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încheierea lucrărilor
Plenarei Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
tn ziua de 10 martie a.c. au 

continuat lucrările plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

p luat cuvlntul în încheie
rea dezbaterilor asupra pro
gramului național privind 
dezvoltarea zootehniei și creș
terea producției animaliere în 
anii 1970—1980 și a progra
mului național privind gos
podărirea rațională a resurse
lor de apă, extinderea lucră
rilor de irigații, îndiguiri, de
fecări șl de combatere a ero
ziunii solului în anii 1971— 
1975 șl prevederile generale 
de perspectivă pînă în 1985.

Comitetul Central a apro
bat proiectele celor două pro
grame prezentate de Consiliul 
de Miniștri al Republicii So
cialiste România cu îmbună
tățirile propuse în Comisia 
pentru agricultură și silvicul
tură, în cadrul dezbaterilor

ți în ex- 
Nicolae

lucrărilor

dln ședința plenară 
punerea tovarășului 
Ceaușescu.

In continuarea
sale, plenara a analizat cele
lalte probleme aflate la ordi
nea de zi. Au luat cuvîntul 
tovarășii: Manea Mănescu, 
Florian Dănălache, Emil Bod- 
naraș, Virgil Cazacu, Gheor- 
ghe Năstase, Ilie Făsui, Lu- 
dovik Fazekas.

Plenara a aprobat proiec
tul legii privind asigurarea și 
controlul calității produselor 
și a stabilit să fie supus spre 
adoptare Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România. Plenara a aprobat, 
de asemenea, proiectul legii 
organizării și disciplinei mun
cii în unitățile socialiste de 
stat și a decis să fie supus 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale, cu îmbunătățirile 
aduse pe baza propunerilor

făcute în timpul dezbaterii cu 
masele largi de oameni 
muncii.

Plenara a aprobat informă
rile Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la 
efectivul, compoziția și struc
tura organizatorică a partidu
lui, la compoziția și mișcarea 
cadrelor din nomenclatorul 
organelor de partid și de stat.

Plenara a aprobat informa
rea Comitetului Executiv 
C.C. al P.C.R. cu privire 
activitatea internațională 
Partidului Comunist 
în anul 1969 
lății externe 
anul 1970.

Plenara a 
tovarășilor Miron Constanti- 
nescu și Mihai Dalea ca mem
bri supleanți ai Comitetului 
Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

Român
și planul de re
al partidului in

hotărît alegerea
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CROSUL
Dunărea era înghețată ca marmura. Viscolea ds două zile. Clopotele catedralei sunau sin

gure. Vîntul desfăcuse frînghiile.
Prin Parc nu se mai putea trece. Nimeni nu mai știa unde e intrarea...

Am ajuns greu la școală. Prima zi după vacanță. 8 Ianua
rie 1939...

Clasa era și ea de gheață, cu toate că Petre aprinsese focul 
încă de la trei noaptea, arun- 
eînd în sobă doi saci cu coji 
de semințe.

Profesorul de latină a ve
nit fără catalog. Gestul a 
plăcut mult „adunării con
sultative" din jurul sobei... 
Ne-am răspîndit prin bănci. 
Ni s-a permis să nu ne scoa
tem paltoanele. Rîndul de 
oănci de la ferestre a ră
mas liber. Vîntul izbutise să 
perforeze hîrtia albastră li
pită cu clei de făină. Acum, 
praful argintiu al zăpezii se 
așternea pe pupitre. Ici-colo, 
în adînciturile călimărilor, 
începeau să se formeze mici 
troiene.

Lecția a fost scurtă. Cei 
chemați la tablă reveneau în 
bănci cu mănușile albe de 
cretă. Din ochii profesorului

Ion Rusnac, cîștigător al 
sulul de selecție de la Buftea, 

și-a pregătit cu seriozitate 
startul în competiția oficială de 
duminică.
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in C. M. de hochei
Aseară au fost programate 

două partide : Finlanda — 
R. D. Germană 1—0 (1—0, 0—0, 
0—0) și Suedia — Polonia 
11—0 (4—0, 3—0, 4—01.

Halterofilul sovietic
Vasili Alekseev

PE RINGURILE BUCUREȘTENE
Ultima etapă a turului campionatului 

de box pe echipe programează miine șl 
duminică, In Capitală, două întîlniri de 
mare atracție. Steaua va primi re
plica (slmbătă, de la ora 19, în sala 
Floreasca) puternicei echipe constănțene 
Farul. „Cap de afiș", după opinia noas
tră : duelul Marin Lumezeanu — Aurel 
Mihai. Duminică de la ora 10, în sala 
Dinamo, o altă dispută de atracție : 
Dinamo—EHectroputcre Craiova. Un meci 
așteptat cu interes; Ion Covaci — Er- 
niil Constantlncscu. Vor urca, de ase
menea, In ring, campionii europeni Cu- 
țov, Alexe, precum Și Monea, Sever 
Șchiopu. Ion Sănâtescu ș.a.

Echipa de handbal (tineret) 
la „Cupa țârilor latine"

Ieri dimineață a plecat 
spre Lisabona echipa de 
handbal tineret care va 
participa între 23—31 mar
tie la „Cupa țărilor lati
ne". Au făcut deplasarea 
Orban, Munteanu, Băutu 
(portari), Kicsid, Dan

Marin, Bota, Ștef, Preotu, 
Dumitru Traian, Cirlan, 
Voinea, Chircu, Roșu ; 
antrenor Mihai Pintea. De
legația este condusă de 
prof. Lucian Grigorescu, 
secretar general al F.R.H.

Viorica Viscopoleanu a repurtat 
o victorie asupra ei însăși!

Cîteva aprecieri asupra comportării 
atleților români la campionatele europene

a atins limita
celor 600 kg.!

Zagalo—noul antrenor
al ccnipcl Braziliei

OTTO GLORIA-antrenor secund

recentele campionate 
europene de sală, în care șta
cheta valorii a fost ridicată 
mai sus decît la oricare altă 
asemenea competiție pe teren 
acoperit, și nu numai din Eu
ropa, în aceste campionate la 
care la 6 probe cîștigătorii au 
înregistrat performanțe su
perioare celor cu care au fost 
încoronați la Atena campionii 
din 1969, atleții români au a- 
vut o evoluție

Pe locul întli între eviden- 
țiați, fără nici o discuție — 
campioana europeană VIO
RICA VISCOPOLEANU. Du
pă victoria repurtată în 1968 
pe stadionul olimpic din Ciu
dad de Mexico, medalia de 
aur cîștigată — cu prețul unor 
eforturi remarcabile — în ca
pitala Austriei reprezintă de-

remarcabilă,

sigur al doilea mare succes 
al prodigioasei sale cariere 
sportive.

Cu Viorica 
fapt care pe o altă sportivă 
ar fi putut-o d"“ 
pragul abandonului 
După recordul stabilit la O- 
limpiadă, în primăvara Iui 
1969, atunci cînd Viorica se 
gîndea cel mai mult la gra
nița celor 7 metri, a inter
venit un accident stupid, cu 
urmări neplăcute. Spitalizare, 
tratament medicamentos, și, 
bineînțeles, odihnă completă 
pentru mușchii piciorului ac
cidentat. — - -
mîni de 
tante în 
dintr-un 
trat în mai anul trecut, 
rezultate modeste. După mai

s-a petrecut un

duce poate în 
atletic.

După cîteva săptă- 
pauză, foarte impor- 
ansamblul activității 
an, Viorica a rein- 

cu

multe luni de concursuri, abia 
în toamnă atleta a început 
să-și revină și performanțele 
să i se îmbunătățească. în

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 2 a)

„Procesul violenței"
Comentariile ziarului „Le 

Figaro" despre Masa ro
tundă de la Monaco con
sacrată problemelor ac
tuale ale fotbalului.

CAMPIONII MONDIALI IN MIJLOCUL SUSIINATORIIOR
Din invitațiile, multe la număr, pe care iubitorii sportului le-au 

făcut campionilor mondiali la handbal, aceștia au ales-o pe cea mai... 
afectuoasă : a elevilor (școlilor generale șl ai liceelor teoretice șl de 
specialitate) din sectorul IV al Capitalei, cu care, o parte a echipei re
prezentative, s-a Intîinit ieri dimineață, la Casa de cultură a tineretu
lui din acest sector.

FIZICE
Amănunte în pag. a 4-a

SE PREFERA... NATURALIZAREA!
INTRE FALS SI PLEBISCITJ

curgeau lacrimi de ger. Pe 
dușumeaua dată proaspăt.Ia 
rindea, dar nevopsită încă, 
o foaie de hîrtie își răsucea 
șoldurile, mînată de vîntul 
furișat pe sub ușă.

A venit profesorul de geo
grafie. înalt cît soba, „Cal- 
purnio" și-a scos căciula de 
astrahan, și-a scuturat-o de 
zăpadă, ca un vînător intrat 
în tinda unui han. „Calpur- 
nio" a adus catalogul, dar a 
renunțat să-l mai deschidă 
La ce bun ?...

A început să ne vorbească 
despre alizee și despre ploile 
tropicale. Praful de zăpadă

loan CHIRILA

(Continuare tn pag. a 2 o)

CONGRESUL EXTRAORDINAR
A XV-a ediție a Crosului Bal

canic va fi precedată de Con
gresul extraordinar al Jocurilor 
Balcanice. Cu acest prilej vor fi 
discutate următoarele probleme 
incluse pe ordinea de zi : ra
portul Federației de atletism din 
Bulgaria cu privire Ia desfășura
rea Jocurilor Balcanice ce au 
avut loc în anul *969 la Sofia ; 
definitivarea regulamentului Mi
tingului Balcanic pentru juniori; 
raportul Federației de atletism 
din România asupra stadiului 
de pregătire a Jocurilor Balca
nice din anul 1970 (ce vor avea 
loc la București) ; propunerea 
Federației de atletism din Turcia 
privind includerea probei de 50 
km marș la Jocurile Balcanice 
și o serie de lucruri legate de 
activitatea Secretariatului per
manent al Jocurilor Balcanice.

Organizarea acestor congrese, 
în care se discută chestiuni de

■■■

Studenta de Ia I.E.F.S. Elisabe- 
ta Baciu, una din favoritele 
cursei de 2 000 m a crosului se
nioarelor.

LA 21 MARTIE, LA BUCUREȘTI

AL JOCURILOR BALCANICE
ale federațiilor 
balcani, contri- 
intărirea activl- 
această zonă a 

tmbună-

interes comun 
de atletism din 
bule efectiv la 
tățil atletice in 
Europei, la continua
tățire a relațiilor acestor or
ganisme cu caracter sportiv.

Una dintre cele mal impor
tante probleme ce se vor dis
cuta la 21 martie, in Congresul 
extraordinar al Jocurilor Bal
canice este definitivarea — cu 
sprijinul federației de speciali
tate din Grecia — regulamen
tului șl programului de con
curs al Mitingului Balcanic 
pentru juniori. Acțiunea a fost 
inițială de federația noastră 
care, în anul 1961. a organizat 
o ediție experimentală a Jocu
rilor Balcanice pentru juniori. 
Acum, federația greacă s-a o- 
ferit să găzduiască — sub for
ma unui miting atletic — a- 
ceastă competiție a juniorilor.

Tn pagina a 2-a

intern
Cele mai interesante competiții 
din acest final de săptâmînă

Panoramic sportiv

Ea va avea loc la Atena, tn 
zilele de 25 si 26 iulie 1970. A- 
ceastă întrecere a tinerei gene
rații de atleți va contribui, fără 
îndoială, la îmbunătățirea sub
stanțială a activității juniorilor.

Federația noastră a preluat In 
anul 1969 Secretariatul perma
nent al Jocurilor Balcanice. Ea 
se strădule să-și aducă contri
buția la consolidarea activită
ții atletice din Balcani, la or
ganizarea ireproșabilă a ediției 
din acest 
canlc și a 
competiții 
rești — și. 
tribuie cu 
greșul 
balcanic.

an a Crosului Bal- 
Jocurilor Balcanice — 
programate în Bucu- 
de asemenea, să con- 

Idei novatoare la pro- 
continuu al atletismului

prof. Victor FIREA
secretar permanent al Jocurilor

Balcanice

j DECENTA I

! sportivă!
i
I

Rareori se întîmplă ca la 
bursa valorilor, proprie fot
balului profesionist, scandalul 
să izbucnească fățiș. Pentru 
că, de obicei, tranzacțiile se 
desfășoară în culise, fonduri
le se manevrează în secret 
iar crizele financiare se as
cund cu grijă, pentru a nu 
fi speculate de concurență.

Uneori însă, tragi-comedia 
se precipită ca în „Telegra
mele" caragialcști, 
curg dintr-o parte 
părțile se amenință 
momentul critic se 
anunțînd un seism 
mare, dar totul se 
cu... „pupat Piața 
denței" !

Așa s-a întîmplat și cu cel 
mai mare scandal din fotba
lul spaniol. Dar 
In vara anului 
rinao Irala, un 
raguayan, fiind 
la un trial în 
gajării sale la Barcelona, de
clara presei: „Nu sînt auto
rizat de către federația mea 
să evoluez în Spania, nici în 
meciuri amicale, întrucît sînt 
internațional". Două luni mai 
tîrziu, el a revenit în Spa
nia, semnînd pentru Barce
lona. Cînd federației i s-a ce
rut să ratifice transferul, ci-

acuzele 
în alta, 
reciproc, 
apropie, 
de grad 
termină 

Indepen-

iată -faptele, 
trecut, Seve- 
jucător pa- 
folosit doar 
vederea an-

neva și-a reamintit de inter
viul cu pricina și controlîn- 
du-se actele depuse la dosar 
s-a constatat că exista, to
tuși, un certificat emis de 
federația paraguayană care 
atesta că Irala nu evoluase 
ca internațional. Investigații
le ulterioare au stabilit, însă, 
că acesta fusese de două ori 
internațional. Așa îneît, deși 
Irala a putut să demonstreze 
că posedă toate actele nece
sare, el nu satisfăcea preve
derea conform căreia în Spa
nia nu sînt admise transfe
rurile unor foști internațio
nali străini.

„Cazul Irala", trimis spre 
rezolvare și la F.I.F.A., a re
adus pe tapet și alte legiti
mări similare ale unor jucă
tori sud-americani. Pe bună 
dreptate, opinia publică s-a 
întrebat : eroare, neglijență, 
sau fals în acte ? Certifica
tele de „non-international“ a

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Avalanșa titlurilor care 
semnalau scandalul iscăli
turilor false din fotbalul 
spaniol,

I

m aflat cu toții, din ziare, că, 
în Argentina, din dorința pre
ședintelui țârii, li s-a cerut ju
cătorilor dirt echipa repre
zentativă de fotbal să-și tun
dă părul șî să-și radă bărbile.

Probabil că ele crescuseră mari si săl
batice, întunecînd lumina fețelor tinere 
și întorcîndu-le expresia la enigmati
cul, preistoricul strămoș din Nean
derthal, care nu știa să se joace încă, 
folosind ghioaga doar pentru a vîna 
hrana trebuincioasă tribului. Le cres
cuse jucătorilor părul și barba prea 
de fot — dacă un președinte de tară 
s-a împiedicat de ele I — probabil din 
aspirația bizară a unora dintre tineri 
de a fi ,1a modă", o modă de altfel 
nu numai nedeliberată, dar nici cel 
puțin obligatorie spre a fi în tonul 
secolului.

Bărbi și plete s-au mai purtat, fi
rește, în epoci diferite ale civilizației, 
dar ele s-au bucurat mereu de o în
grijire deosebită, dovadă marea# răs- 
pîndire a bărbierilor, care nu-și au 
sediul, cum ar fi dorit să acrediteze 
legenda, doar în... Sevilla. Era o ca- 
pilație ce ințra armonios în liniile con- 
figurative ale expresiei, nicidecum tufe 
și clăi crescute anapoda, care fac din 
fruntea gînditoare ceafă anonimă, iar 
din ovalul feții, un cactus vulgar 
sahară.

