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PLEDOARIE PENTRU Astă-seară, la Floreasca, se aprind luminile deasupra careului magic

VARIETATE, FANTEZIE 87 DE BOXERI VOR ATACA
Șl ÎNDRĂZNEALĂ

izvoare spun că 
ar fi fost în tine- 

în 
ni-1

Anumite 
Shakespeare 
rețe scărmănător de lînă, 
vreme ce alte biografii 
arată mai întîi pedagog și mai
apoi ajutor de notar. Adevărul 
este că Shakespeare pare să fi 
fost nu numai un om, ci un 
rezultat, o sinteză a ceea ce 
trebuie să fie un om. Exacti
tatea vocabularului său este 
atît de perfectă, iar varietatea 
cunoștințelor atît de mare, in
cit un marinar ar putea sus
ține, fără a putea fi combă
tut, că Shakespeare trebuie să 
fi fost matelot, în vreme ce un 
preot găsește în scrierile sale 
dovezi netăgăduite că trebuie 
să fi fost un om al bisericii.

Ceea ce este sigur e că, îna
inte de a fi scriitor, Shakes
peare a avut mai multe înde
letniciri și a cîștigat, pe întin
sul cîmpului experienței și ob
servației, comori neprețuite de 
cunoștințe.

Savantul Frederic Jolliot- 
Curie a putut dărui omenirii 
noi cuceriri științifice pentru 
că a fost dotat cu o inteligen
ță remarcabilă, cu o excepțio
nală putere de creație, dar 
poate și pentru că-i plăcea să 
pescuiască, să vîneze, biogra
fiile descoperindu-ni-1 jucător 
internațional de fotbal și te
nis, pasionat al judo-ului, ilus
trând vechiul dicton: „minte 
sănătoasă în corp sănătos".

Personalitatea sa a. fost fău
rită din varietatea izvoarelor 
pregătirii sale, spiritului său 
multilateral, permanentului său 

> contact cu natura, în toate 
. -^festările ei.

...„în timp ce vînam și 
cuiam împreună cu tatăl
—mărturisește Frederic Jolliot- 
Curie — am învățat să mă con
topesc cu natura, să culeg toa
te impresiile pe care ți le o- 
feră animalele, plantele, cîm- 
piile. Instinctul îmi spune : aici 
se găsește pește, dincolo vînat ; 
în partea asta vom da de un 
râuleț, la cutare oră sînt fa
zani pe aici... Adesea stern la 
pîndă fără pușcă ca să ob
serv cum. trăiesc animalele. 
Bunăoară păsările : dimineața

ma-

peș
in eu

se trezesc, își scot capul de sub 
aripi și cîntă. Timp de 10—15 
minute, se cheamă una pe alta, 
apoi pornesc în căutarea hra
nei".

Oare 
nu au 
spiritul 
răbdarea cercetătorului dar și 
cutezanța inventatorului 7

Am arătat aceste puține dar 
grăitoare exemple pentru a ar
gumenta că este de neconceput 
să atingi culmi fără să fi fo
losit o varietate întreagă de 
mijloace, fără să fl întrebuin
țat din mediul înconjurător tot 
ceea ce ar putea contribui la 
întregirea personalității. Și, 
dacă vrem intr-adevăr un om 
împlinit, întreg din toate punc
tele de vedere, trebuie să ne 
adresăm deopotrivă intelectu
lui. ca și însușirilor lui fizice, 

în activitatea sportivă de 
performanță — lucru îndeobște 
acceptat — culmile măiestriei 
sportive nu sînt atinse decît 
de acei sportivi care posedă 
nu numai calități deosebite, 
cizelate printr-o pregătire asi
duă, dar asupra cărora se in
fluențează multilateral, varieta
tea și noul fiind elementele e- 
mulative ce declanșează ener
gii și soluții nebănuite, hotă
râtoare în obținerea victoriei.

Sportul, în pas cu celelalte 
activități umane, se înscrie pe 
orbita progresului și constituie 
unul din factorii de seamă ai 
învingerii barierelor prezente 
ale cunoașterii și limitelor po
sibilităților fizice omenești. De 
fapt, conflictul, lupta dintre 
empiric și științific, reprezintă 
încăpățînarea sau comoditatea 
de a nu primi nimic nou, de 
a lucra mereu pe baza concep
țiilor și metodelor învechite, 
de a decreta ca perfecte meto
de depășite sau de a reînnoi 
asemenea metode.

Nu de mult, programarea 
Jocurilor Olimpice în Mexic a 
declanșat o vie opoziție din par
tea celor care vedeau în alti-

toate aceste observații 
generat discernămîntul, 
inventiv și cercetător,

prof. Ion MATEI

11 CENTURI DE CAMPIONI NAȚIONALI
I

vedea
asta»

Iseara
în ring I

Pavel Nedeîcea

IPaul Dobrescu

Ii veți

Primul gong la ora 18,30
Darul oferit de muncitorii
Griviței Roșii

tragerea la sorți

A IX-a ediție a Campionatelor Internaționale de înot PROBLEME IIN DISCUȚIE

Tragerea la sorți 
in cursul dimineții

munii, Gabriel 
Danciu, îi va pre
zenta spectatori
lor. In sfîrșit, 
după aceste for
malități, delega
tul general al 
galei, Petre Epu- 
reanu, va repar
tiza pe cei cinci 
judecători la me
se și... primul

II GONG! |
emingway, a cărui pasiune 
pentru box nu era egalată de- 
cît de patima sa pentru cor- 
ride, obișnuia să spună : „E 
absolut necesar să asiști anual

I
I

Ila cîteva meciuri bune de box. 
Dacă le eviți vreme mai îndelungată,

uiți de ele și asta e rău".

I Asemenea cuvinte pot de 
amatorului de pugilism. Ne

deveni deviza
_ . „ _ . - J-am amintit

dp eie acum, în ajunul finalelor cam-

I
I

(Continuare In pag. a 2-a)

CLUJ, 4 
la trimisul 
IX-a ediție

De azi și pînă la 12 aprilie, 
boxul va reține atenția miilor 
de prieteni ai sportului de pe 
întreg cuprinsul țării. 87 de 
pugiliști se vor angaja în a- 
prige dispute pentru cuceri
rea titlurilor de campioni na
ționali. Finalele constituie un 
eveniment de mare însemnă
tate pentru sportul nostru cu 
mănuși, un ultim test înain
tea campionatelor europene 
de la București.

De fapt, emoțiile boxerilor 
și ale antrenorilor vor înce
pe încă de azi dimineață, cînd. 
între orele 8 și 10, va avea 
loc la Centrul de medicină 
sportivă de la „23 August' 
cîntarul, acest adversar atît 
de dificil pentru mul ți pugi
liști. Vg urma o exigentă vi
zită medicală făcută de me
dicii Ion Drăgan, Anca Rb- 
seti, Ionel Stănescu și Nico- 
lae Stănescu, după care va 
avea loc, în prezența tehni
cienilor federației și a antre
norilor, tragerea la sorți a 
meciurilor, ținînd seama de 
capii de serie fixați de fede
rație.

La ora 18,30 primii 24 
pugiliști programați în gala 
de astă-seară vor pătrunde 
între corzi, iar crainicul reu-

gong.
Iptruoîl 

se va oficia astăzi dimineață, 
sîntem în imposibilitate de 
a-i informa pe cititori cu pri
vire la programul primei re
uniuni. Le aducem însă la cu
noștință că astă-seară se vor 
disputa 12 partide. La semi- 
muscă vor lupta V. Ivan 
(C.P.M.B.), C. Stănescu (C.S.O. 
Pitești), V. Drăgan (Steaua), 
Gh. Cristea (Dinamo), M. Lu- 
mezeanu (Steaua), P. Ganea 
(Dinamo), C. Momoiu (Oțelul 
Galați), A. Mihai (Farul C-ța). 
Vor urca apoi.în ring cocoșii : 
N. Gî.ju (Steaua), G. Pometcu 
(Voința), V. Ivanovici (Dina
mo Bacău), O. Anderco (Vo
ința Cluj), A. Dumitrescu 
(Progresul), P. Ocică (Electro- 
putere Craiova), Gh. Moraru 
(Otelul Galați), P. Nedeîcea 
(C.S.M, Reșița). In sfîrșit. va 
veni rîndul semiusorilor: C. 
Cuțov (Dinamo), N. Păpălău 
(Dinamo), M. Goanță (Elec- 
troputere Craiova), A. Simion 
(Muscelul Cîmpulung), C. Ne- 
goescu (Olimpia), I. Costin 
(U. M. Timișoara), S. Costan- 
dache (Oțelul Galați), P. Do-

Romco CÂLARAȘANU

(Continuare in pag. a 4-a)

O splendidă poziție in echer a campionului României,
Ion Ganea Foto: A. NEAGU

Bazinul Floreasca găzduieș
te, astăzi și mîine, întrecerile 
celei de a III-a ediții a Con
cursului internațional de sări
turi al României, la care iau 
parte reprezentanți ai 
triei, R. D. Germane,
a Germaniei, Poloniei și, bi
neînțeles, ai României. Com
petiția constituie un prim pri
lej de verificare a acestor

Aus- 
R. F.

sportivi în vederea marilor 
concursuri europene ale sezo
nului 1969. Ca urmare, pe 
trambulinele piscinei vom ve
dea evoluînd atlt săritori con- 
sacrați, cît și tinere speranțe 
ale acestui sport. Firește, pri
virile vor fi îndreptate în 
primul rînd asupra reprezen
tanților României, pe care 
sperăm să-i vedem concurînd

PISTOLARUL ION IRIPȘA
DIN NOU ÎNVINGĂTOR

selecție a trăgăto-Concursul de ------- --
rilor fruntași a continuat ieri pe 
poligonul Dinamo. Rezultate, ar
mă liberă calibru redus 3x40 f, 
poziția în picioare : 1. T. Ciulu 
375 p, 2. P. Șandor 375 p, 3. M. 
Ferecatu 370 p, 4. N. Rotaru 368 p, 
5. S. Caban 367 p, 6. G. Vastlescu, 
poziția genunchi : 1. G. Vasilescu 
389 p, 2- N. Rotaru 388 p, 3. D. 
Vidrașcu 387 p. 4. Gh. Slcorschl 
386 p, 5. S. Alerhand 383 p, 6. S.. 
Caban 382 p, trei poziții : 1. N. 
Rotaru 1147 p, 2. T. Ciulu 1145 p, 
3. G. Vasilescu 1143 p. 4. S. Caban 
1141 p, 5. P. Sandor 1140 p, 6. 
M. Ferecatu 1136 p ; pistol viteză 
60 f : 1. I. Tripșa 593 p (după 
baraj : 148 p). 2. M. Roșea 593 
p (după baraj : 142 p), 3. V. A- 
tanaslu 591 p, 4. S. Popa 584 p, 
5. L. Giușcă 584 p, 6. N. Flamaro- 
pol 583 p.

Competiția continuă azi eu în
cepere de la ora 9, pe poligonul 
Dinamo (pentru probele de armă 
cu glonț) șl poligonul Tunari 
(talere).

Cifre de
in piscina

(prin telefon, de 
nostru). Cea de-a 
a „Internaționale

lor" a debutat vineri după a- 
miază, în piscina olimpică 
din localitate, sub semnul ma
rilor performanțe. Pe primul 
plan s-au situat întrecerile 
spatiștilor, în care Viktor Fi
limonov (mai ales) și Barbara 
Hoffmeister au realizat timpi 
de valoare mondială. înotăto
rul sovietic a „mers" excelent, 
29,4 la 50 m și 61,2 în final — 
cu care și-a detașat net toți 
adversarii — obținînd cel mai 
bun rezultat înregistrat vreo
dată în țara noastră pe dis
tanța de 100 m spate. întrece
rea feminină, desfășurată de-a 
lungul a 4 lungimi de bazin,

la un nivel cît mai înalt în 
compania selecților lor ad
versari.

întrecerile vor avea loc în 
ambele zile de la orele 10 și 
17,30, programînd sîmbătă să
riturile de la 1 m pentru bă
ieți și de la 3 m pentru fete, 
iar duminică pe cele de la 
3 m pentru băieți și 1 m pen
tru fete.

CEAȚA A STINJLNIF „CUPA
SINAIA, 4 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — După ne
gura care a domnit joi, vineri 
cerul s-a mai luminat, dîndu-le 
participanților la tradiționala 
competiție de schi alpin „Cupa 
Bucegi” speranțe că vor putea 
concura în condiții bune. Lu
crul acesta nu s-a petrecut însă 
decît în manșa I a slalomului 
special, întrucît în cea de a 
II-a, ceața și-a făcut simțită 
din plin prezența, atît prin mic
șorarea vizibilității, cît și prin 
înmuierea zăpezii : cei cu nu
mere mari de start, au înotat, 
pur și simplu, prin făgașele ce
lor ce-i precedaseră. Victoria 
i-a revenit iarăși lui Dan Cris- 
tea, urmat de alți doi reprezen
tanți ai tinerei generații, V. 
Brenci și Gh. Vulpe.

valoare
clujeană

anunța un interesant duel în
tre reprezentanta R. D. Ger
mane, Barbara Hoffmeister, și 
Anca Andrei. Dar, înotătoarea 
re.șițeancă s-a prezentat foarte 
slab (lăsînd impresia că înoată 
fără un pic de vlagă), nesoli- 
citîndu-și cltuși de puțin ad
versara.

Satisfacțiile pe care ni 
le-au oferit în această zi îno
tătorii români le putem nu
măra pe degete. Dionisie 
Naghi a învins la potou, după 
ce a stat în plasă aproape 
350 m, în disputa cu Roland 
Freigang la 400 m mixt, iar 
Cristina Stănescu — într-o 
cursă în care n-a avut prac
tic vreo adversară — a pornit 
puternic din start, a întors cu 
38,6, încheind proba de 100 
m bras în 1:20,9 — nou record 
republican. Tot cu un pou re
cord al țării (2:20,8) și-a în
cununat evoluția, la 200 m li
ber, Cristina Balaban; ea a 
fost nevoită însă să plece stea
gul în fața unei adversare 
mult mai puternice, Marianne 
Seydel, înregistrată cu 2:18,0.

Ca o veritabilă surpriză 
vom consemna succesul tul 
Roberto Pangaro (56,4) în cea

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

de remarcat marele 
participanților (peste

în rest, 
număr al . . .
60), într-un concurs de primă
vară care, în anii trecuți, reu
nea la start puțini schiori, pre
cum și eforturile lăudabile ale 
organizatorilor (Comisia jude
țeană Prahova).

Dacă vremea va permite, 
sîmbătă vor avea loc coborîri 
de antrenament și cursa non
stop, urmînd ca duminică să se 
dispute proba de coborîre. în 
caz că ceața va persista, se vor 
disputa două manșe de slalom 
uriaș, sîmbătă și duminică.

