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DUPĂ ȘASE SĂPTÂMlNI DE SUCCESE...

Din nou, de vorbă cu ILIE NĂSTASE,
supercamp ionul indoor-ului american

Superlative, superlative, su
perlative. .. Cum să le eviți 
cînd ai ca interlocutor pe Ilie 
Năstase ? Și cînd el, primul 
tenisman și primul sportiv al 
țării, se întoarce de dincolo 
de Ocean cu 
de succese ? 
mult dorita 
învingătorul 
Richmond și 
sem planul să folosesc o sin
gură dată cuvintele „cel 
mai“. Iată : Ilie Năstase este 
cel mai „en vogue" tenisman 
de pe glob. Dacă n-aveți ni
mic împotrivă...

Și acum, să intrăm 
în problemă :

o raniță doldora 
Ieri, așteptînd 
întrevedere cu 
de la Omaha, 
Hampton, făcu-

direct

Caraibilor", care trebuie să 
înceapă, săptămînă aceasta, 
la Caracas. Noi, însă, n-am 
mai fost de acord să conti
nuăm. Era prea mult... Șase 
săptămîni de „indoor" obo
sesc. Și eram, într-adevăr, 
foarte obosiți amindoi.

— Totuși, la Hampton, ul
timul turneu al circuitu
lui american, ] 
fost chiar așa. 
nale — simplu
— cîștigate...

parcă n-a
Două fi- 

i și dublu

Iui, la Salisbury. Acolo 
mai fost însă și altele...

au

își

O dezbatere sinceră și pasionantă 
a numeroaselor aspecte ale meciurilor de fotbal 

care privesc jucătorii, antrenorii, arbitrii, 
cronicarii sportivi și spectatorii

— Da, însă cu ce 
In cele șase turnee, 
patru finale și n-am 
ciodată mai jos de semifinală, 
la simplu. Dacă mai punem 
Ia socoteală și dublurile, ca și 
jocul specific de sală, cu te
renuri de compoziție diferită, 
totul devine limpede. Sem
nele de epuizare apăruseră 
încă de la jumătatea drumu-

efort... 
jucasem 
fost ni-

Știam ceva. Năstase 
apăra titlul cucerit anul tre
cut, dar fusese trecut cap de 
serie cu nr. 2, iar Richey — 
învinsul său — nr. 1.

— E simplu — ne lămu
rește, în continuare, Năstase. 
Organizatorii voiau să mă în- 
tilnesc din nou cu Graebner, 
adversarul cel mai greu pen
tru mine, pus nr. 3 pe tablou. 
El mă învinsese la New York, 
după două seturi de „tie
break" (7—6, 7—6). Am jucat

nr.

deci cu Graebner, semifinala.' 
Conduceam cu 2 seturi la 0. 
Pe urmă, știți... Parcă nu-1 
mai puteam învinge niciodată. 
A urmat Macon. Aici, finală 
cu Franulovici și din nou set 
decisiv de „tie-break". La ul
timul ghem, cine cîștigă 5 
mingi e campion. Ajungem la 
4—4. Servesc eu, vin în față. 
Dar Franulovici răspunde cu 
un retur de neînțeles, pur și 
simplu greșit, cu care trimite

Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-aț

PROGRESUL BRĂILA JIUL 2-1 (0-1)

A 5-a divizionară A eliminată
din J6-imile" Cupei României

f BRĂILA, 10 (prin telefon, 
Tde la trimisul nostru). Pri
cina repriză ne-a arătat o e- 
(fchipă ambițioasă, Progresul, 
%>usă pe fapte mari. Jucă
torii brăileni s-au instalat te
meinic în terenul oaspeților, 
favorizați și de faptul că a- 
părarea Jiului a optat pen
tru un joc destructiv. Oaspe
ții trec rar de centrul tere- 
țnului și cu ocazia uneia din 
(aceste 
*tin îl 
(trimite 
tarul 
kTiul.

în repriza a doua, jocul se

acțiuni, Ion Constan- 
driblează pe Țapu și 
cu boltă peste por- 

Trofin : 1—0 pentru

De astăzi, la Poiana Brașov

SCHIORII SE INTI1LC
PENTRU TIIIUKIIE

totul în careul de 
Jiului. Echipa brăi-

DE CAMPIONI

mută cu 
16 m al 
leană atacă furibund. Ocazi
ile încep să „curgă". în min. 
60, Plugaru execută un cor
ner, urmează o învălmășea
lă de nedescris, de care pro
fită fundașul Gheorghiță : 
1—1. Spiritele se încing. Este 
eliminat de pe teren Mihai 
(Jiul), pentru lovirea adver
sarului. După mai multe ra
tări ale brăilenilor, Simio- 
nescu (tot un fundaș) înscrie 
golul victoriei în min. 84, eli- 
minînd pe Jiul din compe
tiție.

PROGRESUL: Trofin — 
Simionescu, Pelcu, Gheorghl- 
ță, Țapu, Mihai, Chitu, Plu
garu, Stoicescu 
Turcu), Stănoaie, Traian.

JIUL: Stan — Popescu, 
Caramalis, Dodu, Tonca, Popa 
(min. 71 Cotormani), Sandu, 
Ion Constantin, Mihai, Li- 
bardi, Naidîn.

A arbitrat bine C. Petrea, 
București.

(min. 75

Radu TIMOFTE

— De ce așa de 
acasă ?

— Ne-am modificat, 
cu Ion, puțin planurile — ne 
explică, pentru început, Ilie. 
Intr-adevăr, Năstase și Tiriac 
erau anunțați în „Circuitul

eu și

curînd

CEHOSLOVACIA
LA BASCHET

MASCULIN
In seria de teste pe care 

le va susține înaintea tur
neului de calificare pentru 
campionatul european, re- 
■prezentativa masculină de 
baschet a României va dis
puta, în zilele de 17 și 18 
aprilie, o dublă întîlnire în 
compania puternicei echipe a 
Cehoslovaciei. Meciurile vor 
avea loc în sala Floreasca din 
Capitală.

REPREZENTATIVA

A PLECAT
Reprezentativa de lupte li

bere, seniori, a plecat asea
ră în R. F. a Germaniei, unde 
în perioada 13—20 martie va 
susține mai multe întîlniri a- 
micale cu selecționatele țării 
gazde. Primele două reuniuni 
vor avea loo la Schifferstadt 
și Freiburg.

Delegația română este alcă
tuită din următorii luptători : 
cat. 48 kg. — I. Vangheliei

DE LUPTE (libere)

ÎN R. F. G.
(Tomistex Constanța), 52 kg. — 
P. Cernău (C.F.R. Timișoara) 
și E. Butu (Nicolina Iași), 57 
kg. — FI. Moț (Steaua), 62 kg. 
— P. Coman (Steaua), 68 kg. 
— V. Albu (Steaua), 74 kg. — 
L. Ambruș (Steagul roșu Bra
șov), 82 kg. — V. Iorga (Pro
gresul Brăila), 90 kg. — Șt. 
Enache (Nicolina Iași), 100 kg. 
— I. Marton (C.S.M. Cluj), + 
100 kg. — Șt. Stîngu (Steaua).

în fotografie, un aspect de 
la un recent antrenament in 
sala Floreasca. Antrenorul 
Dan Niculescu insistă asu
pra unui detaliu tactic pe 
care baschetbaliștii îl vor 
rezolva pină la totala lui în
sușire.

Foto : N. DRAGOȘ

Ilie Năstase, așa cum l-au văzut spectatorii din Hampton 
(S.V.A.), în sala „Colisseum".

Fotoi Jim LIVENGOOD - Hampton

ÎIITA AflEIISMIIllll EUROPEAN
cuSezonul de schi, ce părea -- 

cîteva săptămîni în urmă total 
compromis de lipsa zăpezii, a 
intrat în faza sa de vîrf. Incepmd 
de astăzi șl pînă la stirșitul săp- 
tămînil viitoare, pirtiile Postăva
rului și traseele din Poiana Bra
șov vor găzdui o serie de între
ceri pentru titlurile de campioni 
naționali.

Începutul îl fac schiorii probe
lor alpine care, astăzi, se vor 
lansa printre porțile slalomului 
uriaș, urmînd ca duminică să-și 
încheie disputele cu cea mai 
spectaculoasă probă a lor. cobo- 
rirea. Programul întrecerilor este 
următorul :

JOI (ora 9.30 și 12) : slalom u- 
riaș (două manșe) ;

VINERI (ora 10) : slalom spe
cial :

SIMBATA (ora 11.30) : cursă de 
----- pentruantrenament „nun stop“ 

coborîre ;
DUMINICA (ora 11.30) : 

de coborîre.
S-a stabilit ca slalomul 

dispute pe primele două

cursa

să se 
__  _____ . treimi 

ale pîrtiei de pe Valea Lupului, 
slalomul special pe pîrtia îelefe- 
ricului, iar coborîrea pe pîrtia 
Valea Lupului.

La startul întrecerilor vor fi 
prezenți toți schiorii noștri frun
tași, campionii anului trecut Dan 
Crlstea (la slalom, slalom uriaș 
Și combinată) Și Dorin Munteanu 
(la coborîre). avînd de înfruntat 
asaltul colegilor de echipă națio
nală. Gh. Vulpe și Virgil Brenc.i, 
dar și a cîtorva noi pretendenți 
la locurile fruntașe, dintre care 
.Ion Bobiț. și N. Crețoiu ni se par 
cgi mai periculoși.

Mîine, în paralel cu proba de 
Blalom, se va disputa și camplo- 
'natul național de ștafetă, al senio
rilor (4x10 km), și prima zi a 
campionatului de fond al școlilor 
profesionale (probele individuale), 
campionat care se încheie sîm
bătă cu ștafetele.

Duminică de dimineață, prece- 
dînd — ca oră — coborîrea, se 
dispută și prima probă a cam
pionatului național de biatlon : 
cursa de ștafetă 4x7,5 km pentru 
seniori și tineret. Campionatele 
naționale de biatlon vor continua 
luni și marți.

CONFERINȚELE C. J. E. F. S.
BRAȘOV COVASNA

Ieri a avut loc, în sala Pa
latului Culturii din Brașov, 
conferința Consiliului jude
țean pentru educație fizică 
și sport.

Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovară
șului Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, președinte al 
Consiliului popular județean 
Brașov.

A fost, de asemenea, pre 
zent tovarășul Anghel Alexe, 
președinte al Consiliului Na

ȘAHUL ÎN ACTUALITATE

VICTOR CIOCÂLTEA ȘI FLORIN GHEORGHIU 
înaintea reluării pasionantului lor meci pentru titlu

Karin Balzer, Heide Rosendahl, Viorica Viscopoleanu,

(se) studiază în... redacțieGheorghiuCiocâltea

După o absență îndelun
gată, Florin Gheorghiu și 
Victor Ciocâltea, primii jucă
tori de șah ai țării, se află 
din nou acasă, unde, înce- 
pînd de astăzi după amiază, 
vor continua lupta 
titlul de campion.

Cu o zi înaintea 
meciului lor, întrerupt la sco
rul de 3—3, i-am avut oas- 

pentru

reluării

țional pentru Educație Fizică 
și Sport.

La primul punct al ordi
nii de zi, tovarășul Va- 
sile Lăzăruț, președintele 
C.J.E.F.S., a prezentat darea 
de seamă asupra activității 
de educație fizică și sport des
fășurată în județ în ultimii 
trei ani.

Aducînd Conferinței un cald 
salut din partea Biroului 
Comitetului județean de par
tid, tovarășul Constantin Dră
gan s-a referit pe larg în cu-

(tontinuar» In pag. • 

peți în redacție, schimbînd 
cîteva vorbe și impresii în 
fața tablei de șah, cît timp 
fotoreporterul Teo Macarschi 
regla lumina și obiectivele.

Intre 21 ianuarie și 4 mar
tie, Florin Gheorghiu a făcut 
aproape 40 000 de kilometri, 
fiind primul jucător român 
care participă la un concurs 
in Australia. Al „cincilea

în sala de festivități a 
Consiliului sindical județean 
Covasna, s-a desfășurat ieri 
Conferința Consiliului jude
țean pentru educație fizică 
și sport, la ale cărei lucrări 
au luat parte membrii Con
siliului, activiști ai comisiilor 
județene pe ramură de 
sport, antrenori, profesori de 
educație fizică, activiști spor
tivi.

Au participat, de aseme
nea, reprezentanți ai organe
lor județene și municipale 
de partid și de stat, ai insti
tuțiilor și organizațiilor lo
cale cu atribuții în domeniul 
sportului. 

ocontinent" a făcut șahului 
primire entuziastă.

— Cum a fost turneul?
— Extrem de interesant — 

răspunde Florin. S-a jucat 
„sistem elvețian" pe distanța 
a 13 runde cu 150 de parti- 
cipanți. Eram cinci mari 
maeștri la start (Portisch, 
Gheorghiu, L. Schmid, Brown, 
Matanovici) Keres și Hort 
renunțînd în ultima clipă. A 
învins Portisch, ajutat copios 
de șansă. Campionul maghiar 
a cîștigat în poziții net pier
dute la Schmid și Thomp
son și într-una egală la Ma
tanovici. Eu am remizat cu 
toți marii maeștri dar și cu 
doi jucători din eșalonul se
cund (Kerr și Flatow), ceea 
ce a fost decisiv. Am trebuit 
să mă mulțumesc cu locul 
secund.

Are cuvîntul Ciocâltea i
— Intre 12 decembrie și 4 

martie am jucat la Tunis, 
Beverwijk, Malaga și Bam
berg (în meciul cu R.F.G.). 
La Tunis m-arn clasat al

VaTeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a 
la rubrică)

2-a

Lucrările conferinței s-au 
bucurat de prezența tovară
șului Carol Kiraly, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Covasna al P.C.R. 
Din partea Consiliului Națio
nal pentru educație Fizică și 
Sport a fost prezent la lu
crări tov. Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S.

Tovarășul Gavril Fekete, 
președintele C.J.E.F.S. Covas
na, a prezentat darea de sea
mă asupra activității sportive

(Continuare în vag. a 2-a)

PREZENTĂ IA CAMPIONAEEEE MIINENTAIE

Igor Ter-Ovanesian și Christos Papanicolau la start

SOFIA, 10 (prin telefon de 
la corespondentul nostru).

La cea de a doua ediție 
a campionatelor europene de 
atletism pe teren acoperit, care 
se vor desfășura sîmbătă și du
minică la Sofia, și-au confirmat 
participarea sportivi din 24 de 
țări.

Consultînd listele nominale 
ale participanților ne putem 
da seama că la Sofia va evo
lua elita atleților și atletelor 
din Europa, iar la cîteva pro
be vom fi martorii unor în
treceri deosebit de pasionante.

Cu cel mai mare număr de 
concurenți se va prezenta U- 
niunea Sovietică : 40 atleți și 
21 atlete, printre care campio
nii de la Viena, V. Borzov (60 
m), Al. Bratcikov (400 m), E. 
Arzanov (800 m), V. Saneev 
(triplu salt) șl Nadejda Cijova

Karin Balzer cîștigă cursa de garduri la prima ediție a C.E. de sală, la Viena.