Cei care își închipuie cumva că 
prinderea aceasta, veche numai de un 
deceniu, cel mult un deceniu și jumă
tate, de a da curs liber fanteziei bul
bilor din diverse zone ale căpățînii ti
nere, contribuie cumva la accentuarea 
caracterelor bărbăției, nu știu nimic 
despre înalta frumusețe și forță a lui 
David, cu suprafețele-i netede și cati
felate, așa cum l-a imaginat Michelan
gelo în visul său de marmură. Nu știu, 
mai ales, că maxima calitate a omu
lui civilizat prin cultură este decența 

Că unii semeni ai noștri, trăind de- 
înfăfișării, bunăcuviinfa întregii ținute, 
parte de frizeri și petreeîndu-și mare 
parte din timp în solitudinea impusă 
de îndeletnicire, uită să-și deretice 
coafura și obrajii, asta mai treacă. Cu 
toate că n-am văzut niciodată ciobani, 
tn vîrf de măguri chiar, cu barbă și 
chici de dimensiunile celor pe care le-a 
produs mai nou, pe alocuri, neglijența 
ostentativă pentru aspectul fizic, trans
formată de unii în normă de conduită.

Sportivul este, pentru marile mase 
Ide oameni, un fel de ideal. Dorința 

de a birui, de a fi mai viu, mai iute, 
mai puternic decît alții nu se poale în
lătura din cuprinsul nostru sufletesc. 
Sportivii simbolizează înfăptuirea aces
tei dorințe permanente ; în faptele lor 
ne vedem realizate aspirațiile secrete 
și ne drenăm, periodic, energiile acu
mulate continuu. Exemplul decenței lor, 
al ținutei cuviincioase, care le conferă 
calitatea de a comunica firesc cu aliii, 
este o datorie. Orice abatere de la 
ceea ce am cucerit prin progres, orice 
negare a ceea ce este socotit de ma
joritate o normă de conduită provoacă 
reacții negative.

Cred că, pentru sportivi, decența ți
nutei este apriorică oricărui contact cu 
lumea. Iar fără acest apriori, ei se eli
mină din simpatia mulțimii sau, așa 
cum s-a întîmplat recent în Argentina, 
sînt în pericol de a fi eliminați ca niște 
particule ce nu se integrează in sensi
bilitatea delicată pentru echilibru s: 
armonie a colectivității.
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0 Relațiile dintre știință și sport • Știința I 
omului dinamic 0 Orientarea și conținutul planu
rilor tematice 10 Volumul și eficiența practică a • 

cercetărilor 0 Principalele deficiențe

Conf. dr. Emil GHIBU
vicepreședinte al C.N.E.F.S.
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Care stnt relațiile Intre sport șl știință 7 Educația fizică școlară, 
sportul de masă, exercițiile fizice pentru toți au nevoie de cercetări 
științifice 7 Care este aportul științei " 
a recordurilor sportive 7

Parcă intuind dorința specia
liștilor din domeniul nostru ca 
răspunsul la aceste întrebări să 
fie dat de un om de știință cu 
renume mondial, Intr-un inter
viu publicat recent, savantul 
Henri Coandă menționa prin
tre altele : „...eu aparțin ace
lora care susțin că Însuși spor
tul e o continuă cercetare ști
ințifică la care e supusă cea 
mai prețioasă și cea mal ca
pricioasă tematică: OMUL..." 
Deoarece obiectul sportului este 
omul in acțiune, în ambianța 
unor trăiri intense șl complexe, 
generatoare de forțe fizice și 
morale, iar folosirea exercițiu
lui fizic, ca mijloc '•''dispensa
bil in menținerea săti-tățli. ca
pătă o mare extindere, practica
rea pe baze științifice moderne 
a exercițiilor fizice și sportului 
devine tot mai necesară.

Intr-adevăr, tot mai necesa
ră devine cercetarea aprofun
dat biologică, psihologică șl 
sociologică a mijloacelor șl e- 
fectelor educației fizice șl spor
tului deoarece: a) în societa
tea modernă solicitările ner
voase intense, automatizarea 
producției, mecanizarea mijloa
celor de transport, sedentaris
mul, organizarea timpului liber 
șl particularitățile alimentației 
constituie factori care fac ca 
mișcarea sub forma exercițiu-

în realizarea marilor performanțe,

lui fizic și sportului să devină 
un element compensator de im
portanță națională în dezvol
tarea armonioasă a tineretului 
precum șl în întărirea sănătă
ții fizice șl morale a maselor ; 
b) tineretul de azi are unele 
note specifice biologice șl psi
hologice modificate față de ge
nerațiile anterioare ; c) perfor
manțele sportive actuale, care 
numai In urmă cu două dece
nii păreau de domeniul fante
ziei, irealului se realizează prin 
mărirea considerabilă a volu
mului șl intensității antrena
mentelor, adică prin mari so
licitări fizice și psihice; d) În
ceperea de timpuriu a practi
cării diferitelor ramuri spor
tive necesită metodici speciale 
adaptate particularităților de 
vtrstă..

Binevenită, recenta dezbatere 
în Comitetul executiv al 
C.N.E.F.S. a muncii de cerce
tări științifice In domeniul e- 
ducației fizice și sportului, des
fășurată tn ultimii ani, a pri
lejuit constatări interesante șl 
autorizate In privința stadiului 
actual, aportului șl eficienței, 
deficiențelor șl sarcinilor de 
viitor ale acestui sector de ac
tivitate. care interesează masa

(Continuare in pag. a 2 ■)
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DIVIZIA A SI CÎTEVA 
DIN PROBLEMELE El PE PlRTII, IN SEZONUL DE PRIMĂVARĂ PANO

if* Semeni cui, gazda unor concursuri tradiționale • De
a

primele
aduce cit de cit 

etape ale 
baschet

Departe de 
clarificări, 
returului diviziei A la 
au incîlcit clasamentele și au fă- 

' cut ca lupta pentru titluri, 
pentru calificarea în turneele 
finale și pentru evitarea 

1- trogradării să fie deosebit
. interesantă. Spre deosebire 
alți ani, ' în care Dinamo 
Steaua la băieți, Rapid 
Politehnica la fete se deta
șau de celelalte formații, in 
compania cărora, meciurile re- 
prezentau o simplă formalitate,

: in această ediție a campionate
lor naționale asistăm la a- 

. saltul unor echipe care au
- realizat un evident salt calita
tiv și, ca urmare, au obținut 
rezultate meritorii Ne referim 

primul rînd ia „UM Ttmi- 
•' șoara, Cluj (băieți) și IEFS

(fete) care tatonează îndeaproa- 
> pe pozițiile candidatelor la 
■ . titlu. Faptul este îmbucurător, 
'. țjdcoarece apropierea, valorică se 

: datorează in primul rînd creș
ti. terii potențialului de joc al a- 
'^castor formații. Dar, pe de 
f. 'altă, parte, nu putem omite 

' ’ (uneori accidentale și 
ale fruntașelor bas- 

nostru. Mai impor- 
se pare; însă, acum 

din jumătatea inferi- 
clasamentelor. Firește, 

----- grav ca o echipă 
să părăsească prima categorie a 

jțării. De aceea, este normal ca 
antrenorii și jucătorii să ia 
toate măsurile rqecesare pentru 
ca măcar acum, în ceasul al 
1%-lea, treburile să meargă ceva 
mai bine și să se salveze ce 
mai este de salvat. Dar, para
lel cu sporirea ambiției com
batanților, trebuie să crească șt 
atenția fedțerațiel și a cluburi
lor interesate pentru asigura- 

.■■f' .^'ea celor mai bune condiții de 
disputare a. întrecerilor. Cunos- 
cînd experiența tristă din alți 
ani (cind vrafurile de contes- 

'tații și memorii au produs 
multă bătaie de cap), este ab
solut obligatorii programarea 
celor mai "— —"_
cestora să _ „ _

• capacitatea) și luarea 
lor organizatorice 
sălile gazdă. Cele 
niri din ultima 
meciul A.S.A. 
Tg. Mureș au și 
ții și justificări) 
semnale de alarmă 
trebuie să se țină seama.

'Acestor 
c'.tz. ș- 
.scăderile

■:.■■■ obbective)
.? cheiului 

:t‘.rtanlă ni 
agitația 

\^oară a 
.-este țoarte

re
de 
de
și

obligatorHe
buni arbitri (iar a- 
li se solicite toată 

măsuri- 
necesare în 

cîteva răbuf- 
vreme (după 
Cluj—Mureșul 

sosit reclama’ 
sînt tot atîiea 

de care

Spre o ECHIPĂ Steaua

Jndisponibilitățile ivite în ul
timele luni in echipa Steaua 
(care din toamnă a avut acci
dentați sau bolnavi pe aproape 
toți jucătorii) sint prea bine 
cunoscute pentru a mai fi ne

cesară amintirea lor. Chiar și 
in momentul de față Tarău nu 
poate participa la antrenamente 
și la jocuri pentru o scurtă 
perioadă, iar Nosievicl va sta 
pe tușă vreme mal îndelungată. 
Iar alți jucători (Savu, Irimle) 
au început pregătirile după o 
perioadă de tratament și conva
lescență destul de îndelungată, 
astfel că sînt departe de forma 
care le-a adus consacrarea. 
Sint cauze obiective care jus
tifică insuccesele stellștUor în 
partidele cu Politehnica Bucu
rești și Rapid, dar nu și motive 
de descurajare, așa cum s-a ob
servat, de pildă, la ultimul lor 
meci. Actualmente, Steaua, dis
pune de un lot cu individuali
tăți mai mult sau mai puțin 
remarcabile. Dar, aceste indi
vidualități nu alcătuiesc o e- 
clilpă. Or, neavind valori ex
cepționale (așa cum avea pinii 
nu de mult Steaua sau cum 
posedă acum Dinamo), singura 
cale de a realiza performanțe, 
pe măsura prestigiului de care 
se bucură, Steaua trebuie si 
devină o echipă. Adică, si joace 
colectiv, sâ aplice sistemul in
dicat de antrenor, să respecte 
disciplina de joc și nu cum a 
făcut, de exemplu, în întrece
rea cu Rapid cînd una se 
spunea de pe margine șl alta 
se făcea in teren. Mai mult ca 
aricind, bascheibaliștiî de la 
steaua trebuie să siringă rin- 
durile, să se mobilizeze pentru 
a face față dificilelor jocuri pe 
care le mai au de susținut.le mai au de susținut.

La echipă da, la lot ba !

pare că lecția de săptă- 
trecută, cînd o serie de 

loturilor națio- 
jucat in echipa

Se 
mina 
componențl ai 
nale nu au ,___ ... ___ _
de club, fiind suspendați pen
tru că au absentat de la un 
antrenament al reprezentativei, 
nu a folosit. Sub diferite pre
texte, unit jucători și jucătoare 
mai încearcă să se sustragă de 
la obligația de a participa la 
pregătirile „naționalei1*, ceea ' ~ 
nu constituie un motiv d» laudă 
pentru el. Noi sperăm, însă, 
că vor reveni la sentimente 
mai bune șl vor acorda aten
ția cuvenită antrenamentelor 
echipelor naționale care, în a- 
cest an, au de suportat exa
mene pe cît de importante, pe 
atît de dificile (băieții campio
natul balcanic, fetele campio
natul european). în același 
timp, ne exprimăm convingerea 
că federația va continua ati
tudinea fermă pe care a mani
festat-o in ultima vreme, dacă 
va fi cazul. Noi dorim să nu 
fiie.

ce

D. STANCULESCU

azi, „naționalele" universitare ® Biatlon

• A XIII-a ediție a „Cu
pei Olimpia" s-a bucurat de 
un real succes. Pîrtiile Seme- 
nicului, acoperite cu un strat 
de zăpadă excelentă pentru 
schi, au găzduit o competiție 
care a reunit la startul pro 
belor numeroși concurcnți 
din Reșița. Cîștigătorii: fond 
10 km juniori : E. Demeter, 
10 km seniori : W. Denuel, 
5 km junioare : Sabina Bu- 
zoianu, 5 km senioare : Au
rora Ioniță (toți de la Olim
pia Reșița), slalom uriaș ju
niori : H. Konecsny (Șc. sp. 
Reșița), seniori : F. Klumfner 
(Olimpia), senioare : Mariana 
Trestian (Șc. sp.), 
Mariana Both (Șc. 
bătă și duminică, 
va fi gazda unui 
curs tradițional, 
iarului", la care, 
schiorilor reșițeni. 
cipa și sinăienii

junioare : 
sp.). Sîm- 
Semenicul 
alt con- 

„Cupa oțe- 
în afara 

vor parti- 
M. Focșe-

BULETINUL ZĂPEZII
deServiciul Prevederi 

scurtă durată, din cadrul In
stitutului meteorologic, ne-a 
informat că, datorită ninso
rilor căzute în ultima vreme, 
stratul de zăpadă avea ieri 
următoarele grosimi : Seme- 
nic 125 cm, Vlădeasa 25 cm, 
Sinaia — Cota 1 500 64 cm, 
Predeal 60 cm, Vf. Omul 80 
cm, Paring 70 cm, Păltiniș- 
Sibiu 60" cm, Țarcu 56 cm. 
Zăpada este excelentă pen
tru schiat. Pentru următoa
rele zile, se prevăd ninsori 
moderate și o ușoară ridicare 
a temperaturii.

Ciffl PASIUNEA ÎNVINGE ORICE OBSTACOL ■ ■ •

mixt la Cimpulung
Moldovenesc

neanu și Dinu Cezar.
BOCȘANU — coresp.).

<f

din 
s-a 
de 

luat 
aso-

• Pe muntele Bodea, 
Cimpulung Moldovenesc, 
desfășurat un concurs 
biatlon mixt la care au 
parte 30 de sportivi ai
ciațieî Constructorul din lo
calitate. Ineditul întreceri' 
l-a constituit prezența fetelor 
ia această probă practicată 
în exclusivitate de băieți. 
Primul loc a fost cucerit de

ștafeta
Măreț, 
tian Frățeanu.

alcătuită din Liliana 
Ioan Mazăre și Cris-

>
• De astăzi pînă dumi

nică, se dispută pe pîrtiile 
Poienii Brașovului campio
natele naționale universitare 
la care participă aproape 100 
de schiori din întreaga țară. 
Programul competiției preve
de disputarea curselor de 
slalom special, slalom uriaș, 
coborîre și fond.

Stand învins de arbitri,
I N ia turneul de ia Belgrad

Cei șase boxeri români care 
au participat la turneul in
ternațional dotat cu „Trofeul 
~ “ s-au înapoiat în

Cu acest prilej 
o convorbire cu 

T. Niculescu, 
însoțit la Bel- 

Despre Gruiescu am

Oscar", 
Capitală.
am avut 
antrenorul 
care i-a 
grad.
aflat că s-a comportat exce
lent în ambele partide susți
nute. în primul meci, el s-a 
blocat perfect, prestînd 
hox tehnic, 
tatori. în 
noastră l-a 
pe Smucici 
boxer cu alură
Gruiescu a atacat permanent, 
punctînd clar din continuă 
mișcare, și cîștigînd detașat la 
puncte. Stanef l-a depășit 
greu, în. primul meci, pe Jiv- 
kovici (Iugoslavia).
deanul, destul de 
răspuns prompt 
lansate de român, 
fost considerată ca o adevăra
tă finală. în cea de a doua, 
echilibrul a fost perfect în pri
mele trei minute de luptă, dar

un 
aplaudat de spec- 
finalâ, „musca" 

avut ca adversar 
(Iugoslavia), un 

de „cocoș".

Belgră- 
tehnic. a 
atacurilor 
Partida a

SPORTIV 
INTERNI

Astăzi nu voi scrie despre 
gimnastica de mare performan- 

... ță. despre loturi și componentele 
lor, despre concursurile mari care 
încep să bată la ușă, ci despre 
cu totul altceva, ceva ce în
seamnă interes, pasiune, eolec- 

;! tivltate și, poate, mal mult de- 
1 cit atît. dar nu se poate spune 

" intr-un cuvînt deoarece cuprin
de tot ce-i frumos, tot ce poate 
emoționa mai profund.

