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România - 
R.F. a Germaniei 
79-76 la baschet
L'O'RACH 

în cel mai 
turneului internațional de bas
chet masculin, desfășurat timp 
de trei zile în localitate, re
prezentativa României a întîl- 
nit prima formație a R.F. a 
Germaniei, care cu o seară 
înainte pierduse partida cu 
Elveția la scorul de 76—78(1).

Spre surprinderea generală, 
jucătorii noștri au intrat pe 
teren prea siguri de victorie 
(locul I în clasament le era 
oricum asigurat). Numai ast
fel se explică de ce în pri
mele minute gazdele au ini
țiat mai multe acțiuni, care au 
surprins pe picior greșit apă
rarea română. Mai mult, Savu 
și Cernea au fost eliminați de 
pe teren pentru atitudine necu
viincioasă față de arbitri.

Gazdele au condus în majo
ritatea timpului (la pauză cu
64— 28), echipa țării noastre 
reușind să echilibreze situația 
de-abia în ultimele 5 minute. 
Cînd mai erau trei secunde de 
joc, formația R.F. a Germaniei 
conducea cu 65—63, dar Albu 
a egalat de la semidistanță:
65— 65. în prelungiri, ,,5"-ul
României a dominat evident 
și a terminat cîștigător la 
scorul de 79—76 (28—34,
65—65). Cei mai buni jucători : 
Nosievici (16), Novac (16) și 
Albu (22).

28 (prin telefon), 
important meci al

Meciuri pasionante în prima zi
a campionatelor internaționale de tenis de masă
ROMÂNIA - R. F. A GERMANIEI 5-3 (GIURGIUCĂ L-A ÎNVINS PE SCHOLLER) 
R.P.D. COREEANĂ - U.R.S.S. 5-4
ASTĂZI VOR FI DECIȘI CÎȘTIGĂTORII ÎNTRECERILOR

Primele schimburi de min
gi ale „internaționalelor" au 
putut fi urmărite duminică di
mineață, în sala Floreasca. 
Toate partidele au dat cîștig 
de cauză echipelor favorite 
ale turneelor feminine și mas
culine, această uvertură a im
portantei competiții, constitu
ind — mai degrabă — o „încăl
zire" a participanților. Totuși, 
pe marginea primelor rezul
tate înregistrate, consemnăm 
lupta strînsă care s-a dat cu 
prilejul a două meciuri femi
nine, și anume : Anglia—Iu
goslavia și Ungaria—România 
(tineret) — ambele terminate 
cu 3—2. In primul, campioana 
engleză Mary Wright (Shan
non), clasată pe locul 8 în lu
me, nu și-a dezmințit valoarea 
și — așa cum arătam în a- 
vancronica noastră — a decis 
soarta întrecerii, fără a pier
de vreun set.

Subliniem cu satisfacție și 
comportarea româncelor din 
formația de tineret care — 
deși au pierdut la limită — 
au dat o replică puternică ex
perimentatei reprezentative

PE ECHIPE

VIORICA IVAN 
(România)

STANISLAV GOMOSKOV
(U.R.S.S.)

îi 
a 
a

REZULTATE PROMIȚĂTOARE
ALE TINERILOR ÂTLEȚI

1
I

maghiare. Meritul principal 
revine Vioricăi Ivan care 
furnizat cea dintîi surpriză 
campionatelor, învingînd-o, în 
trei seturi, pe fosta campioană 
europeană Eva Koczian, după 
ce ieșise cîștigătoare asupra 
speranței tenisului de masă 
din Ungaria (și jucătoarea nr. 
1 a aceste țări) Angela Papp. 
Mai adăugăm, evoluția 
torie a Magdalenei 
(foarte greu învinsă de 
lana Grinberg) și cea 
Marius Bodea, care l-a 
șit pe Denis Neale, campionul 
Angliei.

Pe lingă aceste constatări 
plăcute, avem obligația de a 
semnala o situație supărătoa
re, de neînțeles. Echipa noas
tră feminină de tineret a pier
dut (O—3) întrecerea cu prima 
garnitură

meri-
Lesai 
Svet- 
a lui 
depă-

a R.F. a Germaniei.

STOP
■ Eram 

coleta Spiridon (14 
VlII-a, liceul M. 
este cea mai tînără concurentă 
a „internaționalelor". M-am în
șelat. Partenera ei la dublu, 
pioniera Monica Hariga, are 
doar 13 ani I Deci, amândouă, 
27 de ani, ceea ce in sport nu 
înseamnă prea mult nici chiar 

„simplu".

convins că eleva Ni- 
ani, clasa a 
Sadoveanu)

Cea de a treia etapă a campionatelor școlare de baschet 
(faza pe oraș) a adus, în sala de sport a Liceului Spirit 
Haret, verva obișnuită a acestor întreceri, iar in clasamente, 
un început de clarificare, detașîndu-se Liceul I. L. Caragiale 
(băieți) și Liceul N. Bălcescu (fete).

In fotografie: aspect din întilnirea dintre Liceul nr. 35 și 
Liceul Spiru Haret: 60—35.

Foto : Teodor ROIBU

0. Soos printre învingătorii turneului
de șah de la Moscova

In mod normal noi nu puteam 
emite vreo pretenție. Dar, ne 
surprinde alcătuirea defectu
oasă a formației de către an
trenorul Andi Ardeleanu. La 
simplu a fost folosită Roberta 
Toma, în locul Măriei Corodi 
— mult mai bine cotată în 
ierarhia jucătoarelor noastre 
(locul 5). Să fie oare de vină 
faptul că A. Ardeleanu, an
trenorul de club al Robertei 
Toma, funcționează în aceeași 
calitate și 
de tineret ?

la reprezentativa

c. COMARNISCHI
N. MARDAN

Rezultate
chipe femei, seria I :
— România (B)

de dimineață : e-
■_ :; u’r.s.s.
3—1 : Aveti-

(Continuare în pag. a 4-a)

în calitate de căpitan al echi
pei ? întreb.

— în calitate de medic al 
clubului nostru C.S.M. Cluj 1 
imi răspunde Paneth.

(v.t.)

Concursul republi
can pe teren acope
rit al juniorilor mici 
(15—16 ani) a ofe
rit întreceri specta
culoase și în mul
te probe rezultate 
promițătoare. în foi
le de arbitraj ale 
concursului au fost 
notate următoarele 
performanțe :

BĂIEȚI — '50 m : 
V. Majdik (Șc. sp. 
Cluj) 6,1 — record
reg., Cr. Danielescu 
(Dinamo Buc.) 6,2, C. 
lonescu (Dinamo 
Buc.) 6,2, Gh. Ghi- 
tea (Lie. 35 Buc.) 6,2, 
G. Preda (Constr. 
Buc.) 6,2, O. Curea 
(Șc. sp. 1 Buc.) 6,3; 50 - - -
(tic. 2 Tg. Mureș) 
7,2 — nou record, I. 
Vasilescu (C.F.R. Ti
mișoara) 7,3, D. Scrab 
(Șc. sp. Iași) 7,4, I. 
Pațiu (Șc. sp. Cluj) 
7,4, Ch. Aldescu (Șc. 
sp. Ploiești) 7,5, O. 
Szasz (Lie. 2 Brașov) 
7,5 ; lungime : C. Io- 
nescu 6,61 — nou
record, VI. Barboș 
(Șc. sp. Arad) 6,35, 
G.. Oană (Petrolul 
Ploiești) 6,19, R. 
Fătu (Șc. sp. 2 Buc.) 
6,14, G. Rădășan 
(C.S.Ș. Buc.) 5.95. K. 
Gokel (Șc. 
diaș) 5.95 ;
Ad. Pătruț 
Cluj) 1,76, 
(Lie. 35 Buc.) 1,70, 
R. Gavrilaș
Iași) 
1,67, 
(Lie. 
Cluj) 
trache 
trolist 
prăjină : 
(C.S.M. Sibiu) 
C. Anton (C.S.Ș. 
Buc.) 3,40, C.
(C.S.Ș. Buc.) 3,40, D. 
Dumitrescu (Șc. sp. 
Cluj) 3,10, St. Zaha- 
riciuc (Șc. sp. 3 
Buc.) 3,10, Em Tur- 
lete (Șa. sp. 1 Buc.)

mg: L. Torok

p.2,90 ( greutate: 
Glăveanu (Șc. sp. 2 
Buc.) 13,18, Gh. Al
descu 12,98, A. Benc- 
ze (Lie. 2 Tg. Mureș) 
12,77, N. Pană (Șc. 
sp. 2 Buc.) 12,20, K. 
Gokel 11,90, I. Cos- 
tea (Șc. sp. Beiuș) 
11,90.

FETE - 50 ni:
V. Recu (C.S.Ș. Buc.)
6.8, M. Pretorian (Vi
itorul Buc.) 6,9, Ad. 
Teodoru (C.S.Ș Buc.) 
7,0, M. Szatmari 
(Lie. 2 Tg. Mureș) 
7,0, I. Maver (Meta
lul Aiud) 7,1, M. Mi- 
hăilescu (C.F.R. 
mișoara) 
mg: M.
7.8. N. Hînda (C.S.Ș. 
Buc.) 7,8, N. Manea 
(Șc. sp. 2 Buc.) 7,9,

Sandu (Lie. 2 
Brașov) 7,9, M. Co-

sp. 3

Ti-
7,2; 50
Szatmari

M.

I
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1,70, 
Al. 
N.

1,67,

i
i
i
i

La Moscova a luat sfîrșit 
turneul internațional de șah, 
organizat de federația de spe
cialitate din R.S.F.S. Rusă. 
Timp de aproape trei săptă- 
mîni, în sala de f^„b.hățl „ 
Clubului central de șah din 
capitala Uniunii 
jucători fruntași 
dă, ca și invitați 
tare, și-au disputat întîieta- 
tea, pe distanța a 11 runde. 
La întrecere a luat parte și 
tin reprezentant al țării noas
tre, maestrul internațional 
Bela Soos. El a obținut un

festivități a

Sovietice, 
ai țării gaz
de peste ho-

rezultat excelent, împărțind 
locurile I—IV ale clasamen
tului. Iată cum arată tabelul 
final al turneului de la Mos
cova: 1-4. A. Hasin (U.R.S.S.), 
B. SOOS (România), V. Ba- 
ghirov și I. Zaitev (ambii
U. R.S.S.) 7W puncte; 5. I. Ra
zuvaev (U.R.S.S.) 6>/2p; 6—9.
V. Simaghin, A. Zaițev (am
bii U.R.S.S.), E. Kostro (Polo
nia) si J. Szilagy (Ungaria) 
5'/2p;'10. L. Estrin (U.R.S.S) 
4‘/2p; 11. M. Knezevici (Iugo
slavia) 3*/îp; 12. Zinser (Fran
ța) l'/s p.

VERNISAJ
PE ZĂPADĂ

cîteva 
din 

seria 
cu 

fața

stadioane 
țară i-a 
jocurilor 
caracter 
primilor

i feri, pe 
și terenuri

'inaugurat 
■preliminare, 
amical, in ................
spectatori s-a dezvelit pu
țin noua față • echipelor, 
sperăm cit de cit retușată, 
după o etapă de odihnă, 
după alte pregătiri ți după 
apariția unor mlădițe tinere 
pe trunchiul formațiilor 
standard. Divizionarele A 
au jucat cu echipe de ca
tegorii inferioare, sau cu 
formațiile de rezerve și 
deocamdată s-au întrecut 
cu ele, mai ales, la capi
tolul pregătirii atletice. In 
fotografie iati-i pe „Con
stantin 
advert 
șurati

n fi portarul Haidu, 
■sari In partiția desfă- 

.. .4 dimineața,
pe stadionul Ghencea.mcea.

ine s-ar încumeta să caute sursa 
primară a alergării, săriturii și 
aruncării, cărora allelismul le 
conferă o denumire globală și 
sportivă, ar intra, fără îndoială, 
în concurență cu cercetătorii

calificați ai începutului de viață omenească 
stîrnind deopotrivă proteste și gelozii, jus
tificate fără îndoială, dar care nu pol res
pinge totuși ideea — la fel de dragă lumii 
acestui sport — că însușirile definitorii ale |
tuturor disciplinelor fizice sînt caracteris- I 
tice ființei umane chiar de la începutul 
existenței sale.

Deci nu ne vom angaja pe această cale 
cu toate tentațiile ușor de întrevăzut pe 
care le oferă, printre altele și pentru sim
plul motiv că atletismul zilei de azi pre
zintă celor interesați atîtea fafete inedite 
îneît cronica clipei de față nu este cu ni
mic mai prejos de istoria celei pierdute 
în negura îndepărtatelor vremuri.

Ne aflăm în miez de iarnă și totuși atle
tismul ne întîmpînă nu cu bilanțuri izvo- 
rîte din aprecierea sezonului traditional 
încheiat o dată cu îngălbenirea firelor de 
iarbă de pe stadioane, și nici cu înțelepte 
prevederi țintind startul ce se va sincroniza 
cu apariția ghioceilor primăverii viitoare 1

Atletismul și-a extins activitatea dincolo 
de tradiționalele sale perioade fiind astăzi 
unul din cele cîteva sporturi fără sezon.

Dacă pînă nu de mult primăvara și 
toamna erau pentru atletism doar simple 
punți de trecere spre stagiunea estivală 
clasică, ele au început să devină adevă
rate sezoane cu calendar bine conturat 
(în afara crosului), cu performante remar
cabile, cu jntîiniri de anvergură pe plan 
national și internațional.