D. STANCULESCU

REZULTATE TEHNICE : sla
lom special, seniori (2 manșe a

ALE SPORTULUI ȘCOLAR
CONFERIND DE PRESĂ ORGANIZATĂ DE CMBEFS
Ieri a avut loc la Consi

liul Municipal București 
pentru Educație Fizică și 
Sport o conferință de pre
să cu referire la problemele 
sportului școlar.

Deschizînd conferința, 
tov. prof. Tudor Vasile, 

-președintele CMBEFS, a 
rejlefat importanța pe care 

' o prezintă școala in crește
rea unui tineret sănătos șl 
puternic și. concomitent,- 
în direcția formării schim
bului de mîine In sportul 
nostru de performanță. 
Tocmai de aceea — a pre
cizat vorbitorul — In con
textul documentelor de 
partid șl de stat, al Legii 
sportului, școlii 1 se acordă 
un rol de prim ordin.

In continuare, tov. prof. 
Emil Jecu, vicepreședinte 
al CMBEFS, a prezentat un

: 1. Dan Cris-
Biașov) 81.37

2. V. Brenci
83,26 (42.83 +

cîte 54 de, porți) 
tea (Dinamo
(42,11 + 39,26) ;
(A.S.A. Brașov)
40,43) ; 3. Gh. Vulpe (CI. Sp. 
Sinaia) 84,77 (43,67 + 41,10) ; 
4. M.
naia) i 
namo 
bâraș 
fete 
manșe
Neagoe (I.E.F.S.) 80,84 ; 2. Mi- 
haeia Sandu (Dinamo Brașov) 
84,00 ; 3. Judith Tomflri (IEFS) 
90,13 ; juniori (o manșă a 52 de 
porți) : 1. Al. Bogdan (CI. Sp. 
Sinaia) 46,33 ; 2. C. Dinu (CI. 
Sp. Sinaia) 48,52 ; 3. P. Ivănes- 
cu (Șc. sp. Brașov) 48.86.

Focșeneanu (CI. Sp. Si- 
85,24 ; 5. Kurt Gohn (Dl- 
Brașov) 85,81 ; 6. C. Tă- 
(Cl. Sp. Sinaia) 86,10 ; 
(senioare Și junioare, 2 

i a 44 de porți) ; 1. Elena

Ipionatului național de box, cînd febra 
artei nobile ne va marca, ureînd și

Icoborînd, timp de o săptămînă, foaia 
de temperatură. Vreme de opt zile vom 
cheltui emoții și nerăbdări, ne vom în- 
fiQra și vom suferi, ne vom entuziasma 
și vom bombăni, în așa fel îneît în ziua 
galei finale, sîmbătă viitoare, vom fi 
tot atît de sleiți de puteri ca și prota
goniștii.

Să ne consolăm cu gîndul că ne va 
fi dat să vedem o suită impresionantă 
de 77 de meciuri, capabile să ne taie 
răsuflarea, să ne satisfacă sațul ca 
după un an de zile de secetă.

Flăcăi din Capitală și din 18 județe 
ale tării, cărora li se adaugă ceilalți 
provinciali grupați la puternicele clu
buri bucureștene, se vor înfrunta, în- 
cepînd de astă seară, căutînd eșapa- 
torii prin sita diverselor faze spre trep
tele podiumului. începe marșul cel lung, 
cu etape care ar trebui să macine cît 
mai puțin, pentru a-i găsi proaspeți la 
potou pe candidații la glorie. Dar, știm 
bine, asta-i o viziune ideală și idilică. 
Cine a ajuns pe pragul finalelor, cu 
sau fără rang recunoscut, se va bate 
din răsputeri măcar pentru o frunză de 
laur, dacă nu pentru o cunună întreagă. 
In fond, în asta constă frumusețea con
fruntărilor sportive : în permanentul 
asalt spre mai sus, spre consacrare.

Sînt doar 11 centuri, cele care vor 
încinge brîurile campionilor naționali. 
Nu există aspirație sportivă mai nobilă 
decît năzuința de a deveni protosul 
categoriei tale, generației tale, țării tale 
în domeniul ales. Pentru această cinste 
se vor învîrtoșa cei 87 de partanți, 
învingători potențiali, purtători de bas
toane de mareșal în sacul de antrena
ment. Alături de campioni sînt încă 11 
locuri de onoare pentru secundanți, 
precum și 22 de posturi pentru meri
tuoși.

De azi într-o săptămînă vom cunoaște 
ierarhia definitivă, măcar pentru un an. 
Biruitori și clasați, fericiți și resemnați, 
o vor lua de la capăt în veșnica stră
danie spre mai bine, spre victorie.

Pe fruntași îi așteaptă firește și un 
intermezzo nu lipsit de importanță : 
campionatele continentale. Iar pe noi, 
spectatorii — un festival splendid, 
aproape neîntrerupt, al scrimei pumni
lor, în arena curajului, a bărbăției, a 
voinîciei.

Dar să nu ne pierdem în considerații, 
pentru că în curând, în sala neîncăpă
toare de la Floreasca, în vacarmul ge
neral atît de familiar nouă, luminile se 
vor aprinde deasupra Careului magic, 
iar la masa juriului va răsuna, miracu
los, domolilor și afîțător în același timp, 
primul sunet de gong I

Victor BANCIULESCU

I
I

referat cu privire la modul 
de organizare șl de activi
tate a comisiei școlare. 
Alte două referate — „Sis
temul campionatelor și 
competițiilor din școlile 
generale Și din licee", prof. 
Mircea Rizea șl „Campio
natele școlilor profesionale 
și tehnice", prof. Ion Sta- 
varache au avut drept 
scop să ofere celor pre- 
zențl o imagine cit mal 
completă a sportului școlar 
din primul oraș al țării, cu 
multiplele sale realizări și 
valențe, dar și cu neajun
surile care se mal ivesc.

La conferință au luat 
parte redactori ai presei 
centrale șl Radiotelevizlunll 
șl activiști cu munci de 
răspundere !n cadrul Con
siliului Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizi
că șl Sport.

I
I
I
I
I
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ROMÂNIA

Ana Mar cu, una dintre talen
tatele noastre junioare

MECI INTERNATIONAL DE POPICE

CEHOSLOVACIA

ÎNCEPE campionatul 
AUTO DE COASTĂ

Mîine dimineață, automobiliștii 
sportivi se Intîlnesc pe traseul de 
la Hula Mediașului pentru prima 
etapă a campionatului republican 
de viteză in coastă.

Traseul de la Hula va fl urcat 
de flecare concurent o singură 
dată. Ședința tehnică are loc 
astă-seară la Mediaș. înaintea 
probei oficiale, care începe la ora 
11, s-a prevăzut un antrenament 
controlat.

Foto : V. BAGEAC

Tinerii popicari români, care se 
pregătesc pentru „europene", 
inaugurează azi sezonul interna
țional prin jocul lnterțări, Româ
nia — Cehoslovacia (juniori, jucă
tori pînă la 23 de ani). Partida 
se anunță deosebit de interesantă 
dată fiind valoarea ridicată a 
sportului popicelor atît din Ceho
slovacia cît și din țara noastră. 
După o întrecere de selecție care 
a avut loc joi. cei doi antrenori. 
T. Buzea (băieți) șl C. Neguțoiu 
(tete) au selecționat pentru acest 
loc următoarele loturi : băieți — 
I. Băla; (953 pd la concursul de 
selecție). C. Voicu (928 pd), I. Tis- 
mănaru (926 pd), C. Constantines- 
cu (913 pd), Gh. Dumitrescu, Gh. 
Silvestru, rezerve : C. Stefucz și 
C. Dumitru; fete : Iidico Jijic, E- 
lena Rada (434 pd), Stela Andrei 
(419 pd). Mariana Antuș, Ana Mar- 
cu, Volchița Babuțiu, rez. Elena 
Vasile șl Ana Albert.

SE REIA CAMPIONATUL DE HANDBAL
Șl JUNIORILORAL ȘCOLARILOR

Duminică se reia disputa 
din cadru] campionatului re
publican al școlarilor și ju
niorilor. Competiția progra
mează cu acest prilej jocuri-

le primei etape a returului, 
adică cele specificate în ca
lendarul oficial al federației 
ca urmînd să aibă loc în ziua 
de 6 aprilie.
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' inter
ști» c« vorbește ți ce mai în
seamnă cuvintele ? E drept, 
nici eu la viteza mea normală 
de 4 kmloră n-aț garanta că 
știu ce • un om normal.

JIM
actuals a echipei (n. r. *Azi, sînt 6 zile de cînd a ex

plodat Lucien Bianchi, pe pista 
de la Le Mans, într-o încer
care a mașinii sale, la ISO—200 
kmloră, ceea ce, după unii, nu 
e o viteză grozavă, normai fi
ind în eseuri un minim de 250 
kmloră. In fond, nimeni nu știe 
de ce și cum a ajuns Bianchi 
— la 180 sau la 200 — într-un 
stîlp de telegraf. Ar fi existat 
cîteva semne că acea Alfa Ro
meo a sa nu era în toate min
țile tn duminica aceea, dar dacă 
e vorba de semne, accidentul 
cu cîteva luni in urmă, la ca
pătul cursei Londra-Sidney, 
cînd Bianchi a derapat urit la 
cîțiva kilometri de sosire, ar 
fi trebuit să-i spună o dată pen
tru totdeauna să lase dracului 
meseria asta mai grăbită decît 
oricare altele spre moarte... 
Totdeauna — care totdeauna 1 
Semne — care semne ? La vi
teza asta nu există semne, nu 
există cer, nu există nici un 
totdeauna. „E un lucru care 
nu poate fi evitat. Mori mai 
devreme sau mai tîrziu. Fireș
te, aș prefera să mor cît mai 
tîrziu..." Banalitățile astea pe 
care le-aș semna și eu, nu-s 
ale mele ci ale lui Jim Clark, 
cel mai bun pilot al tuturor 
timpurilor — după cum sus
ține Beltoise — mai bun chiar 
decît Fangio. Numai că poi- 
mîine, la 7 aprilie, trei tumbe, 
Lotusul său s-a frînt în trei 
bucăți iar Clark în numai știu 
cite. Un an de la Clark, 7 zile 
de la Bianchi — pînă și ani
versările mortuare au ajuns să 
se caramboleze ca Lotușii și 
Matrele în curbă. „Unii alear
gă pentru bani; alții pentru că 
așa le stă bine ; pe mine — zi
cea Jim — mă mînă curiozita
tea..." Curiozitatea — care cu
riozitate 7 La viteza asta ci
ne-mi garantează că omul mai

„S1NTEM OAMENI SERI
OȘI"... cu aceste cuvinte scrise 
în caracter» mari, așa începe 
o reclamă plasată exact sub 
ferparul lui Bianchi, tn 
„l’Equipe” de luni, Iat-o cuvînt 
cu cuvînt: „Sîntem oameni se
rioși. Noi, plloțll marilor pre
mii, trecem drept exaltați. Se 
pare că trebuie să fii nebun 
ca să-țl joci viața la limita 
de aderență. Trebuie mai ales 
să-ți iubești cu pasiune mese
ria. A noastră este o afacere 
serioasă. Noi încercăm șa- 
siuri, motoare și lubrifianți. Nu 
în laborator — ci pe șosea, la 
peste 300 km/oră. Intrebați-i pe 
inginerii Elf: viața cu noi nu 
e ușoară. Eseu după eseu, cir
cuit după circuit, neobosiți, de 
la un capăt la altul al anului 
noi încercăm uleiurile Elf. Noi 
avem nevoie de produse tot 
mal bune, el ni le dau... șl noi 
le aducem rezultate... (urmea
ză palmaresul). Mîine, vom a- 
lerga și mal repede și mai de
parte pentru ca uleiurile Elf 
să vă ofere, vouă, o calitate, 
o margine de securitate și mal 
înaltă. V-o garantăm noi — 
Jackie Stewart, J. P. Beltoise, 
J. Serîoz Gavln și H. Pescarolo. 
Vedeți, sîntem oameni serioși...” 

Văd, văd — sînteți foarte se
rioși — dar cine-mi garantează 
ci la viteza voastră sau la a 
mea, de 4 kmloră, mai știm ce 
înseamnă seriozitatea ? 
ochii pe pagină și văd 
par chipul lui Bianchi, 
morții, pare a fi un 
serios.

Ridic 
tn fer- 
Ca toți 
filozof

Radu COSAȘU

MOȘTENITOARELE
De curînd, stăteam 

„banca frămîntărilor" 
norul emerit Constantin Po
pescu. Ne urmăream, fiecare, 
evoluția echipei șl, din cînd în 
cînd, ne priveam consternați, 
după fiecare greșeală a jucă
toarelor. La sfîrșitul meciului, 
ca primi colaboratori in forma
rea „generației de aur” a hand
balului feminin românesc, am 
discutat asupra raportului va
loric dintre fostele 
jucătoare.’

Discuția a fost 
relevînd diferențe 
valorice. De pildă, marile noas
tre handbaliste nu greșeau nici
odată în lucrurile mărunte. 
Nu-m! amintesc ca Jianu, Pă- 
dureanu, Szoke, Ștefănescu. 
Windt, Bran și, pînă astăzi, 
Naghi sau Stark, să fi executat 
defectuos un aut sau să nu 
oprească o minge care se în
drepta încet spre tușă. Ba, mai 
mult. Aceste sportive nu știau 
ce Înseamnă să intfrzie la pro
gram, să nu aibă chef de antre
nament, să nu le placă mtncarea 
și alte asemenea... fleacuri. 
N-am să uit niciodată pregăti
rea pentru o mare competiție 
efectuată, cu ani in urmă, la 
Sighișoara, unde făceam antre
namente la ora prinzului fără 
ca jucătoarele să aibă voie să 
bea apă, călindu-se, astfel, pen
tru temperatura și condițiile din 
timpul disputei. Dar crosurile 
kilometrice, adevărate circuite 
ale Sighișoarei 7 îmi amintesc

alături pe 
cu antre-

ți actualele

edificatoare, 
nu numai

că atunci, Windt și Balint își 
scriseseră, cu cretă, pe trenin
gurile personale, „R.P.R." și 
erau fericite că sînt „în lot", 
în anii aceia, programul inter
național al echipei naționale nu 
cuprindea decît un joc sau două 
cu echipa Ungariei, Poloniei sau 
R.D.G.-ului. Și, totuși, cu cită 
emoție erau așteptate 
partide ! Se muncea cu 
re, cu perseverență, și 
astfel s-a putut cuceri 
titlu mondial.