(greutate). La săritura în lun
gime, în afară de I. Ter- 
Ovanesian, recordman euro
pean în sală (8,23 m) îl vom 
urmări și pe Podlujni (7,78 
m în actualul sezon) șl Ba- 
raban (7,72 m), iar la sări
tura in Înălțime pe Sapka 
(2,21 m) și Tarmak (2,21 m). 

R. D. Germană va trimite la 
Sofia tot ce are mai bun la 
ora actuală : W. Nordwig, fost 
recordman mondial la săritu
ra gu prăjina (5,35 m în ac
tualul sezon, în sală), H. 
Briesenick, recordman euro
pean la aruncarea greutății în 
aer liber și în sală, record
mana mondială Karin Balzer 
(6.8 la 50 m g) și Rita Schmidt 
(1,86 m la înălțime).

Delegația atleților din 
R. F. a Germaniei este a doua 
în privința numărului de par
ticipant, cuprinzînd 25 de a- 
tleți și 21 de atlete. în frun
tea lor se află recordmanii 
mondiali în sală H. Norpoth
— 1 500 m (3:37,8), G. Niskel
— 60 m g (7,5), recordmanele 
mondiale H. Falk — 800 m 
(2:03,3) și Heide Rosendahl —

60 mg (8,0). Alături de a«eș- 

tia vor mai face deplasarea 3 
săritori în înălțime deosebit 
de valoroși : Zacharias (2,22 
m), Doster (2,21 m) și Sieghart 
(2,20 m), precum și coresord- 
manul european la 100 m 
Metz, care va alerga pe 60 m
(6.5) , Bainreuter — 400 m
(47.5) , Baumgartner — lungi 

me (7,99 m), Sauer — triplu 
salt (16,75 m).

In lotul francez marile nume 
sînt: Francois Tracanelli, «la- 
sat pe primul loc la Viena la 
săritura cu prăiina, Colette 
Besson, campioana olimpică 
din Mexic la 400 m și Pierre 
Colnar (greutate).

Nu avem posibilitatea de a-i 
înșira pe cei mai valoroși 
sportivi din fiecare țară, dar 
considerăm necesar să amin
tim că la Sofia vor mai fi 
prezenți : recordmanul mon
dial la săritura cu prăjina în 
aer liber Christos Papanicolau 
(care se și antrenează de o 
săptămînă în capitala bulgară), 
recordmanul mondial la a«e- 
eași probă în sală, suedezul 
Kjel jsaksson, E. Azzaro (înăl
țime) din Italia, Maria Sykora 
(800 m) din Austria, maghiarii 
Kelemen și Major su perfor
manțe de 2,17 și, respeGtiv, 
2,18 m la înălțime, ounoseuta 
atletă elvețiană Meta Antenen, 
Irena Kirszensztein-Szewin- 
ska (60 m și lungime), Tereza 
Sukniewicz (60 mg), A. Ba- 
denski (400 m) și H. Szordy- 
kowski (1 500 m) din Polonia, 
Margaret Beacham (1 500 m) 

și Rosemary Sterling (800 m) 
din Aneha

Atleții români, în frunte «u 
campioana europeană de la 
Viena, Viorica Viscopoleanu 
sînt așteptați, de asemenea «u 
mult interes

Toma HRISTOV
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CONFERINȚELE C.J.E.F.S
COMPETIȚIE DOTATA

A hochelf
PENTRU,SS3

O COMPETIȚII UTIlX

JUNIORII BUCIREȘTENI

ESTE NEVOIE BRAȘOV
(Urmare din pag. X)

DE MAI MULTA PREOCUPARE
la Județul Mures s-au acut 

tn ultimul timp progrese evi
dente tn direcția cuprinderii t* 
neral generații tn activitatea 
sportivi. Așa cum sa sublinia 
ai la lucrlrlle Conferinței 
C.J.E.F.S., care a avut loc re
cent. dacă in 1867, in activitatea 
de instruire sportiva erau cu
prinși 1 239 de copii șl juniori, 
în 89 de grupe, acum numărul 

‘•lor se ridică la 1717, încadrați 
iln 123 de grupe. Aceștia acti- 
i vează la cluburile sportive Mu- 
Ireșul șl Voința, la A.S.A. (cen- 
Itrul de juniori la fotbal), șco- 
’llle sportive șl alte asociații. 
Tinerii mureșeni participă cu 
regularitate la numeroase com
petiții, organizate pe plan central 
șl local. Astfel, în anul sportiv 

■1970—71, numai la competițiile 
organizate de către C.J.E.F.S. șl 
Inspectoratul *“
piui Tg. “ 
formații 
baschet, 
ș.a. La 
adăugăm 
ții din județ. De pildă, la Re
ghin activează 11 echipe de ju
niori, la Luduș 6 șl la Sărmaș 5.

Cu toate aceste rezultate, Con
ferința a criticat conducerea or
ganului sportiv județean, impli
cit șl comisiile pe ramură de 
sport, aprecilndu-se că nu s-a 
făcut totul pentru tineretul 
sportiv. In general, în secțiile 
cu grupe de copii se lucrează 
cu un nurnăr mare de tineri, 
dar puțini dintre ei au perspec
tiva să obțină "■
loare. O slabă 
ție se duce la 
Iul Tg. Mureș 
sportivă șl C.
Mureș (atletism), Metalul Reghin 
61 Sticla Tîrnăveni (lupte). Li
ceul Bolyai (gimnastică ’fete).

In linii mari, în școlile din 
Tg. Mureș există o preocupare

școlar In munici- 
Mureș ss întrec 68 de 

de juniori șl școlari la 
handbal, fotbal, volei 

acestea trebuie să mal 
șl dezvoltarea actlvltă-

rezultate de va- 
muncă de selec- 
Lemnarul și Oțe- 
(box), la Școala 
S. Mureșul Tg.

pantni »tr*g«r*> «lavilor în 
practicare* «Utematlci a educa
ției fizice al aportului. Astfel nu 
■-ar fi ridicat da aid iportlvi 

’ ------ ca de
Maria 
Andrei 

care 
bune 
cam- 
însă, 

______ T ___ bine. 
Doar la Reghin sînt perspective 
ca în scurt timp tinerii să se 
afirme pe plan județean dato
rită, în primul rlnd, eforturilor 
depuse de prof. I Butiurca, de 
la Liceul nr. 1, care este ale! 
promotorul activității sportive. 
El a contribuit foarte mult șl 
la o altă frumoasă realizare, șl 
anume construirea unei săli de 
sport, avînd dimensiunile 

22x11x6.5 m, realizată prin munca 
patriotică desfășurată de sute 
de tineri. In schimb, la Sighi
șoara, oraș cu frumoase tradiții 
sportive cu ani in urmă, activi
tatea sportivă este nesatisfăcă
toare, atît la juniori cît și la 
seniori. în campionatul județu
lui Mureș, de pildă, sint pre
zente doar 3 echipe slghișorene, 
cam tot atitea cîte au 
nele Sînglorzul de 
Miercurea Nlraj sau
Pentru un municipiu cu mii da 
elevi situația este mai mult de
cît îngrijorătoare.

La conferința C.J.E.F.S. Mureș, 
mulți dintre vorbitori au dez
bătut problema pregătirii spor
tive a tinerei generații. S-a ară
tat că numeroase cadre didac
tice din unitățile de invățămtnt 
ale județului nu privesc edu
cația fizică șl sportul la adevă
rata valoare. Deosebit de semni
ficativă și 
intervenția 
tovarășului 
membru al 
al P.C.R., 
mitetulul 
P.C.R., 1

performanță, 
Csaba Dosa, 

(atletism).
d* mara 
exemplu
Szatmarl _________
Șuba (lupte libere) șl alții 
sînt creditați cu rezultate 
sau au cucerit titluri de 
pioni al țării. în județ, 
lucrurile nu stau de loc

comu- 
Pădure, 
Iernut.

a fost 
temă a 
VEREȘ,
Central 

Co
al

ț
i

CONFERINȚA C.M.E.F.S
BUCUREȘTI

în ziua de 19 martie, 
cu începere de la ora 
10,00, va avea loc în sala 
Dalles din bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr. 18, 
Conferința Consiliului mu
nicipal pentru educație 
fizică și sport — Bucu
rești.

binevenită 
pe această 

NICOLAE 
Comitetului 

primsecretar al 
u județean Mureș 

_____ , D-sa spunea, printre al
tele, că în județul Mureș șint 
peste 100 000 de tineri cuprinși 
In diferite școli, cifră ce repre
zintă o cincime din populația 
județului. Oare cîți dintre ace
știa fac sport ? întrebare la 
care trebuie să mediteze foarte 
serios noul consiliu al județu
lui Mureș. „în școală, fncepînd 
de la director, toți profesorii, 
învățătorii trebuie să militeze 
pentru a sădi în conștiința ele
vului dragostea pentru mișcare, 
pentru sport. în școala noastră, 
spunea tovarășul Vereș, tineretul 
trebuie să învețe A.B.C.-ul spor
tului în așa fel ca să nu se des
partă toată viața de această 
activitate binefăcătoare !“

T. RĂBȘAN

E.1 ALMER

„NU L-AM VĂZUT PE LAMPE!‘J

Cei doi fruntași ai înotu
lui din țara noastră, Marian 
Slavic și Eugen Aimer, au 
confirmat forma bună de la 
începutul acestui sezon, si- 
tuîndu-se printre protagoniștii 
marelui concurs internațional 
de la Bremen. Cu acest pri
lej, bucureșteanul s-a clasat 
de trei ori pe locul IV, co- 
rectînd de tot atîtea ori re
cordurile țării în bazin scurt, 
iar reșițeanul — aflat la pri
ma competiție de amploare 
— s-a clasat pe locul III la 
400 m liber, înaintea cîtorva 
performeri de valoare de pe 
continent. Iată și declarațiile 
lor la revenirea în Capitală s

M. SLAVIC I „Am păstrat 
contactul cu cei mai buni 
crauliști ai Europei și acesta 
este cel mai important lucru. 
Firește, nu mă pot întrece 
cu „fenomene" ca Fassnaeht, 
Larsson sau Lampe, care se 
pregătesc în condiții mai 
bune. Ceilalți însă nu-mi sînt 
superiori, diferențele ce ne 
despart fiind insesizabile, de 
ordinul zecimilor și sutimilor. 
Trebuie neapărat să-mi pun 
la punct tehnica întoarcerilor 
și atunci vom mai sta de 
vorbă".

E. ALMER i „N-am prea 
fost în apele mele din cauza

emoției. Puteam realiza mai 
mult: locul II la 400 m și 
un timp sub 4:10,0 Dar... fta 
jumătatea cursei nu l-am mai 
văzut pe Lampe (înotam pe 
culoarul din margine) ți am 
avut impresia că sînt primul. 
De aceea nu am mai forțat, 
economisindu-mi resursele 
pentru ultima lungime. Nu
mai la anunțarea rezultatelor 
am aflat că sînt al treilea".

în sfîrșit, iată și părerea 
antrenorului GH. DIMECA, 
care i-a însoțit pe cei doi 
sportivi la Bremen s „Perso
nal, sînt mulțumit de rezul
tate. Cred că amîndoi au con
firmat o valoare ce le dă 
dreptul să intre în lotul o- 
limpic".

NOI RECORDURI

în- 
a 

___r______ , de 
iarnă la înot. în formă bună, 
Rodica Petruică și Dietmar 
Wetterneck (care la sfîrșitul 
acestei săptămîni vor lua 
startul la Berlin) au stabilit 
noi recorduri de juniori în 
bazin scurt la 200 m mixt. 
Rezultate tehnice s

M. Hohoiu 2:21,6, D. Wetter
neck 2:22,2 la 200 m mixt; 
Rodica Petruică 2:42,2 la 200 
m mixt; Daniela Coroiu 

, 5:05,2, Siegrid Slecian 5:14,8 
la 400 m liber; Julieta Mi- 
rosu 68,2 și Lavinia Donia 
69,2 la 100 m liber. (A. Ru- 
deanu — coresp.).

La Reșița au avut loc 
trecerile fazei orășenești 
campionatului __ național

vîntul său — urmărit cu deo
sebit interes de către cei pre
zenți — Ia succesele obținute 
de mișcarea sportivă și mij
loacele care trebuie folosite 
tn viitor, tn scopul dezvol
tării și mal impetuoase a spor
tului de mase și de perfor
manță din orașele și comunele 
județului.

în continuare, tovarășul 
Anghel Alexe, a înmînat pre
ședintelui C.J.E.F.S. _ diploma 
și cupa oferite ' ”
pentru locul II 
clasat Brașovul 
de anul trecut, 
sportive județene (grupa I).

Pe marginea dării de sea
mă și a planului de măsuri 
pentru perioada 
s-au purtat apoi 
tuoase discuții.

în încheierea 
a luat cuvîntul 
C.J.E.F.S., care s-a oprit pe 
larg asupra principalelor o- 
biective ce stau în fața miș
cării sportive din județul 
Brașov.

S-a trecut apoi la desem-

de C.N.E.F.S. 
pe care s-a 

în întrecerea 
a Consiliilor

1971—1973,
vii și fruc-

dezbaterilor, 
președintele

narea Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, 
precum șl a Biroului aces
tuia, din care fac parte: Va- 
sile Lăzăruț (președinte), Du
mitru Furnică, Aurel Voina 
și Gtinther Wagner (vicepre
ședinți), Gheorghe Alecse, 
Marta Bîrleanu, Dragoș Bur- 
ghelea, Constantin Diacones- 
cu, Gheorghe Gfiman, loan 
Ghițescu, loan Indrei, Martin 
Kirschner, Elena Roșu, Flo.- 
rin Tampa, Ion Vulcăneanu.

Participanții la conferință 
au aprobat răspunsul la che
marea lansată de C.J.E.F.S. 
Galați.

A fost adoptat apoi cu en
tuziasm textul unei telegra
me adresată Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU per
sonal, în care se exprimă 
deplina recunoștință pentru 
grija acordată mișcării noas
tre sportive, precum și anga
jamentul de a contribui la 
formarea unei generații de ti
neri sănătoși și viguroși, la 
ridicarea pe trepte mai înalte 
a prestigiului sportului româ
nesc.

COVASNA
(Urmare din pap. 1)

desfășurate în județ în ulti
mii trei ani.

în cuvîntul său, tovarășul 
Carol Kiraly, în numele Bi
roului Comitetului județean 
de partid a felicitat pe cei 
prezenți pentru succesele re
purtate, și a făcut prețioase 
recomandări pentru afirma
rea județului și pe tărîm 
sportiv.

Pe marginea dării de sea
mă prezentate și a planului 
de măsuri s-au purtat fruc
tuoase discuții. Tov. Miron 
Olteanu a subliniat rezulta
tele obținute la unele ramuri 
sportive de către tinerii din 
județ.