Dar, un profil cu totul particular a că
pătat sezonul atletic de iarnă practicai în 
săli, pe piste cu dimensiuni reduse dar cu 
posibilități de a găzdui întreaga gamă a 
probelor de alergare (viteză, semifond și 
chiar fond), ca să nu mai vorbim despre 
săriturile ae toate

Explicația poate 
situația de fapt, 
cu satisfacție, au 
modernă cu toate 
sale, urbanismul contemporan care creează 
ambianta corespunzătoare unor volume 
construite, indiferent de proporții, progra
mele de antrenament deosebit de preten
țioase și care nu mai permit întreruperi 
îndelungate, pasiunea pentru sportul pur
— atletismul — căruia zilele însorite nu-i 
mai erau suficiente, în țările în care clima 
obliga pînă acum
— chiar dacă i se 
cum contradictorie, 
tivitate însemna.

Momentul este 
depășind simpla 
un gen nou sau 
un șantier sportiv ce se va finisa vara ?

Credem, cu tărie, că atletismul de sală 
stă acum pe picioare proprii I

Dacă prin consecințele sale el influen
țează tradiționala ramură din care s-a 
desprins, aceasta nu înseamnă că trebuie 
privit doar ca un mijloc. Ne-o dovedesc 
marile concursuri de sală pe care le ur
mărim uneori la televizoare, știrile aduse 
de presă, tabelele de recorduri, din ce 
în ce mai aproape de limitele considerate 
extreme și 
cele atinse

Ceea ce 
fa}ă este 
fafă de fenomenul înregistrat pe plan 
mondial, capacitatea lui de racordare, 
perspectivele sale.

Pentru aceasta 
vizitat în 
din cîteva 
de astăzi

I Iconu 
Buc.) 
(Lie. 
C'.ul)
L. ;
Ploiești) 5,48, N. Hîn
da 5,14, Fl. Boca 
(C.S.Ș. Buc.) 5,11, L. 
Barbu (C.S.Ș. Buc.J 
5,04, D. Comșa (Lie. 
N. Bălcescu Cluj) 
4,97, I. Mayer 4,88; 
înălțime: E. Crețu 
(Șc. sp. 2 Buc.) 1,55. 
Z. Moldovan (Lie. 2 
Tg. Mureș) 1,55, D. 
Prăzaru (Șc. sp. Cra
iova) 1,55 — toate 
cu record egalat, G. 
Cîrje (C.S.O. Pitești) 
1,49, C. Anghel 
D.
Buc.),
(Șc. sp. Ploiești) — 
toate 1,45 ; greutate :
M. Illy (Lie. 4 Ti
mișoara) 14,85 — nou 
record, V. Cirstea 
(Viforul Trăisteni) 
12,94, Ad. Manaiu

Lihu (Metalul Aiud) 12,59, 
2.

lo- 
P. 

M.

) 8,0,
N.

I 8,1;
Jinga

(Șc.
M. Meșter 

Bălcescu 
lungime: 
(Șc. sp.

I
I
I
I
I
I

sp. Me- 
înălțime: 
(Șc. sp. 

C. Gheție

(C.S.O. 
Torftk 

Caton a 
Bălcescu 
I. Dumi-

(Tînărul 
Cîmpina) 

Ad.

L.

Pe-
1.60 ; 
Dinu
3,50,

I
I

Și
Vascu (C.S.Ș.

L. GhițesCu

R. Koponi (Lie. 
Brașov) 11,88, G. 
nel (Ceahlăul 
Neamț) 11,87.
Constantin (Șc. sp. 2 
Buc.) 11,75.

in pagina a 3-a
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genurile.
fi muliiplă deoarece la 
pe care o înregistrăm 

concurat : arhitectura 
îndrăznelile și reușitele

la acel repaus, câruia 
adăugase ideea, oare- 
de activ — tot inac-

I 
I
I
I 
I
I 
I
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Emanuel VALERIU• Antrenorul Paneth se con
sultă cu Radu Negulescu:

— In calitate de jucător, sau

crucial pentru atletism, 
întrebare : se profilează 
avem de-a face doar cu

care, uneori, le depășesc pe 
în aer liber.

interesează în momentul de 
poziția atletismului românesc

redactorii ziarului au 
ultimele zile sălile de atletism 
orașe oferindu-vă în coloanele 

observațiile lor.

I

1963

Un nou jocScrimerii români participă la

de la Havana
în R.F. G,

GHEORGHE POPOVIGI2-4».

al hocheiștilor noștri

MUNCHEN. Selecționata de ho
chei pe gheață a României, aflată 
în turneu în R.F. a Germaniei, a 
întilnit echipa Ev Fîissen, campi
oana țării. Meciul s-a terminat la 
egalitate 5—5 (2—1, 1—0,

Astăzi se deschide, în pavilionul B din parcul Herăstrău, 
o expoziție dedicată echipamentului și materialelor spor
tive. Salutăm această inițiativă și sperăm că ea va pri
lejui o largă confruntare între sportivii noștri de perfor
manță și reprezentanții Ministerului Industriei Ușoare, ai 
Ministerului Comerțului Interior, precum și ai întreprinde
rilor producătoare. O consultare multilaterală, o inven
tariere minuțioasă a opiniilor și propunerilor celor care 
utilizează zilnic echipamentul sportiv, va contribui, dacă 
cei în drept se vor dovedi receptivi, la producerea unor 
articole de calitate mereu superioară.

„Turneul speranțelor olimpice"

• Toți cronicarii sportivi au 
consemnat în prima zi cite o 
surpriză. Eu nu am avut ce 
consemna : T.A.P.L. „Moldova" 
nu și-a trimis din nou repre
zentantul la sala Floreasca, 
lipsind și de data aceasta concu
rența și publicul de bufet. 
Așadar, nici o surpriză !

• Am stat 
hai Bobocică 
ghe Naftalie 
mitru Bîldea 
juniori 
sală. I 
meciurile văzute. Dar și mai 
incîntați de invitația primită : 
„Vă rugăm să participați la 
aceste campionate internațio
nale, unde concurează...

Tonul contează !

de vorbă cu Mi- 
(Craiova), Gheor- 
(Tg. Mureș), Du- 
(Cugir) și cu alți 

l talentați, prezenți în 
Sint foarte încintați de

• Un jucător care a crescut 
mult intr-un an: iugoslavul 
Anton Stipancici. Atac, apărare 
bună și... 15 cm în înălțime ! 
Desigur, lăudabil pentru un 
tinăr tenisman care, anul tre
cut, abia ajungea la masă!

Capitala Cubei, Havana, va 
fi gazda unui important con
curs internațional de scrimă 
— „Turneul speranțelor olim
pice", o repetiție în vederea 
Campionatelor mondiale pen
tru tineret de la Londra.

Țara noastră va fi prezen
tă la acest concurs cu un lot 
numeros : Adriana Moroșan, 
Suzana Sapiontai, Maria Voi- 
nea, Tudor Petruș, Aurel Ște
fan și Gabriel Ursovicl — flo
retă, Constantin Duțu, Ale
xandru Istrate și Anton Pon- 
graț — spadă, Iosif Budahazi, 
Dan Irimiciuc și Dan Popes
cu — sabie.

Antrenori 
Poenaru și 
lian.

— prof. Sorin 
Constantin Ste-

Motocrosistii de la Steaua...
...au Ieșit pe teren. Profitînd 

de vremea prielnica motocicllștll 
clubului steaua și-au luat mo
toarele șl, sub conducerea an
trenorului Gheorghe Ionlță, au 
făcut primii „pașl“ pe traseul 
de la terenul sportiv Ghencea. 
La acest prim antrenament a 
participat întregul lot de spor
tivi.

GH. POPOVICI PE PRIMUL LOC LA TURNEUL 
DE LUPTE

KLIPAN, 28 (prin telefon). 
In orașul suedez Klipan se 
desfășoară de două zile un 
mare turneu internațional de 
lupte greco-romane la eare 
participă puternice formații 
din U.R.S.S., Polonia, R.P.G., 
Danemarca, R.D.G., Suedia șl 
România. Țara noastră este

e- 
La 
se 
Ia 
87

România. Țara noastră 
reprezentată Ia turneu de 
chipa Dinamo București, 
ora convorbirii telefonice 
cunoșteau cîștigătorii doar 
cîteva categorii, la cat. 
kg sportivul român Gheorghe 
Popovic! a avut o comporta
re excelentă ctștigtnd primul 
Ioo după victoriile obținute tn 
fața sovieticului Oleniuc (la 
puncte), a danezului Cosace- 
vidz (la puncte) și a norve
gianului Ollssen (la tuș). La

DIN SUEDIA
categoria 78 kg I. Țăranu ■ 
ocupat locul trei.

înaintea viitoarelor premiere
cicliste

La sfîrșitul săptămînlî trecute 
ne-a vizitat Rumen Rafailov* 
secretarul Federației bulgare 
de ciclism. în discuțiile care 
au avut loc cu acest prilej 
s-au stabilit noi întreceri ci
cliste româno-bulgare. Printre 
acestea se află și competiția 
„Cele 24 de ore ale Bucu- 
reștiului" la care — in prin
cipiu — Rumen Rafailov a fost 
de acord să participe șl o se
lecționată a Bulgariei.
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MECIURI AMICALE
STEAUA S-A ANTRENAT 

ÎN FAMILIE
Pe terenul din Ghencea e- 

chipa Steaua a susținut un 
meci de antrenament în com
pania formației sale de tine
ret, care se pregătește pentru 
turneul de la Viareggio. Par
tida s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate« 2—2 (0—0). 
Golurile au fost marcate de 
Tănăsescu (min. 50), Belea 
(min. 87) pentru echipa de 
tineret, Voinea (min, 60) și 
Soo (min. 80) pentru seniori. 
Deși s-a jucat „în familie", 
confruntarea a fost dîrză, ce
le două echipe acționînd cu 
multă ambiție (uneori chiar 
fără „menajamente"). Tinerii 
lordănescu, Tătaru, Nistor și 
Ispir au *jucat majoritatea 
timpului, de la egal la egal, 
cu rutinații Constantin, Hâl- 
măgeanu, Dumitru Popescu, 
Sorin Avram.

Avînd caracter de joc-școa- 
lă, în această partidă au evo
luat aproape toți componenții 
iotului echipei Steaua, fie în 
prima echipă, fie la tineret. 
Au fost utilizate următoarele 
formații i STEAUA — Suciu, 
(Haidu min. 45), Sătmăreanu, 
Melenco (Dumitru Ni col ac 
min. 45), Hălțnăgeanu, Rota
ru, Voinea, Negrea, (Dumitru 
Popescu min. 45), Sorin A- 
vram, Constantin, Soo, Crei- 
niceanu. STEAUA TINERET: 
Haidu — (Suciu min. 45), 
Șerban (Melenco min. 45), 
Ciugarin, Ispir, Cojocaru, Vi- 
gu, Ștefănescu (lordănescu 
min. 45), Pantea, Tătaru, Nis
ter (Tănăsescu, Belea), Ma
nea

Multă dispoziție de joc au

manifestat Suciu, Sorin A- 
vram, Creiniceanu, Vigu, Tă
taru și Pantea.

VASILE URZICEANU

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI 
LA RM. VÎLCEA

în cadrul pregătirilor pen
tru începerea returului, Dina
mo București a jucat ieri, la 
Rîmnicu-Vîlcea, eu echipa 
Chimia din localitate.

Oaspeții au arătat multă 
poftă de joc, demonstrînd o 
bună pregătire fizică. Partida 
s-a încheiat gu rezultatul de 
2—0 pentru bucureșteni, prin 
golurile înscrise de Dumitra- 
che în min. 38 și 57. Antre
norul BAZIL MARIAN a uti
lizat următoarea formație' 
Niculescu — Popa (Pîrvu), 
Nunweiller III (Boc), Dinu, 
Ștefan (Mocanu) — Stoenes- 
cu, Poenaru (Ștefan) — Nun
weiller VI, Dumitrache, Nagy, 
Haidu.

CHIMIA: Vișan (Ardeleanu) 
— Marinescu (Frăsineanu), 
Ciumă, Mătrescu, Petrică — 
Ciobanu, Cotulbea (Bratu) — 
Găinaru (Preda), Tifirel, Dră- 
gușin (Ignat), Pop.

N. POP — coresp.

RAPID A JUCAT
CU „MĂTURĂTOR"

Rapid a susținut ieri dimi
neață, pe stadionul Giulești 
(teren II), primul joc de ve
rificare, avînd ca parteneră 
formația Dunărea Giurgiu 
(din divizia C).

Feroviarii bucureșteni s-au 
mișcat mai ușor pe terenul 
acoperit de zăpadă, fructifi- 
cînd două din acțiunile con

struite la poarta formației 
oaspe i Codreanu — min. 7 
și Neagu — min. 14. în min. 
56 Bungău a ratat o lovitură 
de la 11 m.

Un fapt inedit în jocul e- 
chipei — care se cuvine men
ționat. Rapidul a jucat în a- 
părare cu măturător, folosind 
în acest post pe Lupescu.

Iată formațiile celor două 
echipe. RAPID: Andrei (Ră- 
ducanu) — Lupescu — Ște
fan, Motroc, Costea, Greavu 
— Nicolae Dumitru (Jamai- 
schi), Pop (Bungău) — Nea
gu, Dumitriu, Codreanu (Bă- 
doi).