Jucătoarele actuale, de cum 
apar în echipa reprezentativă, 
sînt „cineva”. Firește, moșteni
toarele a trei titluri mondiale. 
De aceea sînt foarte atente la 
calitatea echipamentului, foar
te dificile la masă și nemulțu
mite cu programul liber. Sint 
promovate, într-un an, de la 
lotul de junioare, direct la cel 
de senioare, pentru ca unele 
dintre acestea, peste doi ani, 
să se lase de handbal. Junioa
rele de acum fac mal multe 
deplasări In străinătate. într-un 
an, decît au făcut cele mari 
aproape în toată activitatea lor 
și. cu toate acestea, sînt 
blazate. Au fost cazuri cînd 
unele handbaliste 
tulare In lot și 
încă jucătoare de 
pa clubului lor. 
atunci, surprinși 
cum astfel de sportive nu lup
tă cu ardoare pe terenul de 
joc 7

Este drept că astăzi condițiile

aceste 
dărui- 
numai 
primul

au devenit ti- 
ele nu erau 
bază in echi- 
Să mai fim, 
cînd vedem

VARIETATE, FANTEZIE SI ÎNDRĂZNEALA
< A

(Wrmart din pag. t)

tudine unul din factorii dăună
tori sănătății performerilor. 
Practica a dovedit contrariul — 
indici foarte ridicați ai perfor
manțelor și probabil o nouă 
metodologie în privința folosi
rii altitudinii în pregătirea 
sportivă.

Tartanul înlocuiește zgura, 
propulsînd pașii atleților, fi
bra de sticlă schimbă structura 
arhaicelor schiuri din lemn, 
transformîndu-le în adevărate

PRIMUL MECI INTERNAȚIONAL 
DE POLO LA PLOIEȘTI

Duminică, de la ora 12, se 
va disputa primul meci in
ternațional de polo în pisci
na acoperită din Ploiești. Este 
vorba despre întîlnirea ami
cală dintre formațiile Rapid 
București și Jadran Herțeg 
Novi (Iugoslavia). în deschi
dere, de la ora 11, se vor în- 
tîlni echipele de copii Petro
lul Ploiești și Rapid Bucu
rești.

„Ferrarl” ala zăpezii, iar pră
jinile săritorilor în veritabile 
catapulte. Plasticul aduce sări
torilor sau slalomiștilor iama 
în plină vară, iar velodromul 
găsește în boberi noi fii adop
tivi. reconstituind fantasmele 
„zidului morții” care ne uimea 
copilăria Ia circurile de altă
dată.

Un modest papuc dă linia 
aerodinamică a boburilor de 
azi, la care a îndrăznit să vi
seze Podar în 1956 și care, spre 
uimirea tuturor, avea să cîș- 
tige la Cortina d’Ampezzo cu 
ocazia J.O. proba de două per
soane. (Cîndva Frim construia 
un bob asemănător unei car
linga de avion, din păcate ne
experimentat în marile compe
tiții...).

Doi răzvrătiți, „Toutoune* 
Jean Claude Killy și Dick Fos
bury, declanșează în schi și a- 
tletism adevărate furtuni pe 
platourile înalte ale teoriei, fi
ind necesare adevărate conci
lii, și aceasta numai pentru că 
au dat... buzna. (Paul Gignoux, 
Emile Allais, Osbome sau Al
britton o făcuseră mal delicat).

Cel mai apreciat antrenor în 
schiul alpin modem, Honore 
Bonnet, declară că în schiul 
alpin este inutil 'să se vorbeas
că despre metode de antrena
ment, singurele premise pe 
care și le poate dori un bun 
antrenor fiind „o filozofie să
nătoasă" și o bună adaptabili
tate și capacitate de improvi
zare. Erezie ? Nicidecum ! Mai 
curînd o optică realistă, con
cretă, izvorîtă dintr-o cunoaș
tere adîncă : a specificului 
schiului alpin.

Activitatea sportivă, în ge
neral, presupune o mare va
rietate de mijloace și metode 
pentru dirijarea procesului de

instruire sau perfecționare a 
sportivilor. Nu numai în pri
vința calităților fizice, a teh
nicii sau tacticii, ci și în sfera 
psihologică (factorul din ce în ce 
mai hotărîtor în obținerea u- 
nor performanțe înalte) se în
cearcă soluții noi, se reactuali
zează metode a căror existență 
durează de milenii. Cum pu
tem deține o maximă concen
trare la start și o decontrac- 
tare optimă în timpul probei; 
cum putem reuși să păstrăm 
energia nervoasă proaspătă, 
nealterată de efort între pro
be ; care sînt căile de influen
țare a personalității și caracte
rului sportivilor ? Iată numai 
cîteva din întrebările cărora 
trebuie să le găsim un răspuns, 
antrenorul dovedind atit ca
lități de fin observator și psi
holog, dar și curaj în a promo
va mijloace și metode noi și 
puterea de a insufla sportivilor 
dorința de a îndrăzni să se 
autodepășească.

explica în- 
unui vizitator 
la o sculptură 
urmă vizită a

In munca pa care o desfă
șurăm zilnic, rareori ne oprim 
la lucrurile mărunte, care în 
aparență sînt neesențiale, dar 
care în fond sînt cele care ge
nerează succesul.

Michelangelo 
tr-una din zile 
ceea ce lucrase 
de la cea din 
acestuia :

„Am îndreptat această parte, 
am lustruit aici, am îndulcit 
această trăsătură, am dat re
lief acestui mușchi, am ac
centuat expresia acestor buze 
și am făcut să iasă mai bine 
la Iveală tăria acestui mădu
lar".

„Dar acestea sînt amănunte’ 
—zise vizitatorul.

„Intr-adevăr — răspunse ma
rele sculptor — dar nu uitați 
că amănuntele aduc perfecțiu
nea și că perfecțiunea însăși 
este departe de a fi un amă
nunt”.

■ Situația în care se află 
unele terenuri, ca și turneul

BUT LA ALTUL
formației Steaua în Franța, 
au determinat o „diminuare" 
a programului etapei din di
vizia A. Duminică se dispută 
doar meciurile Progresul — 
Grivița Roșie, Rulmentul Bîr- 
lad — Politehnica Iași, Ști
ința Petroșeni — Universita
tea Timișoara și Agronomia 
Cluj — Farul Constanța.

în sport sint altele decît acum 
cincisprezece ani. S-a evoluat 
din toate punctele de vedere. 
Atunci de ce comportarea și re-, 
zultatele în handbalul feminin 
nu evoluează și ele ?

Oare noi. care pregătim jucă
toarele, care conducem această 
disciplină, nu ne-am lăsat prea 
repede antrenați intr-o promo
vare fără o pregătire temeini
că. în încercări riscante, spe- 
rind ca lucrurile să se îmbu
nătățească pe parcurs 7 Nu am 
forțat nota în căutarea unei 
echipe și 
în trecut 
migală în 
„valoarea
anilor", dar să fie valoare și să 
se impună !

Cred că ar trebui să reflec
tăm puțin la sistemul actual de 
selecționare în loturi și să gă
sim precis greșelile. Dacă le-am 
făcut, să le îndreptăm. Putem 
să revenim asupra unor hotă- 
riri. Nu este rușine...

a unor elemente care 
au fost pregătite cu 
timp ! Este drept că 
nu așteaptă numărul

D. POPESCU-COLIBAȘI

De la 13 aprilie handbalul va 
figura din nou pe agenda întâl
nirilor oficiale. Al treilea tur 
(și. ultimul) pentru echipele din 
prima divizie și returul pentru 
echipele din divizia secundă 
vor încheia încă un campionat. 
Dacă, referitor la formațiile din 
prima divizie, lupta pentru în- 
tîietate va polariza cu siguranță 
atenția în jurul echipelor Stea
ua și Dinamo la băieți și 
versitatea Timișoara, Rapid 
Confecția la fete, evitarea 
trogradării antrenează în 
bele campionate mai multe 
mâții ale căror situații neclare se 
vor limpezi numai o dată cu 
terminarea ultimelor jocuri.

Ca de obicei, înainte de start 
primii solicitați să-și spună pă
rerea sînt antrenorii pentru care 
acest ultim tur corespunde exa
menului final, care va trebui să 
decidă cine și cum îl va absolvi 
și bineînțeles cine va cădea...

„Cred că în ultimul tur al cam
pionatului vor fi înregistrate mul
te rezultate surpriză datorită fap
tului că toate echipele au avut 
timp suficient să se pregătească 
cît mai bine — este părerea an
trenorului Pompiliu 
la formația feminină Rapid. Lup
ta directă pentru titlu se va da 
între echipa noastră și Universi
tatea Timișoara (n. r. departa
jate în clasament doar de un 
punct), dar și cuvîntul celorlalte 
formații va atîrna destul de greu 
în balanță. Avem ocazia să rea
ducem titlul de campioană în 
Giulești și nu vrem să pierdem 
acest prilej “.

Antrenorul Radu 
greșul) a ținut 
„Deși nu sîntem

Uni- 
Șt 

re- 
am- 
for-

Simion, de

Bld eseu (Pre
să precizeze : 

„__ T_ __ ___ ... angrenați în
lupta directă pentru titlu cred că

forma _____ _ ...
cîștigat în acest sezon două com
petiții amicale într-o companie 
selectă) ne va aduce satisfacția 
unor rezultate de valoare. Cali
tativ, ultimul tur al campionatu
lui va fi peste nivelul primelor 
două. Sper să ne situăm în acest 
campionat în prima parte a cla
samentului. dar la ediția viitoare 
vom sta de vorbă de pe alte po
ziții..."

Eternele rivale Steaua șt Di
namo vor continua Bingure lupta 
directă pentru titlu din lipsă de 
contracandidațl (Steaua are un 
prețios avans de două puncte). 
Lupta se anunță însă pasionantă 
țlnind seama că în ambele parti
de rezultatele au fost nedeciee. 
Să așteptăm șl al treilea joc...

Olimpiu Nodea (Steaua) ne spu
nea în acest sens : ..Ne-am pre
gătit cu multă atenție și deși a- 
vem un avans de două puncte 
nu le socotim suficiente pen
tru a ne considera din nou rfș- 
tlgători ai titlului. Vrem ca șl 
ultimul tur să-1 terminăm fără 
înfrtngere și în plus sperăm să 
oferim din nou jocuri spectacu
loase șl de bun nivel tehnic".

Rămîne să vedem care va fi șl 
părerea antrenorului Oprea Vla- 
se de la Dinamo. Ultimele evo
luții ale dlnamoviștUor au con
firmat forma bună în cnre se 
aftă această tlnără forma-". ca
pabilă orietnd să lupte de la e- 
gal la egal cu lidera clasamen
tului.

Indiferent cine va ClștSga cam
pionatul dorim, in primul rind; 
să cîștlge... handbalul in calitate 
șl spectacol, căci de acest lucru 
avem în primul rînd nevoie.

Gh. RANGU

Există o formulă magică? CAMPIONII

DE SĂRITURI
„veșnicele rezerve") ; efortul ce
lor două jocuri consecutive va 
obliga antrenorul să facă schim
bări în formație și chiar să se 
pregătească suplimentar pentru 
a putea rezista ; gindirea tacti
că și priceperea profesională, 
vor avea un mai larg cîmp de 
acțiune (pierzînd cu o tactică 
jocul de sîmbătă. îl poți ciști- 
ga, eventual, după o noapte de 
reflecții pe cel din dimineața 
următoare) ; interesul publicu
lui va crește și în raport cu 
surprizele pe care le poate pro
duce împletirea inteligenței în 
joc cu pregătirea fizică și teh
nică.

Și actuala propunere suportă, 
firește, critici : o cheltuială su
plimentară (compensată prin 
venituri suplimentare) ; un mic 
avantaj al echipelor provincia
le (mai ales susținute de pasio- 
nații locali) ; greutăți 
gramarea numărului 
ciuri.

Convingerea noastră 
că inconvenientele sînt minime 
în comparație cu avantajele.

O certitudine este și faptul 
că NU EXISTA O FORMULA 
MAGICA în stare să ducă în 
mod automat la progresul ver
tiginos al baschetului și că se
cretul cel mare îl constituie 
MUNCA, numărul de antrena
mente, calitatea acestora, pa
siunea și stimulentul.

Avînd In vedere că aceasta 
este o problemă crucială a sis
temului competițional pentru 
1969—1970 cred că punerea tn 
discuție publică a acestei pro
puneri prin intermediul ziarului 
de specialitate, este o expresie 
a sprijinului pe care ni-1 acordă.

In apă la copii
Seria concursurilor de sări

turi în apă a continuat cu 
campionatul național al copi
ilor. Participarea a fost nu
meroasă ți ne-au bucurat va
loarea ți nivelul la care au 
fost executate unele sărituri, 
demonstrînd încă o dată că 
performanțele se pot obțin^ 
de la cea mai fragedă

De reținut că arbitrajele nu’ • 
au fost întotdeauna unitare. 
Rezultate : fetițe mici : 1. So- 
rana Prelipeianu (Șc. sp. O- 
radea) 2-18,65 p, 2. Angela Po
pescu (Șc. sp. Sibiu) 150,50 p ; 
3. Maria Velțan (Șc. sp. Si
biu) 142,70 p ; fetițe mari : 
Ecaterina Dumitriu (Școlarul 
București) 273,15 p, 2 Ingrid 
Brotschi (Șc. sp. Sibiu) 251,50 
p, 3. Beatrice Roisz (Șc. sp. 
Oradea) 226,10 p ; băieți mici : 
Vasile Nedelcu (Școlarul Buc.) 
242,15 p, 2. Ion Lomudșan. 
(Șc. sp. Sibiu) 180,30 p. 3. 
Francisc Kiss (Crișul Oradea) 
170,95 p ; băieți mari : Ger
hard Fabich (Șc. sp. Sibiu) 
319,80 p. 2. Alex. Bagiu (Cri
șul Oradea) 268,00 p, 3. Liviu 
Ispas (Șc. sp. Sibiu) 259,25 p.

Sensibil la orice propunere 
care ar putea înviora activita
tea baschetbalistică internă și 
îmbunătăți nivelul performan
țelor pe plan internațional. Bi
roul federal a luat notă, la tim
pul potrivit, de criticile formu
late de unii antrenori, care vi
zau actualul sistem competițio- 
nal la baschet, precum și de 
propunerile făcute de ziarul 
„Sportul" cu privire la aceeași 
problemă.

Esența acestor critici se rezu
mă la afirmația că actualul sis
tem divizionar al echipelor de 
categoria A nu contribuie sufi
cient la creșterea nivelului teh
nic al baschetbaliștilor de per
formanță : 22 de jocuri într-un 
sezon întreg și acestea numai 
pentru jucătorii de bază, repre
zintă un număr neîndestulător ; 
rezultatele unor partide ce se 
dispută în condiții mai vitrege 
în provincie pot fi viciate de 
factori locali ; lipsa unor tur
nee care să se repete lunar, in
fluențează negativ comportarea 
jucătorilor fruntași în turneele 
internaționale oficiale etc.

Bineînțeles că aceste critici au 
fost urmate și de propuneri 
pornite din bună intenție și 
dragoste pentru acest sport, dar 
din păcate, unele, nerealizabile 
In condițiile actuale, ca de e- 
xemplu : înlocuirea actualei di
vizii prin turnee de cite 4 sau 6 
echipe pe mai multe serii ; mai 
multe tururi cu mai puține e- 
chipe și cu pauze de 2 săptă- 
mîni etc.

