a reveni în Si
naia.

Chiar in aceste stațiuni am 
mal văzut locuri care ar 
putea fi valorificate pentru 
practicarea schiului de agre
ment. în spatele cabanei Cio
plea din Predeal, de exem
plu, există o pantă care ar 
oferi un minunat loc pentru 
amatorii de schi dacă va fi 
amenajată și dotată cu mij
loace mecanice de transport.

întreținerea pîrtiilor ar tre
bui, de asemenea, să consti
tuie obiectul unei atenții mai

mari. Este necesar ca stațiu
nile să fie Înzestrate cu ra- 
track-uri sau vibratoare care 
să netezească pîrtiile, să eli
mine acele făgașurl creai1: 
de schiuri și care devin su
părătoare la un moment dat. 
Acolo unde există mal multe 
pîrtii care, in anumite puncte, 
se interferează va trebui să 
introduceți baiizarea lor. în 
sfirșit, dotarea pentru cazu
rile care necesită intervenții 
de prim ajutor ar trebui a- 
meliorată.

Cu aceste amenajări șl do
tări, stațiunile dvs de iarnă 
se vor situa la nivelul exi
gențelor actuale și vor atrage, 
sînt convinsă, un număr spo
rit de turiști din toată Eu
ropa".

I—0 | Zatrulovskala—Vreeken 
0—<1 ; Markovlci—Rujița Io
vanovici 1—0 ; Malypetrova— 
Jivkovio! %—*/*■ Partida Ka- 
tia IovanOvld—Llllak 8-a în
trerupt

în clasament conduce Nana 
Aleksandrfa eu 11 puncte, 
urmată de Katia Iovanovici 
(Iugoslavia) — (1) 10 p. Poli
hroniade (România) — 10 p, 
Malypetrova (Cehoslovacia) — 
9*/i P, Liliak (Iugoslavia) — 
(1) 7% P, Zatulovskaia
(U.R.S.S.), Belamarlci (Iugo
slavia) ți Vreeken (Olanda) — 
77» p eta

IN TURUI ALGERIEI CONTINUĂ 
SA DOMINE SUEDEZII 

în cadrul curiei cicliste inter
naționale «Turul Algeriei" (La< 
Fleche Algerlenne) B-a disputat 
o etapă contra-cronometru pe 
echipe, pe distanța Bedjaia — 
Constantine (42 km).

A Invlni echipa Suediei în 
45:50,0, urmată de Danemarca 
CU 46:31.0 ți Polonia cu 46:36,0. 
Echipa României a terminat țe 
locul 12, cu 53:47,0.

NOII CAMPIONI DE BOX
Âl ITALIEI

ROMA, 27 (Agerpres). — în 
localitate? Cast el franco Veneto 
B-au disputat finalele campio- 
nateloir de box ale Italiei, cri
teriu de alcătuire a echipei re
prezentative m vederea cam
pionatelor cur ■'pene de la 
București. îată s.oji campioni, 
în ordinea celor 11 categorii de 
greutate : Curcettl, Grasso, Mi
lazzo, Morbldelli, Querro, Gan- 
mella, Riga, Bentinl, Marzio, 
Faochlnetti, Zanatta,

i

LA VALENCIA:
SPANIA-ELVEȚIA 1-0

O fază din meciul amical R. F. a Germaniei — 
Frankfurt pe Main (In

Țara Galilor (1—1) desfășurat miercuri la 
tricouri albe jucătorii vest-germani)

2:50,8 ; 100 m bras (f) : 1. 
MIHAESCU (Din.) 1:22,5, 2. 
Georgescu (Din.) 1:22,8.

JUNIORI - 100 
ber (b) : 1, Z.
CU (C.S.M. Cluj) 57,2 (cea- 
mai bună performanță româ
nească — juniori), 2. A. Spinea 
(Din.) 61,2 ; 200 m liber (f) : 
1. L. RADU (Din.) 2:32,2, 2. G. 
Sovago (C.S.M. Cluj) 2:35,6 ; 
100 m spate (b) : 1. E. MANO- 
LESCU (Șc. sp. 2) 68,3, 2. L. 
Popescu (Petrolul) 70,3, 3. Gh. 
Țînțaru (Petrolul) 71,3 ; 200 m 
spate (f) : 1. R. HOCHER (Șc. 
sp. Reșița) 2:50,3 ; 400 m mixt 
(b) : 1. L. COPCEALAU (Din.) 
5:16,2 — cea mai bună perfor
manță românească : 100 m bras 
(f) : 1. L. BURLACU (Dinamo) 
1:23,8, 2. C. Vijeu (Șc. sp. 1 
Buc.) 1:24,4.