DUNĂREA GIURGIU: Pi- 
ticu — Iacob, Cojocaru, Na- 
nia. Dumitru — State, Gră
dinara — Lungu, Leșeanu, 
Mustață, Trăistaru. Au mai 
jucat Ghibănescu, Anghel, 
Marin Stelian, Crăciun, Bor- 
cea.

în deschidere: Ș.N. Olte
nița — Rapid C.F. 2—1 (0—0). 

PE TERENURILE ORĂDENE 
CRIȘUL ORADEA — C.F.R. 

CLUJ 3—3 (2—1)

Oradea, 28 (prin telefon). 
Azi, pe stadionul Voința, s-a 
disputat meciul amical dintre 
echipele divizionare B. Crișul 
Oradea și C.F.R. Cluj. Deoa
rece terenul a fost înghețat, 
fotbaliștii au depus eforturi 
pentru a controla balonul. 
Golurile au fost marcate de 
N. Alexandru (2), Suciu pen
tru Crișul, Uifăleanu, Petres
cu și Harmat pentru C.F.R.

I. GHIȘA, coresp. principal

Cu toate că valoarea de nivel internațional se lasă încă aștep
tată, săriturile atrag numeroși spectatori cînd vremea e 
favorabilă Fotei Paul Romoșan

ÎWIHTOm PE TOATĂ LIMA
HiMIIȘIil DE EI DINAMO

/--------------——-——
qmînicile unui nespor
„ISCUSITA ZĂBAVĂ" 
CU DE-ALE CULTURII

Doua competiții n-au mai avut loc

Tricourile dungate ale rapidiștilor au atras ieri în Giulești primele sute de suporteri
Foto: Milică Radulescu

COWOMIII Nt RELATEAZĂ
DESPRE PREGĂTIRILE ECHIPELOR:

PROGRESUL BRAILA

Antrenorul Angelo Economu 
are la dispoziție următorul lot: 
Rădoi. State, Buterez, Cazan, 
Qheorghiță. Tapu, Teodorescu, 
Tudorașcu, Rusu, lonescu, Ur
maș, Leu, Coconcea, Pietroiu, 
Poalelungi. Ilrisoveli. Dragnea.

țională, iar cei doi „fugari". 
Hrițeu și Sălceanu, nu au tri
mis nici o știre de pe unde se 
află, încă înainte de vacanță.

OLIMPIA ORADEA — DI
NAMO ORADEA 1—2 (0—0)

Oradea, 28 (prin telefon). 
Pe stadionul tineretului din 
localitate a avut loc astăzi 
a doua întîlnire dintre Olim
pia Oradea și Dinamo Ora
dea. în prima întîlnire, Olim
pia a cîștigat cu scorni de 
7—1. De data aceasta, forma
ția din campionatul regional, 
Dinamo, a terminat învingă
toare cu 2—1.

G. ILIE, coresp.

POIANA BRAȘOV 28 (prin 
telefon). Sîmbătă și duminică 
Poiana Brașovului a găzduit, 
în pofida programului anunțat, 
numai „Cupa Dinamo" (schi- 
fond) și „Cupa Tractorul" (să
rituri de la trambulina mijlo
cie). Dar, înainte de a aborda 
subiectul neplăcut pe care-1 
reprezintă decomandările de 
competiții, să vă relatăm des
pre cele care au avut loc.

în Poiana de Jos și-au dis
putat întîietatea fondiștil, sîm
bătă în probele individuale și 
duminică în ștafetă. Cei 64 de 
schiori prezenți la start au reu
șit să furnizeze curse specta
culoase, creditate cu timpuri 
destul de bune, în pofida fap
tului că în prima zi de con
curs vremea a fost defavora
bilă : frig și viscol. Concursul 
poate fi apreciat drept o reu
șită, mai ales sub aspectul or
ganizării, deși, credem, întrece
rile de fond ar avea mai mult 
de cîștigat dacă ar fi progra
mate pe vechea pistă din Poia
na propriu-zisă, cea din Poiana 
de Jos fiind destul de greu ac
cesibilă uneori. Trebuie să 
scoatem în evidență comporta
rea reprezentanților clubului 
organizator : dinamoviștii bra
șoveni au cîștigat toate probele 
din programul „Cupei Dina
mo".

Pe trambulina mijlocie s-au 
întrecut săritorii, ale căror 
eforturi sînt răsplătite, din 
păcate, doar de un oarecare 
progres, întrucît sprijinul se 
lasă încă așteptat. In ce pri
vește desfășurarea concursului, 
menționăm că zăpada . căzută 
de sîmbătă pînă duminică di
mineața a influențat evoluția 
primilor partanți, dar organi
zarea, excelentă, a contribuit 
la desfășurarea în condiții bune 
a probelor. Vom mai acorda 
mențiuni cîștigătorului probei 
rezervate seniorilor, Anghel 
Biriș. care a depășit toate aș
teptările. precum și antrenori
lor brașoveni Florea Voina 
(A.S.A.), Ion Bîrlă (Dinamo) și 
Aurel Munteanu (Tractorul), 
care manifestă o perseverență 
rar întilnită.

Se pare că birocrația în do
meniul financiar, de care amin
team în ziarul nostru de ieri, 
a avut pînă la urmă ciștig de 
cauză : „Cupa A.S.A. Brașov" 
(probe alpine) nu s-a mai dis
putat, fondurile necesare ne- 
parvenind în timp util... Vom 
cerceta și vom ține in curent 
cu rezultatele obținute, cu, atit 
mai mult cu cit plecarea la 
Semenic pentru „Cupa regiu
nilor" a unui mare număr de 
schiori brașoveni nu poate 
scuza suspendarea competiției.

Nici „Cupa Săcele", rezer

vată centrelor de inițiere din 
regiunea Brașov, nu s-a bucu
rat de o soartă mai bună. E 
adevărat că localnicii au în
jghebat un concurs de casă re
zervat elevilor din școlile ele
mentare, pe pîrtia Tăieturica, 
dar paleativul rămîne paleativ.

C, GRUIA — coresp. 
principal

Iată cîștigătorii probelor: 
„Cupa Dinamo", FOND, seniori 
(15 km.) P. Dinu 55 : 09,0; se
nioare (5 km.) Marcela Bratu 
21 :32,6 ; juniori (5 km.) V. Nan 
19 : 42,3 ; junioare (3 km.) Vil- 
ma BSgozi 13 :52,0 ; ștafetă se- 
r ori (3 x 10 km.) Dinamo (Gh. 
Dihoi, Gh. Bădescu, P. Dinu) 
1 h 55,38 ; juniori (3x5 km.) 
Dinamo (V. Tudor, N. Dudu, 
N. Nan) 1 h 22.46 ; feminină 
(3x3 km.) Dinamo (Vilma Bo- 
gbzi, Maria Barabaș, Marcela 
Leampă) 44 : 00,0 ; „Cupa Trac
torul" SĂRITURI DE LA 
TRAMBULINA MIJLOCIE, se
niori : A. Biriș (A.S.A. Brașov) 
223,5 p., (52 + 54,5 m), juniori 
mari : V. Bîrsan (Tractorul 
Brașov) 212,1 p., (45 + 46), ju
niori mici : Gh. Gerea (Dina
mo) 188,0 (32 4- 32).

Cehoslovacia 
și România 

cele mai bune echipe 
de handbal în 1967

mal importantă modificareCea
pe seara mariior valori ale hand- 
balului masculin In anul 1967 s-a 
produs o dată cu desfășurarea 
celui de ai VMea eampionat al 
lumii, eînd formația Cehoslova
ciei a preluat titlul suprem de la 
reprezentativa României, care îl 
deținuse Hmp de 6 ani. In rest, 
clasamentul pe care l-am alcătuit, 
pe baza meciurilor oficiale des
fășurate în cele 12 luni ale anu
lui, nu prezintă modificări esen
țiale față de ordinea .........
un an înainte.

1. Cehoslovacia

Turcu. Stoian, Bunea. Antre
namentele au loc de patru ori 
pe sgptămînă.

N. COSTIN

POLITEBNiCA IAȘI
Fotbaliștii Ieșeni au efectuai 

pînă în prezent 8 antrenamen
te conduse de I. Zaharia și 
Justin Șerban (care îl înlocu
iește pe Mariuș Beraru, tre
cut la copii). Pregătirea fizică 
genei ală ocupă un volum im
portant în eiapa actuală, dar 
antrenorii insistă încă de pe 
acum pe jocul individual cu 
balonul (precizia loviturilor, 
alternarea loviturilor scurte cu 
cele lungi, preluările dintr-o 
bucată, lovirea balonului cu 
ambele picioare etc.). Da antre
namente participă următorii ju
cători : Constantinescu. Cizic, 
Romilă, lanul. Vornicu, Mal» 
schi, Viorel Stoiceșcu. Ștefănes
cu i, Incze IV, Lupulescu. Hu
mă, Ștefănescu II, Gavrilă și. 
un Junior promovat din centrul 
ieșean. Andrioaie. Deleanu se 
află tn turneu cu echipa na-

PRONOSPORT
CONCURSUL PRONOSPORT

NR 4, ETAPA DIN 28 IANUA
RIE 1968

AȘA ARAIA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

I. Brescia — Torino 2
II. Cagliari - Bologna x

III. Fiorentina - Milan 2
IV. Intcrnaztonaie — Mantova 1
V. Bari — Perugia 1
VI. Napoli — Roma 1

VII. Sampdoria — Varese x
VIII. Spal — Uanerossl 1

IX. Palermo — Foggia 1
X. Messina — Genoa x

XI. Padova — Verona 2
XII- Catania — Livorno 1

XIII. Catanzaro — Novara x

FOND DE PREMII 409 065 LEI.
Meciul IX Palermo—Foggia ne- 

disputindn-se, a fost anulat. Pro
nosticul la acest meci a fost sta
bilit prin tragere la sorți, con
form ari. 32 din Regulamentul
Pronosport,

D. D1ACONESCU

r vreți sa urmărit
MANIFESTĂRILE 
OLIMPIADEI 

DE LAflHB

Condiții excepțional de avantajoa
se : aconto^între 600-800 lei iar 
restul plătibil în 15-18 rate lunare

CUMPARATIVA IMEDIBT

UN TELEVIZOR dacia

12 11 0 1 
228—161 91%

15 12 1 2 
302—216 80%

17 11 2 4 
360—263 70%

16 9 0 7 
325-322 56%

12 6 1 5 
217—216 54%

13 7 0 6 
254—217 53%

14 7 1 6 
227—212 53%

10 3 2 5 
161—194 40% 

14 4 3 7 
260—269 39% 

10 3 1 6 
161—165 35%

In acest clasament am ținut sea
ma de formațiile care au susținut 
cel puțin 10 partide oficiale. De 
aceea, nu trebuie să surprindă 
lipsa selecționatei R. D. Germane, 
care în orice caz îșl poate găsi 
un loc printre cele mai bune 10 
formații din lume. Aceasta însă 
nu a susținut în 1967 decît petru 
partide : 15—15 cu Ungaria, 14—14 
cu România, 17—27 cu U.R.S.S. și 
37—6 cu Canada,

Primul loc este deținut pe merit 
de „7“-le antrenat de Bedrich 
KOnig. Cehoslovacii au cîștlgat 
pentru prima oară titlul mondial 
șl, în plus, au realizat șl cel mal 
mare procentaj in partidele juca
te. Singura înfrîngere a campioa
nei mondiale a fost înregistrată în 
11 decembrie, la Odense, unde Da
nemarca a cîștigat cu 16-14. O 
urmează în clasament echipa țării 
noastre (care a pierdut în fața 
Cehoslovaciei cu 17—19).

Iată și alte cifre interesante, pe 
care ni le oferă sezonul handba
listic 1967. în cele 92 de partide 
s-au înscris 3 243 de goluri, In me
die cîte 35 de flecare med. Atacu
rile cele mai eficace au fost cele 
ale Iugoslaviei <21 de goluri de 
meci), României șl R. F. a Ger
maniei (cîte 20), iar cele mal puțin 
penetrablle apărări s-au dovedit 
cele ale Cehoslovaciei (a primit 
dte 13 goluri de med) șl Româ
niei (14 goluri). Un veritabil re
cord (65) al golurilor marcate in
tr-un singur meci a fost stabilit 
în partida R. F, a Germaniei — 
japonia 138—27).

2.

3.

4.

5.

7.

9.

10.

România

Iugoslavia

R. F. a Germaniei

Suedia

U.R.S.S.

Danemarca

Polonia

Ungaria

Norvegia

Mi se întîmplă uneori, în ultima vreme chiar destul de 
des, să fiu invitat a ține vreo conferință în public despre 
muzică, dans, literatură și altele înrudite cu ele. N-o fac 
nicicind cu plăcere, fiindcă descopăr de fiecare dată in 
sală cei puțin o pereche de ochi refractari, care mă judecă 
și mă disecă, punîndu-mi în mintea sa calificative intre 
cinci și șase sau și mai jos. Nici eu nu mi-aș da note 
mai ridicate, firește, însă una e să te judeci tu pe tine 
și alta e să te judece străinii. De asta prefer studiourile 
de radio și televiziune, pentru că acolo ești înconjurat, în 
timp ce vorbești, de tehnicieni, operatori și decoratori care 
îșl citeso nestingheriți ziarul, înfulecă ultimul capitol din- 
tr-un roman de aventuri sau își prepară, cînd sînt foarte 
tineri, lecția pentru seralul de-a doua zi. într-un cuvînt, 
nimenea nu te ascultă, incit iți pui singur notă. Cit des
pre audiofilii și telespectatorii care te urmăresc cufundați in 
fotoliile sau între perinile divanului de-acasă, ei sint ge
neroși. și mai sint și departe. Insă fiecare ocupație Îșl are 
ponoasele și foloasele ei, care trebuiesc luate așa cum sint, 
împreună.