O forfotă tinerească, un 
afiș și o invitați» m-au 
vins, mai zilele trecute, să 
tictp. ca spectatoare, ■ la

în următoarele, Pajkovici a 
făcut cunoștință cu podeaua 
și a fost numărat, abia mai 
reușind să se țină pe picioare. 
Decizia, acordată de cei 5 ju
decători iugoslavi, în favoarea 
lui Pajkovici (cu 3—2), a fost 
îndelung dezaprobată de pu
blic. Mageri a susținut un sin
gur meci (cu Gazepov — Iu
goslavia) și a fost învins la 
puncte. După aprecierea lui 
T. Niculescu, rapidistul l-a do
minat net, de-a 
trei reprize, pe 
care, în ultimul 
trimis la podea.
re bună a avut și Anderco, 
deși a fost întrecut Ia puncte. 
Neconvingător s-au prezentat 
Antoniu Vasile (învins
puncte de cunoscutul Vesel i- 
novici), care în ultima repri
ză a dat semne vădite de obo
seală, precum și C. Melinte 
care a pierdut, de asemenea, 
Ia puncte. în afara pugiliști- 
lor iugoslavi și români, la tur
neu au mai participat și boxeri 
din Bulgaria.

lungul celor 
Gazepov, pe 
rund, l-a și 

O comporta-

13

Această duminică aparți
ne, indiscutabil, crosu
lui. Cei mai buni aler

gători pe teren variat din 
Balcani și-au dat tradiționa
la lor întilnire de data a- 
ceasta în parcul Buftea, pe 
un traseu apreciat a fi ideal 
pentru un asemenea gen de 
întreceri. Crosul este mai 
mult decit o disciplină spor
tivă. El reprezintă, în ulti
mă instanță, o încercare a 
caracterelor și un test de 
bărbăție. Crosul se dezvăluie 
cu deplină sinceritate in fața 
celor care doresc să-i încer
ce rigorile. Crosul nu folo
sește farduri. Crosul, vizual 
vorbind, nu este ‘frumos. Am 
putea spune dimpotrivă. Tra
seele sale trec peste gropi 
și ripe, străbat arături, iar 
atleții termină alergarea nu 
numai epuizați dar și plini 
de noroi. Sintem tentați să 
spunem că tocmai 
crosul este superb, 
rilitatea sa și prin 
pe care o cere din 
pușilor săi.

★ 
„Panoramicul" nostru este 

obligat să penduleze în aria 
competițiilor de regularitate. 
Cu fiecare săptămînă, campio
natul național de volei se 
apropie de punctul său fi
nal : turneul care urmează 
să desemneze cele mai bune 
echipe ale țării. Atît in în
trecerea feminină cît și 
cea masculină, cele patru „a- 
lese“ sînt de pe acum 
noscute: Penicilina, Dinamo 
București, Rapid București și 
Universitatea Timișoara, res
pectiv Steaua, Dinamo Bucu
rești, Rapid București și Po
litehnica Galați. Dar, spre 
deosebire de alți ani, ierar
hia acestor cvartete nu poa
te fi dinainte stabilită. Pe
nicilina, spre pildă, amenin
ță să pună capăt unei foar
te lungi domnii bucureștene. 
Ceea ce ar fi capabilă să

facă și Politehnica Galați. Cu 
atît mai bine pentru intere
sul din jurul acestor între
ceri și, de ce n-am spune-o, 
■pentru voleiul românesc inpentru voleiul românesc 
general.

de aceea 
Prin vi- 

abnegația 
partea su-

în

cu-

★
Divizia de rugby s-a 

luat duminica trecută 
semnul terenurilor grele, al 
actelor de indisciplină și al 
dezinteresului total din par
tea publicului. Un coleg, care 
a avut privilegiul de a cu
noaște viața rugbystică din 
sudul Franței, ne spunea că 
acolo se caută „bilete în 
plus" aproape la fiecare 
meci. Etapa a XIII-a progra
mează un interesant derby, 
Steaua — Universitatea Ti
mișoara, foarte important 
pentru desemnarea echipei 
care aspiră la medaliile de 
argint. Lidera clasamentului, 
Grivița, întîlnește pe ultima 
clasată, Progresul București. 
Partida are semnificație doar 
prin ambițiile personale care 
ii caracterizează pe jucătorii 
aflați acum în posesia „lan
ternei roșii".

★
Sporturile de iarnă sfidea

ză primăvara, pentru că la 
București există — în sfîrșit 
—■ un patinoar artificial aco
perit, iar la munte zăpada 
se menține pînă spre sfirși- 
tul lunii mai. Competiția 
centrală a acestei săptămîni 
o constituie Campionatele u- 
niversitare de schi. Studenții 
noștri nu mai reprezintă de 
multă vreme o forță in a- 
ceastă disciplină. Ne gîndim 
cu nostalgie că acum aproa
pe 20 de ani, Mihai Bîră — 
actualul nostru coleg — cu
cerea un titlu de campion 
mondial la Poiana Brașov. 
Dar între timp, urmele 
coborîrii sale victorioase au 
fost acoperite de alte zăpezi.

re- 
sub

Valeriu CHIOSE

A RfPURTAT 0 VICTORIE
(Urmare din pag. 1) un succes care-i va da noi a- 

ripi în activitatea viitoare.
CORNELIA POPESCU nu 

este un nume nou pentru cei 
care urmăresc mai îndea
proape activitatea atletică. Ea 
a făcut parte de mai multe 
ori din echipa reprezentativă 
a țării, a participat la Balca
niade și la diferite întîlniri 
internaționale, iar în 1968 a 
fost trimisă, de Ministerul în- 
vățămîntului, la J.O., la pro
ba de pentatlon, „fiind atunci 
împreună cțiGsaba Dosa prin
tre elevii cei mai merituoși 
in atletism. Ca și în cazul 
Vioricăi Viscopoleanu, anul 
post-olimpic a fost pentru 
Cornelia Popescu un an fără 
strălucire, lăsînd multora im
presia, — de ce să n-o spu
nem ? — că această atletă a- 
vea posibilități limitate. Con
cursurile de sală din 1970 au 
arătat însă o cu totul altă 
Cornelie Popescu și, dintr-o 
dată, iat-o în rindurile celor 
mai de seamă săritoare in 
înălțime din lume. De la 
1,68 m cît obținuse prin pă
șire, Cornelia a realizat cu 
,,Fosbury Floop" cîteva sări
turi peste 1,80 m, cel mai bun 
rezultat al său fiind de 1,83 m. 
Cu această performanță ea 
s-a prezentat la startul „eu
ropenelor" de la Viena, unde 
a evoluat excelent, clasîndu-se 
a doua. Cornelia Popescu A 
FOST SINGURA COMPETI
TOARE CARE A TRECUT 
CURAT, DIN iPRIMA ÎN
CERCARE, TOATE ÎNĂLȚI
MILE și sincer am regretat

Hanafin, Gentile, Borkovschi 
etc.) a plătit, se pare, tribut 
necunoașterii pistei, neacomo- 
dării rapide. De altfel și NI- 
COLAE PERȚA acuză aceeași 
lipsă de acomodare. In cazul 
lui, poate că, cu ceva mai 
multă atenție pe ultimă por
țiune a cursei de 60 mg. și-ar 
fi putut asigura un loc prin
tre cei șase finaliști, loc ce 
i-a fost refuzat la... fotografie. 
Tot la fotografie a ratat ca
lificarea în finală și 
tînăra 
NORA 
pofida 
spune 
arătat 
certe perspective de progres.

Singurii din delegație care 
au evoluat nesatisfăcător au 
fost VALERIA BUF ANU la 
60 mg și MIHAI ZAHARIA 
la lungime, dar deoarece au 
fost accidectați ne este greu 
să ne pronunțăm.

ÎN ANSAMBLU, COMPOR
TAREA ATLEȚILOR RO
MANI PREZENȚI LA VIENA 
A FOST REMARCABILA ȘI 
SE ÎNSCRIE CA O REUȘITĂ 
A SPORTULUI NOSTRU. Va 
trebui însă ca în lunile vii
toare, în sezonul competițiilor 
în aer liber, sa se muncească 
la fel sau chiar mai bine pen
tru ca rezultatele să fie cele 
așteptate. Și să nu uităm că 
Munchenul este numai peste 
2 ani și că în 1971 Europa va 
avea cite doi campioni, unul 
în sală (Sofia, în martie) și 
altul în aer liber (Helsinki, 
în august).

pasiunea unui colectiv de pro
fesori care nu s-a dat în lături 
să se folosească de ajutorul fa
miliilor lor în organizarea și 
buna desfășurare a concursului, 
cu tot dichisul necesar.

Muzică (nu magnetofon adus 
de acasă), fotografierea cîștigă- 
torilor (substituirea 
bru al- familiei în 1 
cretar, calculator, f 
plus etc.

Poate că, dacă 
ceste prezențe s-ar 
și cîteva din 
SiJurti.vu, vum m n veturviiv ui- 
dactlce ale «Jlscigllfle care
s* predau : în. -această școală, ti-

mintit reprezintă un 
moment al activității 
școli nu ;..............
xercițiilor prezentate sau al 
samentelor consemnate cît 
frumusețea atmosferei de 
trecere datorită în mare 
sură colectivului de cadre 
dactlce ale catedrei de educa
ție fizică.

Interesul șl pasiunea acestui 
colectiv pentru activitatea pro
fesională depășește necesarul și 
obișnuitul într-un fel în care nu 
se poate să nu fii emoționat 
cînd îl urmărești șl-l vezi în 
*” Cîteva exemple concrete nil-ar 
sprijini afirmațiile de mal sus, 
ferindu-mă totodată de bănuială 
unui exagerat *——- 
pentru gimnastică 
legii de breaslă.

Concursurile de 
special cele fără . . .
cunoscute a fi lipsite de ele
mentul spectacular șl de multe
ori se întîmplă că ele să se
desfășoare într-o atmosferă a-
patică, plictisitoare, ca ceva care 
trebuie făcut cu orice preț. De 
data aceasta, am văzut că, in 
ciuda unor condiții de neinvi- 
diat, un concurs ca acesta poa
te prinde viață și culoare mal 
mult decît unul desfășurat in
tr-o sală adevărată de gimnas
tică. Și nici nu se poate altfel 
cînd pentru reușita iul n-au 
fost precupețite bunăvoința și

interesant 
al activității acestei 
atît prin valoarea e- 

clâ- 
prin 

în- 
mă- 
di-

unui 
fotograf), 
spectatori

mem- 
se- 
în

tot acest interval de timp. 
Viorica a fost înfrîntă la 
multe concursuri internațio
nale dar și interne. Or, un 
eșec pentru o proaspătă cam
pioană olimpică, cum să spu
nem. atîrnă greu !... O altă 
atletă poate că ar fi evitat 
suita de înfrîngeri, dar Vio
rica, dimpotrivă, a ținut să 
fie prezentă la fiecare concurs 
mare sau mic, cu adversare 

• considerate' aprioric' <nai .pu
ternice sau mai slabe, lâ ora 
respectivă. Așa s-a scurs a- 
proape întreg sezonul de con
cursuri al anului 1969, me
dalia de argint cucerită la 
Atena, la „euronene", însem- 
nind parcă, mai mult decit 
satisfacția obținerii ei, un pu
ternic stimulent de ordin mo
ral.

Toată iarna aceasta Viorica 
a lucrat ca la carte, granița 
celor 7 metri continuînd s-o 
preocupe, s-o indîrjească.

La Viena a cîștigat lungi
mea în ultima săritură, atunci 
cînd lucrurile păreau lămu
rite și medaliile împărțite. A 
cîștiga un concurs din a șa
sea săritură este însă un lu
cru deosebit, care dovedește 
un caracter de fier, multă, 
multă tenacitate. Viorica Vis- 
copoleanu s-a arătat a fi ast
fel. Bravo ei 1 După concurs, 
reputatul comentator englez 
Neil Allen, redactor de spe
cialitate la ziarul Times, re
marca foarte bine că VICTO
RIA VIORICĂI VISCOPO- 
LEANU REPREZINTĂ, ÎNA
INTE DE ORICE, O VIC
TORIE ASUPRA EI ÎNSĂȘI,

a-la toate 
fi adăugat 

și cîteva din afara activității 
Sportive, cum ar fi cadrele di-

predau în această școală, ti
nerii glrtinăști s-ar fi simțit cu 
mult mai bine șt cu siguranță 
că le-ar fi devenit un stimu
lent nu numai în activitatea 
sportivă.

încheierea concursului a mar
cat un succes al gimnaștllor — 
răsplătiți cu premii și aplauze, 
șl un sentiment de mulțumire 
al profesorilor că au putut să 
ofere elevilor lor o duminică 
plăcută, antrenantă, utilă.

Păcat că intr-o școală atît 
frumoasă și cu atîta tineret 
nătos și dornic de mișcare 
există o sală de sport în care 
să se poată realiza în cele mal 
bune condiții una din laturile 
educației comuniste, educația 
fizică.

în înălțime cu 
DE BRONZ ȘI 
RECORD NA- 
adiuirat la a-

mic 
con- 
par-

. __  _____ ____, . 0071*’.. . _ .. ...
cursul de gijnnasticJ al „celor' pliu efort, 
mai buni glmnaștl și gimnaste 
— elevi ai Școlii tehnice pro
fesionale si de maiștri din 
București.

Reprezentanții celoir aproxi
mativ 3 500 de elevi, cît cu- 

; prinde școala. întruniți în sub
solul elegantei clădiri — 10c de 
trecere spre diferite dependin
țe — transformat și adaptat ce
rințelor unei săli de sport mal 
mult în imaginație decit în fapt 
au oferit un spectacol demn de 
toată lauda. în ciuda unor ne
ajunsuri care le-au stînjenit e- 
vident evoluția tehnică.

Dar ce importanță au toate 
acestea atunci cind dorești să 
faci sport, să te întremezi, să-ți 
petreci timpul liber făcîhd acti
vitățile care-ți plac și care-țl 
dau posibilitatea să-ți arăți în
clinațiile. , priceperea $1 alte ta
lente ascunse 7

Atei am putut vedea, mai 
mult ca oriunde, ee înseamnă 
să nu dai bir cu fugiții în fața 
lipsei condițiilor materiale, aici 
am văzut ce înseamnă pentru 
tinerii elevi șl eleve să simtă 
prezenta dascălilor altfel decît 
cu catalogul sub braț, privirea 
cercetătoare, ținută severă.

Acești dascăli, necunoscuțl în 
lumea sportului de performan
ță, fără nume sonore, sint de 
fapt cei mai fideli reprezentanți 
ai ideii pentru mișcare, pentru 
sport, sînt acei care știu să 
găsească mijloacele cele mai po
trivite pentru ca tinerii pe ca- 
re-i au sub ^oblăduirea" lor să 
îndrăgească activitatea sportivă. 

Concursul despre care am a-

*

(Urmare din pag. 1)

sentimentalism 
și pentru co-
glmnastică. în 
pretenții, sînt

de 
să- 
nu

Elena LEUȘTEANU

<*T| „CUPA MUNICIPIULUI
GH. GHEORGHIU-DEJ"

Timp de două zile s-au des
fășurat în municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, întrecerile 
din cadrul „Cupei municipiu
lui Gh. Gheorghiu-Dej“ la 
handbal fete, cu participarea 
echipelor Olimpia Vatra Dor
nei, Știința Ditrău (jud. Har
ghita), Știința Rm. Sărat, Li-

ceul agricol Huși, Școala 
sportivă 1 și Școala sportivă 2 
din localitate. Cîștigătoarea 
Cupei, oferită de către 
C.M.E.F.S., a fost formația 
Școlii sportive 1, urmată de 
Știința Ditrău și Olimpia Va
tra Dornei.

neșansa pe care a avut-o la 
1,85 m. Perfecționîndu-și în 
continuare noul stil, punînd 
și mai multă bază pe dezvol
tarea elasticității, Cornelia 
Popescu poate aspira cu de
plină încredere la performan
țe si mai bune

ȘERBAN IOAN A ÎNCHE
IAT foarte dificilul concurs 
al săritorilor 
O MEDALIE 
CU UN NOU 
ȚIONAL. Am
cest atlet hotărîrea și siguran
ța cu care, înaintea plecării 
spre Viena, a afirmat că Ia 
Stadthalle vrea să sară 2,17 m 
(rezultat 
cordului 
s-a ținut

Un alt .... ..
fost și ȘERBAN CIOCHINA, 
la triplusalt, CU UN NOTA
BIL REZULTAT DE 16,47 m, 
CARE-L READUCE pe re
cordmanul țării ÎN RÎNDUL 
ELITEI INTERNAȚIONALE 
A PROBEI și-i recompen
sează astfel eforturile și dîr- 
zenia depuse după accidentul 
grav suferit în concursul o- 
limpic al anului 1968, cînd se 
părea că o carieră 
atît de frumoasă, 
iase...