Din noianul de bune intenții, 
Biroul federal a selecționat pro
punerea cea mai realistă : du
blarea jocurilor în cadrul ace
leiași formule de campionat 
național uzitată in prezent. S-ar 
putea juca atit simbăta după- 
amiază cit și duminica diminea
ța cu același adversar și în ca
drul aceleiași etape și depla
sări.

Avantajele sînt multiple: în 
loc de 22 de jocuri vom avea 
44 pe parcursul aceleiași pe
rioade calendaristice ; vor juca 
mai mulți jucători (în special

în 
da

este

pro- 
me-

Insă

Octav DIMITRIU
secretar general al F.R. Baschet prof. Emilia NF.GULESCU

■ în meci restanță de di
vizia A, pe terenul din Par
cul Copilului : Grivița Roșie 
— Constructorul 22—6 (0—6). 
Au înscris Balcan (3 încer
cări), Wusek (2 drop-goaluri), 
Țibuleac (2 transformări), 
Batter (o încercare) pentru în
vingători, Antimoianu (o lo
vitură de pedeapsă) și Meiu 
C' drop-goal) pentru Con
structorul. A arbitrat bine Th. 
Witting.

STEFAN CHITU SI CRISTIAN DOVIDS
M OTOCROS

LâVODERM
emulsie alcoolicii pentru curățirea miinilor de impurități 
(uleiuri, unsori, vopsea proaspătă, rugină etc.). Practic înlo
cuind excelent scaunul, apo și prosopul. Utilizabil în orice loc 
și în orice cond i, curăță mîinile în maximum 2 minute.

La actuala ediție a campio
natului mondial de motocros 
(cl. 250 cmc) federația de spe
cialitate din țara noastră i-a 
Înscris pe alergătorii Ștefan 
Chițu (Steaua) și Cristian Do- 
vids (Metalul).

Spre deosebire de anul tre
cut cînd sportivii români au 
evoluat numai la două etape 
ale C.M. (cele de la Trzic și 
Holice) de data aceasta ei 
vor lua startul la 4 etape și 
anume : Barcelona (Spania) la 
13 aprilie, Payene (Elveția) — 
20 aprilie, Trzic (Iugoslavia) 
— 27 aprilie și Holice (Ceho
slovacia) — 4 mai.

Tot în această perioadă, vor 
participa la 6 concursuri in
ternaționale (cl. 500 cmc) și 
motocrosiștii Ovidiu Puiu 
(Steagul roșu Brașov) și Er
vin Seiler (Metalul).

UWODERM
de vîniare la magazinele O.C.L, din tara, in tuburi a 60 gr 
conținut net.

UVOBERM
produi al întreprinderi) „METALOCHIM' Brasov.

NU NUMAI

PRIMA VARA
Cortina se pregătește să co

boare peste întrecerile Iernii. A 
rămas de rostit epilogul unor 
curse de primăvară, antrenante, 
ușoare, de destindere șl biruință; 
de sărbătorire a Învingătorilor.

Acum, cînd toată lumea se 
pregătește să tragă concluziile, 
ne parvin vești îmbucurătoare 
despre isprăvile „alpinilor" noș
tri peste hotare. Aflăm că Tă
băraș șl Gohn s-au clasat foarte 
bine în Italia, că Dan Cristea, 
Brenci și Munteanu, excelențl 
tn trofeul „Maurienne" (Franța) 
au reținut asupra lor privirile 
specialiștilor șl adversarilor, că 
Gh. Vulpe pe Vitoșa, in Bulga
ria, în absența titularilor din 
națională șl în primul său an 
de senlorat, s-a bătut de la egal 
cu virtuoși recunoscuți ' ' '
lui alpin.

Surpriză ? Nicidecum, 
văzută, era așteptată 
breșă a schiului nostru 
Ierarhia stabilită a 
continentale. Nu s-a descoperit 
sau Inventat o tehnică nouă, și 
nu este ' • ■ - ..........
Este o 
să mai 
că prin 
făcut o 
a cursei, că au descoperit un 
anumit număr de realități care 
au fost dintotdeauna la tnde- 
mîna tuturor, produs al unei 
rodări Îndelungate. Au aflat, de 
pildă, că orice căutare antre
nează după sine o Încetinire, un 
eventual dezechilibru șl, în orice 
caz, o scădere a ritmului, a ela
nului. că, pentru o alunecare 
optimă, schiurile trebuie ținute 
pe lat pe zăpadă, că uneori un 
viraj mai larg, dar alunecat, 
este preferabil liniei drepte, 
urmată de un viraj brusc : că. 
pentru a schia repede, trebuie ca 
schiurile să rămînă pe cît po
sibil deasupra zăpezii. Deci, să 
schieze ușor, foarte ușor, fără 
bruschețe și durități. deoarece 
zăpada sau, mai exact, viteza 
nu suportă violențe, iar aerodi- 
namismul în schi, ca Și în auto
mobilism sau aviație, are un cu
vînt greu de spus. Au mat aflat 
cg cursele nu se cîștigă în por
țiunile grele — porțiuni cheie — 
unde toți concurenții trec aproa
pe în mod asemănător și unde 
modificările de ritm sint foarte 
riscante cl; dimpotrivă, în por
țiunile ușoare — false platouri 
— printr-o alunecare superioară 
$1 folosirea judicioasă a avan
tajelor pe care le aduce o po
ziție aerodinamică bine păstrată: 
că fiecare pîrtle, tn funcție de 
configurația terenului, de viteză, 
de calitățile schiorului șl sta
rea zăpezii, are o linie de masă 
Ideală care trebuie căutată 
găsită în antrenamente, 
zezi un loc In fruntea 
men tulul.

Am mulți prieteni șl 
euți care, împreună cu

ai schiu-

Era pre- 
această 

alpin în 
valorilor

vorba nici de vrăjitorie, 
afirmare care nu putea 
tntîrzie. Personal cred 
muncă și răbdare și-au 
experiență personală 

că au descoperit

Șl dacă vi- 
clasa-

cunos- 
. _  .   mine,

s-au bucurat de succesele alpi
nilor noștri. Toți se Întreabă

oameni care 
sezon, ne 
comportarea 

începutul 
tn perioada

însă, de ce aceiași 
acum la sfîrșit de 
aduc bucurii prin 
lor, nu reușesc la 
sau mijlocul iernii, 
concursurilor cu rezonanță spor
tivă și în aceeași companie se
lectă, decît rezultate mediocre 
și uneori submediocre ?

Nu este prima generație de 
schiori români care se afirmă, 
pe plan internațional în con
cursuri situate spre sfîrșitul se
zonului. întotdeauna, cele mai 
bune rezultate ale noastre au 
fost obținute în această perioadă.

Noi nu avem munți de peste 
3 OOo m, care să păstreze în văi 

sau ninsori tim- 
posibilitatea

zăpezi eterne, 
purii care să dea ,__________
acomodării și mai ales antrena
mentului celor trei probe, sla
lom, uriaș și coborire, de la 
jumătatea lui octombrie — 1
noiembrie. Nu au fost singulare 
cazurile cînd schiorii noștri au 
abordat primele concursuri inter
naționale (15—25 decembrie) fără 
să fi efectuat în întregime nici 
o coborire, ci numai porțiuni de 

Intrau. de 
șl re 

Două 
era to-

slalom sail uriaș. ____
fapt, în luptă nepregătiți 
zultatele le cunoaștem, 
luni mai tîrziu, situația 
tal diferită.

Fără îndoială că nu 
schimba condițiile climatice 
la noi din țară și nici nu avem 
șanse să modificăm calendarul 
internațional.

Personal, cred, însă, că putem 
face ceva pentru echipa națio
nală tn anii în care urmărim 
nu numai prezență, ci si rezul
tate la marile competiții inter
naționale.

Cred că planul de pregătire 
pentru echipa națională poate fi 
structurat deosebit. Vara și în
ceputul toamnei — sporturi com
plementare. de întreținere sau 
dezvoltare a unor calități defi
citare ; toamna, cîteva stagii 
succesive de pregătire fizică pe 
uscat — de mare intensitate sl
eit mai timpuriu, ieșirea pe ză
padă. Nu este suficientă alune
carea pe porțiuni scurte, limi
tate. la viteze medii, sau pe 
trasee de slalom sau uriaș. 
Aceasta este doar prima etapă; 
care, tn mod obligatoriu, tre
buie urmată de antrenamente 
In condițiile de concurs pe tra
see complete șl viteze maxi
male (la nai sau peste graniță).

Iii mod practic, abordarea 
primelor concursuri, trebuie să-i 
găsească cu antrenamentul în
cheiat, participarea la competi
ții, din localitate tn localitate 
presupuntnd numai cunoașterea 
noilor trasee, speculații tactice 
și menținerea formei.

Procedtnd așa, vom avea sa
tisfacția să aflăm rezultate îm
bucurătoare ale schiorilor noștri 
și In marile curse de la începu
tul șl mijlocul iernii.

Mihai BÎRA

putem 
- de
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FATĂ IN față
AJB.A. TG. MUREȘ : So- 

lyom — Șle*m, Dondof, 
Toth, Czako, Dodu, Lungu, 
Lucaci; Mureșan, Slko, 
Rakd.

U.T.A. ț Gomea , — Klss, 
Bacoș, Pojonl, Bodea, Si
ma, Lereter, Șchlopu, Do- 
mlda, Axente, Moț.

Va arbitra t V. Dumitres
cu (București ) — ajutat 
la Hnie de L Drăghid șl 
C. Iaăcescu.

PROGRESUL t Manta 
(Mîndru) — V. Popescu, 
Măndolu, Grama, Ad. 0on- 
atantlnescu, Neacșu, Bel- 
deanu, Matei, Matelanu, 
Oaldl, Tarălungl.

CRIȘUL 5 Catona — 
logh, Serfdzd, Sărac, 
povlcl, Dărăban, Codș, 
meț. Kun L Kun 
traseu.

Va arbitra s O. 
(Craiova) — ajutat
de Al. Ene fl C. Savu.

n.

Ba- 
Po-
To-Pa-

Comșa 
la lini»

TARUL? Uțu (Ștefănes- 
cu) — Pleșa,- Ttlvescu, Ma- 
reș, Dumbravă, Antonescu, 
Koszka, Sasu, lancu, Tufan 
(Nlchlti), Kallo.

r.c. ARGEȘ : Ion Vâsli» 
— Pădulete, Barbu, Vlad, 
Ivan I, Prepurgel, 
Kraus, Țuroan, 
Jercan.

Olteanu,. 
Dobrin,

Popo vid

y, \ 
¥ >I •N

---- --.---------------------------------- Spoitul

ULTIMELE VEȘTI
• Nimic nou la Tg. Mureș I Antrena

mente zilnice în care antrenorul Bone a 
pus un deosebit accent pe activizarea li
niei de atac, deficitară în acest retur. Nu 
va juca, în continuare, Tîmpănaru. 
(I. PĂUȘ — coresp. principal).

• Textiliștii arădeni se deplasează la 
Tg. Mureș, după o înfrângere care a făcut 
ca avansul față de Dinamo, să scadă la 
5 puncte. Antrenorul Dumitrescu are pro
bleme, în plus, și cu alcătuirea formației, 
deoarece Petescu e încă accidentat, Birău 
bolnav, iar Broșovschi e la Cannes !

• „Bancarii' au jucat joi cu echipa sue
deză K. B. Karlskoga și au învins cu 1—0 
prin golul înscris în min. 82 de Beldeanu. 
Antrenorul Drăgușin ne anunță aceeași 
formație pentru meciul cu Crișul.

• Miercuri, Crișul a susținut un meci 
de verificare în compania echipei de ca
tegoria C, Dacia Oradea pe care băieții 
lui Ferenczi au învins-o cu 4—2 (2—1). 
La acest meci ca și la antrenamentul de 
joi, Lucaci, Suciu, Baumgartner și 
E. Naghi au fost spectatori, fiind acciden
tați. (ILIE GHIȘA, coresp. principal).

O Pregătiri asidue la Constanța. Antre
namente zilnice. Joi, Farul a susținut un 
meci de antrenament cu fruntașa seriei 
a III-a a diviziei C, I.M.U. Medgidia. 
Scor 5—0 (2—0) pentru Farul. Pentru du
minică se anunță ca incertă folosirea lui 
Ștefănescu și Tufan, ușor gripați. 
(C. POPA — coresp. principal).

PĂRERILE CRONICARILOR
Liderul joacă din nou „afară". Duminica tre

cută la București, mîine la Tg. Mureș. Grele 
examene. In acest meci, va fi interesant de ur
mărit dacă înaintașii echipei locale au reușit 
să iasă din impasul în care se află la capitolul 
eficacitate (în trei jocuri disputate acasă, mu
reșenii au pierdut unul cu Rapid și le-au cîș
tigat pe celelalte două grație unor penalty-uri) 
Or, dacă treburile nu s-au îndreptat, cu toate 
indisponibilitățile de lot ale U.T.A.-ei, e greu 
de crezut ca ulciorul să meargă încă o dată.. 
Deci, „X". (CONSTANTIN ALEXE)

De o parte, un „puncher" : Progresul. O 
echipă care știe să lupte și să „lovească", acu- 
mulînd astfel punctele necesare victoriei (de ' 
cele mai multe ori, unul singur.')... De cealaltă J 
parte, un „stilist": Crișul. O echipă care în- ț 
cearcă să-și facă drum spre poarta adversă mai , 
puțin prin forță și elan, și mai mult prin mij- ‘ 
loace tehnice. Jucînd acasă și neavînd proble- ț 
me psihologice speciale, datorită locului pe care ( 
îl ocupă în clasament, Progresul poate aborda 
întîlnirea de mîine cu mat multă siguranță de- ‘ 
cit Crișul, care s-a îndepărtat de zona retrogra- j 
dării, dar n-a atins încă una mai sigură. , 
(JACK BERARIU)

Paf.- a 3-â

rf

Va arbitra: Gh.
(București) — ajutat la li
nie de Gh. Motorga șl Ște
fan Lazăr,

• în această sfiptămînă, elevi! lui Bă- 
lănescu și Ianovschi, au pus accentul, la 
antrenamente, pe corijarea unor deficiențe 
tehnice. Jocul de la Rm. Vîlcea (unde au 
pierdut cu 1—0) a fost mai mult un joc- 
școală, fiind întrebuințați toți jucătorii din 
lot. (ILIE FEȚEANU — coresp. principal).

Farul: locul 13 — puncte 18. F. O. Argeș: 
local 15 — puncte 17.

Iată niște cifre ce-și vor pune amprenta asu
pra acestei partide, pe care o bănuim deosebit 
de aprigă. (Ceea ce nu exclude, însă, fair-play- 
ul!). 22 de jucători vor dansa pe un vulcan în
cins, dornici să dea totul pentru obținerea vic
toriei. Farul se bucură de avantajul terenului, 
dar argeșenii se prezintă 
cendentul moral creat de 
cutive.