Totuși, și conferințele în public iți pot prilejui bucurii 
neașteptate. Una din ele a fost primăvara trecută, cînd, 
prezentindu-mă Ia ora anunțată in ziare, am găsit sala 
goală și n-am mai vorbit, căci n-aveam cui. Dar nu des
pre asta vroiam să povestesc azi, ci despre o bucurie mai 
recentă, cînd am vorbit Ia Casa de cultură a tineretului 
din Aleea Alexandru. N-am prea fost „în voce" în seara 
aceea, filmele ce le-am prezentat erau însă colorate și ine
dite, astfel că gheața s-a spart curînd și publicul părea 
mulțumit.

La sfîrșit, s-a apropiat de mine un bărbat tînăr, care s-a 
prezentat: era profesor de educație fizică Ia un liceu 
dintr-un cartier mai depărtat de centrul Capitalei. M-a 
rugat ca, într-o zi eînd voi fi liber, să vin să le vorbesc și 
elevilor Iui despre un subiect oarecare din domeniul artei.

— în cadrul orei de educație fizică ? — am vrut să știu.
— în cadrul orei de educație fizică — a fost răspunsul. 

— Încerc să lărgesc mereu sfera de interes și preocupări 
a tineretului, care are nu numai mușchii sprinteni, ci și 
inteligența vioaie. Nu vă puteți închipui cit de avizi sint 
copiii de tot ce e frumos, de tot ce e nobil, de tot ce e 
nou ! Le place școala și ie place sportul, dar asta nu 
Ic-ajunge. Cărțile din bibliotecă le-au făcut ferfeniță, cu 
atila sete citesc tot ce află pe rafturi. M-au rugat să le 
predau lecții de yoga și de jiu-jitsu. Tenis, înot, scrimă, 
schi, totul îi atrage șj jn toate sînt deopotrivă de dibaci 
lntr-o zi, în sala de gimnastică, am găsit în locul vechii 
lozinci de pe zid, o inscripție nouă. Ce credeți că era ?... 
Un citat din Miron Costin: „Cinstite și iubite cetitorule. 
să aibi vreme și cu cetitul cărților a face iscusită zăbavă, 
că nu este alta și mai frumoasă, și de folos in toată viața 
omului zăbavă, decît cetitul cărților". Am întrebat cine 
avusese ideea înlocuirii lozincii vechi. S-a prezentat un 
elev foarte iscusit in probele de atletică. I-am zîmbit eu 
complicitate și el mî-a răspuns în același fel. Vedeți, așa
dar, că nu veți vorbi in gol. Sper să primiți invitația mea...

O primesc, cu dragă inimă, am răspuns. Voi veni curînd. 
înainte de-a plezni mugurii pe crengi și voi vorbi despre 
muzică intr-o sală cu paralele, inele și capră, mirosind a 
ulei și-a trupuri fragede, unui tineret care știe că sănă 
tatea completă se obține prin armonia dintre corp și spirit 
și care mai știe că arta, literatura, cultura nu înșeală 
niciodată, că oricind ie cauți, ele iți oferă perpetua lo> 
noutate.

De unde venea, nu prea de mult, credința că educația 
corporală și cea spirituală sînt domenii nu numai separate 
ci și opuse ? Că mințile prea iuți nu înoolțesc decît ir 
trupuri plăpinde și că prea multă știință „șubrezești 
fizicul" ?

George SBÂRCEA

stabilită cu

(a. v.)

ffîrneanu (Rafinăria Teleajen) încearcă să străpungă apărarea 
rapidistă. Fază din meciul Rapid — Rafinăria Teleajen 

Foto: T. Roibu

Victorii la scor in meciurile de ieri
Activitatea la handbal a con

tinuat ieri cu desfășurarea 
partidelor din „Cupa F.R.H." 
și „Cupa Sportul". în Capitală, 
întrecerile au fost găzduite de 
sala Dinamo.

în „Cupa Sportul", juniorii 
și-au disputat întîietatea în 
primul tur al fazei pe centre. 
Cele 4 meciuri au scos în evi
dență buna pregătire a tine
rilor handbaliști, dorința lor de 
afirmare.

Școala sportivă Pelroșeni — 
Școala sportivă Buzău (f) 9—7 
(3—3). Echipele au fost de forte 
sensibil egale. Cu un plus de 
organizare în apărare șt cu mai 
multă incisivitate în ataș, 
handbalistele* din Petroșenl au 
reușit în final să-șl apropie 
victoria, S-au evidențiat Ana 
Mayer, Georgeta Nicolescu 
(Petroșeni), Zenovia Tănăsescu 
și Ilona Sîrbu (Buzău)

Știința Ploiești — Minerul 
Lupeni (m) 25—13 (11—8).
Ploieștenii au lăsat o bună im
presie spectatorilor. Ei au des
fășurat un joc tehnic, cu com
binații în viteză, cu șuturi pu
ternice la poartă. Avînd și o 
pregătire fizică superioară e! 
și-au depășit net adversarii. 
Elevii din Lupeni au rezistat 
mal bine în prima repriză, cînd

^ll|lll»|ilHlllIlllil!llllll|llfllliilliliiiii|iiil1lIllllliiiil|lll|ll1illi1Iliiinii|iril|l||!||inil||l||il|,_

TAROM vă invită la zboruri 
de agrement

TAROM organizează tn flecare duminică, zboruri de a- 
grement, pe aeroportul Băneasa, între orele 10.00-14.00.

Durata unui zbor este de 30 minute șl se efectuează cu 
avioane de tip H.-14 șl 1.1-2. Pe timpul zborului, prin în- 
soțitori șl Însoțitoare de bord, TAROM va asigura o de
servire permanentă șl plăcută.

Costul unul bilet este de 37 lei pentru avioanele IL-14 
șl 28 lei pentru avioanele ii-2.

Copiii între 3 șl 10 ani beneficiază deCopiii între 3 șl 10 ani beneficiază de o reducere de 
50%, tar cel ptnă la 3 ani de o reduaere de 85%.

Biletele se eliberează tn ziua zborului, la casele de bi
lete din holul aerogării Băneasa.

s-au menținut 
colegilor lor de 
remarcat jacul 
Marius Carpen 
goluri I), Ion Secrețeanu (Plo
iești), Gh. Koch șl Alexandru 
Nagy (Lupeni).

Școala sportivă nr. 1 Bucu
rești — Liceul nr. 2 Iași (I) 
12—6 (6—2). Deși au pierdut, 
leșencele și au creat multe 
simpatii printre spectatori da
torită fazelor frumoase pe «are 
le-au realizat, procedeelor teh
nice reușite șl — in general 
— acuratetii jocului. Bucureș- 
tencele, mai experimentate și 
cu o gîndire tactică mai bună, 
și-au adjudecat victoria.

Dinamo București — Trac
torul Brașov (m) 26—10 (13—3). 
Considerat derbiul zilei, meciul 
n-a pus însă probleme dina- 
moviștilor. în deosebită vervă 
de joc, el au condus de Ia în
ceput, reușind pe parcurs să-și 
creeze o mare diferență de go
luri. Oaspeții n-au confirmat 
așteptările.

Meciurile din „Cupa F.R.H.* 
s-au încheiat cu rezultatele 
scontate.

Institutul de Construcții — 
Voința (m) 4—36 (3—17). zlu- 
cînd în 5 oameni (I ?) studenții 
n-au avut pretenții. Ei n-au pu
tut stăvili avalanșa de goluri 
și au pierdut, mai categoria 
decît se aștepta.

Universitatea — Recolta (m) 
38—9 (20—6). Studenții au fă
cut o adevărată demonstrație, 
„șeful orchestrei* fiind — ca 
de obicei — Cristian Gațu.

Rafinăria Teleajen — Rapid 
(m) 26-18 (16-7). în sflrșlt, 
un meci mai echilibrat. Rapi- 
diștil n-au confirmat Insă vic
toria din meciul cu Uinamo, lă- 
sîndu-se depășiți de oaspeți.

Rcdica VIȘAN 
Gh, RANGU

în apropierea 
întrecere. Am 
handbaliștilor 
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VĂ AȘTEPTĂM,
PRIETENI!
Un editorial din „Spor

tul*, intitulat sugestiv „Aș
teptările stadionului" m-a 
îndemnat la reflecție. în- 
tr-adevâr, mulți din foștii 
mei colegi de pistă, de în
trecere, de echipă națio
nală, pe care atletismul i-a 
răsplătit cu dărnicie, dîn- 
du-le satisfacțiile victoriilor, 
recordurilor și ale împli
nirii sportive, au uitat des
tul de repede prima 
dragoste.

Numai așa îmi pot 
plica faptul că o serie 
iluștri reprezentant! 
mișcării noastre atletice 
acum 10—15 ani se află 
departe de stadion, de ne
voile sale.

Fără îndoială că unii 
si-au însușit calificări pro
fesionale în cu totul alte 
domenii decît cel sportiv. 
Și, nu Ie putem pretinde 

campionilor sau 
, tuturor ce-

lor

ex- 
de 
ai 
de

Ș', 
tuturor < 
recordmanilor, 
lor care au fost odată 
fruntași într-o ramură de 
sport, să se consacre pro
fesiunii de antrenor. Dar, 
oriunde ar lucra, nu pot 
să cred că flacăra pasiunii 
de altădată s-a stins cu 
totul. Inginer sau tehnician, 
medic sau contabil, profe
sor sau cercetător, oricine 
care a trăit viața tumul
tuoasă a stadionului rămî- 
ne cu amintiri, totdecuna 
tulburătoare. Prezența lor, 
în timpul liber, în mijlo
cul tineretului sportiv este 
nu numai utilă pentru atle
tismul nostru, dar și un pri
lej de reconfortare pentru 
ei înșiși. Spunea cineva, și 
pe. bună dreptate, că „în 
mijlocul celor tineri rămîi 
și tu tînăr !"

Departe de mine gîndul 
să fac cuiva vreun reproș. 
Mă gîndesc, însă, ce in
fluență tonică ar avea pre
zența în mijlocul tinerilor 
atleți de la Dinamo Bucu
rești a lui ILIE SAVEL, de

nenumărate ori campion 
național, international și 
balcanic la 400 m plat și 
garduri, probă în care re
zultatele noastre sînt mat 
mult decît modeste.

ALEXANDRA SICOE de
ține și astăzi, după 13 ani, 
recordul probei feminine 
în alergarea pe 400 m. Cit 
de frumos ar fi ca tocmai 
ea să le ajute pe tinerele 
atlete clujene sâ-i întreacă 
„bîtrîna performanță* I

Desăvîrșttul stilist al tre
cerii gardurilor, VICTOR 
DUMITRESCU ar avea 
— cred — multe de îm
părtășit din experiența și 
măiestria sa recunoscută 
celor care se încumetă să 
facă primii pași în această 
dificilă probă de ritm și 
tempou.

Unde este vechiul 
rival și prieten 
TÎLMACIU, maestru 
al sportului, omul 
concurat cu egal

meu 
DUMITRU 

emerit 
care a 

. „.. succes 
pe distance de la 400 m 
la maraton ? Dar LUIZA 
ERNST, sprintera nr. 1 a 
tării în anii 1946—1950 ? 
N-ar putea să descopere 
încă o lolanda Balaș ?

Șirul, este. lung. Mi-aș 
îngădui sâ-i numesc aici 
pe ȘTEFAN PRISICEANU, 
ION BADICI, NICOLAE 
IVANOV, VIRGIL ZAVA- 
DESCU, VICTOR POP, ION 
și SIMION TOMA, GA
BRIEL GEORGESCU și ali
fia alții. Ajutorul lor ar fi 
de neprețuit, l-aș vedea actî- 
vînd, poate, nu numai ca 
antrenori sau instructori vo
luntari, dar măcar în corpul 
de arbitri, unde prezența 
unor oameni calificați este 
atît de necesară.

Și le fac, pe această cale, 
o invitație : DRAGI COLEGI 
Șl PRIETENI — LA START, 
CA ALTADATA I

Victor FIREA
fost campion și recordman 

national

DUMINICA, ora
;..SÂLA VIITORUL

De fapt denumirea de sală 
ni se pare, oarecum, impro
prie, spațiul de lucru (și une
ori de concurs) rezervat atle- 
tilor, în parcul sportiv „23 
August" din Capitală aducînd 
mai curînd cu un... coridor a- 
coperit, lung de 135 m și lat 
nu mai mult de 5 m. Pe a- 
ceastă suprafață lucrează 
foarte multe grupe, de diverse 
vîrste, clasificări și speciali
tăți, ceea ce face ca, in orele 
de vîrf, aglomerația să devină 
insuportabilă

Duminică, Ia ora raidului 
nostru fulger, se mai putea... 
respira Ia „Viitorul", pentru 
că se pregăteau numai elevii 
antrenorului Zaharia Ignișca. 

'Apoi au venit săritorii lui 
Constantin Dumitrescu, iar 
grupa lui Silviu Dumitrescu iși 
aștepta profesorul. Din moment 
în moment urmau să înceapă 
lecțiile atleții lui C-tin Nou- 
rescu, Georgeta 
Dinu Cristea.

Condițiile sînt, 
improprii, mai
lucrează pe diferite speciali
tăți atletice. Atunci devin a- 
proape inevitabile ciocnirile, 
căzăturile, opririle brusce din 
elan și... discuțiile intermina
bile dintre profesori.