CAROL CORBU, 
tre favoriții probei 
a arătat că în scurtul răgaz 
de timp pe care l-a avut pen
tru acomodarea cu sala n-a 
reușit să deslușească cerințele 
pe care le pune rekortanul în 
fața unui concurent. Și el, ca 
și «Iți atâeți mari (Dudkin,

superior cu 3 cm re- 
său în aer liber). Și 
de cuvînt!
medaliat cu bronz a

foarte 
'alergătoare ELEO- 

MONORANU care, în 
neșansei (dacă putem 
astfel) de la Viena a 
remarcabile calități și

sportivă 
se înche-

unul din- 
de triplu,

CROSULpul șl după concurs ; formei 
sportive și ciclului anual și săp
tămînal de antrenament ; efec
telor 
metodele 
eficienței 
fizică.

De un 
trenori a 
„Conținutul șl metodica 
namentului sportiv c" 
ran", lucrare care a 
experiența practică a 

. nllor noștri fruntași, 
și cele mai valoroase 
întreprinse în ultimii

Cu toate aceste îmbunătățiri, 
este necesar să subliniem că 
aportul cercetării științifice în 
rezolvarea multiplelor probleme 
ce stau în fața activității prac
tice este încă nesatisfăcător.

Printre principalele deficiențe 
menționăm următoarele : nu
mărul mic de cercetări abor
date de colective complexe, for
mate din specialiști de diferite 
profiluri, ceea ce a dus la 'sur
prinderea fenomenelor din pozi
ții unilaterale. în evoluții e- 
plsodlce și necorelative ; insu
ficiențe in privința lucrului a- 
nalltlc și in păstrarea unei e- 
vidențe ' * —
tlvității 
mlnuat 
forța de convingere și aplica
bilitatea concluziilor ; penuria de 
material faptic a unor cerce
tări s-a reflectat și in formu
larea concluziilor, care în aceste 
cazuri au un caracter general, 
puțin folositor practicii : slaba 
cunoaștere a bibliografiei pro
blemei cercetate ; 
nor tehnicieni față 
critică șl față de 
pectelor pozitive _. _____
din concluzii ; slaba urmărire de 
către beneficiari (federații, clu
buri, unități de învățămint), de 
către comisia de coordonare a 
activității științifice a C.N.E.F.S. 
și de către cabinetele județene 
a modului în care o concluzie 
apreciată 
aplică în 
contribuit

Desigur. ... - _
te în anii 1968—1969 formează 
premise promițătoare pentru 
îmbunătățirea acestui sector 
de activitate a cărei importan
ță este în continuă creștere. A- 
cest lucru poate fi realizat prin 
înlăturarea deficiențelor semna
late. mai ales a : a) slabei or
ganizări a introducerii și gene
ralizării în practică a cercetă
rilor valoroase și b) dispersării 
forțelor în abordarea unul nu
măr mare de teme.

In scopul valorificării unora 
din cercetările valoroase efec
tuate recent, în următoarele ar
ticole pe această temă vom în
fățișa concluziile unor cercetări 
și sugestii privind modul de 
aplicare in practică.

C.N.E.F.s. sînt tot mai mult 
prețuite de tehnicieni.

Fără îndoială că iubitorii 
sportului își pun următoarea 
întrebare, îndreptățită intruto- 
tul : care este eficiența prac
tică a cercetărilor efectuate, a 
sesiunilor de comunicări ? Vom 
încerca să răspundem prin cl
teva exemple. Astfel, în scopul 
sprijinirii pregătirii candidați- 
lor olimpici pentru J.O. din Me
xic, pe baza studiilor efectuate 
in anii 1965—1967 — comunicate 
și dezbătute în 3 consfătuiri — 
antrenorii de lot, specialiștii de 
la Centrul de medicină spor
tivă și metodlștii au elaborat o 
metodologie de testare șl o me
todică de antrenament speci
fică pentru efortul la altitudine. 
Testarea cardio-vasculară s-a 
dovedit atît de eficientă îneît 
a înlocuit metodologia folosită 
pînă atunci, studiile medicale 
șl metodice efectuate au furni-

xemplu clubul Dinamo — forma 
sportivă ; clubul Steaua — ci
clul săptămînal de antrenament, 
cabinetul din Constanța — pre
gătirea fizică in antrenamentul 
sportiv ; cabinetul din Timișoa
ra — organizarea timpului liber; 
cabinetele din Cluj și Bacău — 
pregătirea sportivă a copiilor ți 
juniorilor etc.) ; c) profilarea 
mai adecvată a cercetărilor la 

prin stabilire» temei 
, referitoare la meta

fizice școlare 
particularită-

de antrenament ; 
nocive ale dopingurllor ; 

moderne de mărire a 
lecțiilor de educație

iubito-a specialiștilor și 
sportului, 
prezent cercetarea 
sportivă se desfășoară pe 
unui plan tematic pe 3 

1968—1970. din care, cores
punzător indicațiilor Consiliu

lui Național al Cercetării Ști
ințifice, se stabilesc planurile 

- anuale (departamental șl al 
diferitelor unități). Planul te- 
matic pe 3 ani cuprinde 9 pro
bleme : educația fizică in în- 

" vățâmint ; educația fizică a 
maselor ; efortul sportiv în con
diții de altitudine (J.O. Mexic) ; 
pregătirea sportivă a copiilor ; 
mijloace de refacere rapidă ; 
alimentația sportivă ; sistemul 
competițional ; clasificarea spor
tivă ; ' ' '
nesc.

,'i bleme 
teme.
nual 
toare 

., zice șl sportului școlar el.
XII, indici obiectivi de eva
luare a efortului în antrena
ment la 6 ramuri sportive, mij
loace de refacere rapidă Ia 5 
ramuri, alimentația la trei ra
muri sportive și investigații a- 
supra sportivilor participant! la 
marile competiții internaționale. 
Din analiza acestor tematici se 
constată, comparativ cu etapa 
anterioară, progrese în privința 
concordanței tematicii cu obiec
tivele majore ale activității spor
tive, cu practica și actualita
tea. în același timp, stabilirea 
unui număr de teme a căror 
extindere a depășit posibili
tățile reale de efectuare, a dus 

•, la' dispersarea forțelor, Ia tra
tarea superficială a unor teme.
VOLUMUL ȘI EFICIENTA PRAC
TICA A ACTIVITĂȚII DE

largă 
rilor

In 
fică 
baza 
ani,

științi-
(Urmare din pag. 1)

istoria sportului româ- 
In cadrul fiecărei pro- 
au fost concretizate 3—5 
Planul departamental a- 
cuprinde 5 teme referi- 
la : metodica educației fi- 

.................... - I—

I.E.F.S. 1 
principale, 
dica educației 
(programe, lecția, 
țile de vîrstâ) ; d) mărirea pon
derii cercetărilor experimentale 
—circa 70 la sută ; e) în anul 
1969 România s-a situat pe u- 
nul din primele locuri din lu
me în privința găzduirii mani
festărilor ștlințifce internațio
nale în domeniul educației fi
zice și sportului : Simpozionul 
internațional, sub egida UNES
CO, în problemele sportului de

real folos pentru an- 
îost editarea lucrării 

antre- 
contempo- 

slntetlzat 
tehnicie- 
precum 

cercetări 
ani.

ACTIVITATII de 
CERCETARE

în anii 
nizat 19 
de comunicări, 
internaționale, 
ra au fost prezentate 715 
cetări și studii (252 în anul 1968 
și 463 în 1969). Din desfășura
rea acestei activități se des
prind îndeosebi următoarele : a) 
creșterea teritorială a ariei de 
efectuare a cercetărilor ; astfel, 
cercetărilor întreprinse la Cen
trul de cercetări științifice, In
stitutul de Educație — ■ - 
Sport șl Centrul de 
sportivă s-au alăturat 
alizate de cabinetele 
din Timișoara, Cluj,
Bacău, Brașov, Ploiești, Tg. Mu
reș, cluburile Steaua și Dina
mo' Șc. sportivă nr. 2 din Bucu
rești. facultățile de educație 
fizică din București, Oradea ele.: 
b) continuitatea, profilarea co
lectivelor pe diferite teme (e-

1968—1969 s-au orga- 
consfătuirl și sesiuni 

dintre care 4 
în cadrul căro- 

cer-

Fizică șl 
medicină 

celor re- 
județene 

Constanța,

CERCETAREA
ȘTIINȚIFICA

riguroase a datelor ac- 
practice, ceea ce a di- 
în numeroase cazuri

participant! 
’ - Con-

europeăn de 
(150 partici- 

21 țări) ; re- 
Internațional 

și informare

performanță (98 
străini din 22 de țări) ; 
greșul al II-lea 
medicină sportivă 
panți străini din 
unluhea Biroului 
de documentare 
științifică în problemele termi
nologiei sportive șl reuniunea 
de sub egida UNESCO a spe
cialiștilor în domeniul sportu
lui de masă. In acest fel, a- 
nul trecut, țara noastră a pri
lejuit unor specialiști străini de 
renume să dezbată și să-și a- 
clucă contribuții, împreună cu 
specialiștii români, la funda
mentarea științifică a principa
lelor sectoare ale educației fi
zice și sportului ; sportul de 
performanță, medicina sportivă 
șl sportul de masă ; f) multi
plicarea sau editarea comuni
cărilor prezentate la sesiuni a 
contribuit la îmbunătățirea dez
baterilor și la cunoașterea lu
crărilor de un număr sporit de 
specialiști. Astfel, numai Cen
trul de cercetări științifice a 
editat în timp de 2 ani, 8 vo
lume difuzate tuturor cabinete
lor județene și cluburilor ; g) 
îmbunătățirea fluxului de ma
teriale documentare ; buletinele 
lunare și ai’»''-’<1icele editate de 
sectorul de documentare al

concluziilor privind 
asupra spor- 
naționale 
apreciem 
județelor

ne 
o- 
Și

zat antrenorilor noștri datele 
necesare stabilirii timpului de 
adaptare optimă a organismului 
în condițiile Mexicului, iar com
portarea sportivilor români la 
ediția din 1968 a J.O. a confir
mat justețea indicațiilor res
pective.

Datele
studiul demografic 
tivilor din loturile 
dă posibilitatea să 
blectiv contribuția 
cluburilor.

Concluziile studiului privind 
situarea sportului in bugetul de 
timp liber al studenților ’ 
bogățesc și măresc puterea 
convingere a argumentelor 
gate de corelația existentă 
tre mișcare — sănătate — 
ganizarea folositoare a timpului 
liber. Cercetările privind scuti
rile medicale la educația fizică 
furnizează o serie de date care 
duc la depistarea cauzelor iar 
cele 11 puncte de propuneri ale 
lucrării efectuate în cadrul Cen
trului de cercetări științifice 
formează un adevărat program 
de acțiune practică. Tot în do
meniul sprijinului activității 
practice menționăm fundamen
tarea științifică și stabilirea u- 
nor reguli în privința : dina
micii efortului Înainte, în tim-

îm- 
de 
le- 
în- 
or-

praeticii ; 
bibliografiei 

rezistența u- 
de abordarea 
însușirea as- 
care rezultă

în diferite sesiuni se 
practică.
la îmbunătățirea dez- 
progresele înregistra- 

1968—1969 ‘
promițătoare 

acestui

continua să curgă, însă, prin 
crăpătura subțire a hîrtiei 
albastre.

Ora a treia era „educația 
fizică". Ne-am îndreptat, ca 
de obicei, spre sala de fes
tivități a liceului. Aici parcă 
era și mai frig. Pianul uitat 
lîngă fereastră, pe scena im
provizată a serbării de Ajun, 
avea două coarde rupte.

Ne-am scos ghetele ude. 
Am tras ciorapii 
lină, peste 
pus tîrlicii. 
te ciorapi 
din călcîie,

A venit profesorul. Un fir 
de om: Nicolae Ivănescu- 
Ciortănel. Ne-am ridicat a- 
nevoie. Ciortănel era vesel. 
Sărea de colo pînă colo, ca 
o minge de spumă de mare. 
Purta ghete de baschet.

O clipă ne-am zis că e rost 
să amînăm ora de educație 
fizică. Dar Ciortănel ne-a tă
iat gîndurile :

„Băieți, afară viscolește. E 
bine că v-ați pus tîrlicii, dar 
am să vă rog să încăițațidin 
nou ghetele. Eu zic să ne 
dezmorțim puțin. Ar fi bine 
să duceți și paltoanele în 
clasă. Vă propun să alergăm 
pînă la Dunăre. Nu-i decît 
un kilometru. Acolo, pe mal, 
cine a obosit rămîne la că
pitănie. Iar cine poate, a- 
leargă după mine, peste Du
năre, Ia Lascăi’... Drumul e 
bun. L-am văzut azi dimi
neață... Trec căruțele. Ba 
trec și camioanele. Cine a- 
junge primul la Lascăr, cîș- 
tigă o cupă • o cupă de vin 
fiert, cu scorțișoară. Dacă 
e cineva care vrea să rămî- 
nă în clasă, nu-i cu supă
rare"...

Și n-a rămas 
pornit imediat, 
trării principale 
doctorul Percea. 
chinat.

albi, de 
pantaloni. Ne-am 
Am petrecut pes- 
noj ițele pornite 
ca la opinci.

nimeni. Am 
în fața in- 
ne-a văzut 
Și s-a în-

Am cotit la stingă, pe stra
da Vaporului. Alergarea s-a 
iuțit. Ștefan Trofim a sprin- 
tat sec, pe lingă Ciortănel. 
Leonte i-a luat plasa. Mi-am 
Zis că trebuie să mă țin de 
ei chiar dacă ar fi să mor. 
Acum eram patru în față. 
Ne-am înțeles din priviri că 
ar fi bine să tăiem drumul, 
sărind prin ferestrele morii 
arse a lui Tulceanu. Toți cei
lalți au făcut la Iei. Era din 
ce în ce mai greu. Picioarele 
se cufundau în zăpadă. Pu
terile scădeau. Dar Dunărea 
nu se vedea, deși simțeam, 
în dreapta, ca prin ceață, 
cherestelele. Vijelia creștea...

La căpitănie, Ciortănel a 
întors capul, să vadă dacă 
rămîne cineva. Dar n-a ră
mas nimeni. Ajunși pe dig, 
ne-am repezit spre treptele 
înghețate pe care, vara, 
urca marinarul cîștigător al 
teribilei curse de „25 metri 
contra curentului".

Alergarea s-a iuțit din nou. 
Alergam pe Dunăre! Dru
mul tăiat de căruțe era în
gust. în dreapta și în stingă 
se ridica molozul sloiurilor 
adormite, 
lerga ca 
apropiam 
al apei, 
de leșin, 
s-a dus, 
finul" IL„ „ ...... 
de zbaturile lui „Tudor 
dimirescu", după ce izbutise 
să uimească fetele, de-atîtea 
ori, cînd se cufunda la tri-

Ștefan Trofim a- 
ieșit din minți. Ne 
de firul închipuit 

Aveam o senzație 
Aici, pe firul 
vara trecută, 

Ilie Pîinișoară.

apei, 
„del- 
tăiat 
Vla-

bord și ieșea, nevătămat, la 
babord.

Mai aveam 200 de metri. 
Pe Ștefan Trofim nu l-am 
mai putut prinde. Am venit 
pe locul doi.

în circiuma lui Andrei nu 
era nimeni. O fată arunca 
în foc coceni albi ca zăpada 
de-afară. Era cald și bine. 
Moș Andrei a adus paharul 
cu vin fiert. Ciortănel i l-a 
întins lui Trofim. Și Trofim 
l-a luat. L-a dus la gură, dai 
s-a răzgîndit și mi l-a întins 
mie: „Bea și tu o dușcă ! 
Dar numai una, că ești al 
doilea ! Hai, fără mofturi ! 
Eu am mîncat usturoi de di
mineață", îmi aduc aminte 
că vinul era de terasă și 
n-avea scorțișoară...