A. 
A.

li-
l

metri
OPRIȚES-

MADRID, 27 (Agerpres). — 
întîlnirea amicală dintre Spa
nia și Elveția, disputată la 
Valencia, a revenit fotbaliști
lor spanioli cu 1—0 (1—0).

în prima repriză apărarea 
oaspeților, din rîndul căreia 
a excelat portarul Prosperi, 
a jucat bine. în atac, elve
țienii au menținut numai trei
jucători: Jeandupreux, Miil- 
ler ți Brennal, care au lăsat 
o bună impresie prin jocul 
lor tehnic. Unicul gol al par
tidei a fost înscris de Bustillo 
(min. 25), care, la un corner, 
a reluat mingea cu capul în 
poarta formației elvețiene.

în repriza a doua iniția
tiva a aparținut tot gazdelor, 
dar Prosperi a apărat foarte 
bine. Arbitrul francez Ro
bert Lacosta a condus for
mațiile : SPANIA: Sadurni 
— Torres, Gallego, Vidagany, 
Zabalza, 
(Ufarte), 
lazquez, 
Prosperi 
gartner, 
Kuhn, 
Jeandupreux 
Muller, Brenal

Telefoto i A.P.—AGERPRES

Surpriză la FrankSurt pe
într-un meci internațional 

amical de fotbal desfășurat 
la Frankfurt pe Main, repre
zentativa R. F. a Germaniei 
a terminat la egalitate : 1—1 
(0—1) cu selecționata Țării

Main... ALTE MECIURI
Galilor. Scorul a fost deschis 
de oaspeți în minutul 34 prin 
Jones, gazdele egalînd în ul
timul minut de jos prin 
Mailer.

Guedes, Claramut 
Grosso. Bustillo, Ve- 

Rojo. ELVEȚIA : 
— Perroud, Baum- 
Tacchella, Ramseier, 
Citheret, Odermatt, 

(Vuilleumier), 
(Kunzli).

ECHIPELE UNGARIEI
ÎNVINGĂTOARE

® Selecționata Ungariei a 
susținut un meci amical la 
Nantes în compania echipei 
locale F. C. Nantes. Fotbaliș
tii maghiari au desfășurat un 
joc bun, obținînd victoria cu 
scorul de 3—0 (2—0). Cele trei 
puncte au fost realizate de 
Bene și Dunai (2).

• La Glasgow s-au întîlnit

Șl... REZULTAT NORMAL LA ROTTERDAM• • •

Peste 45 000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul „Fei- 
jenoord1* din Rotterdam me
ciul din cadrul preliminarii
lor campionatului mondial 
(grupa a 8-a) dintre echipele

Olandei și Luxemburgului. 
Victoria a revenit fotbaliști
lor olandezi cu scorul de 4—0 
(2-0).

INTERNAȚIONALE
LA LISABONA, Vittoria Setubal 

a dispus cu 3—1 (1—1) de New
castle United,- în sferturile de fi
nală ale „Cupei orașelor tîrguri". 
(In tur 1—5, astfel înclt fotba
liștii englezi s-au calificat pentru 
semifinalele competiției).

LA BUDAPESTA, în med de 
juniori pentru preliminariile tur
neului U.E.F.A., echipa Ungariei 
a dispus de Iugoslavia cu 3—1 
(0—0). în aceeași competiție, la 
Waregem (Belgia): Anglia — Bel
gia 2—0 (0—0). (In tur 1—0).

LA BRESCIA, echipa de tineret 
a Italiei a dispus de cea a Irlan
dei de Nord cu 2—1 (1—1).