Pînă la intrarea în
une a noii săli de atletism 
vecinătatea patinoarului, 
vor antrena in continuare 
nu numai copiii și juniorii ci
și speranțele olimpice, membri 
ai loturilor republicane. In a- 
ceaștă situație se pune pro
blema unei planificări rigu
roase. S-a constatat, de pildă, 
că sala este cel mai mult so
licitată între orele 15—18,30. 
Așadar, momentul de vîrf tre
buie extins pe o distantă de 
timp cu mult mai mare.

...SALA FLOREASCA II

Dumitrescu și

deci, cu totul 
ales cînd se

funcți- 
din 
se 

aici

La concurentă cu competiția 
din sala Steaua, la Floreasca 
a fost programată încă o com
petiție rezervată copiilor și 
juniorilor mici. Poate că iniția
tiva a fost stimulată și de pre- 
zumptiva vizită a „Reflectoru- 
ruhii", dar nu acesta este lu
crul cel mai important.

Duminică la ora 10 erau la 
Floreasca peste 400 de tineri 
din 12 cluburi și asociații spor
tive. Au făcut mișcare, au a- 
lergat, au cîștigat fără îndoială 
sănătate și au legat mai strîns 
prietenia lor cu atletismul.

Excelentă organizarea între
cerilor, concursul desfășurîn- 
du-se într-o ordine pînă acum 
de loc caracteristică competi
țiilor de copii și juniori. Spre 
bucuria tuturor s-au înregis
trat și cîteva rezultate promi
țătoare, ceea ce completează, 
desigur, succesul 
nifestații atletice.

Spunea cineva 
ieri la Floreasca 
că așa trebuie, de 
fapt, să se mun
cească. în loc de 
planuri de tot fe
lul și de ședințe 
interminabile — 
cit mai multe con
cursuri, în special 
pentru tinerii at- 
leti, pentru înce
pători.

Avea dreptate I

...SALA 
OINAMO

Ieri a fost ani
mație în Parcul 
sportiv Dinamo. 
Patinatorii, han- 
baliștii, trăgăto
rii, cicliștii și 
micii fotbaliști au 
evoluat fie 
concursuri, 
în antrenamente
le premergătoa
re competițiilor

acestei ma-

in 
fie

Mă aflam la 
Cluj, în 1966, pe 
vremea cînd se ri
dica sala de atle
tism din parcul 
sportiv „Babeș-Bo- 
lyai". Bucuria tine
rilor atleți clujeni 
și, în aceeași mă
sură, a antrenori
lor lor era de ne- 
descris. „In fine — 
îmi mărturisea 
maestrul emerit al 
sportului, Ion Moi
na, vom avea pir- 
tie liberă pentru a 
readuce' atletismu
lui clujean gloria 
de altădată. Tra
diția bogată a a- 
cestui sport va pu
tea fi reînviată".

în același spirit 
mi-au vorbit și alți 
iubitori ai atletis
mului din orașul 
de sub Feleac.

Numai că bucu
ria dintîi avea să 
se risipească repe
de. Sala din Cluj 
— cea mai mare 
din țară — n-a 
reușit, pînă acum, 
să adăpostească 
NICI UN CON
CURS ATLETIC. 
Nici măcar „ate
lierele" de lucru

are o

La ultimul gard, ordinea! 1. Niculina Hînda, 2. Marta Szatmarl (în prim plan). La sosire ordinea s-a inversat

pentru atletism
Sîmbătă a avut loo la Bra

șov inaugurarea săli! de atle
tism a clubului Steagul roșu. 
Sala are o lungime de aproa
pe 100 de metri, patru culoa
re de alergare șl spații pen
tru probele de sărituri. De 
menționat că în aceeași clă
dire mai există două săli de 
antrenament, dintre care una 
pentru haltere.

Iată șl cîteva rezultate în
registrate la primul concurs 
găzduit de sala Steagul roșu s 
FETE — 50 m: Olga Damian 
(St. r. Bv.) 6,8, Doina Mînzat 
(Șc. sp. Bv.) 6,9, Suzana Szat- 
marl (Sc. sp. Bv.) 7.0; 50 mg s 
Elisabeta Zekani (Șc. sp. Bv.) 
8,2, Vilma Gsorlc (Șc. sp. Bv.) 

■8,3, Doina Vldrlghinescu (Șc. 
sp. Bv.) 8,5, H. G. Elfriede 
Nicolaus (St. r. Bv.) 7,8 ; lun
gime : Vilma 
Olga Damian

Csoric 5,01, 
______ 4,94, Luminița 

Șelariu (î.ic. 1 Bv.) 4,92; BĂ
IEȚI — 50 m: Nicolae Pita 
(Tractorul Bv.) 6,1, Gheorghe 
Tănăsescu (Lie. 2 Bv.) 6,2, FIo- 
ria Grovu (Or. Victoria) 
50 mg: S. Patay (Lie. 2 
7,4, G. Bara (Tractorul 
7,4, Victor Bureș (Llo. 2 
7,5; lungime: V. Bureș 
E. Rotaru (Șc. sp. Mediaș) 
6,44; triplu: E. Rotaru 13,91.

6,21 
Bv.) 
Bv.) 
Bv.) 
6,47,

EUGEN BOGDAN, coresp.

In competiția juniorilor mici:

PRIVILEGIU FARA ECOU

Primul din seria principa
lelor concursuri pe teren a- 
coperit din actualul sezon, cel 
rezervat juniorilor mici, a 
prilejuit privitorilor aflați 
sub cupola sălii Steaua o se
rie de concluzii pozitive și 
interesante.
• La startul întrecerilor 

au fost prezenți 190 de re
prezentanți ai tinerei genera
ții de atleți (între care 84 
de fete) din Capitală și din 
majoritatea regiunilor țării,

vor întârzia să-i che- 
start.

ce nu 
me la

Dar atleții ?
La ora 10, sala de atletism 

era pustie. O parte dintre 
atleții clubului din șos. Ște
fan cel Mare se află la Pre
deal — pentru pregătiri de 
iarnă, iar alta a fost prezen
tă în sala Steaua la concurs. 
Chiar și pustie, sala de atle
tism Dinamo ne-a interesat.

De cîteva zile, acolo se lu
crează intens. A fost turnat 
un pat de beton pe care, în- 
cepînd de joi, se va așterne 
un strat de tartan. Este vor
ba .de o compoziție realizată 
în trei variante de ing. XOAN 
PETRIȘ. Experimental, noua 
pistă va fi pusă la dispoziția 
unui mare număr de atleți 
(sprinteri și săritori) pentru 
a i se vedea rezistența. Apoi, 
în funcție de rezultatele ob
ținute, prima compoziție de 
tartan realizată în țara noas
tră va primi „certificatul de 
calitate".

chiar și din acelea în care 
nu există încă nici un fel de 
sală pentru practicarea atle
tismului în timp de iarnă. 
Singurii absenți au fost ju
niorii hunedoreni care au to
tuși o sală, podită cu parchet, 
care ar putea fi folosită și 
pentru nevoile acestui sport I
• Marea majoritate a com

petitorilor au lăsat specialiș
tilor o impresie bună prin 
gabarit și prin unele calități 
native, (dar încă prea puțin 
șlefuite). Am văzut fete și 
băieți de 15—16 ani, înalți și 
bine făcuți, destul de înde
mânatici și degajați, cu alură 
de veritabili atleți. încep să 
se vadă roadele unei mai a- 
tente munci de selecție din 
partea antrenorilor. în ceea 
ce ne privește vom fi mai 
mult decît bucuroși să putem 
nota, peste cîțiva ani, evolu
ții la un înalt nivel a celor 
mai mulți dintre participan- 
ții de sîmbătă și duminică, 
de la „Steaua". Stă în puteri
le antrenorilor ca majorita
tea acestor juniori să rămînă 
devotați atletismului, să iu
bească acest sport atît de fru
mos, să fie călăuziți cu price
pere pe drumul — nu totdea
una neted — al marilor per
formanțe.

Consemnăm asaltul pe 
atleții provinciali l-au 

pentru primele locuri, 
cele 11 probe ale con-

care 
dat
Din 
cursului, juniorii și junioa
rele din provincie au ieșit

START

I

învingători de 7 ori, bucureș- 
tenilor nerevenindu-le satis
facția victoriei decît la lun
gime și greutate, băieți, la 50 
m și înălțime fete.

© Ni se pare semnif’cativ 
faptul că cei mai mulți dintre 
cîștigătorii acestui concurs 
sînt elevi ai unor antrenori 
tineri sau chiar foarte tineri : 
Ionel Ciotea din Tg. Mureș, 
Petre Naghi din Cluj, Ion 
Smîdu din Ploiești, Gunther 
Ahrend din Sibiu, Octavian 
Enescu, Eugen Răducănescu, 
Georgeta Palade, Dan Sera
fim din București, Siegfried 
Becker din Timișoara. Le do
rim acestor antrenori, ca și 
colegilor lor, să persevereze 
și să nu considere că și-au 
făcut datoria pînă ce rezulta
tele elevilor lor nu vor avea 
și strălucirea valorii interna
ționale.

® Bine pusă la punct, cu 
o pistă de calitate, — sala 
clubului Steaua.

• în cele două zile de în
treceri arbitrii au înregistrat 
10 recorduri de juniori mici, 
dintre care 5 egalate. Iată-le: 
BĂIEȚI: 50 m: Gh. Ghițea 
și Vasile Majdic 6,1 ; 50
mg: D-tru Scrab 7,4 și Lo- 
rant Tdrok 7,2; lungime: Cos
te! lonescu 6,61 m; FETE: 
50 mg: Marta Szatmari 7,7; 
înălțime: Elvira Crețu, Zoia 
Moldovan și Doina Prăzaru

IUy

Se întîmplă, foarte adesea, 
ca pentru excelente rezol
vări ale unor complicate 
probleme de analiză mate
matică, profesorul să scadă 
nota elevului care — în 
enunț — a făcut mai multe 
greșeli de gramatică. Pen
tru că scrierea corectă, cu
noașterea cit mai profundă 
a limbii române este condi
ția de bază a pregătirii 
multilaterale.

Transpusă pe plan sportiv, 
această cerință sine qua non 
iși reclamă împlinirea cu 
deosebire în lumea atletis
mului. Și iată de ce. In 
timpul studiilor, toți stu
denta Institutului de Cul
tură Fizică — INDIFERENT 
DE SPECIALIZARE — ur
mează un bogat program de 
pregătire atletică. Este, de
sigur, în raport cu alte 
sporturi, un privilegiu — 
din atîtea motive binecunos
cute — pe deplin meritat. A- 
ceasta înseamnă că fiecare 
profesor de educație fizică, 
fie el specializat în baschet, 
sporturi nautice, gimnastică,

handbal ș.a. are, implicit, 
șl o solidă calificare atletică.

Dăinuie însă — nu în
țelegem de ce! — concepția 
potrivit căreia de atletism 
trebuie să se ocupe numai 
profesorul de educație fizică 
cu specializare în acest 
sport. De aici, nu numai 
lipsa oricărui sprijin la di
mensionarea corespunzătoare 
a activității atletice în toate 
regiunile, ci și ignorarea sau 
excluderea totală a elemen
telor caracteristice ale aces
tui sport, în selecționare și 
pregătire. De aceea, desigur, 
apar în diferite formații 
sportivi bine pregătiți din 
punct de vedere tehnic, dar 
care se sufocă după un 
sprint prelungit.

FĂRĂ ATLETISM NU SE 
POATE I Ce-ar fi ca — ur- 
mînd exemplul profesorului 
de matematică amintit — 
profesorul de educație fizică 
(repetăm, indiferent de spe
cializare) să vegheze, în 
paralel cu rezultatele de 
moment, la cultivarea și 
dezvoltarea calităților atleti
ce la toți sportivii ?

1,55; greutate: Maria 
14,85.

GREȘIT •••

Elvira Crețu (Șc. sp. 2 Buc.), câștigătoarea 
săriturii in înălțime

Știute sau neștiute (de federa
ția de specialitate), ungherele lu
minate de „Reflectorul" nostru au 
descoperit mai multe starturi gre
șite în rezolvarea unor importante 
probleme ale atletismului nostru. 
Iată doar cîteva...

a Pregătiri Intense în lotul 6- 
limpic. Planuri, antrenamente, 
căutări. Totul — așa cum o cere 
stadiul actual al performanțelor 
în întreaga lume — pe temei
nice fundamente științifice. De 

. fapt, nu totul pentru că — de ne
conceput — la ora actuală lotul 
olimpic este lipsit de medic ! 
Cum sînt rezolvate, în aceste con
diții, atît de dificilele aspecte ale 
pregătirii, indisolubil legate de o 
foarte calificată asistență și în
drumare medicală ?

Este regretabil că lucrurile stau 
așa cum stau.

® Acum, mai mult ca orlcînd, 
atletismul are nevoie de toate 
forțele sale și — poate — în pri
mul rînd de pasiunea, munca șl 
devotiunea tuturor antrenorilor.

Aflăm însă — cu neplăcută sur. 
prindere — că Ia o recentă șe
dință a comisiei orășenești, an
trenorul Th. lonescu de la Clu
bul sportiv școlar din București 
își exprima părerea că „Cine lu
crează pentru atletism o face (nu 
știm cit I) doar din pasiune pen
tru că tehnicienii nu sînt nici în
țeleși, nici sprljinifi, nici stimu
lați In activitatea lor".