Cine va obține cîștig de 
sfîrșitul minutului 90. Cert este că echipa în- I 
frîntă va părăsi terenul cu mai puține speranțe | 
în lupta aspră pentru evitarea retrogradării. . 
(G. MIHALACHE)

cauză, vom vedea la

la Constanța cu as- 
două succese conse-

DINAMO

) neînvins și la Arad ? 9 Se va reabilita Petrolul după 2 infringeri consecutive ? \
S ® Meci de tradifie la poalele Feleacului fi partidă „pe muche de cufit" pe malul Mării...

VAGONUL : Matache
— Mlhăllescu, Boroș, Pop, 
Mihal, chlvu, Dvorjak, Stă- 
noale, Dembrovachl, Adam, 
Macavei (Sftrlogea).

RAPID : Răducanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan, Grea- 
vu, Angelescu (Dinu), Du
mitru, Năsturescu, Neagu, 
Oct. Popescu, codreanu.

Va arbitra : C. Nlțescu 
(Sibiu) — ajutat la linia da 
P. Sotlr șl N. Barna.

DINAMO BUCUREȘTI s 
Datcu — Crăclunescu, Boc, 
Stoentescu, Ștefan, Gher- 
gheli. Dinu, Sălceanu, Fră 
țllt, Naghi, Lueescu.

DINAMO BACAU ; GhlțS 
— Maghiar, Nunwelller TV, 
Vellcu, David, Vătafu, Ne- 
delcu, Ene Daniel, Dem- 
brovschl, Rugiubel, Băluțâ.

Va arbitra : N. Cursaru 
(Ploiești) — ajutat la linie 
de Em. Vlalculescu șl M. 
Marlndu.

iU“ CLUJ : Moldovan — 
Crețu, Pexa, Solomon, clm- 
peanu. Anca, Neșu, Ulfă- 
leanu, Mustățea, Oprea, 
Barbu.

STEAUA ! Suciu — Săt- 
măreanu, D. Nlcolae, Hăl- 
măgeanu, Vlgu, Tătaru H, 
Negrea, Pantea, Volnea, 
Dumltrlu ni, Crelnlceanu.

Va arbitra i Mircea Ro
taru (lași) — ajutat la li
nie de V. Liga șl T. Leca.

n PETROLUL : Mihal lo
ji nescu — Gruber, N. lones- 
l) cu, Pal, Mocanu, luhasz, 
V Dincuțâ, Grozea, Drldea, 
W Pavlovlci, Moldoveanu (O- 
K prișan).
\ UNIVERSITATEA CRA-
y IOVA : Gaboraș — Nlcu- 
A' leseu, Deselnlcu (Bltlan), 
y Mincă, Velea, Strîmbeanu, 
A Ivan, Nlță, Neagu (Bălan), 
y Oblemenco, Martlnovld.
y Va arbitra : C. Petrea
n (București) — ajutat la 11- 
y nie de C. Ghemlngean șl 
n Gr Blrsan.

N JIUL: Stan — Talpal, 
t Georgevlcl; Georgescu, Ml- 
y hai, R. Popa, Sandu, Pe- 
A ronescu, Cotormanl, Llbar- 
S dl, Naldln.

POLITEHNICA IAȘI : 
Constantlnescu — Lupea, 
lanul, Stolcescu, Deleanu, 
Ștefănescu, Contardo, Cu- 
perman, Lupulescu, Vornl- 
cu, Goleac.

Va 
(Km. 
linie 
Rus

arbitra : Al. Alexe
Vîlcea) — ajutat la 
de V. Mesaroș șl L
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• Săptămâna aceasta, jucătorii echiipel 
Vagonul au munoit foarte mult la antre
namente și speră să obțină o victorie care 
să întrerupă „seria' Rapidului.

O Feroviarii, în special cei din linia de 
atac, au dovedit o bună dispoziție în me
ciul de 
ral M. 
un nou 
— Oct

joi, cu Sokol Saratov. Antreno- 
Bărbulescu va încerca duminică 
cuplu de atacanți centrali. Neagu 
Popescu.

'• Antrenorul B. Marian nu a avut la 
dispoziție toți jucătorii în această săptă
mînă, din cauza jocului de la Istanbul. 
După toate probabilitățile, locul lui Du- 
mitrache (accidentat miercuri, la umăr) 
va fi luat de Naghi,
• Dinamoviștii băcăuani au jucat joi, 

la Buzău în compania echipei locale Șoi
mii. Scor 3—2 (0—0) pentru Dinamo, prin 
golurile înscrise de Nedelcu, D. Ene și 
Rugiubei. Antrenorul Nicușor anunță o 
singură modificare pentru duminică: 
Maghiar în locul lui Kiss. (M. DUMITRU 
— coresp.).

• Studenții clujeni s-au antrenat joi 
„în familie”, jucînd cu echipa de tineret. 
Nu se anunță nici o schimbare în forma
ție pentru meciul de duminică.

• Fotbaliștii militari deplasează la Cluj 
întreaga garnitură în speranța unui re
zultat bun, care ar urma să confirme tra
diția. în vederea meciului cu „U“, cam
pionii s-au antrenat zilnic cu o grijă 
6peciară pentru omogenizarea liniei de 
atac.

• în vederea meciului de duminică și 
în urma poziției precare pe care o au în 
clasament, fotbaliștii de la Petrolul s-au 
antrenat asiduu în această săptămînă, ho- 
tărîți să obțină victoria. Fiind mulțumit 
de jocul de la Pitești, antrenorul Oană 
nu va efectua nici o modificare în forma
ție. (A. VLASCEANU — coresp.).

O înaintea meciului cu Petrolul, uni
versitarii din Craiova au făcut un ultim 
antrenament, jucînd cu echipa de juniori 
Electroputere pe care au întrecut-o cu 
2—0 (2—0). (T. COSTIN — coresp.).

• Jiul a susținut un meci de antre
nament joi cu fruntașa seriei a V-a a 
diviziei C, Știința Petroșeni. Minerii, în 
formă bună, au cîștigat cu 5—0 prin go
lurile înscrise de Naidin (2), Libardj (2) și 
Achirn. Antrenorul Ozon speră într-o 
nouă victorie, pe teren propriu, a elevi
lor lui. (ȘT. KONICSKA — coresp.).

© în drum spre Petroșeni, ieșenii s-au 
oprit joi la Mediaș, unde au jucat cu Gaz 
metan, din divizia B. Scor 2—0 (0—0) 
pentru gazde, după un joc în care Poli
tehnica a evoluat destul de slab. Nu se 
anunță nici o schimbare în formația ie
șeană față de aceea care a evoluat la Tg. 
Mureș. (Z. RÎȘNOVEANU — coresp.).

Față în față, pe malurile Mureșului, ultima V 
clasată, echipa a cărei rămînere în prima dwi- S 
zie este tot mai mult de domeniul fanteziei'', și L 
Rapid, performera acestui retur, realizatoarea 'i 
a două victorii-surpriză in deplasare. Va con- y 
tinua Rapidul cursa fără „halte" ? FOrma con- 
stant bună a lui Răducanu și Dan Coe — „stil- 1 
pii" apărării Grandului. precum și dorința iui \ 
Năsturescu de a îmbrăca tricoul cu nr. 7 la 1 
Atena — sînt tot atîtea argumente pentru un 
răspuns pozitiv. Dar Vagonul ? De partea ară- i 
denilor, eternul „mingea e rotundă" și adevărul 5 
că e greu să pierzi cînd... nu mai ai nimic de } 
pierdut. (OVIDIU IOANIȚOAIA)

Ora 9 00, Stadionul Progre
sul II (str. Dr. Staicovici): 
Progresul București — Crișul 
Oradea (tineret-rezerve);

Ora 11.00, Stadionul Repu
blicii : Progresul București — 
Crișul Oradea (divizia A);

Ora 11.00, Stadionul Poli
tehnica : Politehnica Bucu
rești — Metrom Brașov (di
vizia B) ;

Ora 11.00,, Terenul Sirena f 
Sirena București — Olimpia 
Giurgiu (divizia C);

Ora 11.00, Terenul T.U.G. 
(șoseaua Giurgiului): Autobu
zul București — I.M.U. Med
gidia (divizia C);

Ora 11.00, Terenul Voința i 
Voința București — Caraima- 
nul Bușteni (divizia C);

Ora 14.45, Stadionul Dina
mo i Dinamo București — 
Dinamo Bacău (tineret-rezer
ve) ;

Ora 16.30, Dinamo Bucu
rești — Dinamo Bacău (divi
zia A).

(REPREZENTATIVE ȘCOLARE)
2-1 (2-0)

Cele două team-uri dinamoviste, egale la nu- V 
mărul de puncte — 23 (și la numărul de goluri y 
primite, tot 23), se întîlnesc în Capitală într-un A 
meci în care bucureștenii nu pot scăpa, teore- \ 
tic, victoria. Din numeroasele argumente care V 
susțin această teză, vom aminti doar două: va- y 
loarea superioară a echipei gazdă și marele său A 
apetit pentru goluri, oglindit și de elementul X 
activ al golaverajului — 39, cel mai mare din V 
prima divizie a țării. Așadar, pronostic solist Q 
„1“, în pofida rezistenței celor doi stîlpi ai ri 
apărării băcăuane, Ghiță și Lică Nunweiller. î) 
(R. BALABAN) \

IN DRIBLING

SOFIA, 4 (prin telefon). — 
întîlnirea dintre reprezentati
vele școlare care a avut Ioc 
pe stadionul Osogovo din Kin- 
studil, a luat sfîrșit cu victo
ria echipei gazdă. Scorul a 
fost deschis în min. 2 
Slavi Damianov. în min. 
Gabriel Sandu, printr-un 
togol, a mărit scorul în 
voarea echipei bulgare, 
sfîrșitul reprizei a doua 
Stan a marcat reducînd scorul 
la 2—1.

de
10, 

au- 
fa-
1^ 
G.

Toma HRISTOV

PE STADIOANELE LUMII
Otto Gloria

își pierde gloria

Hoți...

• ••

nesportivi!
CONCURSUL

DE CÎNTECE

Universitatea Cluj și Steaua, două rivale de 
mulți ani, ale căror confruntări au dat naștere 
unor dispute acerbe în orașul de pe malul So
meșului, se vor angaja cu tot focul și de această 
dată, pentru a nu dezminți regula. Se anunță 
un meci atractiv care, în ciuda faptului că va 
fi televizat, va stîrni un deosebii interes în 
marea masă de iubitori ai fotbalului de la poa
lele Feleacului care, în cursa pentru cîștigarea 
„Trofeului Petschowschi", vor susține frenetic 
nu numai echipa favorită, ci și spectacolul în 
sine. Prin simplă impresie, indic pronostic 
„1—2". (TEO IONESCU)

Un meci de mare atracție, care va umple tri- ) 
bunele în orașul aurului negru. Pe ce ne ba- 
zăm ? Pe dorința vie a lui Mihai Ionescu, Mo- 1 
canu și Dridea, foștii titulari ai naționalei (o ■ 
tempora I) de a-și scoate echipa din 'zona peri- y 
culoasă. pe ambiția coechipierilor lui Oble- 
menco, interesați să-și reocupe fotoliul cu nr. 2. (

Desigur, prima șansă este de partea localni- J 
cilor, care au făcut un joc bun și duminică la \ 
Pitești. Dar, cum în aceeași etapă și Universi- ( 
tatea Craiova a pus serioase probleme Stelei, la [ 
București, lucrurile se mai complică puțin... ? 
(G. NICOLAESCU) \

Un nou antrenor reputat 
este tot mai mult victima a- 
tacurilor în presă. După cî
teva insuccese ale reprezenta
tivei Portugaliei și după ul
tima .pasă neagră" a Benfi- 
căi — 0—3 la Paris, cu Ajax, 
și înfrîngere, surprinzătoare, 
în fața modestei Guimaraes — 
sute de „socios" dezamăgiți 
solicită cu insistență demisia 
lui Otto Gloria.

„în ciuda faptului că Glo
ria are un contract cu fede
rația pînă în august 1970, se 
pare că antrenorul își petre
ce ultimele zile la cîrma re
prezentativei lusitane" — 
menționează ziarul ,A Boia".

De o soartă și mai ingrată 
se bucură Otto Gloria în O- 
landa, unde ziariștii nu-1 iartă 
pentru acea declarație încre
zătoare făcută înaintea me
ciului de la Paris : .Batem cu 
3—0 !“

„Domnul Gloria — scrie 
presa olandeză — este un ex
celent ghicitor. Domnia sa a 
ghicit excelent scorul. Numai 
echipa n-a ghicit-o domnul 
Gloria ! De, se întîmplă și la 
casc mai mari..."

Petroșenii vor găzdui un meci care se anunță 
deosebit de interesant. Se întîlnesc două echipe 
care în ultima etapă au obținut rezultate... 
opuse: Jiul Petroșeni — victorie pe teren pro
priu și Politehnica Iași — înfrîngere în depla
sare. Motive care fac ca partida să crească în 
interes. Minerii vor să-și confirme forma bună 
din ultima vreme, deci țintesc victoria. Va fi 
desigur un joc foarte greu, deoarece ieșenii vor 
lupta din răsputeri pentru a obține măcar un 
punct. Inflăcărații suporteri ai Jiului sînt însă 
convinși că vor asista la a doua victorie conse
cutivă a echipei lor. (S. BĂLO1 și ȘT. KCNIC- 
KA — coresp.)

ÎNTRECERILE fotbaliștilor 
JUNIORI

PARTS, 4 (Agerpres). — în 
ziua a doua a turneului inter
național de fotbal (juniori) de 
la Cannes, selecționata Israe
lului a învins cu 1—0 forma
ția engleză Chelsea. într-un 
alt joc, reprezentativa Franței 
a terminat la egalitate 0—0 
cu echipa Internazionale Mi
lano. Fotbaliștii francezi s-au 
calificat datorită raportului 
de cornere favorabil.

Se știe cît de mult a fost 
supus, în ultimul timp, cri
ticilor de tot felul cunoscutul 
manager britanic, Sir Alf Ram
sey, cel care a adus Angliei 
satisfacția fotbalistică supre
mă : titlul mondial. „Capete 
de acuzare”: refuzul obstinat 
față de infuzia elementului tî- 
năr, păstrarea unul stil de joc 
învechit, devenit familiar tu
turor adversarilor, lăsarea în 
afara lotului a marelui jucă- 
tor-șoc, Jimmy Greaves.

Tuturor acestor elemente — 
e drept, atacabile — li s-au a- 
dăugat șl cîteva rezultate ne
favorabile — între care două 
draw-uri, pe teren propriu, cu 
reprezentativele Bulgariei 
României — care i-au făcut Iul 
Ramsey și mal grea viața...