Participanții la Conferință 
au aprobat apoi în unanimi
tate planul de măsuri pen
tru perioada 1971 —1973, după 
care a fost desemnat noul 
Consiliu județean pentru e-

ducație fizică și sport, bi
roul acestuia din care fac 
parte : Gavril Fekete (preșe
dinte), Carol Baka și Gheor
ghe Robu (vicepreședinți), 
Albert Bartha, Ștefan Bicskei, 
Ion Bumbu, Irene Farkaș, 
Ștefan Farkas, Acațiu Fejer, 
Anton Nemeș, Vilhelm ~ 
man, Magdalena Ștefan, 
dovic Szantho (membri).

Conferința a răspuns 
mării la întrecere pentru 
voltarea bazei materiale 
activității sportive de masă, 
lansată de C.J.E.F.S. Galați.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm, participanții 
la lucrările conferinței au a- 
doptat textul unei tele
grame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în 
care se exprimă recunoștin
ța pentru grija permanentă 
acordată mișcării de educație 
fizică și sport.

lio- 
Lu-

che- 
dez- 

a

Slavic a confirmat și ta Bremen că se află printre cei
........................ ’ Foto : B. VASILE

CU „CUPA

SEMICENTENARULUI**

CLUJ, 10 (prin telefon). In 
sala de sport a Industriei 
slrmel din Ctmpla Turtii 
s-au desfășurat timp da două 
sile, întrecerile de tenis, do
tate cu „Cupa Semicentena
rului". Competiția — la caro 
au participat tenismeni din 
Cluj și Cîmpia Turzii — a 
fost organizată da C.J.E.F.S. 
Cluj. Trofeul dus tn joc a 
revenit, la băieți, lui Lucian 
Boldor (Cluj), care a dispus, 
în finală, cu 2—6, 6—4, 6—4 
de Emil Stan, iar la fete Ve- 
rei Rado.

N. M.

PETRE MĂRMUREANU

S-A ÎNTORS DIN INDIA

campionul de 
noastre, care a 
turneele inter- 
India. Amintim

în cursul zilei de Ieri, a re
venit în Capitală și Petre 
Mărmureanu, 
tenis al țării 
participat la 
naționale din
că el este cîștigătorul între
gului Circuit Indian, clasat de 
5 ori pe locul întîi, în pro
bele de simplu, avînd de a- 
semenea două victorii la 
dublu.

A

în primele tile ale lunii 
martie s-a disputat, la Bra
tislava, cea de a V-a ediție 
a „Cupei Dunării", competi
ție rezervată echipelor de ju
niori și la care aa luat par
te 5 formații cehoslovace de 
dvb, precum șl selecționata 
orașului București. Fiind pre- 
tențl pentru prima oară Ia e 
întrecere cu un nivel valoric 
foarte ridicat (multe dintre 
echipele de club cehoslovace 
sînt superioare majorității se
lecționatelor naționale euro
pene), tinerii hochelști ro
mâni, deși — după cum ne 
mărturisea antrenorul Șt. lo- 
nescu — au avut, In general, 
o comportare meritorie, n-au 
putut să se apropie, totuși, de 
unul din primele locuri ale 
clasamentului. El au terminat 
competiția pe locul V, fiind 
depășiți din seriile prelimina
re de VSZ Kosice și Slovan 
Bratislava.

Cele 6 formații participan
te au fost împărțite în două 
serii după cum urmează i 
SERIA I : LVS Poprad, ZKL 
Brno și BEZ Bratislava ; SE
RIA A II-A î Slovan Bratis
lava, VSZ Kosice și Bucu
rești. în partidele din cea de 
a doua serie, jucătorii bucu- 
reșteni au pierdut Ia 
Kosice cu 0—2 (0—0, 
0—0) la capătul unui meci în 
care nu au fost mult infe
riori echipei considerate ca 
principala pepinieră a forma
țiilor din Bratislava și la 
Slovan Bratislava cu 3—8 
(2—6, 0—1, 1—1). în acest al 
doilea joc, tinerii hocheiști 
români au început timid șî

VSZ)
0—2,

tn mln. I acarul ora 8—î 
pentru Slovan. Portarul Mo» 
rara, căra se comportase ex« 
celent In prima Inttlnlre, ■ 
fost de această dată slab, 
ceea ce a determinat înlo
cuirea Iul cu Trandafir. A- 
ceata a jucat foarte bine șl» 
tn continuare, medul a avat 
an aspect echilibrat Punctele 
echipei române tn acest med. 
an feet înăcrise de Daniei, 
Ooetea și Herghelegia. Din 
rtndurile formației noastre 
■s-au evidențiat tn acest tur
neu, căra, după aprecierea 
antrenorului Șt fonescu a 
fost extrem de util, plin de 
învățăminte, portarul Moraru 
(în primul meci), portarul 
Trandafir (tn cel de al doi
lea joc), Țone, Costea, Her
ghelegiu, Gh. Florian și Pă- 
■duraru.

în finala competiției »-a«l 
întîlnit LVȘ Poprad șî Slo
van Bratislava, care au fur
nizat un meci foarte frumos, 
încheiat la consumarea tim
pului regulamentar de foc la 
egalitate (5—5), situație ce 
s-a menținut și după prelun
giri (6—6). S-au executat a- 
poi cîte trei șuturi de pena
litate și, în cele din urmă, 
a cîștigat LVS Popnad, cu 
8—7. Pe locul trei s-a cla
sat formația ZKb Brno.

(Urmare din pag. 1)

TINERII PRIVESC
în așteptarea primelor me

ciuri oficiale ale sezonului, 
jucătorii de polo din lotul na
țional au trecut la două an
trenamente zilnice cu accent 
pe pregătirea specifică. Dar 
antrenorul principal al lotu
lui, A. Grințescu, este de
parte de a se declara satis
făcut de nivelul atins (în joc) 
de majoritatea selecționabili- 
lor.

— Cum apreciați munca 
depusă in primele trei 
luni ?

— După cum știți sînt de
butant în această postură și 
faptul de a lucra cu foștii 
mei coechipieri m-a pus în- 
tr-o situație oarecum deli
cată. De aceea, am fost de 
la început intransigent și am 
pretins un efort sporit. Am 
pus un mare accent pe înot 
și de abia în ultima vreme 
am început să 
atenția asupra 
tehnico-tactice.

ne îndreptăm 
problemelor

că lotul co-— Credeți 
respunde cerințelor aC' 
tuaie ?

— Cu excepția clujeanului 
Claudiu Rusu, care nu »-a

REZULTATE BUNE ÎN „CUPA FEDERAȚIEI**

Timp de trei zile s-a des
fășurat la Cluj, pe noua are
nă cu patru piste Record, 
competiția jubiliară „CUPA 
FEDERAȚIEI", organizată cu 
ocazia împlinirii a 40 de ani 
de la înființarea Federației 
române de popice. înaintea 
începerii întrecerilor a avut 
loc o festivitate cu prilejul 
căreia s-a fixat pe frontispi
ciul arenei Record o placă 
comemorativă cu inscripția 1 
„FEDERAȚIA ROMANA DE 
POPICE 1931—1971".

întrecerile Ia cele 
tegorii de concurenți 
veterani și maeștri) 
viu disputate și unii
cîștigători, ca de pildă, ju
nioara Margareta Bordei și 
maestrul sportului Iile Băiaș 
au ocupat locurile I cu rezul
tate valoroase.

Iată primi trei clasați i ju
nioare (100 lovituri mixte) i 
1. Margareta Bordei (Gloria 
București) 438 p d, 2. Roza-

trei ca- 
(juniori, 
au fost 

dintre

lia Stefucz (Voința Cluj) 406 
p d, 3. Hedi Papolczi (Voința 
Cluj) 403 p d ; juniori (200 
Iov.): 1. I. Stefucz (A.S.A. 
Cluj) 862 p d, 2. I. Szasz 
(Voința Tg. Mureș) 846 p d, 

■3. V. Popa (A.S.A. Cluj) 841 
p d ; veterani — jucători de 
peste 50 de ani — (100 Iov.) i 
1. A. Belzechî (Clujana) 404 
p d, 2. I. Szasz (Record 
402 p d, 3. B. Iacob 
structorul Cluj) 401 
maeștri — senioare (100
1. Ileana Gyarfas
Cluj) 416 p d, 2. Crista Szocs 
(Voința București) 410 p d, 3. 
Elena Trandafir (Laromet 
București) 407 p d ; seniori 
(200 Iov.) i 1. I. Băiaș (Olim
pia Reșița) 947 p d (613 la 
„pline", 334 la „izolate" și 
nici o bilă în gol), 2. Gh. 
Silvestru (Rafinăria Teleajen 
Ploiești) 887 p d, 3. C. Vînă- 
toru (Petrolul Ploiești) 880 
P d.

Cluj) 
(Con- 
P d !
Iov) i 

(Voința

A. PALADE — coresp.

M.
mai buni crauliști europeni.

CU UȘURINȚA ANTRENAMENTELE
prezentat la pregătiri, sînt 
prezenți cei mai buni jucă
tori din țară. Alături de po- 
loiști cu mare experiență, ca 
Szabo, Culineac, Zamfirescu, 
Novac, am selecționat mulți 
tineri (șase dintre ei nu 
împlinit încă 20 de ani) 
perspective. Acum rămîne 
realizăm o omogenitate
mai perfectă. Numai în felul 
acesta vom putea face față 
cu succes pe plan 
țional.

laborator, N. Firoiu, să reu
șesc să-i conving de înda
toririle ce le incumbă pre
zența în lotul național.

au 
cu 
să 
cit

— Ați constatat 
greș la jucătorii 
neri ?

interna-

un pro- 
tnai ti-

— Ca să fiu sincer, nu sînt 
prea mulțumit șl aceasta mă 
face să privesc cu oarecari 
rezerve apropiatul debut în 
sezonul competițional. Tinerii 
nu au fost obișnuiți să lucreze 
mult și, mai ales, intens. Au 
încă serioase deficiențe de or
din tehnic (în special în jo
cul de apărare, în trasul la 
poartă) și privesc uneori cu 
ușurință — ca să nu folosesc 
un alt termen — antrenamen
tele. Este vorba de modifi
carea unei concepții asupra 
pregătirii și aceasta nu se 
poate realiza în 8—10 săp- 
tămîni. Sper, însă, ca îm
preună cu prețiosul meu co-

atletism
TRIPLUSALT

5

LUI CORBU
este probaTriplusaltul 

masculină la care într-un e- 
ventual meci pe națiuni cu 
2 sau 3 participanți la fie
care probă, putem „concura” 
de la egal cu orice mare putere 
atletică. Nu mai departe de
cît sezonul trecut, în clasa
mentele celor mai buni 20 
de „canguri" europeni găsim 
numele a 3 săritori români, 
fapt unic în istoria atletis
mului nostru : Carol Corbu, 
loc IV — 16,76, Șerban Cio
chină — loc XII — 16,41 și 
Vasile Dumitrescu, loc XX 
— 16,27.

Rezultatele recentei „Cupe 
de cristal" vin să confirme a- 
ceastă afirmație, performan
țele săritorilor amintiți mai 
sus și, în special, cea a lui 
Corbu, dîndu-ne justificate 
speranțe — și pretenții — 
într-o evoluție superioară la 
campionatele europene de 
sală de la Sofia. După ter
minarea concursului de la 
București, am avut o scurtă 
convorbire cu antrenorul e- 
merit prof. Elias Baruch, ți
nui din reputații specialiști ai 
probei.

— Mulțumit de rezultate ? 
După mina dv. s-ar părea că 
mai sînt unele „probleme”.

— Probleme sînt șl vor fi 
întotdeauna. Mă gîndesc 
puteam fi mai aproape 
granița celor 17 metri.

— Cum ?
— Materialul sintetic a aju

tat foarte mult atletismul. La 
triplu, de exemplu, săritură 
dură, a cărei practicare era 
recomandată Ia o virstă mai 
ridicată decît a celorlalte pro
be, s-au produs cîteva modi
ficări importante. Elasticita
tea pistelor sintetice diminu-

că 
do

MINUTE DESPRE

CU ANTRENORUL 

Șl CIOCHINĂ 
cază pericolul accidentelor, —
destul de frecvente înainte. 
— restructurează metodica an
trenamentului (se poate efec
tua un număr sporit de să
rituri la fiecare ședință) și 
implicit produce estomparea 
deosebirilor dintre diferitele 
„școli". învățarea trîplusaitu- 
iui poate începe mai devre
me șî, am constatat, atrac
ția tinerilor spre această pro- 

a crescut considerabil.
— De ce atunci umbra de 

insatisfacție ?
— Covorul pe 

tex de la sala 
este moale ca 
Dimpotrivă, pista de la 
publicii", de elbitex — în rea
litate un „gum-asfalt“ 
mai ales pe timp 
duritate mai mare 
lalte materiale de 
(tartan, rekortan 
cele două piste 
musculare sînt diferite șî, în 
aceste condiții, tehnica sări
turii nu s-a putut stabiliza,

— Cum vedeți, în ceea ce 
ne privește, viitorul probei ?

— Avem asigurat, prin cele 
trei valori actuale certe, pre
zentul. Sint convins că atît 
elevii mei, Corbu și Ciochină, 
cît șî Dumitrescu (antrenor 
Ion Vintilă) pot adăuga mulți 

centimetri performanțelor ac
tuale. In spatele lor se a- 
nunță deja o pleiadă de vi
itori performeri : Crăciun 
Corbu, fratele campionului, E. 
Rotaru (antr. M. Cibu), N. 
Iordache (antr. M. Craia) și 
dacă va opta pentru triplu- 
salt C. Cîrstea (antr. V. Cin- 
că), juniorul mic cu talent 
polivalent, și alții.

bă

bază de la- 
„23 August" 
o plapumă.

„Re-

are, 
răcoros, o 
decît cele- 
accst gen 
etc.). Pe 
senzațiile

Vladimir MORARU

Po- 
ele- 
vă- 

Dar
so- 
din

doilea, după Medina, la Be-< 
verwijk slab — al IX-lea,dae 
m-am revanșat la Malaga, 
locul 3—4 cu B&nkO, după 
Pomar și Bisguier. La 
mar am avut un cîștig 
mentar pe care nu l-am 
zut tn criză de timp, 
cea mai bună partidă o 
cotesc a doua cu Dar ga, 
meciul cu R.F.G.

(Să completăm că Darga 
este cotat la această oră 
drept un mare maestru foar
te puternic, selecționat anul 
trecut ca rezervă în echipa 
lumii)

— Proiecte de viitor 
după acest meci ?

CxHEORGHIU: „Sint invi
tat la Palma de Mallorca, a- 
poi voi juca în echipa Ro
mâniei la Balcaniada de la 
Atena. în turneul de la 
București și fn august-sep- 
tembrie la campionatele t,o- 
pen" ale S.U.A.. Pregătesc o 
carte cu cele mai bune par
tide ale mele".