Nu de mult, Edith. Treybat de
clara unui redactor al ziarului

00000 de lei arunca fi
Ea a căzut 
pe linia de 
Noroc că a- 

nu se putea

pe
unor cluburi 
localitate, ale 

■ studențești

ale 
din ’ 
celor 
îndeosebi. Neavind 
prevăzută și o in
stalație de încăl
zire, sala n-a putut 
fi folosită pe timp 
de iarnă. Este 
foarte adevărat că 
și în asemenea 
condiții s-au găsit 
temerari (nu știu 
dacă termenul este 
tocmai potrivit) 
care au condus an
trenamente la... 
minus 15 grade, în 
sală temperatura 
fiind, deseori; mai 
scăzută decît sub 
cerul liber. Unul 
dintre aceștia a 
fost și profesorul 
Marian Fășeălău. 
Urmarea: a stat 
în spital, cu o du
blă pneumonie, mai 
bine de 4 sftptă- 
mîni...

Cum a fost po-

apele

lo
ca 

din 
or-

o 
cu 
DE

sibil să scape din 
vedere un aseme
nea detaliu ?

Din explicații 
culese la fața 
cului, rezultă 
sala, ridicată 
fonduri alocate
ganelor sportive 
clujene, a fost tre
cută în patrimoniul 
clubului sportiv 
Universitatea. Din 
partea acesteia, o 
singură obligație : 
aceea DE A 
COMPLETA 
INSTALAȚIA 
ÎNCĂLZIRE.

Dar, o asemenea 
lucrare n-a fost 
făcută. Pînă la ur
mă, la insistențele 
C.R.E.F.S.; clubul 
Universitatea Cluj 
s-a hotă rit să în
tocmească un de
viz. Nu s-au găsit, 
Insă, fonduri pen
tru acoperirea chel-

Someșului!?
tuielilor. Atunci a 
intervenit federa
ția de specialitate : 
a alocat, din fon
durile ei, suma ne
cesară pentru în
călzire. Se părea 
că povestea se va 
încheia aici.

Iată, însă, 
constructorii au 
clinat valoarea 
vizului, cerînd 
tocmirea 
sumele
în primul 
erau cu 50 
mai mici 
cheltuielile,
astfel de situație 
se impunea o su
plimentare. Cine 
trebuia să o facă ? 
Evident, beneficia
rul, clubul sportiv 
Universitatea Cluj. 
Dar, clubul n-a gă
sit un articol de 
încadrare a unei a- 
semenea suplimen
tări !? Și, așa, ia-

că 
de- 
de- 
în-

altuia *, 
prevăzute 

deviz 
la sută 

decît 
într-o

răși a fost lăsată 
baltă lucrarea...

între timp a in
tervenit un alt ne
caz. Plafonul, con
struit din prefabri
cate, a început să 
cedeze, fie din lip
sa unui sistem de 
încălzire, fie din 
cauza proastei ca
lități a materia
lelor (poate și din- 
tr-un motiv, și din- 
tr-altul; deocam
dată nu s-a ajuns 
la o concluzie). în- 
chipuiți-vă, deci, 
că bucăți de tencu
ială și ciment de 
diferite dimensiuni, 
se desprind din 
tavan, făcînd sala 
inutilizabilă. Ulti
ma mostră de a- 
cest gen — aflată 
la administrația 
parcului sportiv — 
are o greutate de 
aproape 3 kilogra-

me 1 
chiar 
start, 
colo
afla nimeni!...

Iată, pe scurt; 
odiseea noii săli de 
atletism din Cluj, 
pentru care s-au 
cheltuit nu mai pu
țin de 800 000 de 
lei (!!?). Și este de 
necrezut cum sub 
ochii noștri se nă- 
ruiește o construc
ție care nici măcar 
n-a fost dată ofi
cial în folosință. 
Sub plapuma nepă
sării, a lipsei de 
pasiune (să nu se 
supere tovarășii 
din conducerea 
clubului sportiv 
Universitatea Cluj, 
dar așa este) și — 
fără dubiu — a lip
sei de răspundere, 
800 000 de lei curg 
pe apele Someșu
lui. Este o situație 
de netolerat, a că
rei rezolvare nu 
mai comportă nici 
un fel de aminări. 
Din 1966 și pînă 
astăzi, au trecut 
mai bine de doi 
ani. Cit să mai 
așteptăm ?

nostru că, probabil, o să se lase 
de atletism pentru aceleași moti
ve. Ca și antrenorul giurgiuvean 
Ion Banu ș.a.

Ce se petrece, tovarăși din fe
derația de atletism ?
• Trei microportrete : Virginia 

Bonei — recordmană de junioare 
Ia săritura în înălțime (1,73 m) ; 
Șerban loan — recordman de ju
niori și co-recordman de seniori 
la înălțime băieți (2,11 m) ; Ale
xandrina Stoenescu — campioană 
republicană de junioare, 1,71 m 
cel mal bun rezultat la aceeași 
probă. Toți acești trei sportivi cu 
rezultate dc valoare și — mai ales 
— cu perspective de real progres 
sînt elevii inimosului antrenor 
Constantin Dumitrescu. Modest ca 
întotdeauna, acesta nu... lnoportu- 
nează federația cu fel de fel de 
cereri, pe care de fapt poate ar 
trebui să le formuleze. A „îndrăz
nit" acum cîteva zile să ceară o 
repartiție — o simplă repartiție — 
pentru cinci perechi de pantofi 
cu cuie. Pentru antrenamente și 
competiții (în țară și peste ho
tare).

Tov. FI. Laslău, secretar general 
adjunct al federației de specia
litate batea Ia mașină niște ta
bele. O singură clipă a ridicat 
capul : „Trebuie să venițt cu toții. 
Nu o să stau după fiecare!..." 
Antrenorul C. Dumitrescu a ple
cat și a tratat apoi direct cu... 
cizmarul !

• Cele mal bune performanțe 
ale prăjinîștilor ne-au dat cîteva 
speranțe ; Astafel 5.03 m — record 
național, Piștalu 4,85 m — cam
pion național, Ivan 4,60 m — cam
pion și recoTdman de juniori.

Ziceam că bine pregătiți de cei 
mai buni antrenori' specializați 
pentru această probă a curajului 
și spectaculozității, tinerii atleți 
Vor cîștiga, fără îndoială, mulți 
centimetri în pasionanta întrecere 
cu ștacheta. Dar...

Antrenorul (federal) Gh. Ztm- 
breșteanu — un excelent specia
list — nu mai are posibilitatea să 
se ocupe direct de pregătirea pră- 
jintștilor. Un timp, atleții au lu
crat singuri. Apoi, o mă
sură binevenită — repartizarea 
profesorului Traian Ntcolau — 
fostul campion național de ju
niori. Rezultate foarte bune în 
pregătire și la concursul de sală. 
Si totuși — cînd lucrurile păreau 
să intre pe făgașul firesc — se 
anunță că în locul prof. Tr. Ni- 
colau se va ocupa de pregătirea 
prăjinîștilor prof. D. Berbecaru. 
Antrenorul cere explicații. Atleții, 
la fel. Nimeni nu primește însă 
nici un răspuns.

*
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ANTRENORI DE ATLETISM, 
salariați al cluburilor și asocia
țiilor sportive, ai școlilor spor
tive etc. Un număr mare, pe 
care l-am dori și mai mare. 
Dar, sub jetul de lumină al re
flectorului a mai apărut o cifră : 
10. Aceasta reprezintă cu aproxi
mație NUMĂRUL ATLEȚILOR 
CE AU ȘANSE REALE DE 
A SE... VEDEA PE STADIO
NUL OLIMPIC DE LA CIUDAD 
DE MEXICO în această toamnă. 
Raportul dintre numărul antre
norilor și cel al atleților „can
didați" (30 la 1 !) este îngri
jorător. Cineva ne spunea că 
în S.U.A. s-ar putea să existe 
100 de antrenori la un atlet 
participant la J.O. Perfect ade
vărat. Dar S.U.A. prezintă la 
Ciudad de Mexico — ca și la 
Helsinki, Melbourne, Roma și 
Tokio — echipe de atletism 
complete (cite 3 sportivi de 
probă) și. la nevoie ar mai pu
tea constitui încă două-trei 
nituri de valori apropiate.

Așa stînd 
evident că 
trenorilor de 
țara noastră 
deosebi, calitatea activității

lor — lasă mult de dorit. Ei 
se mulțumesc să prezinte tne- 
todiștilor aflați în control o sta
tistică a numărului mare de 
sportivi pe care-i au în pre
gătire (poate că s-a greșit pre- 
tinzîndu-li'-se să aibă în supra
veghere grupe numeroase de 
atleți), însă la capitolul per
formanțe vorbesc doar despre... 
perspective. N-am auzit pînă 
acum despre nici o țară care 
să fi trimis la marile concursuri 
atletice echipe de perspectivă. 
Se simte nevoia materializării 
acestor perspective mai ales 
pentru faptul că ele se mențin 
la stadiul promisiunilor de ani 
și ani. Doar așa vom putea 
spune în viitor că nu sînt prea 
multi antrenori care primesc 
salarii și prea puțini atleți care 
fac performanțe de valoare in
ternațională.

V

gar-

lucrurile, 
activitatea 

atletism 
— Și.

este 
an
din 
în-
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A

SĂ AMiNĂM PlNĂ LA PRIMĂVARĂ

Cîteva starturi greșite, ca să 
rămînem în terminologia atletis
mului. Aceasta ne obligă să amin
tim însă că în caz de repetare ur
mează descalificarea. Ne-ar părea 
rău...

PREGĂTIREA
După absolvirea Institutului 

de Cultură Fizică, în toamna 
anului trecut, am fost reparti
zat la Școala sportivă nr. 2, 
urmînd să mă ocup de arun
cători. Unde să-i caut, unde 
să-i găsesc ? Am colindat prin 
școli, am cerut sprijinul unor 
profesori, colegi, am bătut car
tierele Dudești și Balta Albă, 
îmi trebuiau tineri cu posibili
tăți pentru probele de aruncări. 
Din cei mulți pe care i-am vă
zut și i-am pus la încercare, am 
ales cîțiva. cărora le întrevăd 
perspective. Doi dintre aceștia, 
Petre Glăveanu și Nicolae Pană 
— după o pregătire nu prea 
îndelungată — s-au clasat pe 
primele locuri la un recent 
concurs de sală pentru juniorii 
mici.

Ce 
micii 
punct 
bine dotați și mulțumitor pre
gătiți, în schimb, în ce privește 
tehnica, lucrurile stau foarte 
slab. Un paradox : pînă la con
cursul amintit, acești doi tineri 
nici... nu puseseră mîna pe 
greutate. Pentru că, de cînd a 
început vremea

aș putea să spun despre 
mei elevi ? Dacă din 
de vedere fizic ei sînt

TEHNICĂ ?

Reflectorul nostru a surprins un moment de 
iarnă din viața atletismului românesc. Re- 
strîns la dimensiunile liliputane ale sălilor 
(insuficiente ea număr, suprafață si amena
jări) atletismul hibernal este încă, din păcate, 
mezinul activităților competiționale.

Și totuși, in această duminică, amatorii 
„sportului pur" au beneficiat de un program 
mai bogat ca oricînd. La București, în sălile 
Steaua și Floreasca, la Brașov, în' noua sală 
inaugurată cu acest prilej, la Ploiești și poate 
și în alte locuri, au. răsunat comenzile starte- 
rilor. Inițiativa trebuie salutată și... continuată.

Și totuși, atletismul nu trebuie redus iarna

_■___iz/„Retle<rtorui rămin
rea, ne-am

i iuo iinVM ■
mutat pregătirea în sala Viito
rul, de la centrul „23 August", 
unde — însă — nu se fac a- 
runcări cu greutatea, ci doar... 
imitări ale mișcărilor specifice, 
cu mingea medicinală. Ceea ce 
este cu totul altceva. Procedîn- 
du-se astfel, nu poate fi vorba 
de însușirea unei tehnici, chiar 
și elementare, de aruncare.

în ce privește locul de antre
nament, situația aruncătorilor 
bucureșteni, începători și avan
sați, nu este așadar, rezolvată, 
în sala Steaua, ca și la Viito
rul, nu se fac aruncări iar cele 
cîteva ore de la Floreasca 
(miercurea și sîmbătă diminea
ța) sînt total insuficiente pen
tru a remedia o situație dificilă, 
mai ales că în același timp sînt 
programate acolo și antrena
mentele săritorilor. Ce e de fă
cut ?

prof. Dan SERAFIM
N.R. Din cîte știm, la centrul 

,,23 August" există o sală pen
tru experimente, dotată cu o 
plasă specială care oprește 
greutatea. Ne gîndirn că n-ar 
fi, poate, rău ca această încă
pere să fie folosită de mai 
mulți aruncători din Capitală.

mereu în priză!
la competiții între patru pereți. Constatăm, 
totuși, că au trecut patru duminici din luna 
ianuarie și n-am avut încă prilejul să con
semnăm în coloanele ziarului rezultatele mă
car ale unei întreceri de cros. Care să fie 
explicația ?

Desigur, vorbind de atletism, ne vin în 
minte (indiferent de anotimp), multe din pro
blemele nerezolvafe ale acestei foarte im
portante ramuri de sport și care, de multă 
vreme, își așteaptă soluțiile! Unele dintre ele 
au fost atinse tangențial în pagina de față. 
Oricum, pentru atletism, „Reflectorul" rămîne 
mereu în priză 1



Campionatele mondiale de patinaj vifezS

TREI OLANDEZE
PE PODIUM Y

EDIJIA JUBILIARĂ A OLIMPIADEI ALBE

Un viraj de gheață al jJÎrtiei olimpice de bob de la Alpe d'IIuez

Pe gheață și zăpadă
KELLER — DIN NOU 39,5 

PE 500 M
ISABELLE MIR — ÎNVIN
GĂTOARE LA SAINT GER

VAIS

Alpe cT 
hoherilor români 

primele medalii olimpice ?