Am ajuns la școală, aler- 
gînd, tot în 16 minute. Cior
tănel s-a repezit în cancela
rie și a adus catalogul. L-a 
întins pe dușumeaua scenei 
improvizate. Și a pus cîteun 
10, cu creionul roșu. în drep
tul tuturor celor care trecu
seră Dunărea, printre sloiu
rile înghețate.

La urmă de tot s-a simțit 
dator să ne spună: „Să știți 
băieți că ce-am făcut noi as
tăzi se numește cros. Vine 
de la cuvintele englezești 
across the country, care în
seamnă „peste cîmpuri". E 
o alergare fără pereche: 
orice ai face, nu poți fi ul
timul.

Așa 
Și tot 
pentru că Dunărea îngheață 
mult mai

am 
așa

descoperit crosul, 
l-am uitat. Poate

rar...

PATINOARUL ACOPERIT „23 AUGUST" 
este deschis pentru 
PATINAJ PUBLIC, 

sîmbâtâ 21 martie orele 17—19 și duminică 22 
martie 1970 orele 10—13 și 17—19
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ELIMINARE IN CONDIȚII NEONORABILE

PAL, ȘCHIOPU Șl STOICA
SUSPENDAȚI PE 3, 2 Șl,

RESPECTIV, 0 ETAPĂ!
întrunită aseară, sub președin

ția inginerului Ștefan Socaciu, 
Comisia de competiții și discipli
nă a Federației romane de fotbal 
a decis, Intre altele :
• avertlșment pentru M. Oltea- 

nu (Steagul roșu Brașov), Ia pro
punerea observatorului federal, 
Angelo Niculescu, pe consideren
tul practicării unui repetat joc 
periculos ;

• suspendarea pe trei etape a 
Jucătorului S. Pali (Politehnica 
Iași), eliminat din meciul 
Htehnica 
rea Intenționată 
(Sorin Avram), 
cestuia" î

0 suspendarea 
jucătorului M. 
Constanța), eliminat din aceeași 
partidă pentru gest nesportiv. D« 
remarcat că observatorul 
a menfionat in 
—i a observat

Po- 
Farul pentru t,lovi- 

a
cu

adversarului 
rănirea a-

pe
Stoica

o etapă a 
(Farul

federal 
raportul său că 

nici o lnfrac(lu-

pe două etape0 suspendarea
a jucătorului P. "Șchiopa (U.T.A.), 
eliminat din meciul de tineret- 
rezerve dintre Dlnamo 
U.T.A., pentru «Injurii 
arbitrului de linte" )
• suspendarea pe o

Flichiș (C.S.M. 
In minutul 10 
divizia B Chimia 
C.S.M. Sibiu pen- 

fără

Bacău și 
la adresa

etapA

RAPID F C ARGEȘ
Confruntarea de la Ploiești prilejuiește astăzi primul schimb 

început, Rapid, gazdă în... apartamentul vecinului:
de replici. Pentru

NEAGU RADU: „Ca un joc de Cupă../'

Jucătorului L 
biu), eliminat 
al partidei de 
Rm. Vllcea —
tru „lovirea adversarului 
minge". Adăugăm relatarea ob
servatorului federal : „Flichiș a 
atacat adversarul din lateral, 
In scopul scoaterii balonului in 
afara terenului de joc. Nu a fost 
nici o Intenție de lovire (!?)“.

De remarcat că la discutarea 
acestei ultime infracțiuni, Comi
sia a opinat totodată pentru tri
miterea arbitrului în fața Cole
giului de arbitri, ceea ce pune 
sub semnul Întrebării — în că
zui în care se constată culpa ar
bitrului — însăși rațiunea sus
pendării lui Flichiș !

De asemenea, luînd măsuri pe 
mirgînca eliminărilor de jucători 
survenite în cadrul diviziei C, 
Comisia a hotărît : trei etape
snsnendare pentru M. Bujor 
(A.S.M. Tecuci), două etape sus
pendare pentru I. Pali (Minerul 
Lupeni), patru etape suspenda
re pentru G. Hoda (Minerul Mo- 
tru), 6 etape suspendare pentru 
P. Marlu (Gloria C.F.R. Galați), 
o etapă suspendare pentru C. 
Dobre (Laromct București).

dar sperăm că victorioși"
Neagu: „Un meci care opune primele 

două clasate este, prin definiție, un der
by. Rămîne însă obligația jucătorilor de 
a dovedi în cele 90 de minute că locu
rile nu sînt întîmplătoare. Săptămînă tre
cută, pe terenul din Ploiești, am jucat 
bine dar am pierdut, pentru că eram... 
în deplasare. De această dată însă, re- 
întoreîndu-ne printre petroliști, ca... gaz
de, cred că evoluția bună a echipei va 
fi însoțită în finai și de victorie".

Angelescu : „Cred că în condițiile unui 
joc pe teren neutru, rolul nostru, al ju
cătorilor din linia mediană, crește, am
bele echipe fiind tentate să forțeze vic
toria. Așa încît eu consider că am o 
obligație în plus față de un meci dispu
tat acasă pe Giulești".

obicei, înaintea unuiNICULESCU : „De 
meci greu, ca cel cu Rapid, gîndesc așa: 
dacă ne pregătim cu maximă seriozitate, 
singurul semn de întrebare înaintea me
ciului rămîne spectacolul. Sper 
Ploiești 
firmativ

RADU 
tida de 
întrucît 
neutru. Cine va fi mai bine pregătit, va 
învinge. Personal, doresc ca această în
tâlnire să constituie revanșa jocului pier
dut în turul campionatului, la Pitești".

VLAD £ „Cred că alegerea meciului 
nostru ca derby nu este întâmplătoare. 
Și eu îl consider deschis oricărui rezul
tat, iar învingătorul va lua o bună op
țiune pentru cîștigarea campionatului".

ca la 
el să-și găsească un răspuns a- 
în timpul desfășurării partidei". 
: „Joc foarte greu. Consider par
ia Ploiești ca un joc de Cupă, 
ambele echipe joacă pe teren

Tătaru. unul dintre cei mai buni jucători din meciul de ieri, șu* 
tează la poartă cu toată opoziția fundașului Carlsnard. 

Foto : V. BAGEAC

STEAUA—HAMMARBY I.F. 4-1 (3-1)
Peste 5 000 de, spectatori au fost. pe aripi și o condiție fizică de- 

Osebită. Contribuția lor ia reu
șita spectacolului, chiar dacă au 
părăsit terenul Învinși la scor, 
hu a fost de loc de i— 
Steaua 
este vorba de meciuri _
— a jucat foarte bine. în 
cial în prima repriză, cînd 
de mijloc Voinea—Naom a 
trolat cu dezinvoltură zona 
tră, fiind prezenți, pe rind, 
in apărare, cînd în atac, o 
țiune specială pentru V

prezenți la partida în care steaua 
a primit replica echipei suedeze 
Hammarby I. r. Și, sprfe sa.țls- 
facțiii lor. au avut ocazia sff 
asiste la un meci spectaculos, 
jucat cea mal mare parte din 
timp îr.tr-un ritm foarte lapid. 
Oaspeții, cu o echipă foarte 
tînără (media de vîrstă 21 de 
ani !), au etalat toate atributele 
școlii suedeze de fotbal : tehnici
tatea, joc atletic, deschideri lungi.

CUPON DE CONCURS
II
4

Numele și prenumele • 4 « •

T.M.F011AL
Adresa

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU1. CE ______  ___ ____________________ ___ _
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE)?

GRUPA A

r-**i

GRUPA

GRUPA

GRUPA

B

C

D

■L CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

de loc de neglijat, 
conform tradiției, cînd 

" - - ■ - • amicale
spe- 
llnia 
con- 
neu- 
clnd 

_ men- 
Voinea, 

care s-a" acomodat foarte repede 
cu noul rol de mijlocaș, dove- 
dindu-se mult mal util echipei 
pe acest post. Foarte bine a 
mai evoluat și Tltaru care pe 
lingă cele două goluri înscrise, 
a reușit să dirijeze cu multă 
clarviziune atacurile echipei sale. 
In sfîrșit, mai trebuie să mențio
năm debutul mal mult decît 
promițător al noii achiziții, Hel
vei, un svîrf" cu un dribling 
și o viteză debordante.

Și acum iată cum s-au înscris 
cele cinci goluri : min. 24 — 
Tătaru, după o combinație sub
tilă cu ștefănescu șutează sec de 
la 14 m : 1—0 ; min. 31 — Voi
nea, cu un șut prin surprindere 
de la 25 m ridică scorul la 2—0 : 
min. 33 — Holemberg, profitînd 
de o dublă greșeală de apărare 
(Sătmăreanu șl Ciugarin), înscrie 
nestingherit din apropierea por
ții 2—1 ; min. 35 — Tătaru res
tabilește diferența de două goluri, 
după o cursă cu mingea la 
picior de peste 20 de metri : 
3—1 ; min. B9 — Helvei, după un 
spectaculos un—doi cu Tătaru, 
stabilește scorul final : 4—1 pen
tru Steaua.

A condus bine Ov. Maior, aju
tat la linie de M. Popescu și 
Fr. Coloși.

D. VI

DATELE DE DESFĂȘURARE
A „CUPEI ROMÂNIEI**
în perioada de întrerupere 

a campionatului, determina
tă de participarea echipei 
noastre naționale la turneul 
final al C.M. din Mexic, se 
vor desfășura ultimele etape 
ale „Cupei României", în 
care vor intra în „luptă" și 
divizionarele A. Astfel, la 
17 mai vor avea loc șaispre- 
zecimile, la 24 mai optimile, 
la 27 mai sferturile, iar la 
31 mai semifinalele. Finala 
se va desfășura după întoar
cerea „mexicanilor" (26 iulie).

Miercuri seara, pe stadio
nul Arsenal, au fost depă
șite, de bună seamă, chiar 
și cele mai optimiste aștep
tări ale gazdelor noastre lon
doneze. Mai întîi sub aspec
tul afluxului de public în 
tribunele stadionului, surprin
zător de mare pentru o par
tidă în care echipa locală 
pornea de la început cu un 
avantaj aproape irecupera
bil și în care, deci, nu mai 
exista practio o miză, nu 
mal plutea nici un semn de 
întrebere asupra cîștigătoa- 
rei dublei confruntări dintre 
Arsenal și Dinamo Bacău, ce 
avea să decidă pe una din 
semifinalistele „Cupei euro
pene a tîrgurilor". Bineînțe
les, organizatorii au fost ex
trem de satisfăcuți de aceas
tă avalanșă a spectatorilor, 
care le-a asigurat o foarte 
bună rețetă la încasări, dar. 
s-o recunoaștem, și pe noi 
ne-a flatat această masivă 
prezență de public, care ex
prima, în fapt, și un anumit 
grad de interes față de 
luția echipei băcăuane, au
reolată de 
ficării în 
competiții 
norată — 
rii suferite pe teren propriu 
— cu aprecieri destul de fa
vorabile în coloanele presei 
londoneze.

Dar, de astă dată, spre ma
rea noastră deziluzie, și mai 
neașteptată pentru gazdele 
londoneze a fost ușurința cu 
care Arsenal și-a depășit ad
versara de miercuri seara, 
maniera categorică cu care 
s-a impus în fața acesteia.

Fără îndoială, cei peste 
60 000 de spectatori care s-au 
deplasat la stadion, incluzîn- 
du-i printre ei și pe sir 
Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A. și al comisiei de or
ganizare a „C.E.T.", precum 
și pe celelalte oficialități ale 
lumii fotbalistice engleze, 
prezente la joc, s-au dovedit 
foarte inspirați. Fiindcă au 
avut prilejul să asiste la o 
splendidă demonstrație de 
fotbal modern oferită de e- 
chipa Arsenal, aflată într-o 
vervă cu totul deosebită. Nu 
știu la ce calificative ar mai 
putea apela confrații de la 
publicațiile londoneze care au

CUCf?-

evo-

performanța 
turul IV al 
continentale și o- 
în ciuda înfrînge-

cali- 
unoi

apreciat jocul lui Arsenal 
de Ia Bacău drept cel mai 
bun din. ultimul timp, de 
vreme ce aici, pe teren pro
priu, evoluția „tunarilor din 
Highbury" a fost cu cel pu
țin două clase superioară a- 
celeia avute la II martie. De 
altfel, cu tot regretul încer
cat pentru înfrîngerea echi
pei din Bacău, care se pro
filase și lua mereu propor
ții, și pe noi, cei cîțiva ro
mâni care urmăream parti
da din tribună, ne-a
rit lecția de adevărat fotbal 
oferită de „arsenaliști". Fără 
exagerare, s-ar putea spune 
că miercuri seara oricare e- 
chipă de club românească ar 
fi făcut cu greu față iure
șului dezlănțuit și menținut, 
cu scurte pauze de către 
„unsprezecele" managerului 
Bertie Mee. Aceasta nu în
seamnă însă, nicidecum, că 
dacă Arsenal avea alt parte
ner, desfășurarea partidei^ și 
dpznodămîntul ei ar 
complet același. Și 
soarta dinamoviștilor 
ani s-a dovedit atît 
placabilă încît nu i 
putut opune în nici 
Adevărul este că dacă, din
colo de limitele pe care i le 
conferă valoarea sa. Arsenal 
a făcut cam tot ce a vrut în 
teren, faptul se explică prin 
aceea că a întilnit miercuri 
seara o echipă care n-a știut 
și n-a reușit să se ridice 
deasupra condiției unui par
tener foarte modest și fără 
pretenții. Și pentru aceasta 
dinamoviștii băcăuani nu au 
dreptul la nici o scuză Ei 
își cunoșteau adversarul, îi 
descoperiseră calitățile, știau 
că acesta se bazează pe forță 
și viteză, puteau ușor bă
nui că. pe propriu] teren, 
el se va lansa într o ofensi
vă susținută. Apreciindu-se 
realist lucrurile, nimeni nu 
le-a cerut să obțină en orice 
preț o victorie asupra Arse
nalului. Tot ce s-a pretins 
de la ei a fost să se com
porte onorabil pe stadionul 
londonez, printr-un joc de 
cît mai bună calitate, care să 
lase o impresie favorabilă 
publicului local despre echi
pa vizitatoare și fotbalul ro
mânesc (se înțelege că nici

fi fost 
nici că 
băcău- 

de im- 
s-ar fi 
un fel.

• încă o săptămînă cu multe scrisori, cu întrebări, cu „of“-uri 
prea puține), cu aprecieri (mulțumim tuturor), dar și cu observații 
tot ceea ce trebuie pentru obișnuitul nostru dialog.

INSPECTORATUL GENE
RAL AL MILIȚIEI — Direc
ția circulației: Răspunsul
amplu pe marginea artico
lului „Non stop“, publicat 
în „Sportul" sub semnătura 
colegului II. Naum, elucidea
ză unele semne de întrebare 
ridicate de măsurile privind
interzicerea circulației cu bi
cicletele pe unele artere. Este
normal ca, atîta vreme cit
nu sînt rezolvate în cele mai
bune condiții problemele le
gate de evitarea accidentelor, 
accesul bicicletelor să nu fie 
permis. Dar cine, cînd și cum 
trebuie să soluționeze aceste 
probleme ? Un prim răspuns
— sperăm cu ecou rapid și 
eficient — îl aflăm din fina
lul scrisorii dv. de răspuns i 
„Jn sprijinul pledoarei pen
tru accesul bicicletei consi
derăm că organele locale de 
administrare a drumurilor 
publice ar trebui să acorde 
mai multă atenție creării 
condițiilor favorabile, prin 
amenajarea de piste specia
le și prin alte măsuri de fa
cilitare a deplasării cu bici
cletele pe arterele orașelor 
și pe drumurile din afara a-

Ing. C. GORUNESCU 
(București): Ne cereți ca și 
în cazurile lui Dumitrache și 
Dobrin să precizăm mai clar
— pentru a risipi impresia 
de „camuflare" — natura a- 
baterilor și sancțiunile pri
mite de cei doi jucători.