C1OCALTEA: „Organiza*
torii turneului de la Hastings, 
din decembrie, mi-au trimis 
de pe acum o invitație. Con
cursul se anunță foarte tarei 
(coeficient 1 A) cu 16 par
ticipanți. Voi juca șt eu la 
balcaniadă și la turneul in
ternațional al României. A- 
poi vom mai vedea".

— Un gînd despre me» 
ciul care începe:

GHEORGHIU: „Victor este 
avantajat de faptul că in 
caz de egalitate își păstrează 
titlul. Federația a procedat 
puțin neelegant schimbînd o 
clauză de regulament după 
ce competiția începuse. Voi 
căuta să cîștig!"

CIOCALTEA: „Regulamen
tul s-a schimbat pentru că 
meciul amenința să dureze 
la nesfirșit. Sînt, intr-adevăr, 
avantajat, dar ' la fel putea 
fi și adversarul meu dacă era 
campion. Prevăd o luptă 
foarte interesantă Am să în
cerc să-mi păstrez titlul".

Amintim că astăzi dimi
neața are loc tragerea la 
sorți, iar după amiază, de la 
ora 16, în sala Constructorul, 
începe partida.

A

^dVOleiB SISTEM TURNEU SAU JOCURI SAPTAMINALE?
ANCHETA NOASTRĂ

Prof. DORIN JITARU (Uni
versitatea Timișoara) : „Formula 
de campionat cu jocuri săptămî- 
nale prezintă o serie de avan
taje, dar și destule dezavantaje, 
între cele dinții, aș aminti emu
lația pe plan local pentru volei 
și echitatea pe care o asigură 
disputarea meciurilor — acasă 
și în deplasare — dintre două

E RÎNDUL FLORETIȘTILOR

• Scrima românească se 
află în fața altor competiții 
importante. Echipa mascu
lină de floretă a clubului 
Steaua va participa, vineri, 
la Cupa Europei alături de 
alte campioane naționale de 
pe continent. Urmează să 
făcă deplasarea la Paris în 
acest scop: M. Țiu, I. Falb, 
Șt. Ardeleanu, A. Ștefan și C. 
Niculescu.

Cei cinci floreștiti vor lua 
parte,- în continuare, la tur
neul pentru Cupa Adrien 
Rommel la startul căruia vor 
mal fi prezenți T. Mureșan 
și St. Haukler.

• Sîmbătă și duminică se 
va desfășura la Sofia un tur
neu internațional feminin de 
floretă. Forul de specialitate 
a stabilit un lot de patru tră-

gătoare pentru acest turneu : 
Aniuta Alexandrov, Ruxan- 
dra Niculescu, Doina Prișcor- 
niță și Aurora Crișu.

• O lăudabilă inițiativă la 
Satu Mare : comisia județea
nă de resort a organizat pri
ma ediție a campionatului 
județului Maramureș la toate 
armele. Clasamente — Flo
retă — feminin: 1, Maria
Lazăr (Olimpia Satu Mare); 
2. Judith Haukler (id.) ; 3.
Maria Pop (Șc. sportivă Satu 
Mare). Floretă masculin : 1.
St. Szentkiralyl (Olimpia) ; 
2. A. Szekely (id.), 3. I. Pa- 
lotas (Șc. sp). Sabie: 1. G. 
Gogoman (Olimpia) ; 2. Fr. 
Domokos (id.) ; 3. V. Suta 
(id.).Spadă : 1. I. Sepeși (O- 
limpia) ; 2. P. Csipler (Șc. 
sp.) ; 3. A. Torok (Olimpia).

A. VERBA — coresp.

NUMĂR REDUS DE ECHIPE IN A Șl B?
țoro în diviziile A și B. Profitînd de prile
jul oferit da turneele feminine (programate în 
mod cu totul special pentru, ultimele etape 
ale campionatului spre a se da posibilitatea 
echipei najionale să se pregătească pentru 
C.E. din septembrie), rubrica noastră a or
ganizat o anchetă pe această temă în rîn- 
aul antrenorilor celor 12 echipe cu întrebă
rile : „Care sînt, după părerea dv, avanta
jele și dezavantajele sistemului competițional 
cu jocuri săptămînale și ce consecințe cre
deți că ar avea frecarea la sistemul turne
elor ? Apreciați ca binevenită ideea reduce
rii numărului de echipe în divizia A și B ?" 
Vom reda, pe scurt, răspunsurile primite de 
la cîțiva dintre cei anchetați, lăsînd, însă, 
posibilitatea ca și alți specialiști să-și ex
prime punctul 
clemă.

1 ?' aH'
de vedere în această pro-

Rezultatele nefavorabile înregistrate de vo
leiul românesc în competițiile internaționale 
din ultimii ani au provocat, cum era și fi
resc, ample analize ale cauzelor care le-au 
generat. Motivațiile au depășit cadrul efec
telor pregătirii la cluburi și la loturile repre
zentative, extinzîndu-se și asupra unor ches
tiuni adiacente, care au concurat la insuc
cesele amintite. în dezbaterile specialiștilor 
s-au ivit întrebări ale căror răspunsuri au 
dus la ideea necesității unor modificări în 
structura activității voleibalistice interne, în 
anii următori, modificări care să sprijine în 
mai mare măsură încercările de redresare a 
acestui sport. Cele mai importante se referă 
la formula de disputare a campionatului in
tern, la alcătuirea calendarului competițional 
al echipelor și la reducerea numărului aces-

echipe. Dezavantajele se referă 
Ia aspectul metodic : pregătirea 
echipelor este adecvată jocuri
lor duminicale și nu celor sistem 
turneu, specifice competițiilor 
internaționale. Pe de altă parte, 
echipele (mai ales cele provin
ciale) sînt obligate să efectueze 
deplasări mai multe. lungi, obo
sitoare și costisitoare pentru o 
oră-două de joc. Trecerea la 
formula turneelor ar avea efecte 
pozitive ca : obișnuirea cu sis
temul competițiilor internațio
nale de anvergură, educarea 
sportivilor mai eficientă și lega
tă de factorul competitiv. îmbo
gățirea cunoștințelor tactice, prin 
urmărirea jocului tuturor celor
lalte echipe, creșterea mai ia- 
pidă a valorii sportivilor prin 
problemele noi pe care le pun 
zilnic diverșii adversari întîlniți 
și o sporire a eficacității pregă
tirii în pauzele (de 2—3 săptă
mîni) dintre turnee ar fi mult 
mai mare .De asemenea, se poa
te cunoaște în permanență situa
ția, nivelul și problemele voleiu
lui, avîndu-se sub observație 
toate echipele laolaltă. Efectele 
negative afectează cadrul orga
nizatoric al turneelor, dar aceste 
efecte pot fi înlăturate cu puți
nă străduință.

O singură cerință trebuie să 
respecte noua formulă, și anu
me, să nu se tindă la compri
marea campionatului, Ia o com
petiție mai mult formală (3 luni 
de competiție și 9 de... pauză 
pe an).

In ceea ce privește reducerea 
numărului de echipe în divizia 
A, cred că aceasta nu este o so
luție utilă. Nu trebuie pusă pro
blema cantității. De altfel, tre-

bute să ținem seama de faptul 
că mai multe centre pot arunca 
în circuitul voleibalistic mai 
multe elemente. în legătură cu 
divizia B, cred că ea nu-și are 
sensul cu jucători peste 25 și, aș 
zice, nici chiar peste 23 de ani“.

DAVILA PLOCON (Rapid) : 
„Jocurile săptămînale oferă e- 
chipelor și antrenorilor posibili
tatea de a verifica, în diferite 
etape, nivelul pregătirii tactice, 
tehnice și fizice. Avînd în vede
re faptul că majoritatea echipe
lor au în componență salariate, 
studente și eleve, această for
mulă este cea mai indicată. Dez
avantajele ei mi se par minore.

Eu ră.nin adeptul formulei de 
campionat cu jocuri săptăminalc, 
cu turneu final de 4 echipe, u- 
nul la sfîrșitul turului și altul 
după retur.

Reducerea echipelor în divizia 
A. ar duce la o ridicare valo
rică a acestor echipe, prin con
centrarea jucătoarelor celor mai 
valoroase din țară în aceste echi
pe”.

Prof. ION CRISTIAN (Farul) : 
„Trecînd peste avantajul depla
sărilor numai duminica, formu
la cu locuri săptămînale prezin
tă multe dezavantaje : nu expri
mă valoarea reală a fiecărei e- 
chipe, nu asigură o solicitare 
conformă celei de la competi
țiile internaționale etc. Sistemul 
turneelor reduce însă considera
bil cheltuielile, precum și dura
ta călătoriilor obositoare. Pro
pun organizarea campionatului 
în două turnee de 
de 3 jocuri, care 
turul și tot atîtea 
La sîîrșit, turnee 
locurila 1—4, 5—8

Nu sînt de acord cu reducerea 
echipelor in diviziile A și B și 
propun limite de virstă pentru 
cea secundă, care nu este un 
mediu prielnic pentru elemen
tele de perspectivă”.

Prof. GH. BODESCU (C.S.M.
Sibiu) : „Avantajele formulei 

cu jocuri săptămînale ? Regula
ritate și continuitate în pregă
tire. durată competițională mai 
lungă. Dezavantaje : formula 
este mai puțin obiectivă, nesne- 
cifică marilor competiții, nu con
tribuie suficient la pregătirea 
jucătoarelor din lot. Din contră, 
turneele ne oferă o mai mare 
regularitate, realizează o pregă
tire de concurs la nivel inter
național. Dezavantajul lor ar 
consta însă în reducerea duratei 
campionatului.

Nu. nu sînt de acord cu redu
cerea numărului de echipe. Ar 
fi începutul... sfîrșitului. Dacă 
se trece la formula turneelor, 
nu-și mai are rostul reducerea 
numărului de echipe. în sistemul 
turneelor — pe care 11 aprob — 
pronun 3 etape în octombrie. 4 
în noiembrie și 4 în decembrie 
(tur), și o succesiune asemănă- 
toate în lunile februarie, martie 
și aprilie (retur). în mai. tur
nee finale pentru locurile 1—4, 
5—P 9—12“

Părerile celorlalți antrenori 
sînt în majoritate pentru for
mula turneelor, cu menținerea 
aceluiași număr de echipe în di
vizia A și crearea unui alt pro
fil al diviziei secunde. Rămine 
ca forul dc specialitate să ana
lizeze temeinic aceste opinii, re- 
ținînd pe cele utile progresului 
voleiului și respingînd pe cele 
care exprimă interese înguste.

Aurelian BREBEANU

cite 4 și unul 
să reprezinte 
pentru retur, 
finale pentru 
Si 9—12.

UNDE MERGEM?
BOX. Sala Grivița Ro

șie, de la ora 19 : între
ceri în cadrul campiona
tului municipal (seniori).

FOTBAL. Terenul Pro
gresul, ora 15 : Progresul 
București — T. M. Bucu
rești (meci amical).

ȘAII. Sala Constructo
rul, de Ia ora 16 : meciul 
de șah Ciocâltea — Gheor
ghiu, pentru desemnarea 
campionului țării.
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LA CLUBUL SPORTIV AL UZINELOR „23 AUGUST‘DIN BUCUREȘTI I AGENDA

SPECTATORII DESPRE FOTBAL,
JUCĂTORI Șl SPORTIVITATE

JM 4 martie, an grup de redactori al darului nostru s-au tatUnlt ou iubitorii 
sportului de ia Uzinele 33 August din Capitali. Cu acest prilej au fost 
«•cutate numeroase probleme de fotbal de o stringenta actualitate, printre care i 
relația puWle-Jucătorf, publlc-arbltrl, condiția suporterului șl datoria lui fața 

de spiritul sportivității, fenomenele de violenta șl fanatism prezente deseori la adă
postul ideilor de valorificare a avantajului terenului propriu. Îndatoririle presei 
sportive, speranțele spectatorului ta fața noului sezon fotbalistic.

Numeroși participant la discuții, reprezentanți al prestigiosului eolectlv de 
muncă de la marea uzină bucureșteană, au exprimat, ca reali purtători de cuvlnt 
al opiniei publice, o serie de Idei, gtaduri și sentimente de o mare semnificație, 
acum la citeva zile înainte de începerea campionatului național de fotbal. Publi
căm un rezumat al stenogramei, care conține elemente de mare Interes ta legătură 
cu problemele abordate.

Din partea redacției ati participat : Aurel C. Neagu, redactor șef, C. Flrănescu. 
Marius Popescu, Paul Slăvescu, Romulus Balaban, Gh. Nicolaescu, OVidiu 
loanițoala.

• EFORT SUSȚINUT PENTRU CĂUTATEI

• FRUMUSEȚEA FOTBALULUI DEPINDE

IN PRIMUL RIND DE JUCĂTORII

• FAIR-PLAY IN TEREN Șl IN TRIBUNA!
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SĂ SE RENUNȚE LA IDEEA 
DE A CiȘTIGA CU ORICE PREȚ!

METALUL ȘI-A EDUCAT JUCĂTORII,
ECHIPA SE COMPORTĂ SPORTIV

NICOLAE POPESCU (șeful 
lecției utilaj tehnologic).

De 15 ani, de cînd lucrez în 
eceastă uzină am acum deo
sebita plăcere să particip pen
tru prima dată la o întîlnire 
cu ziariștii sportivi. Dacă ar 
avea loc mai de3, sala ar fi 
neîncăpătoare.

Să nu se supere tovarășul 
redactor șef, dar ziarul „Spor
tul" este foarte zgîrcit cu acti
vitatea diviziei secunde (re
flectată puțin, sporadic) și im
plicit cu echipa noastră. Anul 
trecut echipa noastră de ju
niori a participat la un turneu 
în Italia. S-a comportat exce
lent, ajungînd în finală și 
pierzînd trofeul în urma exe
cutării unor lovituri de la 11 
m. Dar presa noastră nu a 
scris aproape nimic.

Vreți să știți ce gîndim des
pre raportul public-arbitru 7 
Noi am pierdut destule me
ciuri pe terenul propriu, la 
Pantelimon. Cu toate acestea, 
arbitrii au fost aplaudați a- 
tunci cînd au fost imparțiali. 
Am știut să trecem peste su
părare și să răsplătim corecti
tudinea conducătorului de joc. 
Arbitrii nu pot să aducă cîș- 
tig de cauză unei echipe. Sînt 
o serie de arbitri pe care îi 
iubim. Publicul de aici 
este foarte obiectiv. Nu 
manifestă fanatismul eon- 
form căruia cu orice 
chip echipa ta trebuie să cîș- 
tige. Am avut jucători elimi
nați pentru acte de indiscipli
nă. iar publicul a aplaudat 
arbitrii pentru corectitudinea 
măsurii. Dar trebuie să resu- 
hoaștem că în multe locuri,

fotbaliștii calcă în picioare spi
ritul sportului.