Șl LIGII ENGLEZE 
ÎN DEPLASARE
selecționatele ligilor din Sco
ția și Anglia. Fotbaliștii en
glezi au obținut victoria cu 
3—1 (1—1), prin punctele mar
cate de Casper, Ball și Tam- 
bling. Gazdele au deschis sco
rul în minutul 5 prin Wa- 
lace. Cel mai bun jucător de 
pe teren, a fost Ball.

LA T. C. PARIOLI
TIRIAC L-A ELIMINAT PE GASIOREK

francezul Aimar, spaniolii Mome- 
ne, Gonzalez, San Miguel, Jime- 

,. nez Și Lașa — toți la o secundă.

ROMA, 27 (prin telefon).— 
în sferturile de finală ale 
turneului internațional de te
nis, care se desfășoară la 
T. C. Parioli, jucătorul român 
Ion Țiriac l-a învins pe W. 
Gasiorek, campionul Poloniei. 
Scorul partidei : 6—3. 8—6
pentru Țiriac. După uti meci 
de mare luptă, englezul G. 
Stilwell l-a eliminat pe asul 
italian N. Pietrangeli: 6—4, 
4—6, 9—7. în celelalte două 
partide s Iovanovici—Zednik

6—2 ; Mulligan—Hrebec7—5,
6—3, 6—3.

în semifinalele turneului, 
Țiriac urmează să-1 întîlneas- 
că pe Stilwell, iar Mulligan 
pe Iovanovici.

turneului,

în ,,Open"-ul

Înotători italieni
Intre 29 martie și 5 aprilie va 

avea loc la Fontainebleau un con
curs internațional de pentatlon 
modern organizat de forul fran
cez de specialitate. La aceste în
treceri au fost invitați să partici
pe sportivi din România, Polonia, 
R F. a Germaniei, Ungaria, Italia, 
Cehoslovacia și Anglia.

într-un meci preliminar con
ținu pentru „Cupa Națiunilor" la 
rugby, disputat la Lisabona, se
lecționata Spaniei a învins cu sco-

rul de 15—11 (9—8) echipa Portu
galiei.

In „Cupa campionilor europeni" 
la baschet masculin", echipa O- 
ransoda a întrecut la Cantu, cu 
scorul de 70—54 (32—28) formația 
Maccabi Tel Aviv.
K

După trei etape, în competiția 
ciclistă internațională „Săptămînă 
Catalaniei" conduce rutierul ita
lian Dino Zandegu,- urmat de

In runda a 6-a a turneului mas
culin de șah de la Sarajevo, 
Barczay a cîștigat la Ianosevici, 
iar Vukicl l-a învins pe Damia- 
novici. A fost consemnată remiza 
tn partidele Bogdanovici — Parma 
și Korclnoi — Gligorici. In clasa
ment conduc Korclnoi (URSS) și 
Barczay (Ungaria) cu cite 5 
puncte.

LA „INTERNAȚIONALELE" NOASTRE
Federația română de specia

litate a primit și confirmarea 
de participare la „internaționa
lele" de înot a sportivilor ita
lieni. în lotul anunțat, se află 
Angelo Tozzi, Alfonso Furgiuele, 
Franco Chino, Franco Chi- 
misso și Roberto Pangaro. Ei 
vor fi însoțiți de antrenorul 
Constantino Dennerlein.

de la New York
OKKER, BUCHHOLZ, 

GRAEBNER ELIMINAȚI...
NEW YORK, 27 (Agerpres)'. 

— Turneul international de te
nis „open” de la Madison Squa
re Garden a continuat' cu des
fășurarea optimilor de finală. 
Tenismanul spaniol Andres Gi- 
meno, învingătorul lui Ilie Năs- 
tase, a dispus cu 6—3, 6—3 de 
americanul Earl Buchholz. Alte 
rezultate : Ashe — Moore 6—4, 
9—7 ; Pasarell — Okker 6—2, 
2—6, 6—4 ; Gonzales — Cox 
6—4, 6—1; Franulovici — Graeb- 
ner 6—3, 6—2; Roche — Os
borne 6—3, 6—3 ; Emerson — 
Richey 7—5, 9—7 ; Santana — 
Riessen 6—3, 6—1.
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