Recent însă, se părea că 
Fortuna i-a zîmbit din nou, 
elevii Iul decimînd literalmen
te, în fața a 100 000 de fard, în 
„templul" de pe Wembley, re
prezentativa Franței: 5—0 I

Bucuria celebrului manager 
a fost însă de scurtă durată 
căci ajuns acasă după această 
prestigioasă izbîndă, Ramsey a 
constatat că în lipsă fusese 
„căutat" de o bandă de hoți, 
care alături de bijuterii șl 
tablouri își însușiseră și eîte- 
va amintiri sportive, scumpe 
proprietarului: medalii, pla
chete, fanioane...

De unde se vede că în An
glia hoții sînt tare... nesportivi!

Ov. IOANIȚOAIA

PE

DE

Și

•>

TEMA

SPORT
constituit pentruJuriul

aprecierea lucrărilor de
puse la concursul de cîn- 
tece pe temă de sport a 
considerat că piesele 
zentate nu întrunesc 
tățile necesare spre 
premiate.

Au fost remarcate 
lucrări care sînt propuse 
GNEFS spre achizițio
nare și difuzare i
1.

pre* 
cali- 
a fi

cinci

„Mens Sana in corpore 
sano“ i muzica Lulu O- 
rescu — 
fan Tita ;
„In orice pisc mai e o 
treaptă" i
Lerescu — versurile Do
rina Bădescu ;
„Pentru-ale noastre dragi 
culori" i muzica Adal
bert Winkler — versu
rile Sonstantin Cîrjan ; 
„Sulbrile echipei noas
tre" i muzica Cornel 
Trăilescu — versurile 
Constantin Cîrjan ;

5. '„Sulorile noastre" i mu
zica Flerentin Delmar 
— versurile Aurel Felea.

versurile Ște-

2.

3.

4.

muzica Emil

UNDE MERGEM?
AZI

LOTO
Ctștigătorii autoturismelor șl 

excursiilor atribuite prin tragere 
la sorți la concursul excepțional 
PRONOEXPRES din 23 martie.

Categoria a V-a : (5 autoturis
me) — 2 „Dacia 1100“ Popescu 
Mihalache — Miercurea Cluc ; 
Berbece Dumitru — București ; 
1 „Moskvlci 408“ cu 4 faruri șl 
radio : Pal loan — Buziaș ; 1
„Skoda 1000 M. B.“ : Chiujdea 
Ioan — Brașov ; 1. „Trabant
601“ : Angheloiu Gheorghe — Pe
troșeni.

Categoria a Vl-a : (5 autoturis
me) — 2 „Dacia 1100“ : Magda 
Petre — Ploiești, Iakab Simion — 
Cluj ; 1 „Moskvici 408“ cu 4 fa
ruri și radio : Grecu Gheorghe — 
București ; 1 „Skoda 1000 M.B.“ : 
Lengel Tiihoton — București ; 1 
„Trabant 601“ : Herfurt Olga — 
București.

Categoria a V-a : 
în Austria) : 1.
Mihail — Pitești ; 2. 
hai — București ; 3. 
loan — București ; 4. 
llu — Cluj ' " '
Constanța ;
— Ploiești , ,. r.ipmu 
Brăila ; 8. Roxanda Floarea — C. 
Lung jud. Suceava ; 9. Niculescu 
petre — București ; 10. Mocanu 
Vasile — Birlad ; 11. Văsil Ale
xandru — București ; 12. Dani
Ludovic — corn. Dorobanț Jud. 
Arad ; 13. lordăchlolu Ștefan — 
corn. Vîrteșoiu jud.
14. Ungureanu Drăgan — Ploiești 
15 Pădureanu Mircea — Deva 
ie,'. Prodan Dumitru — Botoșani 
17. Bolocan Nicolae — Bucu
rești ; 18. Stoica Ion — Mogoșanl- 
Găiești ; 19. Sandor Layos —
Miercurea Cluc ; 20. Svet Olga — 
Petroșeni • 21. Vomlr Sabina — 
Brașov ; 22. Tohăneanu Ion —

PRONOSPORT
Sala Progresul, de 
Medicina București 
București (A, f) î 

— Viitorul (B, f);

(50 excursii 
Dumitrescu 
Tudor Mi- 
Cristoreanu 

. Bartha Iu- 
5. Gologan Virgil — 

6. Petrescu Dumitru 
7. Pirpiliu loan —

Vrancea ;

— Deva ;

Constanța : 23. Dumitrescu Vlr-
glllu — Craiova ; 24. Hodoș A- 
mellca — București ; 25. Merlan 
loan — Piatra Neamț ; 26. lones- 
cu Aurelian — București ; 27. 
Nan Marioara — București ; 28. 
Acșlnescu Ștefan — Bălleștl ; 29. 
Moloca Florea — Rodna ; 30.
Sajgo Martin — Cluj ; 31. Cojo- 
caru Tudor — Bala Mare ; 32. 
Lux Iosif — Timișoara ; 33. Ghi
ță Petre — com. Modelu jud. 
Ialomița ; 34. Soare Constantin
— Slatina ; 35. Dunca Adalbert
— București ; 36. Tompea Trifan
— Tg. Mureș ; 37. Păpușoiu Ma
rin — București ; 38. Oprea ște
fan — comuna Brăneștj jud. Il
fov ; 39. Szabo Luiza — Turda ;
40. Zana Nicolae — Bala Mare ;
41. Dîrinea Gheorghe — Ocnele 
Mari ; 42. Ozias Naftuli — Pan- 
ciu : 43. Răileanu Petre — Con
stanța ; 44. Mocanu Stan — Bră
ila ; 45. Goga Vasile — București; 
46. Ghldlr Mitra — Craiova ; 47. 
Băluță Ion — Oradea ; 48. Bart- 
halis Iosef — Cluj ; 40. Bărbu- 
lescu Nlcolae — Făgăraș jud. 
Brașov ; 50. Alexandrescu Aristo- 
tel — Ploiești.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO A PRI

MĂVERII DIN 4 APRILIE
Extragerea I obișnuită : 53 84 

59 50 9 58 12 30 43 74 68 61. Fond 
de premii (provizoriu) : 990 254
lei.

Extragerea a Il-a obișnuită : 
54 42 26 29 Fond de premii (pro
vizoriu) : 1 088 601 lei, din care
273 249 lei report categoria A.

Extragerea suplimentară :
34 11 24 65 9 15 61 68 83 5 2.

Extragerea specială : 80 59 26 
15 75 31. Fond general de premii 
(provizoriu) : 3 968 218 lei
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• Ilie Oană ne 
spunea, zilele trecute 
„Petrolul nu s-a pă
călit luîndu-1 
PAVLOVICI. 
internațional 
vreo 10 kg, 
nou alura 
prim, iar jocul lui se 
întărește duminică de 
duminică. Aștept să 
înceapă să dea 
luri. Cred că 
este mai ales 
de o problemă 
logică. Cînd o să-și 
dea definitiv drumul, 
va redeveni „punche- 
rul“ de altădată”.

• Corespondentul 
nostru Ion Popescu 
de la Ploiești 
trimis o scurtă 
tolă în care 
trista istorie 
țiilor dintre 
Petrolul și... numele 
Pop. Acum cîțiva ani, 
arbitrul Gavrilă POP 
(din Brașov) a acor
dat un 11 m gratuit 
echipei Dinamo Bucu
rești într-un joc eu 
formația ploieșteană, 
hotărînd astfel victo
ria bucureștenllor. Un 
alt med, disputat la 
Petroșeni, în care

pe
Fostul 

a slăbit 
are din 
de june

și g» 
la el 
vorba 
psiho-

a

ne-a 
epis- 

evocă 
rela- 

echipa

gazdele au cîștigat cu 
1—0, a avut ca erou 
negativ pe arbitrul A. 
POP (din Oradea) ca
re a condus cu păr
tinire acest joc, fi
ind, de altfel, sus
pendat pentru acest 
motiv. Ultimul „epi-

Cagliari, presa italia
nă de specialitate i-a 
găsit un nume origi
nal : „filozoful”. Cum 
la ora actuală echipa 
lui este angajată di
rect în lupta pentru 
titlu, Scopigno a fost 
întrebat de ziaristul

înclina el balanța cu 
șanse !“.

Filozofic răspuns...
• O

P.T.T.R. 
aceasta, 
sori 
luat 
ului.
„■

INDISCREȚII
9

sod Pop“ s-a consu
mat cu ocazia recen
tului meci Steaua— 
Petrolul. Viciile aces
tui arbitraj sînt încă 
proaspete în mintea 
tuturor.

Ce-ar mai fi de a- 
dăugat 7 Poate lista 
completă a Pop-ilor 
din nomenclatorul 
Colegiului de arbitri. 
Să știe Petrolul pe 
cine să mai recuze...
• Antrenorului 

SCOPIGNO, de la

Gino Palumbo ce pă
rere are despre șan
sele principalelor pre
tendente la cîștigarea 
campionatului. Răs
punsul antrenorului a 
fost următorul: „Fie
care din cele trei e- 
chipe—Cagliari, A.C. 
Milan și Florentina — 
au cîte 30 la sută 
șanse de reușită. Res
tul de 10 la sută este 
în mîinile celui de 
sus... Rămîne de vă
zut în ce parte își va

indiscreție 
Pînă la ora 

zeci de scri- 
telegrame au 

drumul Aachen- 
. Conținutul 

Da mulți ani, 
iule !"

Azi, 5 aprilie.
ta vedetă a Rapidu
lui împlinește 31 de 
ani. E într-adevăr 
imposibil de uitat a- 
cest fiu al Giuleștiu- 
lui, care ne obligă 
prin săptămînalelc-i 
goluri marcate în 
campionatul vest-ger- 
man să ne gîndim la 
el (mai ales acum, 
înaintea meciului de 
la Atena, unde, la 
ultima întîlnire Gre
cia—România, Puiu 
a înscris ambele go
luri ale echipei ro
mâne).

Ce folos însă, dacă 
selecționerii nu aud, 
nu citesc...

Și

lor : 
Pu-

fos-

VOLEI, 
la ora 18 : 
— Rapid 
Progresul . . ..
sala Dinamo, de la ora 17,30 : 
Dinamo — Progresul (A, m). 
Universitatea — A.S.E. (B, f).

BASCHET. Sala Constructo
rul, de Ia ora 17 : Politehnica 
București — Crișul Oradea 
(A. f); Voința București — 
Progresul București (B, m) j 
Voința București — Universi
tatea București (B, f); sala 
Arhitectura, de Ia ora 17,45: 
Arhitectura București — 
Olimpia București (B, f), Rapid 
II — Șc. sp. Ploiești (B, f).

NATAȚIE. Bazinul Floreas- 
ca, de la ora 10 șl 17,30: con
cursul internațional de sări
turi al României.

TIR. Poligonul Dinamo, de 
la ora 9: ultima competiție de 
selecție a trăgătorilor fruntași 
(probele de armă cu glonț); 
poligonul Tunari, de la ora 9 : 
ultima competiție de selecție 
a taleriștilor.

POPICE. Arena Voința, de 
la ora 16: partida internațio
nală de juniori România — 
Cehoslovacia (meGi pe echipe).

BOX. Sala Floreasca, de la 
ora 18,30: finalele campiona
telor naționale.

MÎINE

M. POPESCU VOLEI. Sala Giuleștl, de Ia 
ora 8: Flacăra roșie — Poli- 
tehniea Galați (B, f), I.E.F.S.

— Politehnica Brașov (B, m). 
Semănătoarea — Electropu
tere Craiova (B, m), Construc
ții — Vagonul Ploiești (B, m).

BASCHET. Sala Construc
torul, de Ia ora 9 : I.E.F.S. II 
—Pedagogia Constanța (B, f), 
Constructorul București — 
A.S.A. Cluj (A, f); sala Pro
gresul, de la ora 9 : I.E.F.S. II
— Constructorul Iași (B, m), 
Progresul București — Viito
rul Dorohoi (A, f).

HANDBAL. Teren Dinamo, 
campionatul republican al șco
larilor și juniorilor, ora 9,45 s 
Dinamo — Liceul 2 Tîrgo- 
viște; ora 11: Șa. sp. nr. 3 — 
•Liceul 2 Brașov.

RUGBY. Teren Progresul, de 
la ora 11: Progresul — Gri- 
vița Rosie (div. A).

NATAȚIE. Bazinul Flo
reasca, de la orele 10 și 17,30 : 
concursul internațional de să
rituri al României.

TIR. Poligonul Dinamo, de 
la ora 9 : ultima competiție de 
selecție a trăgătorilor fruntași 
(probele de armă cu glonț); 
poligonul Tunari, de la ora 9 > 
ultima competiție de selecție 
a taleriștilor.

POPICE. Arena Voința, de 
Ia ora 8: România — Ceho
slovacia (juniori) — turneu 
individual.

BOX. Sala Floreasca, ora 10 : 
finalele campionatelor națio
nale.

CICLISM. Ora 10: concurs 
dotat cu trofeul „Circuitul 
Voința* (traseul din cartierul 
Balta Albă).



FINALA IN C.C.E. LA TENIS
DE MASA FEMININ
BUDAPESTA 4 (Agerpres). 

— In returul finalei „Cupei 
campionilor europeni" la tenis 
de masă feminin, echipa Aus- 
senhandel Berlin a dispus cu 
scorul de 5—4 de Ferencvaros 
Budapesta. învingătoare și în 
prima întâlnire (scor 7—2), 
sportivele din R.D.G. și-au 
adjudecat prețiosul trofeu.

BASCHETBALIȘTI ROMÂNI 
LA „CUPA ALBERT 

SCHWEITZER-*
'Ieri a părăsit țara o selec

ționată română de juniori, an
trenată de prof. Vasiie Po
pescu și prof. Petrică Vasiliu, 
care va participa la turneul 
internațional de baschet dotat 
cu „Cupa Albert Schweitzer", 
găzduit de orașul Mannheim 
din R. F. a Germaniei.

\ M?..,

FINALA FBANIA-MAROC
„CUPA NAȚIUNILOR - F. I. R. A“!

Vineri după amiază, la Barce
lona, in semifinalele turneului 
dotat cu „Cupa Națiunilor — 
F.I.RA.", rezervat rugblștilor ju
nior), Franța a întrecut Italia cu 
11—0, confirmînd pronosticurile. 
In schimb, reprezentativa țării 
noastre a terminat la egalitate, 
o—o, cu cea a Marocului. In con
formitate cu criteriile de depar-

Asociația sportivă Grivița Roșie a făcut cadou F. R. Box un frumos gong."lată-l pe antrenorul 
grivițean, G. Cionoiu, înmînînd darul secretarului federației, C. Petroșeneanu

NAȚIONALELE
ț * -
> (Urmare din pag. 1) 

brescu (Dinamo). (La fiecare 
câtegorie, capii de serie figu
rează pe pozițiile 1 și 8).