Cum se poate manifesta 
spectatorul față de sportivi 7 
Aici sînt multe de spus. Eram 
într-o zi la un meci și într-o 
pauză tov. antrenor Paul Po
pescu spunea : „Nu ne inte
resează victoria cu orice preț, 
vrem fotbal, iar pe tine, Cojo- 
carule, dacă nu te încadrezi 
în dispozitivul echipei te voi 
schimba". Ceea ce a șl făcut 
ulterior. Spectatorii au aplau
dat atitudinea antrenorului și 
au dezaprobat poziția lui Go- 
jocaru. Publicul și suporterii 
de pretutindeni, admonestînd 
jucătorii care nu au o atitu
dine sportivă și încurajînd pe 
fotbaliștii care joacă frumos și 
sînt corecți, ar face mult pen
tru ridicarea fotbalului.

Acum, despre avantajul te
renului. Eram într-o delegație 
la Brașov cînd juca acolo 
Steaua. Vreau să precizez că 
n-am ținut niciodată cu eGhi- 
pa militară. Atunci, la Brașov, 
din momentul cînd au ieșit la 
încălzire și pînă la sfîrșit, pu
blicul i-a huiduit pe bucureș- 
teni. A fost pentru prima 
dată cînd am ținut cu el. In 
București acest lucru nu se 
întîmplă. Spectatorii țin eu 
toate echipele dacă joacă fru
mos, oricare ar fi ele, fie că 
se numeso U.T.A., Universi
tatea Craiova sau „U“ Cluj. 
Aici, publicul este imparțial, 
aplaudă și aprobă jocul echi
pei în deplasare atunci cînd e 
bun și sportiv. Astfel, terenul 
nu mai constituie un avantaj 
pentru echipa locală, iar echi
pa oaspete poate să joace fără 
emoții.

■■■

SUPORTER? ...SĂ SUPORȚI
ORICE NECAZ, ALĂTURI DE ECHIPĂ!

CONSTANTIN CONSTANTI- 
NESCU (tehnician).

Tin să mulțumesc tovarășilor 
redactori ai ziarului „Sportul” 
care ne vizitează pentru prima 
dată. Vreau să arăt că ne plac 
unele articole scrise de dv. cu 
toate că mai aveți și lipsuri. 
Sînt anumite materiale publicate 
pe care noi, cei ce iubim fot
balul, le savurăm, dar vedem

unde aveți șl lipsuri. Publicați
ile noastre sportive — chiar și 
revista „Fotbal” — scriu foarte 
puțin despre divizia „B”. Chiar 
și tovarășii de la „Sportul” pre- 
zenți aci scriu numai despre di
vizia „A". Părerea mea este că 
„Sportul", revista „Fotbal" ar 
trebui să apară măcar săptămî- 
nal cu o pagină pentru divizia 
B. Noi am plăti, la nevoie mai 
mult un exemplar de ziar, dar 
să citim și despre divizia se
cundă.

Zilele trecute am participat la 
o ședință la federație, unde am 
ascultat cuvîntul tovarășilor 
Mircea Angelescu și Ion Siclo- 
van. Am văzut că problemele 
fotbalului se pun la nivel înalt 
bine și sănătos, dar aceste gîn- 
duri și inițiative utile nu ajung 
pînă la formațiile din B, sau 
pină la echipele de juniori etc.

Am fost în multe orașe din

Moldova cu echipa de fotbal și 
am constatat că spectatorii sînt 
fanatici. La Suceava, de exem
plu, 1 s-a rupt cămașa antreno
rului, iar unui jucător acciden
tat nu i s-a dat voie să reintre 
pe teren. La Piatra Neamț, se 
spune de la început echipelor 
oaspe că n-au nici o șansă să 
cîștige. Aceste atitudini sînt ne
sănătoase. Iar corespondenții dv. 
locali nu relatează totdeauna co
rect cele întîmplate. La unele 
meciuri (exemplu iar cu Ceah
lăul Piatra Neamț), mingea nici 
nu intră în poartă, iar arbitrul 
acordă gol, dar în presă nu se 
scrie nimic. Iată cum înțeleg 
unii să valorifice avantajul tere
nului propriu ! Propunem condu
cerii ziarului „Sportul” să ana
lizeze dacă nu e bine să aibă 
trimiși și la unele meciuri din 
divizia secundă.

Trebuie asigurate condiții ci
vilizate de disputare a meciu
rilor din diviziile inferioare, fi
indcă acolo se pot ridica jucători 
buni. Dar într-un climat de bru
talitate așa ceva nu mai e po
sibil. Ați auzit de Sandu Ga
briel, Naom, Ciupitu, Bădin etc 
toți sînt luați din categoriile in
ferioare. Iată de ce noi sîntem 
suporteri înflăcărați în divizia 
secundă.

Ce înseamnă, de fapt, să fii 
suporter 7 Să... suporți orice ne
caz alături de fotbaliștii tăi, să-i 
ajuți, să discuți cu ei și să-l 
aduci pe drumul bun, să fii a- 
lături la bine și la rău. în mod 
deosebit în orașele din pro
vincie, unde nu prea sînt com
petiții și o intensă viață spor
tivă. ar trebui dusă o muncă 
susținută cu oamenii, să înțe
leagă că dragostea pentru o e- 
chipă nu trebuie să însemne ură 
pentru adversare. Ar trebui ce
rut sportivilor să lupte în mod 
cinstit și numai datorită pregă
tirii și capacității să cîștige. 
Fotbaliștii, conducerile cluburi
lor și asociațiilor, spectatorii să 
nu dorească cu orice preț re
zultatul. Și la noi in uzină sînt 
oamenii supărați că nu promo
văm în divizia A. Dar dacă nu 
se poate, ce să facem 7

PAUL POPESCU (antrenorul 
echipei Metalul) :

In decursul anilor — sînt 
de 4 ani aci — echipa Metalul 
a satisfăcut doar în parte. 
Ne mai lovim de unele pro
bleme de ordin organizatoric. 
Este cunoscută situația pentru 
care am ajuns acum pe lo
cul IX : cristalizarea unei e- 
chipe de perspectivă. Juniorii 
noștri au cîștigat campiona
tul anul trecut și noi i-am 
promovat în echipa de se
niori. Progrese s-au făcut. în 
actuala ediție, in partida cu 
A.S.A. Tg. Mureș — liderul 
turului — echipa noastră a 
jucat corespunzător. Dar, noi 
vrem să mai ciștigăm mult în 
calitatea jocului. Tinerii fot
baliști mai au nevoie de co
recturi. Să lucrezi cu omul

și cu echipa este greu. Vrei» 
să aducem această echipă la 
unison, ca mentalitate și con
cepție, s-o facem mai rezi
stentă la emoții. Deocamdată 
ei au mai mari emoții, atunci 
cînd, de pildă, joacă cu echi
pa șantierului naval Oltenița 
decit cu Universitatea Craio
va. Este greu să lucrezi cu 
oamenii din punct de vedere 
psihologic. Dar cred că sîn
tem pe un drum bun. Noi 
nu facem decit să trimitem 
în teren niște jucători, față 
de care credem că ne-am 
făcut datoria.

Totuși, sîntem 
tuații grele, de nesiguranță, 
datorită faptului ” ; ■
ridică o serie de pretenții, 
fiind curtați de echipe cu 
nume sonore. Eu nu mă opun 
ca fotbaliștii să-și urmeze 
destinul talentului lor. Este 
greu, însă, să crești jucători 
și. apoi, de la tur la retur 
să nu poți conta pe oamenii 
tăi, pe care i-ai format mul
tilateral. Noi sîntem pentru a 
da jucători mari fotbalului 
românesc, însă aceștia să fie 
promovați pe niște căi și prin 
relații reciproc avantajoase. 
Or, se tratează direct cu ju
cătorii, deși, se știe, ei au 
niște obligații morale față de 
cluburi.

Acum vom juca fără trei 
titulari în echipă față de 
astă toamnă. Sîntem puși în 
această situație, pentru că. 
vorba proverbului, „peștele 
cei mare înghite pe cel mic*'. 
Noi creștem jucători de fot
bal, dar să fim lăsați 2—3 
ani de zile să evoluăm cu o 
echipă completă. Nu spun că 
vom intra în divizia A, dar 
să fim totuși lăsați să ne 
bucurăm de roadele muncii 
noastre.

Echipa Metalul este pe un 
drum destul de bun. Noi am 
educat astfel jucătorii, incit 

spune că sînt prea... edu
cați. Poate că i-am cam de
format. Am făcut din ei niște 
jucători foarte docili, dezar
mați uneori in fața brutali
tății, agresivității altora.

comportare, Iar cei vinovați 
să fie eliminați pe o perioa
dă de timp, deoarece menți
nerea și delegarea lor mai 
departe nemulțumește lumea.

Relația public-public : cînd 
însoțești o echipă în depla
sare e nenorocire. In provin
cie să nu se mai umble prea 
mult după rezultate, să se 
facă o mai susținută educa

tie a publicului. Acesta să 
fie adus la nivelul de civili
zație necesar, ca să înțeleagă 
că suporterii care însoțesc e- 
chipele oaspete sînt și ei 
niște oameni care trebuie res
pectați șl lăsa ți să se expri
me. Suporterii unui club să 
aibă relații umane cu ceilalți 
suporteri. Fiecare să-și încu
rajeze echipa în mod decent.
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• Gontinutndu-și pregătiri
le tn vederea partideler lnaw- 
gurale ale re tu rolul, Progre
sul joacă axi ra T.M. Bera- 
rețti (dlv. ®), pe terenul Pro
gresul, la» Dinamo joacă la... 
Piatra Neamț, eu divizionara 
B. Ceahlăul din localitate. • 
Aflăm eă tn urma compos
tării nesatisfăcătoare • echi
pei Universitatea Graiova ta 
„16-haile* Gupei României, 
antrenorii Șt. Goidum șl Gb. 
Nuțeecu au fost sancționați 
cu mustrare scrisă. Conduce
rea clubului eraiovean ne in
formează că se voi lua mă
suri corespunzătoare și împo
triva jucătorilor, o Buînd 
din nou startul în proba de 
rezistență (Cooper), e parte 
din jucătorii de la Steaua — 
printre care Sătmăreanu, Ne
grea și Gristache — au În
deplinit baremul, tn vreme 
ce alții, tn speță tinerii Cîe- 
garin șl Naom, au abandonat 
pe trasau lila Lotul olimpic 
are în program — miercuri 
17 martie — o nouă partidă 
de verificare. Partener de 
joc s Rapid. Meciul va avea 
loc pe stadionul Giulești, in- 
cepînd de la ora 15,30.

puși în si

că jucătorii

PRESA SPORTIVĂ SĂ NU UITE
HĂRNICIA CELOR ANONIMI

SANCȚIUNI ÎMPOTRIVA DEGRADĂRII
SPECTACOLULUI DE PE STADIOANE

JUCĂTORII SĂ ONOREZE
DRAGOSTEA SUPORTERILOR!

ALEX. VLADESCU (tehnician 
Ba serviciul producție).

Eu sînt un simpatizant șl nu un 
suporter al echipei Metalul.

Ce înseamnă să fii suporter ? 
Eu înțeleg să fii suporter nu 
comițînd acte huliganice la adresa 
sportivilor adverși sau a arbitri
lor, ci susținîndu-ți eohipa din 
punct de vedere material și moral. 
Așa cum îți iubești familia, tot 
astfel trebuie să-ți susții și echi
pa. Eu plătesc de bună voie 10 
lei pe lună cotizație ia „Dinamo .

în privința relației dintre public 
și fotbaliști. A îi prietenul jucă
torilor nu înseamnă o intra cu cl 
în restaurant. Am citit despre 
Vele că nu bea decit lapte, In 
timp ce unii jucători, simpatizați 
de noi, Înțeleg să bea coniac cu 
pepsi. La noi, uneori, antrenorii 
trebuie să umble noaptea prin 
clrciumi după jucători. Chiar eu 
am intrat tatr-o zi Intr-un restau
rant și l-am scos pe imul pe care-1 
cunoșteam, căci Sini părea rău ®ă 
piardă echipa. Sint susținător al 
echipei „Dinamo" de la ale cărei 
meciuri de multe ori am plecat 
plmgînd. Cu toate că ne-au oătut 
și Poli Iași șl Farul constanța, 
mi-am scos pălăria, deoarece la 
zilele acelea aceste echipe aii fost 
mai bune decit no). Eu am rămas 
Insă tot susținător al echipei „Di
namo".

Consider că șl ziariștii strică, 
uneori, fotbalul nostru. Cînd un 
jucător este bun ti ridică atlt de 
mult ta slăvi Incit nu-i mai a- 
Jungt nici cu scara la uas. clnd 
face cite o gafă — așa cum s-a 
lntimplat cu Dobrin șl cu Nar

cis Coman — se face Iarăși mult 
tapaj. Acel jucători care nu dau 
randament, care stau prin clr- 
ciuml să fie penalizați, tot așa 
cum statem și noi cînd nu înde
plinim planul.

In realitate nu se prea tntîm- 
piă așa. Căci fotbaliștii obțin ceea 
ce le trebuie cu eforturi destul de 
puține. De multe ori el nu-și fac 
datoria față de fotbal și spectatori, 
așa cum ne-o facem noi in produc
ție. Iar cînd venim să-i ve

dem la stadion joacă in dorul lelii, 
fără prea mult respect pentru cei 
din tribune. Am văzut echipa 
Steaua cînd a pierdut meciul 
retur cu echipa olandeză Eind
hoven și apoi șl pe Dinamo, care 
a făcut meci egal cu F. C. Llver- 
pol. Ce-au jucat ele nu prea era 
fotbal.

In altă ordine de idei i fede
rația programează meciurile la 
ore nepotrivite. Vrem să venim 
la fotbal, dar nu pute.» pleca 
din producție. De eițiva ani se 
chlnule tovarășii noștri «A facă 
o nocturnă la „23 August* Șl tot 
mal avem de așteptat.

Ar fi de dorit mal multă disci
plină și sportivitate dta partea 
spectatorilor. Adevărațll specta
tori trebuie să cunoască echipele 
cit de dt și să renunțe Ia sanc
țiuni neclvlllzate și zgomotoase 
pentru flecare greșeală (injurii, 
huiduieli, fluierături etc.). Chiar 
miliția ar trebui să intervină a- 
tuncl ctad cineva confundă sta
dionul cu vechiul maidan.

Am dori ca federația noastră 
să contracteze mal multe meciuri 
cu echipe străine, însă nu cu 
formații slabe, cl cu echipe mari. 
Chiar dacă vom pierde.

ION MARCOCI 
(șef serviciu in
formatică).