în cadrul concursului inter
național de patinaj viteză 
desfășurat la Inzell, sportivul 
vest-german Erhard Keller a 
egalat recordul mondial în 
proba de 500 m cu timpul de 
39,5. Recordul mondial oficial 
aparține sovieticului Grișin. 
Este pentru 
acest sezon 
vest-german 
rezultat.

a doua oară în 
cînd patinatorul 
realizează acest

UNIVERSIADA DE IARNA

internațională 
la Saint 
cu des- 

coborîre. 
sportivei

Competiția 
feminină de schi de 
Gervais a continuat 
fășurarea probei de 
Victoria a revenit 
Isabelle Mir (Franța), care a 
realizat timpul de 2 : 00,35. 
Ea a fost urmată de Annie

Filele pe care au fost scrise 
primele rinduri despre bobul ro
mânesc au îngălbenit de mult. 
Era prin 1909 cînd cîțiva teme
rari au organizat și au partici
pat la concursul inaugural. Anii 
au trecut insă și, treptat, acest 
sport a fost îndrăgit și practicat 
de tot mai mulți tineri, pe cit de 
entuziaști, pe atît de curajoși. 
România începe să se afirme pe 
plan internațional și cucerește 
confirmarea deplină în 1933 și 
1934, cînd echipajele Al. Papană
— D. Hubert (la Schreiberhau, în 
Germania) și, respectiv. Al. Frim
— V. Dumitrescu (la Engelberg, 
în Elveția) realizează perfor
manța mult visată de toți bo
berii din lume : ciștigarea lau
rilor de campioni mondiali.

După cel de al doilea război 
mondial, au trecut mulți 
ani pină ce sportivii ro
mâni au pășit din nou în pri
mele rinduri. Evenimentul s-a 
petrecut în 1963, cînd, cu prile
jul campionatelor mondiale de 
la Igls (Austria), Ion Panțuru și 
Gheorghe Maftei au cucerit „Cu
pa mondială a tineretului", ofe
rită celui mai tinăr echipaj par
ticipant la competiție.

Au mai trecut trei ani de Ia 
acest succes și la campionatele 
europene de la Garmisch-Par- 
tenkirchen, Panțuru, avîndu-1 
de astă dată frînar pe Niculae

Neagoe, se clasează pe locul VI, 
pentru ca în același an să ob
țină focui V Ia „mondialele" de 
la Cortina d’Ampezzo.

Anul 1967 a adus un triumf 
deplin hoherilor români. La 
campionatele europene de la 
Igls, Panțuru și Neagoe au ob
ținut medalia de argint, iar o 
săptămină mai tirziu, pe aceeași 
pistă, alături de Gheorghe Maf- 
tei și Petre Hristovici au urcat 
pe treapta cea mai înaltă a po
diumului.

în anul celei de a X-a ediții 
a Jocurilor Olimpice, boberii 
noștri au avut un debut destul 
de modest la europenele de la 
Sainl-Moritz : locurile 7 (Nedel- 
cu — Maftei), 12 (Panțuru — 
Neagoe) și 19 (Stoica — Hris
tovici) Ia echipajele de 2 per
soane, dar se revanșează peste 
o săptămină cind, la bobul de 
4 persoane, au ciștigat medalia 
de argint.

Acum, urmează marea con
fruntare de la Alpe d’Huez, unde 
cele trei echipaje românești de 
2 persoane și cel de 4 persoane 
vor încerca să realizeze ceea ce 
nu s-a reușit niciodată pină a- 
cum la Jocurile Olimpice : cu
cerirea unei medalii. Va fi des
tul de greu, dar nu și imposibil.

Proba de slalom special (fe
minin) din cadrul Universia
dei de la Innsbruck a fost 
cîștigată de sportiva ameri
cană Cathy Negel, studentă 
la Universitatea din Colora
do. Ea a totalizat în cele două 
manșe 100,19 sec., fiind ur
mată de Viki Jones (S.U.A.) 
— 104,59 și Christina Ditfurth 
(Austria) 107,13. Proba 
nină de slalom uriaș a 
nit senioarei sovietice 
Turunskaia cu 116,72. 
Tomoeri (România) s-a 
pe locul 25. Casapu și Neagoe 
au abandonat.

★
în turneul de hochei pe 

gheață al Universiadei de iar
nă, selecționata studențească 
a Cehoslovaciei a întrecut cu 
scorul de 9—3 (2—2, 3—1, 
4—0) reprezentativa Austriei.

femi- 
reve- 
lrina 
Judit 
clasat

ECHIPA DE HOCHEI A ITA
LIEI NU PARTICIPA LA J.O.

După cum transmit agen
țiile internaționale de presă, 
echipa Italiei nu va mai par
ticipa la campionatul de ho
chei pe gheață din cadrul O- 
limpiadei Albe de la Greno-

D. STANCULESCU

Meciuri pasionante în prima zi
(Urmare din pag. I)

sian — Lesai 0—2, Grinberg
— Krejec 2—0, Grinberg, A- 
vetisian — Lesai, Babiciuc 2—0, 
Grinberg — Lesai 2—1 (—14, 
12, 20), R.D. Germană — Ro
mânia 3—0 : Hovestadt — Ba
biciuc 2—0, Geissler — Lesai 
2—1, Hovestadt, Geissler — 
Lesai, Krejec 2—0 ; seria a 
Il-a: R.F. a Germaniei — 
România (tineret) 3—0: Simon
— Toma 2—0, Bucholz — Ivan
2— 0, Simon, Bucholz — M. 
Corodi, H. Corodi 2—0, Un
garia — România (tineret)
3— 2 : Papp — Ivan 1—2, 
Koczian — M. Corodi 2—1, 
Koczian, Papp — Ivan, M. 
Corodi 2—0, Koczian — 
Ivan 1—2 (—11, 17, —19),
Papp — M. Corodi 2—0 ; se
ria a IV : Anglia — Iugosla
via 3—2 : Wright — Pirc 2—0, 
Heaps — Ressler 0—2, Wright, 
Heaps — Pirc. Ressler 2—0, 
Heaps — Pirc 0—2, Wright — 
Ressler 2—0, Iugoslavia — 
R.P.D. Coreeană 3—0 ; echipe 
bărbați, seria I : U.R.S.S. — 
Ungaria 5—2, seria a Il-a: 
Iugoslavia — R.D. Germană 
5—1 ; seria a IV-a : Anglia — 
România (B) 5—1 : Hydes — 
Bodea 2—0, Johns — Luchian 
2—0, Neale — Sen ti vani 2—0, 
Hydes — Luchian 2—0, Neale
— Bodea 1—2 (16, —15, —21), 
Johns — Sentivani 2—1.

Rezultatele de după-amiază : 
echipe femei, seria I: R. D. 
Germană — U.R.S.S. 3—2. Cla
sament : 1. R. D. Germană 4 p, 
2. U.R.S.S. 3 p, 3. România (B) 
2 p; seria a Il-a : R. F. a Ger
maniei — Ungaria 3—0. Clasa
ment : 1. R. F. a Germaniei 4 p, 
2. Ungaria 3 p, 3. România (ti
neret) 2 p ; seria a IlI-a : Româ
nia (A) — Cehoslovacia 3—0 : A- 
lexandru — Polackova 2—0, 
Crișan — Pauknerova 2—1, Ale
xandru, Mihalca — Polackova, 
Pauknerova 2—1. Clasament: 1. 
România (A) 2 p, 2. Cehoslova
cia 1 p ; seria a IV-a : Anglia — 
R.P.D. Coreeană 3—0. Clasa
ment : 1. Anglia 4 p, 2. Iugosla
via 3 p, 3. R.P.D. Coreeană 2 p. 
Echipe bărbați, seria I : R.P.D. 
Coreeană — U.R.S.S. 5—4 : Kin 
Cian 
Nun 
Rian 
Cian
Rian
Nun Hoa — Eglitis 0—2, Iun Rian 
Von — Gomoskov 2—0, Klm 
Cian Hoa — Eglitis 2—1, Kim 
Nun Hoa — Zlenko 2—1, R.P.D. 
Coreeană — Ungaria 5—1. Cla
sament : 1. R.P.D. Coreeană 4 p. 
2. U.R.S.S. 3 p, 3. Ungaria 2 p ; 
seria a Il-a: Suedia — R. D. 
Germană 5—2, Iugoslavia — 
Suedia 5—0. Clasament: 1. Iu
goslavia 4 p, 2. Suedia 3 p, 3. 
R. D. Germană 2 p; seria a 
IlI-a: România (A) — R. F. a 
Germaniei 5—3 : Giurgiucă — 
Scholl 2—0, Covaci — Scholer 
0—2, Negulescu — Freundorfer 
2—0, Giurgiucă — Schâler 2—1, 
Negulescu — Scholl 1—2, Covaci

Clasament :

Doboși 2—0, Cehoslovacia
Clasament : 1. 

p, 2. Anglia 3 p, 
2 p.

tîrzii la care 
principalele 

după-amiază 
amănunte în

— Freundorfer 2—1, Negulescu
— Scholer 0—2, Giurgiucâ — 
Freundorfer 2—0.
1. România (A) 2 p, 2. R. F. a 
Germaniei 1 ,p ; seria a iV-a : 
Cehoslovacia — România (B) 
5—3 : Chmelik — Luchian 0—2, 
Fleisinger — Bodea 0—2, Stepa- 
nek — Doboși 2—0, Chmelik — 
Bodea 2—1, Stepanek — Luchian 
2—1, Fleisinger — Doboși 2—1, 
Stepanek — Bodea 1—2, Chme
lik
— Anglia 5—4. 
Cehoslovacia 4 
3. România (B)

Din cauza orei
s-au terminat 
meciuri de ieri 
vom reveni eu 
ziarul de mîine.

★
Programul de azi: de ia ora 

9: echipe iemei, semifinale: 
locurile 5—8: U.R.S.S. — Iugo
slavia și Ungaria — Cehoslova
cia, locurile 1—4: R.D. Germa
nă — Anglia și R.F. a Germa
niei — România (A), 
9—12: România (B) — R.P.D. 
Coreeană. învingătoarea aces
tui meci va juca finala pentru 
loc. 9—10 cu România (tineret). 
Ora 11: echipe bărbați1 semifi
nala loc. 5—8: U.R.S.S. — An
glia și Suedia — R.F. a Germa
niei, loc. 1—4: R.P.D. Coreea
nă — Cehoslovacia și Iugosla
via — România (A), ioc. 9—11: 
Ungaria — România (B), iar în
vingătoarea va susține finala 
locurilor 9—10, cu R.D. Ger
mană. Ora 17: finalele pentru 
locurile 1—11 (echipe 
Ora 19: finalele pentru 
1—11 (echipe bărbați).

locurile

femei), 
locurile

\

Ho — Zlenko 2—0, Kan 
Hoa — Gomoskov 1—2, Iun
Von — Eglitis 2—1, Kim 
Ho — Gomoskov 1—2, Iun
Von — Zlenko 0—2, Kan

ISABELLE MIR

Famose (Franța) — 2 :01,50 și 
Christi Haas (Austria) — 
2:02,47.

CUPA „TONY MARK" 
LA SCHI

în stațiunea de sporturi de 
iarnă de la Zell am See au 
continuat întrecerile competi- 
ționale de schi pentru cupa 
„Tony Mark". 'Proba de sla
lom special a fost cîștigată 
de Patrick Russell (Franța) 
cu timpul de 96”66/100.

CONCURS INTERNATIONAL 
DE SCHI ÎN BULGARIA

în ziua a treia competiției 
internaționale de schi pentru 
Cupa Rhodope", care se dis-

pută în stațiunea de la i’am- 
porovo, proba de slalom spe
cial a fost cîștigată de An- 
ghelov (Bulgaria), care a rea
lizat timpul total de 91,44. El 
a fost urmat în clasament de 
Helmut Hein (R.D. Germa
nă) 94,49 și BRENCI (ROMÂ
NIA) — 94.50. Kurt Gohn 
(România) s-a clasat pe locul 
7 cu 96,21.

DUPĂ DUBLA ÎNTÎLNIRE 
amicală de hochei pe gheață 
dintre echipele U.R.S.S. 
Suediei, care a avut loc 
Stockholm și s-a încheiat 
victoria oaspeților (5—3 
2—0), antrenorul echipei 
vietice Anatoli Tarasov a 
cut o declarație presei suede
ze. Printre altele el a spus 
că... „Echipele U.R.S.S., Sue
diei și Cehoslovaciei au cele 
mai mari șanse de a cuceri 
medalia de aur la Olimpiada 
de la Grenoble". El a subli
niat că „echipa S.U.A. este 
outsider și că echipa Cana
dei poate face un meci sau 
chiar două foarte bune, ca 
apoi să joace mediocru. Față 
de anii trecuți, hocheiștii ca
nadieni se prezintă mai slab".

FEDERAȚIA de hochei pe 
gheață a S.U.A. a definitivat 
lotul de sportivi care vor lua 
parte la întrecerile turneului 
olimpic de la Grenoble.