Răspunsul nu poate fi altul 
decît — așa cum, de altfel 
și-a propus rubrica de față 
— ca între noi, sportivii. 
Deci, sincer, fără ocolișuri. 
Dumitrache s-a făcut vinovat 
de manifestări de indiscipli
nă în cadrul lotului (și ulte
rior al echipei de club), pre
cum și de desconsiderarea 
indicațiilor antrenorului ; 
Dobrin — aceleași abateri și 
în plus lipsă de interes în 
pregătire. Sancțiunile date 
celor doi jucători sînt, vă a- 
sigur, usturătoare.

De acord cu dv. că nici un 
jucător nu trebuie să se con
sidere deasupra normelor de 
conduită.

M. V. P. (Craiova): Din 
cîte înțeleg, ' propuneți comi
siei de selecție a echipei na
ționale să-și amintească — 
în căutările pentru postul de 
extremă stingă — de jucăto
rul Țarălungă. După cum 
vedeți, transmitem mai de
parte propunerea dv. Inutilă 
însă precizarea pe care o fa
ceți în finalul scrisorii : „vă 
rog să nu credeți chiar sută 
Ia sută că nu țin cu Univer
sitatea Craiova". Se poate ? 
Doar, discutăm între noi, 
sportivii...

UN GRUP DE PASIO
NAȚI AI HOCHEIULUI DIN 
MIERCUREA CIUC (la al 
doilea dialog !) i Tot respec
tul și prețuirea pentru cei 
41 de ani dăruiți hocheiului,

(totuși, parcă, 
critice. Deci,

toată înțelegerea pentru do
rința unanimă de a vedea 
prosperînd acest sport cu 
veche și puternică tradiție. 
Ne scrieți că 8 000 de supor
teri așteaptă ziua cînd se va 
petrece o „minune". Am so
licitat lămuriri secretarului 
general al federației de spe
cialitate, Vasile Militaru, 
aflînd astfel că a fost perfec
tată acoperirea patinoarului 
și că acesta urmează să fie 
dat în folosință în cursul a- 
nului 1971. „Minunea" nu 
mai e, deci, așa departe...

VASILE ZAHARIA BOBO- 
LOȚIU (Sibiu): îmi pare 
rău, dar regulamentul este 
foarte precis. Băiatul dv., 
fost junior la C.S.M. Sibiu 
— echipă din divizia B — 
nu are drept, prin prevederi
le existente, să joace (chiar 
senior fiind acum) la o echi
pă din campionatul județean. 
Are însă drept de joc la... 
C.S.M. Sibiu, la oricare altă 
echipă de ,,B“ și chiar din 
divizia A. Dacă. însă, nu 
este solicitat de asemenea e- 
chipe, ci numai de o forma
ție județeană, trebuie să aș
tepte perioada de transferări 
din luna iulie.

ION BARBU (Bacău): 
Pentru lămuriri în legătură 
cu articolul „Unde este gre
șeala ?", publicat în revista 
Fotbal, vă rog să vă adresați 
redacției respective.

POMPILIU DUMITRESCU 
(București) i Au fost, într-a-

• APROPO DE 
AȘA-NUMITUL „DI
VORȚ" „U“—CÎRJAN. 
Se spune că după 
meciul < 
fotbaliștii 
meș l-au 
entuziast, 
tradițional 
—- pe nea 
tea ne-a impresionat. 
Așadar, 
nu se 
ne-am 
căruia 
cîndva, 
prin jocul lor —, 
au știut acum să-i 
aducă mulțumire ; 
și, ce nemaipomenit

” ~-7' ea
se- 
fot-

cu Dinamo, 
i de pe So- 

serbat — 
romantic, 

clujean 
Fane. Ves-

șepcile roșii 
dezmint — 

zis. Omului 
i-au făcut, 
infarct —

divorțul, ca instituție 
juridică, se bucură 
de o reglementare a- 
parte, de un uma
nism ce nu mai ne
cesită recomandare. 
Poate că și în „divor
țul" „U”—Cirjan, pro
nunțat cu o viteză 
care respinge actul 
de gîndire, de res

fular indiscutabil in 
echipa națională. Se
rios să fie..."

(N.N. — Cam mul
tă lume îi urează In 
ultima vreme lui 
Dinu să fie 6erios. 
Dinamovistul aude, 
ne fentcazft un timp 
eu promisiuni șl cu 
aparențe de seriozi-

ecou o fi avut 
în inima acestui 
xagenar unic din 
balul nostru 1

...Deci, intre 
trenor și jucători nu 
a existat și nu exis
tă vreun „divorț". 
Intimplarea a făcut 
să-1 întâlnim pe Ti
tus Lucaciu, secre
tarul clubului, care 
ne-a vorbit despre 
motivele divorțului. 
Motive formale, șu
brede 
liză 
chiar 
dere. 
tovarășului 
personalitate 
tă din fotbalul roma
nesc, recunoscut știu
tor șl al principiilor 
și normelor de drept, 
că în țara noastră...

an-

nu la o ana- 
temeinică,
la prima ve- 
I-am amintit 

Lucaciu 
erudi-

ci

ponsabilitate, s-ar 
cere, în „recurs" mă
car, puțină reflecție.

• IATĂ O PARTE 
DIN RODUL UNEI 
RECENTE CĂLĂTO
RII COMUNE DE LA 
BRAȘOV LA BUCU
REȘTI CU ANGELO 
NICULESCU. Discu- 
tind s,fără program”, 
ca să treacă mai iu
te timpul și cel 180 
de kilometri, am a- 
flat de la antreno
rul echipei naționale 
citeva din gîndurile 
sale mai puțin (sau 
de loc) cunoscute pu
blicului, din care vă 
împărtășim (și indis
crețiile au o limită) 
citeva.

«Dina este un tl-

tate și, cînd nu te 
aștepți, mai face una 
boacănă. După cum 
se vede, însă, antre
norul reprezentativei 
îi acordă un credit 
maxim. De prețuit 1)

— Ar putea să re
vină Coman in lot 1 

. „Comun ? Exclus. 
Ne-arri fript cu el 
(înaintea meciului 
revanșă cu echipa 
R.D. Germane și a 
jocului tur cu Por
tugalia) la capitolul 
viată nesportivă. Nu 
mai riscăm**.

(N.N. — Iată, deci, 
un jucător căruia, a- 
cum, îl este refuzat 
creditul. Gîndlndu-te 
la marele său talent, 
parcă-ți pare rău.

Dar cine-i de vină. 
Narcis Coman ?).

„în turneul sud- 
amcrlean, Dobrin n-a 
dat randament, ju- 
cînd un singur meci 
la valoarea sa. 
restul 
evoluat cu i 
inexplicabilă". 
C. Neagu, 
rul-șef 
„Fotbal" 
soțit < 
turneu), 
cu care 
drumul de la Brașov, 
a intervenit, expri- 
mîndu-și părerea că 
„piteșteanul a acu
zat permanent marea 
sa frică de avion. In 
acest turneu, Do
brin n-a fost el, n-a 
fost Dobrin”.

(N.N. — Luînd In 
considerație și acest 
argument — de ce 
nu plauzibil ? — ne 
gindlm la soluțiile a- 
cestui „■ 
S-au mai 
tivi mari 
urcau în 
pici cu 
fond, în 
să ajungi 
porul...
Credeți oare că — 
la o adică — pe Maz- 
zolla, sau F' 
Banks sau 
i-ar trimite

valoarea sa. in 
partidelor a 

o frică 
. Aurel 
redacto- 

al revistei 
(care a In* 

echipa în 
împreună 

am făcut

,caz Dobrin". 
văzut spor- 
care nu se 
avion 
ceară. 
Mexic 
și cu 
Fantezie 1 !

să-l 
în 

poți 
va-

Riva, pe 
Ball nu 

! federa
țiile lor cu vaporul 
în Mexic ?!.„)

M.

AGENDA BUCUREȘTEANA
Toate partidele de campio

nat programate în Capitală 
se vor desfășura duminică, 
după următorul program i

STADIONUL REPUBLI-

ooo
devăr, cîteva știri contradic
torii — regretabile — în le
gătură cu transmisiile la 
Televiziune ale unor jocuri 
de fotbal. De altfel, nici 
pînă la această oră micul 
ecran nu și-a reluat transmi
siile fotbalistice. Așteptăm, 
ca și dv. I Jn ceea ce ne pri
vește vom fi mai atenți cu 
publicarea unor informații, 
spre a evita, de exemplu, 
greșeala strecurată în anun
țarea meciului de baschet fe
minin Politehnica — Rapid.

MIRCEA PIETREANU (Pi
tești) i V-a plăcut foarte 
mult (și mie) transmisia fă
cută de Cristian Țopescu la 
finala campionatului mondial 
de handbal și doriți — în 
numele mai multor ascultă
tori și telespectatori — să îi 
transmiteți felicitări în ca
drul rubricii care, vi se pare 
dv., este potrivită pentru 
orice înseamnă un dialog 
sincer, între noi, sportivii 1 
Ne-ar bucura să aflăm că 
tot mai mulți cititori gîndesc 
la fel despre rubrica de 
față.

VL. FILIMON (București) I 
Precizarea cerută de dv. se 
impune. Ultimul cupon pen
tru „El Mundial-'70“ va fi 
publicat în ziarul Sportul de 
vineri 15 mai, urmînd ca 
răspunsurile să fie luate în 
considerare numai dacă vor 
purta data poștei din aceas
tă ultimă zi a concursului 
nostru. Deci, aveți încă timp 
să reflectați.

Dan GARLEȘTEANU

CII — ora 141 Steaua — 
C.F.R. Cluj (tineret-rezerve); 
ora 16 i Steaua — C.F.R. Cluj 
(div. A). STADIONUL ME 
TALUL — ora 11 i Metalul 
București — Oțelul Galați 
(div. B). TERENUL GLORIA
— ora 11 i Mașini Unelte 
București — Electrica Con
stanța (div. C). TERENUL 
I.C.A.B, — ora 161 I.C.A.B. 
Arcuda — Delta Tulcea (div. 
C). TERENUL LAROMET — 
ora LI i Laromet București 
—* Celuloza Călărași (div. C). 
TERENUL T.U.G. — ora alt 
T.U.G. București — Prahova 
Ploiești (div. C). TERENUL 
CONSTRUCTORUL — ora 
11 i Flacăra roșie București
— Petrolul Tîrgoviște (div 
C). STADIONUL GIULEȘTI
— ora 11.151 Rapid Bucu
rești — F.C. Argeș (tineret- 
rezerve).

Excursie la Ploiești
Cu ocazia meciului Rapid 

—F.C. Argeș, ce se va des
fășura la Ploiești, clubul giu- 
Ieșteân organizează o ex
cursie pentru cei ce vor să vi
zioneze această partidă. Ple
carea va avea loc duminică 
dimineața, la ora 8, din Gara 
de Nord.

RAPID F. C. ARGEȘ
LA TELEVIZOR

și Radiotele- 
Rapid—F.C. 

avea loc la 
televizat în

în urma acordului înche
iat între F.R.F. 
viziune, jocul 
Argeș, care va 
Ploiești, va fi
întregime. Ca urmare, parti
da va începe de la ora 13,30. 
Restul partidelor vor începe 
Ia ora obișnuită, adică 16.

chiar o înfrîngere la un gol 
sau două diferență n-ar ti 
fost de neacceptat).

Dar, contrar așteptărilor, e- 
chipa din Bacău nu numai 
că nu și-a apărat cum tre
buie Ia Londra prestigiul cîș- 
tigat, ci și l-a compromis 
considerabil, făcînd — tot
odată — un deserviciu soc- 
cerului românesc, în gene
ral. Cu excepția începutului 
partidei și a unei perioade 
de vreo zece minute care a 
urmat înscrierii golului de 
către Băluță, cînd au arătat 
că știu juca și mai binișor, 
în rest băcăuanii au acțio
nat la un nivel foarte scă
zut, au opus o slabă rezis
tență localnicilor, primind 
astfel un bagaj (rușinos) de 
șapte goluri, care putea fi 
chiar și mai consistent dacă 
londonezii nu ratau . din alte 
situații clare sau Gbiță (care 
are, totuși, pe conștiință eel 
puțin un gol) nu intervenea 
salvator în cîteva situații dra
matice. Apărarea oaspeților, 
cu doi fundași de margine 
(Comănescu și David) care 
au fost depășiți cu ușurință, 
a făcut greșeli foarte grave, 
îndeosebi la primele două go
luri (la cel dinții Ghiță a 
efttat să iasă la o centrare 
și Comănescu a rămas im
pasibil cînd Radford o sărit 
pentru a lovi mingea cu ca
pul, iar la ccl de-al doilea 
Marlnello s-a debarasat ex
trem de ușor de David, cu 
caro se afla în duel direct 
în marginea careului, pasin- 
du-i apoi lui George, ce se 
afla complet liber). Linia de 
mijloc a dat și ea un randa
ment total nesatisfăcător (Du- 
țan e departe de forma care 
l-a consacrat, iar reintrarea 
lui Dembrovsehi n-a adus 
îmbunătățirea scontată) In 
vreme ce înaintarea. cavși In 
partida de la Bacău, a fost 
ca și inexistentă (golul în
scris de Băluță e mai mult 
consecința unei greșeli a por
tarului Wilson), nefiind de 
mirare că n-a reușit să fruc
tifice nici măcar cele două 
mari ocazii din repriza se
cundă (de altfel șl singu
rele).

în concluzie, se poate spu
ne că am asistat la una din 
cele mai triste evoluții ale 
unei echipe de club româ
nești, de care, cu excepția 
parțială a lui Ghiță și Ne- 
delcu. se fac deopotrivă vi- 
novațî toți jucătorii (ne-a 
surprins faptul că antrenorii 
n-au găsit de cuviință să 
schimbe, pînă la sfîrșit, pe 
nici unul dintre ei, deși acest 
lucru se impunea).

Desigur, drumul (merituos 
pînă în turul patru) forma
ției băcăuane în „Cupa eu
ropeană a tîrgurilor" trebuia 
să ia sfîrșit cîndva și n-ar 
fi fost nimic de obiectat dacă 
acest drum era tăiat acum 
de Arsenal (cum s-a șl în- 
tîmplat), care este — evi
dent — o echipă mai bună. 
Cu condiția însă ca această 
eliminare să nu se producă 
în împrejurările neonorabi
le descrise.

Constantin FIRANESCU

LA ȘCOALA
GENERALĂ Nr. 30

Școala generală nr. 30 din 
Caoitală este recunoscută 
pentru bogata sa activitate 
fotbalistică. Principiul insta
urat' aici — clasa și echipa. 
Asa se face că la ediția cam
pionatului inter-clase organi
zat în acest an școlar, sub 
egida organizației de pio
nieri — au participat nu 
mai puțin de 23 de echipe, 
renrezentînd toate detașa
mentele din ciclul Iî (V—VIII) 
si chiar din ciclul I (IV).

Recent s-a încheiat turul 
campionatului. In prezent se 
fac pregătiri pentru retur. 
Primele meciuri sînt progra
mate în apropiata vacanță 
școlară de primăvară.

Lotul național de juniori
comunicat la U. E. F. A

Ieri, F.R.F. a comunicat Ia
U. E.F.A. lista celor 25 de ju 
cători pentru partida cu Po
lonia, din cadrul prelimina
riilor turneului U.E.F.A. care 
va avea ioc la 5 aprilie. Iată 
numele celor 25 de fotba
liști juniori i G. loan (Steaua), 
C. Eftimescu (Steaua), Șt. Sta
na (Dinamo Buc.), V. Frank 
(Victoria Cărei). M. Purcaru 
(Steaua), V. Curavale (Steaua),
V. Dobrău (Dinamo Buc.), 
O. Deheleanu (Steaua), A. Săt- 
măreanu (Crițul), I. Hajnal (A. 
S. Armata Tg. Mureș), Șt. Sa-

meș (Steaua), V. Ciocan (Mi- 
naur Zlatna), N, Karamalis 
(Metalul Hunedoara), M. Cin- 
că (Rapid), G. Sandu (Meta
lul București), V. Vișan 
(C.F.R. Cluj), Șt. Gligorie 
(Steaua). L. Btildnl (Chimica 
Tîrnăveni), C. Donose (Univ. 
Craiova), A. Gergely (Unirea 
Cristuru Secuiesc), î. Helvei 
(Steaua), C. Vlad (Steaua), I. 
Atodiresei (U.T.A.), V. Năstâ- 
se (Progresul București) și W. 
Sandu (Ș.S.E. 2 București).

a 3.259 le! : E : 68,55 a 1.842 lei ț 
F 128.80 a 930 lei ;PESTE 12.000 CIȘTIGURI LA TRAGEREA SPECIALĂ

LOTO A MĂRȚIȘORULUI
• UN PREMIU DE 100.000 LEI Șl 3 PREMII DE CITE 97.006 LEI

9 11 AUTOTURISME
• 21 EXCURSII ÎN FINLANDA Șl UNIUNEA SOVIETICA

• 77 EXCURSII TURUL rOLONIEl

Tradiționala tragere specială 
Loto a Mărțișorului s-a încheiat 
cu un mare succes pentru par- 
tlcipanțl. Cercetînd lista oficială 
a premiilor a căror omologare 
a avut loc Ieri, constatăm că s-au 
atribuit peste 12.000 cîștiguri 
dintre care î I premiu de 100.000 
lei, 3 premii de cîte 97.006 Iei, 
21 excursii in Finlanda șl Uniu
nea Sovietică, 77 excursii Turu.