îmi pare rău că 
această ședință 
are loc azi și nu 
peste doi ani, de
oarece noi, cei 
care lucrăm în 
sectorul electro
nic, vom găsi 
probabil între 
timp și o formu
lă pentru a elimi
na fricțiunile din
tre spectatori, ar
bitri și jucători. 
Mintea omului va 
găsi și sistemul 
de realizare a 
imparțialității. Nu 
aș începe prin a 
spune că ziarul 
„Sportul" este aș
teptat zilnic 
noi cu mare 
teres. Aceasta es
te bine cunoscut, 
dar aș adăuga că 
ancheta pe care 
dv. o începeți azi , 
va trebui conti
nuată și la aite 
cluburi din Bucu
rești și din pro
vincie, deoarece în momentul de 
față nu sînt stimulate suficient 
inițiativele unor asociații spor
tive mici pentru a tinde să 
ajungă cu elementul uman de 
sare dispun spre vîrful măies
triei sportive.

Fiecare dintre noi înțelegem 
într-un anumit fel ce înseam
nă să fii suporter. Nu e obli
gatoriu sau chiar suficient să 
plătești o cotizație, ci trebuie 
să te apropii efectiv și să 
participi în felurite moduri la 
viața echipei, să participi la o 
ședință de educație a sporti
vilor din clubul respectiv. Noi 
încercăm să continuăm proce
sul de educație a fiecărui sa
lariat din uzină. EI trebuie să 
știe să se poarte civilizat în 
toate împrejurările, inclusiv la 
un spectacol artistic sau spor
tiv.

Despre turneul nostru în (ta
lia am trimis articole la 
„Sportul", dar nu s-au publi-

de 
în

•iat decit 6 rînduri. Era prima 
echipă românească de juniori 
care ajunsese în finala unui 
turneu internațional din Italia.

Șl pentru că vorbim de Ita
lia, unde echipa noastră a a- 
vut o presă bună, acolo acti
vitatea tinerilor fotbaliști și a 
celor «e se ocupă de pregăti
rea lor este mult mai popu
larizată dectt la noi.

Ce așteptăm de la fotbalul 
nostru 7 Eu aștept foarte mult 
de la jucători. El sînt cei ce 
pot și trebuie să ereeze aeel 
mare interes în jurul fotbalu
lui, cei ce trebuie să-l ser
vească sincer și să arate me
reu că e un joc și nu altceva. 
Jucătorul să aibă personalitate, 
să se pregătească cu seriozi
tate, să fie cinstit și să-i spu
nă antrenorului că este pre
gătit sau mai puțin pregătit 
pentru meci. Nu să intre ori
cum în echipă

SAVU SPATARU (președin
tele asociației sportive Me
talul).

Mulțumesc tovarășilor de la 
ziarul „Sportul" pentru aten
ția acordată iubitorilor spor
tului din uzina noastră și 
le-aș propune să organizăm 
— dacă este posibil — o ase
menea discuție referitoare la 
întreaga activitate a clubului 
Metalul.

Ce așteptăm noi de la fot
balul românesc în 1971 ?

Jocuri de calitate, o pre
gătire corespunzătoare a fot
baliștilor, mai multă dăruire, 
sportivitate, arbi- ______
traje corecte care 
să nu mai dea 
Ioc Ia situații ne
plăcute pe teren. 
Noi cei din uzi
nă urmărim 0- 
nest activitatea 
echipei Metalul. 
Cînd a fost în
vinsă pe teren 
propriu spectato
rii au aplaudat e- 
chipa mai bună. 
Avem și exemple 

cînd echipa noas
tră a cîștigat, dar 
spectatorii din u- 
zină jiu au apre- 
eiat-o. 
partea 
arbitri 
dine, 
impresia că une
ori presa nu are 
suficientă audien
ță la tovarășii 
din organele de 
conducere ale 
fotbalului și ale 
sportului. Dacă
un arbitru este 
criticat, dacă o 
echipă este criticată pentru 
felul cum se pregătește, to
varășii de la federație nu țin 
cont de aceste sesizări, deși 
ulterior se dovedește, de cele 
mai multe ori, că ziariștii a- 
veau dreptate.

Multe întreprinderi și uzi
ne au echipe sportive în di
verse categorii eompetițio- 
nale. Acestea sînt urmărite 
în primul rînd, de colectivele 
de muncă respective. De a- 
ceea cred că aci ar trebui 
promovată educația pentru o 
comportare civilizată la o 
manifestație sportivă. Să se 
arate cu temeinicie oamenilor 
că sportul nu înseamnă ca 
echipa ta să ciștige cu orice 
preț. Fac ape) Ia ziarul 
„Sportul" să scrie mai mult 
despre ceea ce se intimplă 
pe terenurile de fotbal din 
provincie. Ne-am bucurat că 
la meciurile din București, 
tovarășii de Ia „Sportul** și 
de Ia revista „Fotbal** sînt 
prezenți la stadionul nostru. 
Dar am vrea să vină și în 
provincie cu noi, măcar din 
cînd în cînd. E adevărat că 
ziarul „Sportul" are cores
pondenți, în toată țara, însă 
nu toți sînt întotdeauna o- 
biectivi.

Am citit nu mai știu unde 
că s-a pus problema ca ju-

cătorui de fotbal care lovește 
intenționat să fie trimis în 
judecată (in Italia, mi se 
pare). De ce să nu fie tri
mis în judecată și spectatorul 
care dă cu piatra în arbitru 
sau în jucători ? Nenorocirea 
este că lumea cam acoperă 
pe vinovat atunci elnd se !n- 
timpiă așa ceva. Trebuie să 
existe o opinie de masă îm
potriva celor ce degradează 
atmosfera stadionului.

Citeva cuvinte despre te
renurile de sport necesare 
copiilor. La toate stadioanele 
din Capitală există un teren

I
I
| DUNĂREA GIURGIU - 

LOTUL NATIONAL 
DE JUNIORI 2-1 (1-0)

Ieri, la Giurgiu, echipa lo
cală Dunărea a întrecut le- 
tul de juniori cu 2—1 (1—0).

Au marcat Lungu și Popa 
pentru Dunărea, respectiv 
Sandu Mircea pentru lotul 
reprezentativ de fotbal de 
juniori.
Tr. BARBALATA — coresp.
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MAREA MAJORITATE A ARBITRILOR
SÎNT BINE INTENȚIONAȚI

GHEORGHE GURUG (șef 
echipă locomotive montaj).

Publicul, suporterii noștri, 
sînt bine intenționați față de 
fotbaliști, însă sportivii înțe
leg greșit această grijă. Ei 
vor să-și creeze niște avan
taje, profituri de pe urma 
atenției care 11 se acordă. 
Avem Intr-adevăr șl supor
teri care contribuie în rău 
la educarea fotbaliștilor noș
tri. Ei socotesc, probabil, că 
e bine să meargă cu jucăto
rul la un bar un.de să discuta

despre fotbal. Este un lucru 
nesănătos.

In ce privește arbitrii șl 
publicul, cred că arbitrii sînt 
niște oameni ca și noi, că 
marea majoritate sînt bine 
intenționați. Cîteodată, însă, 
mai șl greșesc fiindcă el tre
buie să decidă In citeva frac
țiuni de secundă] Cred că 
publicul este dator si nu in
sulte arbitrii. Consider însă 
necesar ca organele respecti
ve să nu mai programeze pe 
acel arbitri care tac greșeli. 
Trebuie să-4 aprecieze după

I1

&

Cerem din 
tovarășilor 
corectitu- 

îmi face
I
I
I
I
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MECIURI RESTANTE 
DIN DIVIZIA C
Minerul Gomănești — 

I.T.A. Pașcani 4—0 (3—0).
Minebradul V. Dernei — 

Fulgerul Dorohoi 7—3 (2—2)
I.M.U. Medgidia — Azotul 

Slobozia 7—1 (6—1).
I.RA. Gîmpina — F. S- 

Caracal 3—1 (2—1).
Steagul roșa Plenița — 

Minerul Bocșa 2—0 (2—0).
Unirea Dej — Someșul 

Beclean 8—0 (4—0).
Chimia Făgăraș — G.F.R. 

Sighișoara 5—1 (3—0).
(Corespondenți i 1. Bir ian, 

P. Spac R. Avram, &. Vtr- 
joghie, I. Jura, GP. Prodan, 
B. Stoiciu).

Meciul Oraș Victoria — 
Oltul Sf. Gheorghe a fesl 
amînat pentru 17 III.

de competiții și unui 
ră. Discutam cu tov.
Capră, președintele clubului 
Rapid, după ce a revenit din 
Brazilia. Ne spunea că acolo 
sînt extraordinar de multe 
terenuri pentru copii. Și la 
noi ar trebui făcut ceva îd 
acest sens. „Metalul" are un 
singur teren, pe care se des
fășoară pregătirea echipei di
vizionare, a copiilor, juniori
lor, precum șl jocurile ofi
ciale. Este o situație dificilă. 
Trebuie amenajate baze spor
tive pentru copii.

te zgu- 
Petre I

I
I
I
I
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VOICU CRISTEA (locomoti- 
ve-montaj).

Ar fi bine, cred, sa se publice 
fotografia spectatorilor care se 
dedau la acte huliganice, în acest 
fel, ei vor fi vâztiți și cunoscuțl 
și de către colegii lor de muncă 
și de către familie, vor ti văzuți 
și de către el înșiși. Poate că un 
asemenea duș ti va potoli defi
nitiv.

ION DAN1LOIU (forje).
Consider că pentru Instituirea 

unei stări de spirit eu adevărat 
sportive ar trebui ea ziarul „spor
tul" să organizeze la cîtăva vreme 
după etapă, o întîlnire Intre eițiva 
jucători din echipele care au ju
cat șl suporterii care au fost la 
meci. Să se facă o analiza a me
ciului, să se comenteze eventu
alele atitudini nesportive de pe 
teren.

I
ntervenfiiie porticiponfilor la consfătuirea organi
zată de ziarul nostru la Uzinele „23 August" din 
Capitală, au scos in evidență o serie de obligații 
elementare ale tuturor factorilor participant! la rea
lizarea actului sportiv, în spejâ meciul ae fotbal. 
Tofi aceștia au datoria să apere, pe primul plan

spiritul sportului. JUCĂTORII — prin respectarea regula
mentului, a adversarilor, arbitrilor și publicului ; CONDU
CĂTORII DE CLUB Șl ANTRENORII - prin pregătirea și 
educarea fotbaliștilor în sensul promovării pe primul plan 
a frumuseții și moralei jocului; ARBITRII — prin impar
țialitate, care constituie însăși rațiunea prezenței lor; PU
BLICUL — prin atitudine caldă și civilizată, atif față de 
echipa favorită cît și față de partenerele ei de între
cere ; PRESA SPORTIVĂ — prin reflectarea principială 
a fenomenului fotbalistic, lipsită de orice, discriminări, 
realizată pe un ton echilibrat, cu vigoare critică.

Interlocutorii noștri au orătof că în competițiile interne 
desfășurarea meciurilor este viciată (în numeioose orașe) 
prin comportarea brutală și fanatică a unor echipe gazdă 
șî a suporterilor acestora, tolerată de niște arbitri inti
midați. Federația de fotbal, colegiile și comisiile ei, re
prezentanții local! ai organelor sportive trebuie să se do
vedească mult mai deciși să reprime tot cortegiul acestor 
abateri.

S-a degajat clar din această consfătuire speranța iubi
torilor acestui sport că în sezonul care începe peste cî- 
teva zile, fotbalul românesc se va consolida, ca princi
pala competiție internă va oferi spectacole de calitate, 
că echipa reprezentativă se va impune în meciurile din 
Campionatul european. Pentru atingerea tutor acestor 
aspirații, a fost subliniată responsabilitatea majoră care 
revine jucătorilor

înttlmrea redacției noastre cu reprezentanți ai marii 
uzine bucureștene ne-a ajutat, totodată, să recepționăm 
o serie de semnale critice, constructive, vîzînd datoriile 
noastre neonorate.

Bilanțul extrem de rodnic al acestei întîlniri ne-a con
vins să preconizăm pentru viitor organizarea periodică 
a unor asemenea dialoguri și tn rîndul altor colective de 
muncă din întreaga țară.

Pagină realizată de
Romulus BALABAN și Paul SLĂVESCU® xomuius OALMoam și raui slavesuu
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VIZA PE ANUL 
ÎN (THS A

LEGITIMAȚIILOR 
DE INTRARE LA

MANIFESTAȚIILE 
SPORTIVE

Prelungirea valabilității 
pe anul 1971 a legitimați* 
ilor de intrare la manltes- 
tațiilc sportive emise de 
C.N.E.F.S. se efectuează 
contra cost ineeplnd cu 
data de 12 martie a.c, la 
sediul din str. Vasile 
nr. 16 astfel :

— luni, marți, joi 
oreia 8,00—14,00

— marți, vineri 
orele 8.00—14,00

intre erele 18,30—20,30
— sîmbătă între orele 

8.00-11,00
De la data de 15 martie 

a.c. legitimațiile de intrare 
Ia manifestațiile sportive 
care nu au viza pe anul 
in curs își încetează va
labilitatea.

Conta

intre

Intre

LOTO-PRONOSPORT
II VEȚI VEDEA PE 

STADION ȘI LA TELEVIZOR
Duminică 14 martie 1911, 

în pauza meciului de fotbal 
Steaua — Farul de pe sta
dionul Republicii, Adminis
trația de Stat Loto-ITono- 
sport va atribui cîștigurile în 
bani și autoturisme obținută 
de eițiva participant!, în ul
timul timp. Premierea va fi 
televizată. Dăm mai jos nu
mele celor care sînt invitați 
să se prezinte ia Centrala 
Administrației de Stat Loto- 
Pronosport din Calea Victo
riei nr. 9 pentru definitivarea 
formelor în vederea atribui
rii cîștigurilor pe stadion 1 
1. Buz Banda —. corn. Ciu- 
danovița — Caraș-Severln ; 2. 
Ion Ionescu — Uralova; 3. 
Toniță Chirîță — București} 
4. Pavel Dulce — Drăceni — 
Vaslui ; 5. Tănase Crăcană
— Slatina; 6. Anastasia
Constantinescu — București ; 
7. Victor Dumitrescu — Bucu
rești ; 8. Mîndru Teoder — 
București ; 9. Mfhaî Codrea
— Sighet; 10. Gheorghe Ca- 
vănsînțanu — Galați; 11. 
Ilie Pușcuță — Arad ; 12. 
Eugen îamandi — Pielești — 
Dolj ; 13. Gheorghe Pantea
— Salon ta ; 14. C. Constan-
tinescu — Brașov ; 15 Marius 
Gavrilescu — Calafat ; 16.
Paul Dumitru — corn. Catnic
— Maramureș; 17. Gheorghe 
Indrean — Șomcuța Mare — 
Maramureș ; 18. Zvedana Ni- 
codln — corn. Patac — Ca
raș-Severln ; 19. Victor Ca- 
roman — Șutești — Brăila j 
20. Vucholz Francisc — corn. 
Voraț — Timiș.