Mîine dimineață (sala Flo
reasca. ora 10), își vor începe 
disputa reprezentanții catego
riilor muscă, pană și ușoară. 
Amatorii boxului vor putea 
citi în coloanele ziarului nos
tru de mîine programul com
plet al galei. Ținînd seama 
de capacitatea redusă a sălii 
Fioreasca, precum și de cere
rea mare de bilete, F. R. Box 
a hotărît să suspende toate le
gitimațiile de liberă intrare 
cu excepția celor deținute de 
zțariști. Aceștia vor putea lua 
Ids la masa presei numai pe 
baza legitimației și a unui 
tichet special.

.Pugiliștii calificați la fina- 
Jdie campionatelor au sosit în 
Capitală. în general ei abor
dează optimismul, speră 
să «iștige un titlu de cam
pion sau, în orice caz, să se 
claseze printre primii trei la 
categoria lespectivă de greu
tate. Antrenorul metalurgiști- 
lor bucureșteni, Ion Stoiano- 
vici, ne-a declarat că elevului 
său Horst Stumpf nu-i poate

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru turneul 

final al Campionatului re
publican individual de 
box care va avea loc in 
zilele de -12 aprilie a.c. 
in sala Flureasca s-au pus 
tn vînzare la următoarele 
case de bilete; biroul de 
informații CNEFS din str. 
Vasiie Conta nr. 16, Agen
ția din str. Smîrdan nr, 13 
și sala Floreasca.

„Cupa Primăverii” la handbal (f)

Textila Buhuși-Goldberger Budapesta 12-12 (6-7)
BUHUȘI, 4 (prin telefon). 

Vineri au continuat, în locali
tate, jocurile preliminare ale 
turneului internațional de 
handbal feminin dotat cu 
„Cupa primăverii". în partida 
inaugurală echipa Textila, la 
prima evoluție în acest tur
neu, a întîlnit într-un meci 
foarte disputat formația Gold- 
berger Budapesta. Textilistele, 
puternic încurajate de public, 
au deschis scorul, dar imediat 
oaspetele au egalat (min, 2i 
.1—1). în continuare tabela de 
marcaj a indicat egalitate pînă 
în min. 20 (4—4), după care 
handbalistele de la Goldberger 
s-au distanțat terminînd pri
ma repriză cu un avantaj mi
nimi 7—6. La reluare parti
da păstrează aceeași notă de 
dinamism, iar rezultatul se 
menține de multe ori egal 
(7—7; 9—9; 10—10). în final 
scorul rămîne nedecis: 12—12, 
oglindind echilibrul de forțe

LUPTĂTORII NEGUȚ, GABOR Șl VANGHELICI

BUDAPESTA, 4 (prin tele
fon). — Vineri la prînz s-a în
cheiat Turneul internațional 
de lupte (greco-romane și li
bere) la care au participat 
sportivi din șase țări. Trei din
tre luptătorii români, prezenți 
la competiția de la Budapesta 
au avut o comportare bună 
obținînd medalii de bronz i 
N. Neguț, I. Gabor și I. Van
gheliei. Dar, atît Neguț, care 
a terminat! turneul fără nici 
o înfrîngere, cît și Gabor și 
Vangheliei ar fi meritat locuri 
mai bune dacă nu s-ar fi co
mis unele erori de arbitraj.

In ultimele tururi luptăto
rii noștri au obținut urmă
toarele rezultate i greco-roma- 
ne — I. Alionescu (cat. 62 kg) 
p.p. Kaspar (Cehoslovacia) j 
M. Vlad (74 kg) p. tuș Hege- 
duș (Ungaria) ; I. Gabor (74 
kg) b.p. Gecman (Iugoslavia), 
b.p. Maka (Cehoslovacia) și 
p.p. Steer (Ungaria); N. Ne

tajare in cazul meciurilor nule, 
echipa marocană s-a calificat in 
finală, alături de Franța, intru- 
ctt media de virstă a jucătorilor 
a fost mai mică. Din cauza de
fectării circuitului telefonic, nu 
sintem tn măsură să vă dăm alte 
amănunte în numărul de azi 
ziarului.

scăpa anul acesta titlul de 
campion și, deci, participarea 
la apropiatele confruntări 
continentale. Stumpf și-a în 
sușit foarte bine loviturile o- 
blice cu stînga și cele de jos 
în sus, cu dreapta. Antreno 
rul craiovean Gh. Duduleanu 
îl vede pe Mihai Goanță (cat. 
semiușoară) campion, iar pe 
Ermil Constantinescu, fina-

începînd de mîlne, citiți în 
ziarul „Sportul" cronicile șl 
comentariile redactorilor noș
tri Victor BANCIULESCU, Ro
meo CALARAȘANU, Paul IO- 
VAN șl Gheorghe ILIUȚA de 
la finalele campionatelor na
ționale de box. 

Constan-
Tlie (3) pentru Con- 
Batinița (8) pentru

★
au loc întîlnirile

Ion VIERU — coresp.

guț (90 kg) egal cu Lazarov 
(Bulgaria), b.p. Gizi (Ungaria) 
și egal cu Percsi (Ungaria). 
Libere: I. Vangheliei (48 kg) 
b.p. Krop (Polonia) și p.p. La- 
tak (Ungaria) ; N. Cristea (62 
kg) p.p. Krațev (Bulgaria). 
Printre cîștigătorii turneului 
pe categorii de greutate, fi
gurează î Latak (Ungaria), li
bere — cat. 48 kg, Steer (Un
garia) — greco-romane — cat 
74 kg, Gorak (Iugoslavia) — 
învins la tuș în primul tur de 
către Neguț.

în piscina

de
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mai rapidă probă. Italianul a 
avut un finiș puternic și o so
sire explozivă, cu care s-a im
pus la fotografie în fața lui 
Herman Schier și Vladimir 
Moraru. Contradictorie evolu
ția lui Marian Slavic, cu 57,7 
(loc 5) în finala de 100 m liber 
și... 56,3 după 50 minute, în 
primul schimb al ștafetei 
4x100 m.

Rezultate: 100 m liber 
—R. Pangaro (Italia) 56,4, 
Schier 56,5, V. Moraru 56,6; 
200 m liber (f) — Marianne 
Seydel (R.D.G.) 2:18,0, Cristi
na Balaban 2:20,8 — nou re
cord, Agneta Sterner 2:27,4,... 
5. Lucia Radu 2:29,1 — nou 
record de junioare; 100

(b) 
H.

DE BOX
Constanța, Craiova, Cluj, Re
șița, Galați, Cîmpulung Mus
cel pot să se impună dtn nou, 
.să dovedească saltul înregis
trat de sportul cu mănuși în 
ultimii ani, în aceste locali
tăți. Sînt sigur că sarcina Co
legiului Central de antrenori 
de a definitiva echipa națio
nală pentru europene, nu va 
fi de Ioc ușoară".

B Mănușile folosite de bo
xeri în această competiție vor 
purta marca firmei „Berg“, 
aceleași care vor fi folosite și 
la campionatele europene.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Și în cursul săptămînii că

reia ii dedicăm acest panora
mic, fotbalul — oricum prio
ritar I — cunoaște o acalmie 
pe plan internațional. Mai e- 
xact, sînt notabile doar par
tida amicală Cehoslovacia — 
Bulgaria și a doua semifinală 
din „Cupa Cupelor', Dunferm
line — Slovan Bratislava. Vă

Fază din campionatul francez de baschet. în care echipele sînt 
deosebit de puternice : Dinamo București are o sarcină grea...

Floretiștii români in plină dispută pentru un loc in finală
GENOVA, 4 (prin telefon). — 

Cea de a 20-a ediție a campio
natelor mondiale de scrimă re
zervate tineretului au început 
vineri dimineața în marele pa
vilion de expoziție al Genovei, 
pavilion ce amintește în bună 
măsură de cel al capitalei ță
rii noastre, cu singura deosebi
re că italienii l-au prevăzut cu 
două tribune de beton foarte 
spațioase, făcînd construcția 
aptă și pentru întreceri spor
tive.

Pe cele 12 planșe dispuse ra-

clujeană
spate (b) — V. Filimonov 
(U.R.S.S.) 61,2, R. Chimisso 
(Italia) 64,0, F. Chino (Italia) 
64,4 (în serii — Mircea Hohoiu 
65,6 — nou record de juniori); 
200 m spate (f) — Barbara 
Hoffmeister (R.D.G.) 2:32,4,
Anca Andrei 2:40,2, Clara Ko- 
kay 2:46,8; 400 m mixt (b) 
D. Naghi 5:06,7, R. Freigang 
(R.D.G.) 5:06,8, N. Tat 5:14,9; 
100 m bras (f) — Cristina 
Stănescu 1:20,9 — nou record, 
Gica Manafu 1:24,7, Camelia 
Vîjeu 1:24,9; 4x100 m liber (b) 
— Steaua 3:56,8.

NOI INFRACTORI 
LA LEGILE 

ANTIDOPING
în urma rezultatelor con

trolului medical efectuat după 
desfășurarea competițiilor in
ternaționale Paris — Nisa și 
Criteriul național al rutei, s-a 
constatat că trei cicliști: Jan 
Janssen (Olanda), Van der 
Vieuten (Olanda) și Lucien 
Aimar (Franța) au folosit do
pingul. Forul francez de spe
cialitate a interzis participa
rea pe o perioadă de o lună și 
respectiv 3 luni olandezilor 
Janssen și Vleuten, la cursele 
internaționale care vor avea 
loc în organizarea acestei fe
derații. Ciclistul francez Ai
mar a fost suspendat pe timp 
de o lună.

LA
SEMIFINALE
SAN JUAN

semifinalele turneu-Pentru 
lui internațional de tenis de 
la San Juan (Porto Rico) s-au 
calificat americanul Arthur 
Ashe, chilianul Jaime Filliol, 
portoricanul Charles Pasarell 
și suedezul Ove Bengtsson. în 
sferturile de finală, Ashe l-a 
învins cu 3—6, 6—1, 6—2 pe 
americanul Tom Edlefsen, Pa
sarell a cîștigat cu 6—4, 6—4 
la australianul Bill Bowrey, 
iar Filliol a dispus cu 6—4, 
6—3 de cehoslovacul Jan 
Kodes. O victorie surprinză
toare a obținut Bengtsson, 
care l-a eliminat cu 7—5, 6—4 
pe americanul Stan Smith. In 
foto : Arthur Ashe (S.U.A.).

asigurăm însă că în săptămî- 
na viitoare calendarul inter
national va fi „exploziv"...

In scrimă, unde reprezen
tanții noștri sînt angrenați di
rect în lupta pentru locurile 
fruntașe, intensitatea competi- 
țională n-a scăzut: punct final 
în Campionatele mondiale de 
tineret, de la Genova, punct 

diar au pășit mal lntîi floretiș
tii. Printre ei și reprezentanții 
noștri care au reușit să obțină 
calificarea în turul următor.

Petruș a fost supus unui e- 
fort mai mare, deoarece a figu
rat într-o serie de 7, dintre ca
re cel mai eficace s-a dovedit 
cubanezul Gil, neînvins. O bună 
comportare a avut și neozeelan
dezul Gatland (4 v) care a fost 
urmat de Petruș cu 3 v : 5—3 la 
Flenske (R.F.G.), 5—0 la Franco 
(Portugalia) și 5—0 la Gatland.

în altă grupă, Ștefan a ocu
pat, de asemenea, locul 3, fiind 
precedat de Baumgartner (Aus
tria) cu 4 v și de Bozek (S.U.A.) 
cu 3 v. Ștefan a acumulat 3 v 
(o tușă mai mult primită decît 
predecesorul său) realizate la 
Bozek (5—3), Jorgen — Dane
marca (5—2) și la Rjnes — Ce
hoslovacia (5—2).

In sfîrșit, Ursovici, într-o 
grupă rămasă doar în 5 trăgă
tori prin neprezentarea irania
nului Piroz, s-a clasat și el pe 
locul 3, înaintea sa aflîndu-se 
Reant (Franța) și Lang (S.U.A.), 
ambii cu cite 3 v. Ursovici a 
obținut 2 victorii : 5—4 la Reant 
și 5—1 la Tan (Turcia).

Și acum, ATENA !
Naționala de fotbal șl rezervele 

ei s-au înapoiat joi de la Istan
bul. Șocațl de rezultatul de pe ta
bela de marcaj a stadionului MIT- 
HAT PAȘA, mulți iubitori ai fot
balului de' acasă așteaptă cu 
curiozitate amănunte despre acest 
insucces. Chiar de la sosirea pe 
aeroportul Băneasa, telefonic, pînă 
noaptea tîrziu,. acasă sau la re
dacție, ni s-au cerut explicații. 
Firească, îngrijorarea multora, 
acum, cu mai puțin de două săp- 
tămîni înaintea jocului „cheie" cu 
echipa Greciei. Ni s-au pus în
trebări, dar, spre deosebire de 
alte împrejurări similare, am re
marcat în cuvintele tuturor celor 
cu care am stat de vorbă mai 
puțin interes pentru scorul aces
tui meci de antrenament, și mal 
mult pentru felul în care a jucat 
echipa, in general, cum au evo
luat Domide. Dan, Năsturescu, 
Anca... Majoritatea s-a interesat 
de accidentul lui Dumitrache, și, 
bineînțeles, dacă... mai avem șanse 
la Atena.

O întrebare similară a pus și 
subsemnatul, la numai cîteva 
minute după meci, antrenorului 
Angelo Niculescu. Iată răspunsul : 
„Partida cu Fenerbahce ne-a edi
ficat asupra unor lipsuri ale se
lecționaților, lipsuri de care ne-am

că nu 
urăm

largă

final în Cupa campionilor eu
ropeni la spadă, în R. F. a 
Germaniei, Za Heidenheim. A- 
ceastă din urmă întrecere va 
fi continuată de un mare tur
neu individual, dotat cu Cupa 
Heidenheim. Avem dorințe și 
speranțe justificate, așa 
ne rămîne decît să le 
deplin succes.