Polohlel șl alte premii in bani.
Premiile stnt următoarele: o- 

blșnulte c
EXTRAGEREA I: cat. a II-a 

3,20 a 97.006 lei ; a III-a : 9,40 
a 16.512 lei : a IV-a : 38,95 a 
3.985 lei ; a V-a : 210,35 a 738 Iei ; 
a VI-a : 387,20 a 401 lei ;

EXTRAGEREA a II-a : cat. A : 
1 a 100.000 lei ; B : 6,25 a 24.411 
iei : C : 23 a 5.491 iei ; D : 38,75

AMBELE EXTRAGERI : Z :
1.665,50 a 100 lei.

Premiul de îoo.ooo lei a fost 
obținut de MANOLACHE PETRE 
din București, iar la categoria 
a II-a partlcipanțil KRENER 
IOZSEF din Cluj și RADULESCU 
NICOLAE din București, avlnd 
bilele întregi au obținut fiecare 
cite 97.006 lei.

Premiile suplimentare : Cat. G « 
1,25 autoturisme Trabant 601 s 
Cat. H : 6,9 excursii In Finlanda 
șl U.R.S.S. ; Cat. 1: 44,3 excursii 
Turul Poloniei ; cat. J: 64,5 a 
l.ooo lei ; cat. K : 115,35 a 500 tel.

Premii speciale : cat. N : 10
autoturisme (Dacia 1100, MoskVlcl 
408 sau Skoda 1000 MB plus di
ferența In numerar conform pros
pectului) ; cat. 0: 15,9 excursii 
in Finlanda șl Uniunea Sovietică ; 
eat. P : 33,4 excursii Turul Polo
niei ; cat. R : 32,4 a 1000 lei ; 
cat. S : 66.4 a 500 lei șl cat. f : 
3.675,5 a 50 lei



VASILI ALEKSEEV A ATISS 
LIMITA CELOR 600 KG!

Corespondență specială pentru SPORTUL

ASTĂZI, U. R. S. S. - SUEDIA - 
0 PARTIDĂ DE MARE IMPORTANȚĂ

Și acum toate privirile sînt 
concentrate asupra partidei 
dintre Uniunea Sovietică și 
Suedia. O victorie a echipei 
„Tre Kroonor" ar redeschide 
lupta pentru titlul suprem, 

O „pauză de respirație" înaintea derbyului de astăzi. Antrenorul Ta
rasov, încadrat de cei doi portari ai formației campioane mondiale: 
V. Tretiak (stingă) și V. Konovalenko.

Foto : PRESSENS BILD - Stockholm

trei echipe cu cite o înfrîn- 
gere rămînînd mai departe în 
cursă. In schimb, un nou 
succes al campionilor mon
diali ar permite acestora dis- 
tanțareS la 4 puncte față de 
principalele adversare, avan
taj care cu greu va mai putea 
fi recuperat în partea a doua 
a turneului.

Hocheiștii sovietici au de
monstrat cu prisosință, 
miercuri seara, că sînt sufi
cient înarmați pentru a-și a- 
păra titlul, mărind la opt nu
mărul succeselor consecutive. 
Ei au rezistat cu brio două 
reprize atacurilor furibunde, 
dar fără un orizont tactic 

ZAGALO-NOUL ANTRENOR

precis, dezlănțuite-de echipa 
cehoslovacă, pentru ca în cea 
de a treia repriză să domine 
autoritar înscriind două Ho
luri de toată frumusețea. în
deosebi linia ofensivă alcă

tuită din Aleksandr Malțev 
(Dinamo Moscova), Viaceslav 
Starșinov (Spartak Mos
cova) și Valeri Nikitin 
(Himik Voskresensk) — 
ultimul, fundaș în primele 
partide, l-a înlocuit cu succes 
pe Anatoli Firsov care este 
accidentat — se dovedește ex
trem de eficace, cu acțiuni 
rapide și percutante, care au 
făcut K.O. apărarea lui Dzti- 
rilla și Suchy.

Elevii lui Jaroslav Pittner 
nu mi s-au mai părut în a- 
cest an capabili de a da o 
replică puternică marilor fa- 
voriți, și nu vom fi de Ioc 
surprinși dacă la finele aces

tui turneu nu-i vom mai afla 
printre medaliați. Hocheiștii 
cehoslovaci, cu o formație 
modificată, nu mai au viteza 
și spontaneitatea cu care ne 
obișnuiseră în anii trecuți. 
Chiar și angajamentul lor fi
zic ni se pare mai redus față 
de alte sezoane, astfel că po
ziția lor va fi serios amenin
țată în acest an de selecțio
nata finlandeză. în orice caz, 
pregătirea fizică își va spune 
din plin cuvîntul de-a lungul 
acestui maraton hocheistic.

Ce se întîmplă cu echipa 
Suediei ? Infrîngerea de marți 
afectează pe specialiști, care 
îl acuză pe Arne Stromberg 
de „originalitatea" unor ex
perimente încercate în partida 
eu Finlanda, precum și de 
faptul că nu a fost în stare 
să tempereze nervii elevilor 
săi, care au jucat mai bine 
de o repriză în patru și chiar 
trei oameni de cîmp. Să spe
răm însă că înfrîngerea gaz
delor, de marți seara, nu a 
fost decît un accident și de 
acest lucru ne vom convinge 
astăzi în meciul lor cu repre
zentativa U.R.S.S.

Ingemar MARKUSSEN
Stockholm, 19 martie.

Clasament

1. U.R.S.S.

după 4 etape :

4 4 0 0 24— 3 8
4 3 0 1 14— 4 6
4 3 0 1 23— 8 6
4 2 0 2 15—12 4
4 0 0 4 3—23 0
4 0 0 4 4—33 0

2. Finlanda
3. Suedia
4. Cehoslovacia
5. R. D. Germană
6. Polonia

Clasamentul realizatorilor:
1. Al. Malțev (U.R.S.S.) 9 p 
(8—1), 2. A. Firsov (U.R.S.S.) 
8 p (2—6), 3. VI. Vikulov
(U.R.S.S.) 6 p (5—1), 4. V.
Starșinov (U.R.S.S.) 6 p (1—5), 
5. P. Leimu (Fini.) 5 p (4—1), 
6—9. J. Suchy (Cehoslovacia) 
4 p (4—0), Ev. Mișakov 
(U.R.S.S.) 4 p (1—3), V. Nedo- 
mansky (Cehoslovacia) 4 p 

(2—2) și J. Peltonen (Finlan
da) 4 p (1—3).

Astăzi sînt programate me
ciurile Cehoslovacia-Finianda 
(ora 16, ora locală) și U.R.S.S.- 
Suedia (ora 19,30), iar mîine 
partida R. D. Germană-Polo- 
nia (ora 16).

Săptămîna trecută, capi
tala principatului mo- 
negasc a găzduit o in
teresantă „Masă rotundă", în 

cadrul căreia conducători de 
federații și mari cluburi, an
trenori, arbitri și ziariști din 
mai multe țări au dezbătut u- 
nele probleme ale fotbalului 
contemporan : salvarea spi
ritului sportiv și lupta împo
triva violenței, regulamentul 
jocului, arbitrajul și discipli
na, competițiile mondiale și 
continentale, fotbalul în so
cietatea de azi și de mîine 
etc. Publicăm mai jos extrase 
din relatările trimisului spe
cial la Monaco al ziarului 
parizian „LE FIGARO”, Ro
land Mesmeur, care a denu
mit această „Masă rotundă" 
drept un „Proces al violenței".

Mesmeur scrie că... „au lost 
emoționante expunerile lui 
Gustav Sebeș, conducătorul 
celebrei echipe ungare din e- 
poca ci de glorie, și ale iui 
Riera, antrenorul care a eșu
at în conducerea formației 
chiliene. Cei doi au dat glas 
nostalgiei lor după un fotbal 
care s-a bazat în mod esențial 
pe virtuozitatea jucătorilor. 
Alți oratori și mai ales Frantz, 
antrenor din Strasbourg, și 
Schwinte, fost arbitru inter
național, și-au adus contri
buția Ia un rechizitoriu care, 
in fapt, a instruit procesul 
intentat de toți cei ce parti
cipă la viața acestui sport. 
Nu au lipsit nici vorbitori care 
au remarcat că se judecă si
tuația mondială a fotbalului 
ca un... rău dacă nu necesar 
cel puțin de neevitat și au 
subliniat că ar fi preferabil 
să se caute remediul chiar la 
rădăcină, ținîndu-se seama și

RUGBYȘTII

DIN R.D.G.

SE AFIRMĂ

BERLIN, 19 (Agerpres). — 
Turneu] internațional de rug
by desfășurat la Berlin a 
fost cîștigat de echipa Sțahl 
Hennigsdorf (R. D. Germa
nă), urmată de formațiile Di
namo Pancevo (Iugoslavia), 
Slăviși Sofia și SKRA Varșo
via. Stahl Hennigsdorf a în
vins pe rind pe DinamoPance- 
vo cu 6—0, SKRA Varșovia cu 
6—3 și Slavia Sofia cu 16—3.

de faptul că o parte din racile 
țin de domeniul educației".

Autorul notează că toți vor
bitorii s-au referit la capito
lul esențial al arbitrajului și 
al regulamentului de joc. „La 
acest subiect, au fost prezen
tate numeroase propuneri și, 
o dată mai mult, s-a acordat 
importanță creării unui corp 
de directori de joc care să se 

bucure de o totală indepen
dență".

Dintre propunerile formula
te la „Masa rotundă”, corespon
dentul ziarului a reținut în 
mod special următoarele :

1. Transportul imediat pe 
tușă, de către brancardieri in
stalați la marginea terenului, 
a „actorilor" care rămîn în
tinși pe jos după o ciocnire. 
Trișorul nu va mai putea în
trerupe astfel desfășurarea jo
cului și eventuala sa absență 
va fi un handicap pentru e- 
chipa sa. Această soluție a

MOSCOVA, 19 (prin tele
fon de la corespondentul nos
tru). Concursul internațional 
de haltere de la Minsk s-a în
cheiat cu o performanță is
torică. PENTRU PRIMA OARA 
ÎN LUME UN HALTEROFIL 
A ATINS LIMITA MULT VI
SATA A CELOR 600 DE KI
LOGRAME ! Autorul acestei 
strălucite performanțe— la ca
tegoria super grea — este 
sportivul sovietic VASILI A- 
LEKSEEV, în vîrstă de 28 
de ani, avînd o greutate cor
porală de 135 kg Și o înăl
țime de 1,82 m. La împins, 
Alekseev a ridicat 213 kg. 
depășind cu 2,5 kg vechiul re
cord al lumii pe care-1 deți
nea. Recordul însă nu a trăit 
prea mult, pentru că compa
triotul său Stanislav Batîșev 
a ridicat o bară de 214 kg. 
La smuls Alekseev s-a dis
tanțat de ceilalți adversari 
reușind o performanță de 170 
kg, iar la aruncat a ridicat 
217,5 kg !

fost adoptată cu mult succes 
in Spania.

2. îndepărtarea punctului 
de penalty și posibilitatea pen
tru portar de a se mișca, pen
tru ca această sancțiune să-și 
piardă din caracterul grav pe 
care il are, datorită căruia ar
bitrii dau adesea dovadă de o 
indulgență culpabilă (N.R. des
pre această propunere ziarul

„Procesul violenței"
Ziarul „IE FIGARO" despre „Masa rotundă" de la 
Monaco, consacrată problemelor actuale ale fot
balului

Măsuri împotriva „trișorilor" 
porare de pe teren, ca la hochei 

lovitura de la.

„Sportul" a scris în urmă cu 
cîteva zile).

3. Schimbarea legii ofsaidu
lui, hotărindu-se că atacantul 
care se află Pe aceeași linie 
cu ultimul apărător advers (ju
cător de cîmp) să nu mai 
fie sancționat.

4. Posibilitatea de a se pro
ceda la excluderi temporare 
de pe terenul de joc, ca la 
hochei pe gheață, de exem
plu.

5. Suprimarea zidului la lo
vituri libere, pentru ca ar
bitrii să nu mai fie obligați

Astfel, Vasili Alekseev care 
declarase nu de mult că l* 
Minsk va obține 600 kg, s-a 
ținut de cuvînt. După concurs 
el a declarat că pînă la J.O. 
din 1972 el Intenționează să 
ridice 620 kg !

Pe locul al doilea la această 
categorie s-a clasat Stanislav 
Batîșev cu 587,5 kg, urmat de 
Manfred Rieger (R.D.G.) cu 
530 kg.

La categoria grea a cîștî- 
gat Jan Taits (U.R.S.S.) cu 
540 kg, înaintea bulgarului D. 
Trambuardjiev (480 kg) și a 
cehoslovacului Strecek (4G2.5 
kg), care a obținut un nou 
record mondial la proba 
smuls: 161 kg. La categoria 
semigrea primele trei locuri 
le-au revenit lui Kaarlo Kan- 
gasniemi (Finlanda) cu 520 kg 
(175, 155, 190). Vasili Kolotov 
(U.R.S.S.) cu 510 kg și lui 
Ferenc Nagy (Ungaria) . cu 
485 kg.

I. SALOMAHIN

să se bată literalmente cu 
jucătorii pentru a-i determina 
să se depărteze la o distanță 
regulamentară.

„...Fotbalul este condamnat, 
după cum arată unele sta
tistici, la pierderea audienței 
sale mondiale ? Această temă 
sociologică, relatează Mesmeur, 
a fost pretextul unor numeroa
se și adeseori strălucite ex-

• S-au propus excluderi tem- 
<< De la clți metri să se tragă 
.. 11 m ?

puneri. Lungi controverse a 
suscitat și problema televiză
rii în direct a partidelor de 
fotbal, în legătură cu avan
tajele și dezavantajele trans
miterii".

„Masa rotundă" de la Mo
naco, a doua de acest fel, a 
făcut o operă utilă în dezba
terea problemelor de actuali
tate ale fotbalului. Este con
cluzia ziaristului de la „Le Fi
garo", care subliniază că la vi
itoarea reuniune va fi pre
zentă și Federația internațio
nală de fotbal prin președin
tele ei, Sir Stanley Rous.

AL ECHIPEI BRAZILIEI
OTTO GLORIA — antrenor secund

DINO SÂNI — consilier tehnic
RIO DE JANEIRO, 19 (A- 

gerpres). — Așa-zisa criză a 
fotbalului brazilian a fost 
rezolvată prin numirea fos
tului internațional MARIO 
JORGE ZAGALO în funcția 
de antrenor al echipei repre
zentative, în locul lui Joao 
Saldanha demis în urmă cu 
două zile. Zagalo va fi aju
tat în sarcina de pregătire 
a echipei naționale de OTTO 
GLORIA (fostul antrenor al 
echipei Portugaliei), care s-a

IN PRELIMINARIILE
TURNEULUI U.E.F.A.

reîntors în tară după o ab
sență de aproape 16 ani. Con
silier tehnic al echipei va fi 
Dino Sâni, antrenor al echi
pei Corinthians.