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE 

LA CONCURSUL Nr. 10 
DIN 10 MARTIE 1971 

FOND GENERAL DE PREMII: 
1.189.217 lei 

EXTRAGEREA 1:
40 7 44 29 36 39 

FOND DE PREMII: 621.486 lei 
EXTRAGEREA a Il-a

21 32 33 1 37
FOND DE PREMII: 567.731 lei 

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel c

In Capitală : ineeplnd de la 
18 martie la 24 aprilie 1971 î

In (ară: de la 22 martie la 
24 aprilie 1971.

un.de


Sf APROPIE ULTIMUL ACT Al 
COMPETIȚIILOR CONTBIENTALE

fi una din piesele de bază ale
Foto : V. BAGEAC

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA
din nou Învingători

Continuîndu-și turneul în 
R.F. a Germaniei, echipa 
masculină de handbal Steaua 
București, finalistă din acest 
an a C.C.E., a evoluat în o- 
rașul Dietzenbach, unde a în- 
tîlnit formația . locală S.K. 
Dietzenbach care activează 
în prima divizie a campiona-

La handbal

ROMÂNIA - ISLANDA
14-14 IN REVANȘĂ

IN R.F. A GERMANIEI ,
tuliii vest-german. La capă
tul unui meci frumos, abun
dent în faze dinamice, care 
au satisfăcut deplin pe cei 
800 de spectatori prezenți, 
handbaliștii români au cîști
gat. cu 22—13 (10—5), prin 
golurile înscrise de Gruia (8), 
Goran (7), Birtolom (3), Cris
tian (3), și Gațu, respectiv de 
von Retting (6), Wehner (5) 
și Baum (2).

O deosebită impresie a lă
sat portarul echipei româ
nești, Dincă, în ciuda fap
tului că a primit 13 goluri 
din partea impetuosului atao 
al gazdelor.

Cristian Gațu, (intr-o spectaculoasă acțiune personală) va 
echipei Steaua în finala de la Dortmund

Marile competiții continentale se află în preajma actelor 
finale, astfel că peste puțin timp vom cunoaște pe ciștigătoa- 
rele tradiționalelor trofee, cele mai bune formații europene 
de handbal, baschet și volei, t._ 
Olimpiadei miincheneze.

trei discipline din programul
vom a- 
finalelor 
Ignis —

REYKJAVIK 10 (Agerpres). 
—Numeroși spectatori au ur
mărit, la Reykjavik, revanșa 
întîlnirii internaționale de 
handbal dintre reprezentati
vele masculine ale Islandei și 
României. După ce, la pauză, 
handbaliștii români condu
ceau cu 11—7, în final scorul 
a fost egal : 14—14. Tn pri
mul meci echipa României a 
obținut victoria cu 21—18.

KERES CONDUCE

Mult așteptata finală din
tre Steaua București și V.f.L. 
Gummersbach la handbal 
masculin este programată 
pentru seara de 2 aprilie în 
imensa Westfalenhalle din 
Dortmund, care poate cuprin
de 16 000 de spectatori. For
mația vest-germană are ma
rele avantaj de a evolua în 
fața propriilor susținători, 
dar Steaua — într-o zi ex
celentă — ar putea readuce 
trofeul la București.

F.C. Nflrnberg cu 15—6 și a 
pierdut în cel de al doilea cu 
5—10, totalizlnd un golaveraj 
de 20—16. Viitoarea ei ad
versară va fi probabil Fe- 
rencvaros Budapesta, care 
și-a asigurat în prima întîl- 
nire cu II.G. Copenhaga un 
avantaj (14—7), care nu ve
dem cum ar mai putea fi re
cuperat.

kowia, la fete. După toate 
probabilitățile (și pronosti

curile specialiștilor) 
vea o reeditare a 
de anul trecut:
Ț.S.K.A. la Anvers și Dauga
va — Wisla (meci dublu). 
Derbyul italian Simmenthal 
Milano — Fides Partenope 
Napoli, încheiat cu un dublu 
succes al milanezilor, a sta
bilit prima finalistă în „Cupa 
cupelor**. Cea de a doua va 
fi probabil Spartak Lenin
grad, cîștigătoare a primei 
manșe cu Juventud «Badalona 
la scorul de 82—52.

In turneul de la Tallin

Două zile mai tîrziu, la 
Bratislava, își vor disputa 
întîietatea finalistele întrece
rii feminine. Pînă în prezent, 
acest drept și l-a cucerit doar 
Spartak Kiev, învingătoare și 
în ediția trecută. Campioana 
Uniunii Sovietice a întrecut 
categoric, în primul meci, pe

în semifinalele C.C.E. la 
baschet s-au desfășurat cîte 
o singură partidă în compe
tiția masculină (Slavia Praga 
— Ț.S.K.A. Moscova 83—68) 
și cea feminină (Akademik 
Sofia—Daugava Riga 60—68) 
și sîntem în așteptarea urmă
toarelor confruntări, Ignis 
Varese — Real Madrid, la 
băieți, respectiv, U.C. Cler
mont Ferrand — Wisla Kra-

V

DIN NOU, DE VORBĂ CU ILIE NĂSTASE
(Urmare din pag. I)

insă mingea departe în lungul 
liniei și nu mai am 
ajung la ea. Așa s-a 
loc întîi !

— Dar a venit 
nu-i așa ?

— Da, ultimul cuvînt l-am 
avut tot eu, Ia „Colisseum" din 
Hampton — Virginia. înving 
pe Franulovici și — în fine 
— pe Clark Graebner, luîn- 
du-i titlul 
S.U.A. La 
campionatul 
telor Unite, 
cel național, cu invitați. Și 
titlul la dublu, împreună cu 
Ion, ne-a revenit tot nouă, 
românilor. Ce să spun ? Am 
încheiat bine.

Motive de satisfacție, desi
gur, sînt și încă 
mai mari. Avem 
ziar din Virginia 
Press** — datat 8
9 coloane, în capul paginii de 
sport, este descrisă victoria

fortă să 
decis un

revanșa,

de campion al 
Salisbury fusese 
„open" al Sta- 
iar la Hampton

dintre cele 
în față un
— „Daily
martie. Pe

lui Ilie Năstase. Mai jos, pe 
5 coloane, ziarul anunță că 
în aceeași seară, Clay boxea- 
ză cu Frazier. Desigur, gaze
tarii din Hampton 
cut-o din 
tate...

- Și, 
linie de 
mai spui Iliuță ?

— Cred 
start bun, 
dorit. Sint 
tui acestui 
succese 
trecut. Aș vrea să continui la 
fel, pînă la sfîrșitul anului. 
Acum, după o odihnă nece
sară, eu și Ion Tiriac vom 
reîncepe să jucăm în turnee
le pentru „Marele Premiu — 
F.I.L.T.", în Franța și apoi în 
Italia. Ce-mi doresc ? Am 
mai spus : Wimbledonul și 
— mai ales — să fiu încă o 
dată, a treia oară, primul 
sportiv al patriei mele. Este 
cel mai frumos titlu ce se 
poate cuceri în sport. f

La volei, semifinalele se 
desfășoară după următorul 
program : S.C. Leipzig — Bu
re vest-nik
Ț.S.K.A. Septembrisko Zna- 
me Sofia — Zbrojovka Zetor 
Brno în competiția masculină, 
Lewski Sofia — Dinamo Mos
cova și Wisla Krakovia — 
Tatran Praga în cea femini
nă. Așadar, au rămas în 
cursă cîte două reprezentante 
ale U.R.S.S. (deținătoarele 
cupelor), Bulgariei și Ceho
slovaciei. încă un amănunt 
de semnalat: partidele de la 
Leipzig și Sofia vor fi con
duse de arbitrii români N. 
Ionescu, R. Dumitru, I. Co
vaci și V. Arhire.

Alma Ata și

— a. v. —

simplă
n-au fă- 
amabili-

tragem oca să
încheiere, ce ne

că am luat un 
așa cum mi l-am 
fericit că începu- 
sezon mi-a adus 

mai mari ca anul

ca

UN CAMPIONAT AL FILMULUI
Așa a fost supranumit cel de al IlI-lea festival al filmu

lui sportiv din U.RS.S., desfășurat la Riga. De remarcat că 
premiul I și medalia de aur a festivalului au fost acordate 
filmului „SPORT, SPORT, SPORT”, despre care se spune' 
că are mari calități artistice și al cărui scenariu are
autor un sportiv i atletul Gherman Klimov. Regizorul fil
mului a fost fratele atletului, Elem Klimov.

Medalia de argint a fost decernată filmului „Antrenorul", 
produs de studioul M. Gorki, iar medalia de bronz a revenit 
unei realizări a studioului din Riga i „Cavalerul reginei" 

/Pentru înalta sa valoare didactică a fost distins cu o men
țiune filmul „Sărituri cu schiurile" (studioul din Leningrad). 
I A DOUA VOCAȚIE

A LUI DROGOSZ
Leszek Drogosz unul din

tre cei mai buni boxeri po
lonezi din perioada de după 
război, triplu campion euro- 
pean, a devenit artist de ci- 

Înema. A turnat pînă în pre 
zent 5 filme și se pare că, 
în acest domeniu, va fi 
fel de popular ca în fosta 
calitate de boxer.

DUPĂ 50 DE ANI
Lista participanților la cursa 

ciclistă Paris-Evreux (28 mar
tie) se deschide, anul acesta, 
cu numele unui veteran : 
„Toto“ Grassin. Fost campion 
al Franței, în prezent septuage
nar, Grassin a cîștigat această 
întrecere „clasică" a amatorilor 
in urmă cu 50 de ani. Invitat 
de onoare pentru a sărbători 
această aniversare, el nu a re
fuzat. A pus o singură condi
ție. care a fost, de altfel, ac
ceptat: va însoți caravana ci
clistă in... automobil.

NOBBY STILES... 
PUS IN VINZARE

la 
sa

Nobby Stiles, component 
echipei de fotbal a Angliei 
campionatul mondial din 1966, 
a fost pus în vînzare. Clubul 
său, Manchester United, a a- 
nunțat că Stiles a fost înscris 
pe lista de transferuri și poate 
fi cumpărat pentru suma de 
20 000 lire. După ce a suferit 
mai multe accidentări, celebrul 
jucător nu a reușit să atingă 
o formă care să-1 facă apt a-și 
relua locul în prima echipă a 
lui Manchester United. Vîrsta 
Iu : 23 de ani!

al 
la

C. M. DE HOCHEI

ELVEȚIA A PRELUAT 
CONDUCEREA ÎN GRUPA B

Echipa de hochei pe ghea
ță a Elveției continuă să im
presioneze prin buna ei evo
luție în cadrul grupei B a 
campionatului mondial. In 
cea de a IV-a etapă, ea a 
înregistrat o nouă victorie 
datorită căreia a preluat con
ducerea în clasament. Iha 
Chaux de Fonds, în fața a 
2 500 de spectatori, formația 
țării gazdă a întrecut repre
zentativa Iugoslaviei. Meciul 
a fost echilibrat timp de 
două reprize, elvețienii asi- 
gurîndu-și succesul în. ulti
mele 20 de minute la scorul 
de 8—5 (0—1, 3—2, 5—2). Au 
înscris i Turler 3, Dubois 2, 
Furrer, Luethy și Neulinger 
de la învingători, respectiv

R. Hiti, Fele, I. dan, Novo «I 
Renaud de la învinși.

La Berna, 4 000 de specta
tori au aplaudat o victoria 
clară a Norvegiei asupra 
Austriei: 7—2 (1—0, 5—0, 
1—2). Cel mai bun jucător 
de pe teren a fost norvegia
nul Mikkelsen, autor a 3 
goluri.

CLASAMENT

1. Elveția 4 3 1 0 19—12 71
2. Norvegia 4 3 0 1 22—10 6
3. Polonia 3 2 1 0 17—10 5
4. R.D.G. 3 2 0 1 18—14 4
5. Japonia 3 1 1 1 14—15 3
6. Iugoslavia 4 1 0 3 14—20 2
7. Italia 3 0 1 2 8—17 1'
8. Austria 4 0 0 4 4—13 0

MARI SURPRIZE IN CAMPIONATELE
DE TENIS DE MASĂ ALE JAPONIEI

Deținătorii titlurilor supreme învinși!

în turneul internațional de 
șah de la Tallin s-au disputat 
partidele întrerupte : Bron
stein a cîștigat la Furman, 
Barcza la Ney, iar Voorema 
la Miagmarsuren. A fost con
semnată remiza în partidele 
Tal — Stein, Bisguier — Da- 
kalov, Smejkal — Miagmar
suren, Zaițev — Wade și 
Voorema — Furman.

In clasament conduce Keres 
cu 9,5 p, urmat de Bronstein 
(U.R.S.S.) — 9 p (1), Tal
(U.R.S.S.) — 8,5 p.

în săptămînile care urmează, 
orașul japonez Nagoya va po
lariza atenția iubitorilor tenisu
lui de masă de pretutindeni. Aici 
se va desfășura cea de-a 31-a e- 
diție a campionatelor mondiale. 
Pînă atunci (28 martie, cînd va 
fi inaugurată marea competiție) 
concurenții de pe diferite meri
diane își desăvîrșesc pregătirile, 
au loc ultimele verificări. Un 
asemenea concurs de selecție l-a 
constituit și recentul campionat 
al Japoniei, încheiat cu mari 
surprize. Așa cum ne informea
ză revista niponă de specialita
te, „The table tennis report”, 
celebra jucătoare Kowada, cam
pioană a lumii, a Asiei și pînă 
acum cîteva zile și a Japoniei, 
a fost eliminată încă din turul 
V. Realizatoarea acestui rezul
tat neașteptat, stîngacea Yama
guchi, a fost deosebit de vehe
mentă în atac, cîștigînd în pa
tru seturi. în sfîrșit, o altă spor-

TURNEUL RE SAU DE LA BELGRAD
Nicolau și Teodorescu au

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
După disputarea a două runde, 
în turneul internațional feminin 
de șah de la Belgrad, conduc 
Rujița Jovanovicl (Iugoslavia) și 
Cory Vreeken (Olanda) cu cîte 
1,5. In runda a 2-a, Vreeken a 
cîștigat la Asenova (Bulgaria), 
iar Katia Jovanovicl (Iugoslavia) 
a învins-o pe Gordana Jovano-

debutat cu „întrerupte"
viei (Iugoslavia). Rujița Jova
novic! a remizat cu Belamarici 
(Iugoslavia). Margareta Teo'do- 
rescu a întrerupt cu Bllek (Un
garia) șl Alexandra Nicolau cu 
Jivkovici (Iugoslavia). In prima 
rundă, partida Alexandra Nico
lau și Margareta Teodorescu s-a 
întrerupt.

tivă valoroasă, Hamada, n-a 
avut nici ea o soartă mai bună 
decît Kowada. A fost întrecută 
în turul III de o necunoscută, 
Matsuzawa. învinsa a păcă
tuit, acționînd prea defensiv. 
Titlul a revenit Iui Ohzeki, o ju
cătoare bună, dar care nu stră
lucise pînă acum.