încă un sport de 
popularitate (chiar dacă, la noi 
în țară, dă semne de cădere 
tn anonimat) se află într-o 
săptămînă de vîrf: baschetul. 
Competițiile continentale in- 
tercluburi se află tn fazele 
superioare; campioana țării, 
Dinamo București, se află tn 
Franța unde susține o dificilă 
suită de jocuri cu formații de 
prim rang; în sfîrșit, o selec
ționată de juniori ne repre
zintă tn Cupa Albert Schweit
zer, aflată la a cincea ediție, 
la Mannheim, tn R. F. a Ger
maniei. Indiscutabil, confrun
tările celor mai bune echipe 
de club, masculine și femini
ne, prezintă mare interes pen
tru iubitorii sportului cu min
gea la coș, dar încă și mai 
mult ne îndreptăm atenția 
spre evoluțiile campionilor și 
ale tinerei generații. In ce-i 
privește pe primii, acuta lor 
lipsă de calendar internațio
nal pare, în sfîrșit, a lua ca
lea amintirii (sperăm, cel pu
țin, că e numai un început), 
iar baschetul francez, țn ale 
cărui formații de club au în
ceput să apară valori de im
port, garantează in principiu 
viabilitatea testului, chiar dacă 
e vorba de întîlniri amicale. 
Cit despre juniori, faptul că 
se vor întrece cu echipe de 
tineret (iar la vîrsta juniora
tului diferența de un an-doi 
contează enorm) ne va da po
sibilitatea să apreciem mai e- 
xact posibilitățile lor de vi
itor. Este, deci, de rigoare 
urarea

Vă vom 
scurt, 
direct 
Koln, 
rugby 
Franța B, în care gazdele, ad-

succes 1 * * 4 5

list. Un „neutru", antrenorul 
din Tg. Mureș, Vasiie Tiță, 
ne-a declarat fără să ezite: 
„Tînărul Ion Gyorffi va fi 
noul eampion al țării la ca
tegoria mijlocie ușoară. Dacă 
se va întîlni cu Covaci, îl va 
ridiculiza. Gydrffi este foar
te bine făcut pentru categoria 
sa, are brațe lungi, știe să le 
folosească, se deplasează ex
celent".

Evoluția Analiștilor din a- 
cest an va fi urmărită cu ma
ximă atenție de toți tehnicie
nii boxului nostru. Iată ce 
ne-a dealarat în această pri
vință secretarul general al fe
derației, Cristea Petroșenea
nu : „Sînt convins că întrece
rile care încep azi vor fi mult 
mai disputate decît cele din 
campionatele precedente, da
torită dorinței fiecăruia din
tre finaliști de a face parte 
<4in lotul național. Așteptăm 
de la membrii lotului repre
zentativ, care au beneficiat de 
«ondiții speciale de pregătire, 
să justifice încrederea ce li 
s-a acordat. Am convingerea 
că replica provinciei va fi 
mult mai dîrză. Boxerii din

existent pe teren. Principalele 
realizatoare au fost: Agoroaie
(4) , Munteanu și Șerban (3) 
pentru gazde și Ilona Szabo
(5) pentru oaspete.

In al doilea joc, Confecția 
București manifestînd o formă 
foarte bună, a învins pe Spar
tak Subotița cu scorul de 19—9 
(8—4). Și acest meci a plăcut 
spectatorilor datorită fazelor 
create Ia semicerc de către 
handbalistele de la Confecția 
care se anunță pretendente se
rioase la cucerirea trofeului. 
Cele mai multe puncte au în
scris Matache (6), 
dache și 
fecția și 
Spartak.

Astăzi
Spartak Subotița — Institutul 
Pedagogic Bacău și Textila 
Buhuși — Rapid București.

mai aminti, pe 
competiții de interes 
sau indirect. Astfel, la 
va avea loc meciul de 
R. F. a Germaniei —

Deși au avut unele fluctuații 
de comportare, cei 3 floretiști 
români au reușit să încheie cu 
bine și turul al doilea. Singurul 
care ne-a dat unele emoții a 
fost Ștefan. în asaltul hotărîtor 
susținut cu Hery (Ungaria) el a 
luptat insistent și a obținut o 
victorie la limită. Ștefan a mai 
întrecut pe Doerfel (Luxem
burg) cu 5—4 și pe El Kabbani 
(R.A.U.) cu 5—3. Evoluînd în a- 
ceeași grupă cu vest-germanul 
Hein, care s-a impus recent la 
Paris la memorialul Rommel și 
care, de altfel, și-a dominat ca
tegoric adversarii aici, la Geno
va, Ursovici a realizat 3 victorii, 
învinșii lui sînt Gatland, cu 
5-1, Raouf Sâni (R.A.U.) cu 
5—1 șl Etherton (Anglia) cu 5—2. 
Intr-o altă grupă care a avut 
ca protagonist pe cehoslovacul 
Koukal, clasat pe primul loc cu 
5 v, Petruș a totalizat 3 v : 5-3 
cu Montano (Italia) și Sundberg 
(Suedia) și 5-4 cu D. Hagisa- 
rantos (Grecia).

Floretistele noastre s-au im
pus atenției în primul tur în 
cadrul căruia, au ocupat locuri 
fruntașe. Sapfbntai, de pildă, a 
dispus de campioana mondială 
de anul trecut, Kozlenko, cu

putut da scama mai greu în jocu
rile de campionat. Echipa n-are 
deocamdată un coordonator de 
joc, indisponibilitatea prelungită a 
Iui Radu Nunwelller, punindu-ne 
in fața problemei dificile de a 
găsi un Înlocuitor pe măsura lui. 
Sincronizarea jocului celor doi 
fundași centrali. Boc șl Dinu, aco
modarea lui Dinu la mijlocul te
renului, și, desigur, recuperarea 
lui Dumitrache sint alte chestiuni 
pe care le urmărim in mod deo
sebit...".

în ce privește jocul de ansam
blu al echipei, în partida cu Fe
nerbahce, Angelo Nlculescu s-a 
declarat total nesatisfăcut. Nemul
țumire împărtășită, de altfel, șl 
de noi, deoarece „tonul" jocului 
nu l-a dat echipa noastră, gaz
dele avînd inițiativa în această 
privință. Ceea ce trebuie însă re
ținut ca pozitiv este faptul că fe
derația noastră a ales pentru 
acest prim test o echipă omoge
nă, dură, cu jucători acomodați 
pe un teren tare ca piatra și care 
au avut de partea lor 30 000 de 
susținători. în aceste condiții, a- 
propiate de cele de la Atena, ju
cătorii noștri s-au simțit vădit in
comodați. Bine că acest lucru s-a 
petrecut cu două săptămini mai 
devreme. Turcii nu l-au lăsat (și

versare în toamnă pentru 
XV-le României, au de trecut 
un examen dificil. In ciclis
mul profesionist, Turul Bel
giei polarizează atenția gigan- 
ților șoselei, dar există și o 
cursă, probabil cu participa
rea oamenilor de pluton, în 
care interesul major îl consti
tuie... brînza : Paris—Camem
bert, dotată cu premii tn chip 
de... roți de produse capabile 
să satisfacă înalte exigențe 
gastronomice. Pe courts-urile 
de tenis de la Johannesburg 
(Republica Sud-Africană) are 
loc un „open" la înalt nivel, 
iar peste Ocean continuă Cir
cuitul Caraibilor, care ne-a 
adus, de data aceasta prin a- 
prigul Uluță Năstase, eîteva 
satisfacții majore ji de bun 
augur. Iar în încheiere, vă re
amintim că este tn curs Ra
liul Safari, una dintre cele 
mai dure competiții automo
bilistice, tn care simpla ter
minare (cît p-aci să scriem is
pășire...) a traseului reprezin
tă o marc performanță !

G. RUSSU-ȘIRIANU

^telex- radiotelefon,
Îii

Concursul internațional de sări
turi de la trambulină, desfășurat 
la Ruka (Finlanda), s-a încheiat 
cu victoria schiorului finlandez 
Juhani Ruotsalainen — 216,5 p (109 
și 110.5 m). Pe locurile următoa
re : Bjoern Wlrkola — 209 p (10-1 
și 110 m), Topi Mattila — 208,5 p 
(105 și 110 m) și Jiri Raska — 205 
o (108 șl 107,5 m).

Atletul englez John Fitzsimmons, 
care se află la studii în S.U.A., a 
realizat o excelentă performanță 
în cadrul concursului desfășurat 
în localitatea Los Altos (Califor
nia). El a aruncat sulița la 81,95 
m, nou record al Angliei.

In sferturile de finală ale „Cupei 
Europei Centrale", Ia fotbal : 
Wiener Sport Klub — Union Te- 
plice 1—1 (1—0).

In returul semifinalei „Cupei Cu
pelor" la baschet masculin dintre 
Dinamo Tbilisi și Panathinaikos

(R.S.C.) și
4—2. Ea a mal obținut victorii 
Ia Kostulikova , )
Ezinler (Turcia) cu 4—1 șl la 
Herbert (R.D.G.) și van Eyk 
(Belgia) cu 4—3.

Moroșan a fost și ea fruntașă 
in grupa respectivă, cu 9 vj9? 
4-0 la Petrus (Ol.); 4—1 la Ber-j 
sâni (It.) și la Folomeevă 
(U.R.S.S.) și 4-2 la Yates' 
(Angl.). Lenghel, într-p grupă de’ 
7 a totalizat 7 victorii (locul 2)î 
4—1 la Gosch (Austria) șl Ra- 
schke (R.D.G.), 4—2 la Reynolds 
(S.U.A.) și 4-3 la Wintlew (DaV 
nemarca).

A venit însă turul II și o dat® 
cu el decepțiile noastre. Dintre?' 
cele 3 floretiste care se comporți 
taseră atît de , mulțumitor nti^n 
mai Lenghel a reușit să obți
nă calificarea : 4—1 cu White
(S.U.A.), 4-2 cu Sas (Ung.)J
Ihle (R.D.G.) și Busch (Aus"’ 
tria). Moroșan și Saplontab! 
deși au ,obținut cîțe, 3 ,v țau Jos® 
întrecute.,:, la tușwerăj;* pierzîriw 
calificarea.

Simbătă își vor face apariția 
pe planșe floretiștii care se vor, 
întrece pînă la desemnarea’ 
campionului și floretistele carej 
vor concura pînă la finala pro-J 
gramată duminică seara.*. -

nu atît mal puțin îl vor lăsa 
grecii) să-și facă jocul. Acțiuni
lor întreprinse în mare viteză d« 
Cam Yașar și Selim, în fața porții 
lui Răducanu, apărarea noastră 
le-a răspuns cu calm, rezolvînd; 
uneori ca pe Wembley, atacurile 
adverse. „Gaura" echipei, dacă o 
putem numi așa, era pe mijlocul 
terenului, căci spre deosebire da 
meciul cu Anglia, mijlocașii nu 
au dat randament. Dinu nu este 
acomodat (la club joacă fundaș 
central), Anca, la rîndul iul, a fost 
tot timpul in „contre-pled", a ju
cat prea defensiv. Lipsa unul co
ordonator s-a resimțit vizibil. Atî- 
ta timp (30 minute) cît Dumitra
che a stat în teren, înaintașii n-au 
avut probleme In fața apărării 
adverse. Acțiunile lor au fost 
aplaudate la scenă deschisă, iar 
Dumitrache a și înscris, de altfel,- 
primul gol al meciului, dintr-o 
acțiune excelent lucrată. Mai ti^^l 
mid șl mal puțin incisiv ni s-a 
părut Domide, care, treptat (ca 
șl Dobrin) „a dispărut" de pe te
ren. Năsturescu, bătăios șl plin 
de inițiativă (în special tn repri
za a doua), și-a cîștigat, după pă
rerea noastră, locul în echipa ce 
va evolua la Atena. Lucescu a 
jucat ;,cusut" la genunchiul sting; 
în urma accidentului din meciul 
cu Crișul,- .șl, firesc, n-a fost cei 
pe care-T știam.

Acestea sînt impresiile pe car* 
ni le-au lăsat jucătorii romănV 
miercuri seară, pe stadionul MIT-, 
HAT PAȘA. Desigur, antrenorii;' 
dar mai cu seamă dr. Dumitru; 
Tomescu. au mult de. furcă cu. 
fotbaliștii. Să sperăm că grijilio 
lor nu se vor,înmulți după etapa 
de mîine, deoarece timpul afec
tat recuperării și omogenizării 
formației este foarte scurt.

...După terminarea medului cu 
Fenerbahce, ne-a vizitat la hotel 
Opera antrenorul iugoslav Cirici 
(el se ocupă de echipa Beșlktas 
din Istanbul) care ne-a declarat 
că rezultatul jocului nu prezintă 
importanță, că verificarea a fost 
excelentă, că i-a plăcut echipa ro
mână. Am fost impresionați de 
vizita acestui prieten. Ar mai tre
bui adăugat, în această ordine 
de idei, că nid fotbaliștii, antre
norii sau conducătorii lotului 
n-au intrat în panică. Putem spu
ne chiar că e mai bine că scorul 
nu ne-a fost favorabil, deoarece 
de multe ori, după o victorie ob
ținută într-un meci de antrena
ment, se trecea cu ușurință peste 
greșeli de tactică sau de pregăti
re individuală. Pe cînd așa, me
dul cu Fenerbahce ne-a pus pe 
ginduri. gindurl ce vor trebui 
limpezite în zilele săptămînii vi
itoare. cînd echipa se va reuni 
la Arad pentru antrenamente șl 
un nou med de verificare cu Voj- 
vodina Novi Sad.

în încheierea acestor rînduri; 
declarîndu-ne oarecum nemulțu
miți de jocul în ansamblu prestat 
In medul de la Istanbul de selec
ționații noștri, trebuie insă să le 
acordăm încrederea noastră, tn 
continuare, Iul Boc, Sătmăreanu, 
Lucescu, Răducanu et co., tinere
ții lor, dragostei lor față de toți 
cri ce-1 iubesc și 11 înconjoară cu 
speranțe depline pentru meciul 
din 16 aprilie.

Cristian MANTU

Gosta Petersson

conduce

in „TurulAnnaba"

ALGER, 4 (Agerpres). Eta
pa a treia a Turului ciclist 
Internațional Annaba, desfă
șurată pe un traseu în lungi
me de 190 km pînă ia Con
stantine, a revenit lui Gosta 
Petersson (Suedia), cronome
trat în 5h06:34. Etapa a 4-a, 
Constantine — Annaba (190 
km), a revenit Iul Gonscho- 
rek (R. D. Germană) în 
4h31:49. Cu același timp au 
fost cronometrați al ți 9 aler
gători, printre care au figurat 
și cicliștii români Tudor Va
siie și Ciumeti, clasați pe 
locurile 8 și, respectiv, 9. în 
clasamentul general indivi
dual conduce G. Petersson cu 
19h23:45. urmat de Mickein 
(R. D. Germană) la 5:25.

Atena, baschetbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu 103—71 
(50—29) Echipa Dinamo Tbilisi s-a 
calificat pentru finală, avînd un 
coșaveraj favorabil de 170—152.

Joe Frazier, campion mondial 
(versiunea statului New York) ur
mează să-l intilnească pe Jimmy 
Ellis, deținătorul centurii W.B.A. 
învingătorul va fi recunoscut ofi
cial campion mondial de box la 
„toate categoriile". Meciul se va 
desfășura la 17 iunie, la Houston.

Echipa masculină de floretă a 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 10 6 
echipa Franței, la Dakar. Turneul 
individual a fost cîștlgat de Ro
manov (URSS), care l-a învins în 
finală pe francezul Revenu.

„Turul Mallorca" s-a încheiat cu 
victoria rutierului olandez Jan 
Janssen, urmat în clasament de 
spaniolul Silloniz la 30 sec., ita
lianul Farisatto și spaniolul Lina
res — ambii la 1 mln. etc.