Noul antrenor Zagalo (39 
de ani) a fost extrema stingă 
a echipei Braziliei, cîștigă- 
toare a campionatului mon
dial Ia edițiile din 1958 și 
1962. în ultimii ani a acti
vat ca antrenor al formației 
Botafogo din Rio de Janeiro. 
Modest, simpatic, iubit de 
spectatori și jucători, Zaga
lo a reușit să imprime echi
pei Botafogo un stil de joc 
modern în care spectaculo
zitatea fotbalului „cariocas" 
și-a găsit întreaga sa stră
lucire.

mai buni schiori ai sezo
nului recent încheiat. Tn

astăzi altor patru ași ai
schiului.

1

au fost publicate portre
tele a patru dintre cei

Vitrina camnionilor mondiali de schi

această „vitrină a campio- 
nilor mondiali" facem loc

Tn ziarul nostru de ieri

BETSY
CLIFFORD

La Magdeburg s-a dispu
tat primul meci dintre echi
pele R. D. Germane și Aus
triei, contînd pentru preli
minariile turneului U.E.F.A. 
la fotbal. Tinerii fotbaliști 
din R. D. Germană au ter
minat învingători cu scorul 
de 4—1. Returul acestei în- 
tîlniri va avea loc la Trie- 
ben (Austria) la 29 martie.

MEXIC—PERU 3-3
CIUDAD DE MEXICO, 19. 

— Disputat pe stadionul din 
orașul Leon, meciul amical 
de fotbal dintre selecționa
tele Perului și Mexicului s-a 
încheiat la egalitate i 3—3 
(1-2).

șahiștilor
La Fraga se desfășoară în 

prezent un turneu de baraj 
în vederea desemnării a doi 
participant! la turneul inter
zonal pentru campionatul 
mondial de șah. După două 
runde, conduce suedezul An- 
derssen cu 1 punct și o par
tidă întreruptă. îl urmează 
Portisch (Ungaria), Ivkov 
(Iugoslavia) >/2 (1) p și Smej- 
kal (Cehoslovacia) — 0 (1) p.

INTRE FALS Șl PLEBISCIT
(Urmare din pag. 1)

zece jucători (7 din Paraguay 
și 3 din Argentina), care sem
naseră deja pentru diverse 
cluburi din campionatul spa
niol, au fost urgent trimise 
spre autentificare F.l.F..A.-ei,. 
la Ziirich. Așteptîndu-se cla
rificarea, o nouă bombă a ex
plodat : fundașul central ar
gentinian Santos Ovejero, de 
a cărui achiziționare clubul 
madrilen Atletico își legase 
nenumărate speranțe, se do
vedește a fi jucat de patru 
ori în reprezentativa țării 
sale, iar federația argentinia- 
nă telegrafiază : „niciodată 
n-am emis un certificat de 
non-international“ '. Atunci 
cine l-a emis ?

F. C. Barcelona acuză fe
derația spaniolă de intenții 
discriminatorii, invocînd cele 
șapte transferuri ale unor ju
cători paraguayeni admise în 
campionatul trecut, cea mai 
senzațională fiind, desigur, a- 
chiziționarea lui Fleitas — 
comparat cu Di Stefano — de 
către Real Madrid, contra su
mei de 50 000 de lire sterli
ne. Și în timp ce președin
tele federației. Costa, se a- 
pără afirmînd că certificatele 
acestor jucători purtau sem
nătura secretarului ligii de 
fotbal din Paraguay, se pro
duce cea mai 
revelație : toți 
cători fuseseră 
cinci dintre ei 
la C.M. 1966 !
certificatele erau false, cei 
șapte jucători evoluînd ilegal 
în campionatul 1968—1969.

în fața unei asemenea si
tuații — erau voci care ce
reau chiar anularea acestei 
ediții — federația spaniolă e- 
zită și se mulțumește cu sus-

senzațională 
cei șapte ju- 
internaționali, 
jucînd chiar 
Clar, deci:

pendarea noilor cereri de 
transfer. Și în timp ce Real 
Madrid afișează detașarea 
(Fleitds continua să joace, pe 
baza aprobării trecute, iar 
Santiago Bernabeu a recunos
cut cu nonșalanță: „Cînd se 
va termina acest caz, va veni 
un altul și apoi, altul..."). 
Barcelona face tapa), căci 
Irala n-avea drept de joc. 
Președintele clubului, Narci
so de Carrera, amenință chiar 
cu retragerea din competiție.

In toiul scandalului se a- 
nunță telegrafic venirea la 
Madrid a doi emisari para- 
guayeni. pentru a aplana con
flictul. Zilele insă trec, emi- 
sarii-fantomă rămîn în eter 
și are loc ședința federației. 
Rezoluția : legitimările ilega
le rămîn valabile, jucătorii 
de naționalitate spaniolă, in
ternaționali, sau nu, puțind 
fi legitimați pînă la sfîrșitul 
anului 1969, cînd regulamen
tul urma să fie revizuit) 
federația protestează oficial 
la F.I.F.A. pentru anomaliile 
descoperite în cadrul relații
lor cu unele federații sud-a- 
mericane ; serviciile interme
diarilor devin prohibite. Prea 
multe interese (bineînțeles, că 
cele financiare în primul 
rîrid !) ar fi fost lezate, dacă 
federația n-ar fi propus un 
compromis.

A venit noul an și federa
ția spaniolă, a apelat la un... 
plebiscit în problema proble
melor : admiterea sau nu a 
importului de jucători străini. 
Rezultatul recentului referen
dum printre cele 16 cluburi 
profesioniste: 11 voturi con
tra. Printre cele pro, bineîn
țeles, Barcelona și Real Ma
drid. Și cum, probabil, că a- 
cest vot consțultativ va atîr- 
na în balanța hotărîrii pe 
care o va lua Ministerul spor-

tului, cele două mari clu
buri s-au și gîndit la o so
luție de eschivare : naturali
zarea. Un prim pas se va în
cerca, după cum opinează co
tidianul 
„Marca", 
celebrului
Cruyff, de la Ajax la Barce
lona.

Se apelează, deci, la ace
lași balon de oxigen folosit 
cu ani 
italian, 
cătorii 
rat de 
al calcio-ului. Dar cum clu
burile profesioniste de fotbal 
trec uneori prin... perioade 
de criză, se aruncă ancora 
acolo unde se presupune că 
solul va fi mai rezistent. Fie 
chiar și pe un pămînt străin. 
Numai firma să rămînă la 
suprafață...

sportiv madrilen 
cu naturalizarea 

olandez Johan

în urmă de fotbalul 
uitindu-se însă că ju- 
„oriundi" n-au învio- 
fel organismul slăbit

„TROFEUL

NĂSTASE

• Okker și Lutz 

® Năstase si Tiriac

MICHELE JACOT
Fără a fl prima în nici una din cele trei clasice 

probe, slalom-coborîre-slalom uriaș, Michăle este 
totuși prima schloară în clasamentul celor trei 
probe, combinata alpină. Agreabilă consolare*entru 
cea mai completă schloară a anului. Michele spera 
probabil mal mult. Se gîndea la uriaș, se gîn- 
dea la slalomul special șl rivnea și titlul la com
binată. începutul senzațional al acestui sezon îi 
îndreptățea nădejdile. Dar poate că tocmai această 
risipă de efort, această cheltuială exagerată de 
influx nervos pe pîrtiile Europei s-au întors îm
potriva el la Val Gardena. Michfele Jacot rămine 
în continuare una dintre.cele mai îndreptățite, can
didate la locul I în orice concurs șl în oricare din 
cele trei probe. De ce 1 Pentru că forța ei constă 
în tehnică, In finețea unei alunecări care amin
tește de Franțoise Boulien în zilele el de glorie ; 
pentru că silueta el delicată ascunde mușchi de 
oțel ; pentru că firea el meditativă, introvertită, 
acoperă una din cele mal logice ambiții pe care 
le-a cunoscut schiul mondial. Comparată adesea 
cu Marielle Goitschel, hazardul face ca șl gloria 
lor sportivă să se asemene. Cîștigînd combinata 
de la Văl Gardena, Michăle o Imită pe înaintașa 
sa Marielle la campionatele mondiale de la Chamo
nix (1962). Era, șl poate este, prologul unei mari 
cariere.

DUNLOP“

ÎNVINS

eliminați

continuă
In turneul de tenis pentru 

„Trofeul Dunlop" de la Syd
ney, partida dintre austra
lianul John Cooper și româ
nul Ilie Năstase (întreruptă 
miercuri seara), a fost relua
tă și s-a încheiat cu victoria 
lui Cooper
5— 7, 6—4. 
tor Cooper 
10—8, 6—3, 
ver.

Englezul Taylor l-a între
cut pe olandezul Okker cu
6— 0, 6—3, 5—7, 6—4 și se

cu 6—3, 6—3,
în turul urmă- 
a fost învins cu 
6—2 de Rod La-

in

in

BILL KIDD
Campion mondial la combinată alpină, 

ce pentru Michfele Jacot, ca șl pentru 
Goitschel, acest titlu anunță deschiderea

DE COOPER

sferturi de finală

proba de dublu
deva întîlni în sferturile 

finală cu americanul Ashe, 
învingător cu 6—3, 6—4 6—4 
în fața compatriotului său 
Bob Lutz.
. In proba de dublu, jucă
torii români au obținut un 
rezultat remarcabil. Cuplul 
Năstase — Țiriac a eliminat 
perechea englezilor Cox — 
Stilwell cu 10—8, 14—12.

întrecerile de la Sydney se 
desfășoară pe terenuri cu 
gazon.

1

In timp 
Marielle 
unei ca

riere, pentru Bill Kidd, înseamnă performanța de 
adio. Și, ca'în orice .„happy end*» Bill nu-șl putea 
face un dar mal frumos decît reputația de „prim 
schior al lumii" care 1 se atribuie clștlgătorulul 
combinatei. Spre acest vis aleargă de la începutul 
activității sale de schior, dar norocul l-a surîs 
numai acum, la Val Gardena, spre satisfacția Iul, 
dar mai ales a opiniei publice de peste Ocean, care 
recunoaște merite reale și virtuți (in schi) numai 
acelor americani care reușesc să-i învingă pe 
europeni... la el acasă. Bill nu este un oarecare. 
Deja laureat cu medalia de argint în slalomul 
olimpic de la Innsbruck (1964), timp de șase ani 
a asediat primele locuri ale celor mai prestigioase 
concursuri, în toate cele trei probe. Iar dacă în 
Europa era numai un adversar temut, în S.U.A. 
era un cîștlgător greu de învins.

Conștient de semnificația gloriei cucerite în 
Europa, pe pantele străine. Bill Kldd șl-a adunat 
toate puterile, trudind din iunie 1969, fără încetare, 
pe cîmpurile de gheață din Chile. Australia șl 
S.U.A.

Succesul se plătește greu...

BERNARD RUSSI
Campion mondial la coborlre. Dintre toate victoriile obținute la 

Val Gardena, cea a tînărulul tehnlcian-arhitect elvețian este cea 
mai neașteptată, cea mai contestată. Dacă toți ceilalți campioni 
mondiali, prin rezultatele anterioare, puteau aspira și pretinde un 
titlu, Russi nu putea spera nici în visele cele mal îndrăznețe să fie 
încoronat primul coborîtor al lumii. Cum se explică victoria 
sa ? Cînd o cursă de coborîre este foarte grea, cîștlgătorul se decide 
dintr-un cerc de maximum 5—6 favorițl. Atunci cînd, dimpotrivă, 
este foarte ușoară, cîștigătorul se alege dintr-un grup de 20—25 de 
pretendențl. Adevărata valoare tehnică nefllnd determinantă, vic
toria se obține cu ajutorul... greutății, a unui număr de start mal 
favorabil, a unei bune condiții fizice etc. La Val Gardena, pîrtla 
foarte Iute, dar care pierduse această calitate prin stratul gros și 
proaspăt de zăpadă căzut în ajun, a transformat cursa într-o cobo
rîre oarecare, nesemnificativă, al cărei cîștigător este departe de 
a fl recunoscut ca „eroul- probei. Și, totuși... Russi a ocupat locul 
4 In coborîrea „Kandahar", a cîștigat slalomul uriaș de la Hlnde- 
lang, dar, mal ales, a polarizat asupra sa atenția în timpul antre
namentelor de coborîre de la Lauberhorn, fiind primul schior care 
a coborît recordul lui Schrânz sub incredibila cifră de 3 minute.
Iar I.auberhornul nu este o pîrtle ușoară I

DANCELLI — al 61-lea în
vingător în Milano — San 

Remo

Prin telex, de la cores
pondentul nostru 
Cesare TRENTINI —

Cea de a 61-a ediție a tra
diționalei curse cicliste MIL/..- 
NO — SAN REMO (288 km), 
considerată cea mai mare în
trecere rutieră de primăvară 
a revenit ciclistului 
MICHELE DANCELLI. 
dominat cursa de la un 
la altul obținînd timpul 
32:56 (medie orară de 
km !). învingătorul a sosit cu 
1:39 înaintea unui pluton con-

italian 
El a 
capăt 

de 6h 
43,976

dus de olandezul Karsten, 
belgienii Leman și Goodefroot, 
italianul Zilioli.

De menționat că din 1953, 
cînd întrecerea a revenit lui 
Loretto Petrucci, nici un ita
lian nu cîștigase această cursă. 
La startul reuniunii de Ieri 
s-au prezentat 236 de concu- 
renți, printre care mari ași ai 
pedalei în frunte cu Merckx, Janssen, ~ ’
Celebrul 
Merckx, 
nei și a 
ta 1 min. 56 sec. de învingător. 
Janssen a fost nevoit să aban
doneze, iar Altig și Poulidor 
s-au pierdut în grosul pluto
nului.

Poulidor. Altig ș.a.. 
ciclist belgian Eddy 

n-a putut rezista tre- 
sosit abia pe locul 3,

dștlgînd titlul de campioană 
mondială la slalom uriaș, 
Betsy, la 16 ani șl jumătate, 
devine cea mai tînără cam
pioană mondială din Istoria 
schiului. Extrem de talentată, 
a început să se afirme pe plan 
internațional încă din sezonul 
trecut, cînd a început să-șl 
neliniștească rivalele de peste 
Ocean (din Europa), fără a le 
învinge totuși. Betsy era ne
coaptă- pentru marile victorii. 
Prea neliniștită șl nerăbdătoa
re, prea recalcitrantă față de 
rigiditatea unui antrenament 
lung și epuizant. Betsy dădea 
numai mostre ale excepționa
lei sale valori (o manșă sau 
o porțiune), fără să reușească 
să realizeze o* cursă completă* 
la modul perfect. Toți specia
liștii afirmau că în ziua în 
care va reuși acest lucru* va 
deveni invulnerabilă. Șl lată, 
că Inevitabilul s-a produs mal’ 
repede decît se prevedea. Au 
ajutat-o norocul șl, poate, 
ereditatea. Este fiica directo
rului unei stațiuni de sporturi 
de Iarnă — Camp Fortune — 
în Quăbec (Canada), fost șl el 
schior tn echipa națională ca
nadiană. A ma! ajutat-o încu
rajarea permanentă a Nan- 
cyel Greene (astăzi mamă a 
doi gemeni), care a întrevă
zut tn Betsy, înaintea altora* 
campioana viitorului. Așa se 
face că, la 18 an! șl Jumătate, 
Betsy Clifford tșl va admira 
statuia tn „Templul marilor 
vedete-* Ia Toronto, alături de 
alte celebrități canadiene din 
lumea științelor, artelor șl 
sportului.

Grupai realizat de
Mihai BIRA

Astâzi vor fi alcătuite gru 

pele C.E. de fotbal

Comisia de competiții din 
cadrul U.E.F.A. întrunită joi 
la Roma a hotărit ca tragerea 
Ia sorți a meciurilor din se
mifinalele cupelor europene 
(C.C.E. și Cupa cupelor) la fot
bal să aibă loc vineri (n.r. — 
azi), o dată cu alcătuirea gru
pelor preliminarii ale noii e- 
diții a campionatului euro
pean. în „Cupa europeană a 
tîrgurilor” sorții au decis pen
tru semifinale : Arsenal _
Ajax și Anderlecht — Inter- 
nazionale
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