La băieți a cîștigat redutabilul 
Hasegawa (pentru a doua oară 
consecutiv). Loviturile puternice 
și o gindire tactică superioară 
au stat la baza succesului aces
tui jucător. Campionul mondial 
Shigeo Izoh, a rămas în semi
finale, unde a pierdut în fața 
lui Imano, un sportiv extrem 
de tenace.

Rezultate, simplu bărbați, sfer
turi de finală ; Hasegawa — Nishi 
3—0 (15, 14, 12), Inoue — Tasaka 
3—1 (19, 20, —16, 14). Imano —
Kohno 3—2 (20, —7; —15, 17, 11); 
Itoh — Ohya 3—0 (6, 21, 16),
semifinale : Hasegawa — Ionue 
3—0 (10, 15, 17), Imano — Itoh 3—1 
(—18, 17, 14, 12), finala : Hasegawa
— Imano 3—1 (18, 10. —10, 19).

Simplu femei, turul III : Matsu
zawa — Hamada 3—1 (21, 21; —18, 
15), turul V : Yamaguchi — Ko
wada 3—1 (—14, 12. 17, 19), sferturi 
de finlă : Yamaguchi — Konuma 
3—2 (14 —17, —13, 14, 16), Ohzeki
— Morita 3—2 (15, —15, 15, —19, 14), 
Hlrano — Itoh 3—2 (—18, 20, 20, 
—7, 23), Koborl — Konno 3—0 (11, 
19, 18), semifinale : Ohzeki — Ya
maguchi 3—0 (16,. 18, 8), Hirano — 
Koborl 3—1 (14, 15, —16, 22). fina
la : Ohzeki — Hlrano 3—1 (—18, 
14, 15, 13).

Dublu bărbați, finala : Inoue; 
Nakandakare — Konno. Nishi 2—1 
(-17, 23, 16).

Nobuhiko Hasegawa și-a con
firmat din nou înalta sa 
clasă, păstrîndu-și titlul de 
campion al Japoniei.

Foto i „The table tennis 
report*1—Tokio

Dublu femei, finala: Hlrano; 
Sakamoto — Fukuno; Yamaguchi 
2—1 (—18, 19, 19).

Dublu mixt, finala : Ohzeki, Ha
segawa — Sakamoto, Itoh 2—0 
(13, 18).

TELEX
Corespondență specială pentru SPORTUL

VITALITATEA LUI FRAZIER 
A ÎNVINS STILUL LUI CLAY

300 DE LOVITURI NU L-AU CLINTIT PE ÎNVINGĂTOR•
• PAUZA DIN ACTIVITATEA LUI CLAY Șl-A SPUS CUVÎNTUL
• REVANȘA PESTE 9 LUNI... SAU NICIODATĂ

Marți 
zier s-a 
fericit, 
căci, în 
tea, a

dimineața, Joe Fra- 
întors la Philadelphia 
Avea toate motivele 
meciul de luni noap- 
dovedit că filele ca

lendarului nu pot fi răsfo-

Un nou sistem de apărare... 
(Kepes Sport — Budapesta)

FP A7IFP
ÎȘI FACE REAPARIȚIA

Campionul mondial de box 
categoria grea, Joe Frazier, își

la 
____ ____________ va 

face apariția In public după me
ciul susținut tn fața lui Clay, In 
calitate de dirijor al orchestrei 
sale de muzică „pop". Impresarul 
englez Don Arden a anunțat că 
orchestra dirijată de Frazier va 
întreprinde, cu începere de la 16 
mal. un turneu în Europa. De
butul va avea loc la Amsterdam. 
Apoi orchestra va concerta în 
Anglia, Franța, R.F, a Germaniei, 
Spania, Italia și țările scandinave.

CRAINICII REPORTERI DIN SUEDIA
Radiodifuziunea din Suedia a luat o interesantă iniția

tivă. In viitor, crainicii reporteri pentru emisiunile sportive 
nu vor mai fi decît cei ce au practicat sau sînt încă activi 
într-o anumită disciplina. Pentru moment, crainic reporter 
pentru fotbal a fost numit fostul antrenor al echipei națio-
nale.Ove Bergmark. Știți cine sînt crainici la alte discipline? 
Tot foști sportivi cunoscuți: la tenis — Jan-Erik Lundquist; 
la hochei — Tumba Johansson, la notație — Jan Lundin

CUM POT FI RECUPERAȚI 
BANII

Probele de steeple
chase prilejuiesc, 
de regulă, întreceri 
de mare spectacu
lozitate care solicită 
la maximum agili
tatea calului ți in- 
demînarea călăre
țului. In această 
spectaculozitate sint 
Incluse, 'eseorl, și 
episoade de felul 
celui redat In ima
ginea alăturată și 
•urprln. de fotore
porter la un con
curs din Anglia, De 
reținut că nici că
lărețul — Wlllle» 
smith — nld calul 
— tPrince Woo" — 
nu au avut nimic 
ds suferit.

Telefoto I
A.P. — Agerproi

Graziano Landoni, jucător 
la F. C. Palermo, s-a trezit 
penalizat de clubul său cu 
plata unei amenzi de un mi
lion de lire „pentru că a re
fuzat să-și salute antrenorul**. 
Landoni s-a adresat asocia
ției jucătorilor profesioniști 
de fotbal, rugîndu-o să-i ia 
apărarea. Cazul 6-w putea să 
ajungă în fața unui tribunal. 
Aceasta Intr cît Asociația 
respectivă consideră că apli
carea unor „amenzi" de a- 
cest fel nu constituie altceva 
decît un nou mijloc folosit 
de cluburi pentru... a recu
pera de la jucători o parte 
din salariile ce le sînt plă
tite.

ite decît înainte... Campionul 
mondial la toate categoriile, 
care a luptat timp de o oră 
cu o vigoare nemaivăzută, 
l-a învins pe marele Cassius 
Clay fără drept de apel I 
Orice cunoscător al boxului 
va fi de acord cu mine i Cas
sius Clay a fost înfrînt cu 
propriile sale arme — aceasta 
este și concluzia unanimă a 
specialiștilor care au urmărit 
crîncena bătălie de Ia Ma
dison Square Garden.

Tn rîndurile ce urmează, 
voi căuta să fac o succintă 
caracterizare a evoluției ce
lor doi boxeri, subliniind ca
litățile și carențele care au 
determinat rezultatul meciu
lui. Și, pentru a respecta me
ritele învingătorului, să în
cepem cu Joe Frazier. Mai 
întîi, calitățile sale : posedă 
o vitalitate cum rar s-a vă
zut. Grație pregătirii sale fi
zice și calităților sale natu
rale excepționale, Frazier a 
fost, timp de o oră, într-o 
continuă ofensivă. „Mașina 
de pumni** a acționat cu o 
ritmicitate care a zdruncinat 
defensiva lui Clay. Forța lo
viturilor. constituie o altă 
mare calitate a campionului. 
Croșeul lui de stînga este ex
trem de tare și în urma unei 
asemenea lovituri l-a trimis 
la podea pe Clay. El are o 
rezistență colosală care li 
permite să primească, cu o 
seninătate demnă de admi
rație, pumni în plină figură, 
fără să schițeze măcar nici 
cea mai mică grimasă. Un 
computer a urmărit pumnii în
casați de Frazier în acest 
meci. Știți cîți au fost ? 
Exact 300 1 Pe lingă aceste 
calități, Frazier are și o mul
țime de defecte, privind mai 
ales tehnica i are o ținută 
urită în ring, boxează aple
cat, cu capul înclinat, lovește 
neprecis, folosește prea mult 
clinciurile.

Spre deosebire de Joe Fra
zier, Cassius Clay a rămas 
același stilist impecabil, cu o 
ținută frumoasă în ring, cu o 
tehnică perfectă. Dar, azi, el 

"! „marele Cas
sius" de acum cîțiva ani. El 

t meciul cu Frazier 
motive esențiale : 

s-a prezentat la acest meci 
I insuficient pregătit din punct 

de vedere fizic, fiind nevoit

I tehnică perfectă 
este departe de

Ia pierdut 
din două

Iîn campionatele de schi al- 
pin ale Elveției proba de co- 
borîre a revenit campionului 

| mondial Bernhard Russi, în 
’ 1 :55,82, urmat de Jean Da

moment

Campionatele de schi alpin 
ale Austriei au debutat la 
Jochberg cu proba de sla
lom uriaș. Cursa feminină a 
fost cîștigată de Annemarie 
Proell, care a realizat, pe o 
pîrtie în lungime de 1450 
m cu o diferență de nivel de 
384 m, timpul de 1:27,71. Da
vid Z willing și-a
victoria în proba 
cu 2:50,13, fiind 
Josef Pechtl — 
Reinhard Tritscher

adjudecați 
masculină 
urmat de 
2:50,45 și 
— 2:5048,

din repriza aUn
să se apere de puternicele

15-a a meciului: Clay este nevoit 
lovituri ale lui Frazier

Telefoto < A. P. AGERPRES

Campionatele internaționale 
„open** de tenis ale Austra
liei au furnizat o partidă 
foarte echilibrată în proba 
de simplu masculin : campio
nul australian Roy Emerson 
l-a eliminat cu 
6—3, i 
Dennis 
te i 
Moore 
6—1;
Dent (Australia) 
6—4 ; El Shafei 
Crealy (Australia) 6—4, 7—5,
6— 1 ; Rosewall (Australia) — 
Carmichael
7— 5, 7—5 ;
— Giltinan 
6—2, 6—4.

In turneul 
ret Court a 
6—1 pe M.

6—3, 2—6, 
americanul6—4 pe

i Ralston. Alte rezulta- 
Roche (Australia) —< 
(R.S.A.)
Taylor

6—3, 7—6, 
(Anglia) —
6—3, 7—6, 
(R.A.U.) —

(Australia) 7—5, 
Okker (Olanda) 
(Australia) 6—3,

să primească lupta în corzi 
pentru a „trage de timp** și 
pentru a se odihni. Apoi, el 
nu și-a mai puiuț face obiș
nuitul joc de picioare, care i-ar 
fi permis lupta în ring. De ase
menea, loviturile lui Clay nu 
mai au forța specifică pentru 
un „greu". Cînd Frazier a ră
mas descoperit, încasînd cîte
va directe în plin, i-a spus 
lui Clay i „Asta e tot ce 
poți ? Firește, dacă Aii ar fi 
fost un puncher de valoarea 
lui Frazier, din cele 300 de 
lovituri 
atît de

doborît pe campion. în finje, 
cei peste trei ani de absență 
din ring și numai cele două 
meciuri susținute de Clay 
înaintea acestei întîlniri și-au 
spus acum cuvîntul.

Frazier cîștiga clar la 
puncte, chiar dacă meciul 
s-ar fi terminat după 14 re
prize, adică înainte de a-i fi 
aplicat 
ultima 
trimis

lovitura decisivă din 
repriză, aceea care l-a 
Pe Clay la podea I

măcar una să fi fost 
puternică încît să-l fi

MARIO WIDMER
New York, 10 martie.

AU CUVÎNTUL...
FRAZIER : Clay esteJOE

un mare boxer, care m-a so
licitat la maximum, deși Bus
ter Mathis a fost pentru mine 
un adversar mai 
primele 10 reprize, 
meciul revanșă, 
șanse, dar pentru 
buie să-și modifice 
boxer adevărat nu rămine atita 
timp descoperit, dacă nu be
neficiază de un joc excepțio
nal de picioare. Sînt gata de 
revanșă, dacă pînă atunci nu 
voi abandona boxul. Antre
norul meu, Durham, mă sfă
tuiește să abandonez boxul. 
Nu-i nevoie să-mi spună de 
două ori ce am de făcut. Eu 
mi-am ascultat întotdeauna 
omul de colț. Poate că nu voi 
mai boxa niciodată".

ANGELO DUNDEE (antre
norul lui Clay) : „Despre o re
vanșă într-un interval scurt 
nu poate fi vorba. Dacă Aii 
va fi de acord să se pregă
tească temeinic timp de cî
teva luni, și să întilnească 
alți trei-patru adversari, a- 
tunci, eventual, s-ar putea 
vorbi de o revanșă, însă peste 
9 luni cel puțin...*

dificil in 
Firește, in 
Glay are 
asta tre- 
stilul. Un

CASSIUS CLAY : „Nu con
sider o scuză pentru mine 
faptul că nu am activat trei 
ani și jumătate. Frazier a 
boxat bine. Nici unul dintre 
adversarii întîlniți pînă as
tăzi nu lovește atît de puter
nic ca Frazier. In ceea ce 
privește revanșa, nu este 
după cum vrea publicul. Nu
mai Frazier poate hotărî a- 
ceasta".

feminin, Marga- 
învins-o cu 6—1, 
Coleman.

internațional deTurneul 
sabie, desfășurat la Hamburg, 
s-a încheiat cu victoria spor
tivului vest-german Paul 
Wiescheidt, care a totalizat 
4 victorii. Pe locurile urmă
toare : Hoehne (R.F.G.) — 3 
v, Spiridonov (Bulgaria) — 3 
v, Stavrev (Bulgaria) — 3 v, 
Duschner (R.F.G.) — 1 v și 
Broder (Austria) — 1 v.

LA LIVERPOOL, 
EVERTON ;,ȚINUTĂ IN SAH“- 

DE PANATHINAIKOS1
Una din marile surprize în

registrate în prima manșă a 
sferturilor de finală a Cu
pei campionilor europeni la 
fotbal s-a înregistrat la Li
verpool : campioana Angliei, 
Everton, a terminat la egali
tate 1—1 (0—0) cu Panathi- 
naikos 1 Oaspeții au deschis 
scorul în minutul 81 prin 
Antoniadis, egalarea surve- 
nind în ultimul minut de joc 
prin golul marcat de John
son.

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Aseară, în cupele europene de fotbal s-au desfășurat 
alte întîlniri, în prima manșă a sferturilor de finală.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
F. C. Carl Zeiss Jena — Steaua Roșie 3—2. 
Atletico Madrid — Legia Varșovia, i_ o (la nauză)
Ajax Amsterdam — Celtic Glasgow 3—0

CUPA CUPELOR
P. S. V. Eindhoven — Vorwărts Berlin 2—0 
Cardiff City — Real Madrid
F. C. Bruges — Chelsea 2—0

CUPA EUROPEANA
Liverpool — Bayem Mtinchen
Leeds United — Setubal 2—1
Arsenal — F. C. Koln 2—1.

Alte amănunte și rezultate, în ziarul de mîine.

I—0

A TlRGURILOR
3-0

niel Daetwyler — 
Andreas Sprecher 
Proba feminină a 
gată de Vrui Inaebnlt cu 
timpul de 1 :11,90.

1 :57,32 și 
— 1:57,38.
fost cîști-

AUSTRIACA ANNE MARIE PROELL A CÎȘTIGAT 
CUPA MONDIALA LA SCHI

Ieri la Abetone (Italia), Anne Mărie Proell a cîștigat proba de sla- 
u.r.cu ar®asta Cupa mondială la schi, toiallzind 195 p. Pa locul al doilea a-a clasat Michele Jacot (Franța) cu 177 p. p
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