Lotul hocheiștilor americani 
cuprinde pe : Pat Rupp, Jim 
Logue (portari); Luis Nanne, 
Paul Hurley, Bob Paradise, 
Bob Gaudreau, Bruce Riutta, 
Don Ross, Craig 
(apărători); Jack 
Larry 
Jack Dale,
John Cuniff, Lenn Lilyholm, 
Larry Stprdhal și Herb Bro
oks (atacanți). Trei dintre 
aceștia (Pat Rupp, Don Ross 
și Herb Brooks) au participat 
și la Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck.

Selecționata americană va 
părăsi vineri New Yorkul.

Și 
la 
cu
Ș' 

so
fa-

Faulkman 
Morrison, 

Pleau, Tom Hurley, 
Doug Volmar,

$

Imaginea 
in poarta 
cuvîntul:

noastră vi-l înfățișează pe interul echipei Mac. Clesfield Fred Taberner, înscriind 
formației Fulham.
Fulham a ciștigat

Pină la urmă, insă, experiența și diferența de valoare și-au spus 
cu 4—2 Telefoto U.P.I.-Agerpres

Patru antrenori despre meciurile echipelor lor

Sferturile de finală ale C C. E. la fotbal
Evenimentul totbalistic cel 

mai important al săptămînii ce 
începe azi este reluarea me
ciurilor în „Cupa campionilor 
europeni". Întîlnirile din sfer
turile de finală (tur și retur) 
trebuie să se încheie pină la 
20 martie.

Partidele din sferturi se a- 
nunță deosebit de echilibrate:

VASAS BUDAPESTA— 
BENFICA LISABONA 
la 6 și 14 III.
REAL MADRID— 
SPARTA PRAC.A 
la 6 și 20 III.
EINTRACHT BRAUN
SCHWEIG-
JUVENTUS TORINO 
la 31 I și 28 II.
MANCHESTER UNITED— 
GORNIK ZABRZE 
la 28 II și 13 
în dorința de 

titorilor cîteva 
aceste jocuri,

III.
a prezenta ci- 
păreri despre 

ne-am adresat

A

0 DEMONSTRAȚIE DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ
Campionatele europene de pa

tinaj artistic au avut drept epi
log, ieri seară, la Văsteras in 
Suedia, tradiționala demonstra
ție. Pe scena de gheață a sălii 
Rocklunda și-au dat întîlnire 
medaliații și protagoniștii celor 
patru probe clasice, din rîndul 
cărora a lipsit doar Emmerich 
Danzer, „patina nr. 1“ a Euro
pei și a lumii. Mulți dintre de
monstranți au oferit celor 6 000 
de spectatori — ca, de altfel, și 
nouă, celor care am urmărit e- 
voluțille lor în fața televizoare
lor — compoziții noi, variate și 
pline de inspirație. S-au bucurat 
de o bogată recoltă de aplauze 
ex-campioana europeană Ga
brielle Seyfert, plină de tem
perament și neobosită în multi
plele sale apariții, perechea so
vietică Tatiana Moskvina — A- 
leksei Mîșkin „medalia de ar
gint” — surpriză a competiției, 
eternul deținător al locului se
cund la simplu bărbați — aus
triacul Wolfgang Schwartz, cu
plul soților Buck sau Glockshu- 
ber — Danne și Hauss — Haf
fner... Demonstrația a fost În
cheiată cu brio prin seria cam
pionilor : dansatorii Diana Tow-

Ier — Bernard Ford, imbatabili 
ca omogenitate și simț ritmic, 
Hanna Maskova, la fel de gra
țioasă și, în plus, mal sigură pe 
mijloacele tehnice, faimoasa pe
reche Ludmila Belousova — 
Oleg Protopopov, atît de aproa
pe de perfecțiune.

Acum, sintem în măsură să 
vă comunicăm și lista celor mai 
bune patinatoare europene la 
simplu femei, ultima probă a 
întrecerilor : 1. Hanna Maskova 
(Cehoslovacia) 2 215,9 p. 2. Ga
brielle Seyfert (R. D. Germană) 
2174,9 p, 3. Beatrice Schuba 
(Austria) 2 143,2 p, 4. Zsuzsa Al- 
massy (R. P. Ungară) 2116,7 p, 
5. Sally Anne Stapleford (An
glia) 2 043,8 p, 6. Elena Șceglova 
(U.R.S.S.) 2 045,8 p. Reprezentan
ta noastră. Elena Moiș, a reușit 
să recupereze trei locuri (in 
urma evoluției sale mai bune la 
figurile libere) și s-a clasat pe 
locul 21 din 25 de concurente.

lată și un clasament neoficial 
pe medalii: 1—2. Austria și An- 
glia, 3 (cite un aur, argint și 
bronz), 3. U.R.S.S. 2 (aur, ar
gint), 4. Cehoslovacia 2 (aur, 
bronz), 5. R.D.G. 2 (argint, 
bronz).

— prin intermediul corespon
denților noștri — unor antre
nori ai echipelor calificate 
sferturile de finală

VACLAV JEZEK 
(SPARTA PRAG Ai

„Unii suporteri din Cehoslo
vacia afirmă că meciul cu Real 
Madrid va aduce o nouă dez
iluzie iubitorilor de fotbal din 
țara noastră. Eu nu împărtă
șesc acest pesimism și vă 
spun de ce. Mă bucură nespus 
că sorții au programat o întil- 
nire cu renumita formație spa
niolă. Nicicînd, un meci în 
compania unui adversar de va
loare nu poate aduce deziluzii. 
A fi învins de o echipă mare 
nu este 
rie îți 
cinste, 
fotbalul 
șinoasa 
natul 
le-am început Ia 2 ianuarie. 
De Ia antrenamente lipsesc 
cinci jucători — aflați în tur
neu în America de Sud — și 
aceasta constituie, firește, un 
serios handicap. Sper însă că 
aceștia se vor întoarce sănă
toși și bine pregătiți în urma 
numeroaselor jocuri susținute 
peste Ocean. Programul 
tru prevede efectuarea 
turneu în sudul Europei, 
care vom întîlni în cele 
manșe pe Real Madrid *

RUDOLF IL1OVSZKI 
(VASAS BUDAPESTA)

„Mă preocupă pregătirea 
iormației mele, care în finalul 
campionatului maghiar a avut 
o comportare mai slabă. în ca
drul pregătirilor vom efectua 
un turneu în America de Sud. 
Nădăjduiesc în restabilirea lui 
Mesztfly — de mal multă 
vreme accidentat. Contez în 
mod deosebit pe Farkaș, Ihasz, 
Bakos, Molnar șl Puskas, spe- 
rlnd totodată în acomodarea 
jucătorului Menczel, recent 
transferat de la Tatabanya"

HERIBERTO HERRERA 
(JUVENTUS)

„în condiții normale de joc 
nu mi-ar fi teamă de Eintracht, 
deși în sferturile de finală ale 
„C.C.E." nu mai poate fi vorba 
de adversari slabi, dar acum, 
gerul și zăpada reprezintă ob
stacole dificile. Pentru noi, 
italienii, un meci desfășurat pe

în

o rușine, iar o victo- 
aduce o deosebită 

Dorim să reabilităm 
cehoslovac (după ru- 
eliminare din campio 
european). Pregătirile

nos- 
unui 
după 
două

Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezolanu 23—25.

frig și pe un teren înghețat 
este foarte dificil. Din acest 
punct de vedere jucătorii 

vest-germani au un avantaj : 
sint obișnuiți să joace pe 6 
temperatură scăzută, element 
care ar putea să le aducă chiar 
calificarea. Mă bucură însă 
faptul că în ultimele etape 
ale campionatului italian 
catorii mei au arătat o 
dentă revenire de formă".

ju- 
evi-

ani,

Z. KALOCSAI 
(GORNIK ZABRZE) 

„în urmă cu cîțiva 
echipa Gornik Zabrze a p Tnn
nu mai puțin de 8 goluri de 
la formația engleză Tottenham. 
Acum, în compania unei alte 
formații britanice, Manchester 
United, această catastrofă nu 
se va mai repeta. Jucătorii pe 
care îi antrenez sînt mai bine 
pregătiți și alcătuiesc un lot 
omogen. Pentru meciul retur 
îmi pun speranțe și în încu
rajările publicului, ale celor 
90 000 de suporteri care își 
vor susține formația favorită, 
așa cum au făcut-o și în me
ciul cu Dinamo Kiev. O victo
rie repurtată în fața lui Man
chester United ar constitui 
cel mai mare succes al fotba
lului polonez”.

telaxrariiotelBfon
ÎN CADRUL UNUI CON
CURS DE ATLETISM PE 
TEREN ACOPERIT, LA AL
BUQUERQUE, americanul 
George Woods a realizat în 
proba de aruncarea greutății 
20,20 m (cea mai bună per
formanță mondială a sezonu
lui). Cel mai bun rezultat din 
lume pe teren acoperit apar
ține compatriotului său Neal 
Steinhauer cu 20,67 m. Mei 
Pender a cîștigat, în mod sur
prinzător, proba de 60 yarzi 
realizînd timpul de 6,0. El 
l-a învins pe marele favorit 
Jim Hines. Roy Hicks a fost 
cronometrat în cursa de 60 
yarzi garduri cu timpul de 
7,0. x

Formidabila tripletă olandeză la patinaj viteză feminin t de la 
stingă la dreapta, Stien Kaiser, campioană mondială absolută, 
Ans Schut, medalie de - - - -argint și Carry Geyssen, 

de bronz

Dominind cu autoritate 
bele de 1 500 m și 3 000 
clasindu-se în imediata apropie
re a învingătoarelor în celelalte 
două (500 m și 1 000 m), pati
natoarele olandeze au reușit 
performanța de a ocupa primele 
trei locuri la multiatlon în ca
drul campionatelor mondiale, 
disputate simbătă și duminică 
pe Stadionul Olimpic din Hel
sinki.
dială 
anul
KAISER cu 195,50 p, pe locurile 
următoare situindu-se Ans 
Schut — 197,17 și Carry Geyssen

pro
mt și

Titlul de campioană mon- 
absolută a revenit, ca și 
trecut, sportivei STIEN

medalie

Kauniste 
Mustonen

— 198,16 p. Lasma 
(U.R.S.S.) — 198,684 p, 
(Finlanda) 198,700 p și Ludmila 
Titova (U.R.S.S.) 198,800 com
pletează tabelul primelor șase 
clasate. Iată rezultatele înregis
trate pe probe: 3 000 m — Schut 
5:04,8, Kaiser 5:08,7, Kaia Mus
tonen 5:14,8 ; 1 500 m — Kaiser 
2:06,4, Schut 2:08,4, Geyssen 
2:09,8 ; 1 000 m — Titova 1:34,5, 
Kaiser 1:35,0, Geyssen 1:35,1. 
Reamintim că proba de 500 m 
disputată simbătă s-a incheiat 
cu victoria patinatoarei sovieti
ce Ludmila Titova, cu rezultatul 
de 46,2.

FRED ANTON MAIER
CAMPION AL EUROPEI...

;..ȘI DUBLU RECORDMAN MONDIAL
Anticipările noastre din pano

ramicul de sîmbătă s-au confir
mat doar pe jumătate : au fost 
înregistrate noi recorduri pe ta
bela celor mai bune performan
țe mondiale. Autorul lor este 
patinatorul norvegian FRED 
ANTON MAIER, cîștigător. al 
probelor de 5 000 m și 10 000 m 
din cadrul campionatelor euro
pene desfășurate la Oslo 
7:41,7 și, respectiv, 15:20,3).

Avînd o comportare de 
samblu valoroasă, sportivul

(cu

an- 
nor-

vegian intră în posesia titlului 
de campion al Europei, cu rezul
tatul de 177,318 p, urmat de so
vieticul Matusevici — 177,780 p 
și Thomassen (Norvegia) 177.968.

Proba de 1 500 m a fost eiști- 
gată de Matusevici cu 2:04.5, iar 
cea de . 500 m, desfășurată ieri, 
de Zimmermann (R.F.G.) — 41,0.

Inexplicabil de slab au evo
luat patinatorii olandezi Schenk 
și Verkerk, cotați cu șanse mari 
în această competiție.

Ieri, in C.C.E.

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAUA Șl DINAMO
Învingători la Istanbul și belgrad

Debutînd ieri, peste hotare, 
în edifia 1968 a „C.C.E.” la vo
lei, echipele noastre masculine 
Steaua București și Dinamo 
București au terminat învingă
toare întîlnirile susținute în 
cadrul turului optimilor de fi
nală ale competiției, la Istanbul 
și la Belgrad. La Istanbul, 
Steaua a dispus cu 3—0 (4, 2, 
7) de Galatasaray, iar la Bel
grad, Dinamo a întrecut cu 
3—1 (4, —14, 13, 12) pe Parti
zan. Rezultatul meciului pro
gramat pentru duminică la 
Tel Aviv, tot în cadrul turului 
optimilor de finală ale „C.C.E.”, 
între echipa noastră feminină 
Dinamo București și Hapoel 
Hamapil, nu ne-a parvenit pină

la închiderea ediției. Returul 
întîlnirilor de ieri: la Bucu
rești, joi 8 februarie.

R. 0. GERMANA
VASAS 3-3

SANTIAGO DE CHILE 28 
(Agerpres). — Turneul orto
gonal de la Santiago de Chi
le a programat meciul dintre 
selecționata R. D. Germane și 
formația maghiară Vasas Bu
dapesta. Disputată în prezen
ta a 50 000 de spectatori, par
tida s-a 
3—3,

• La 
„Cupa 
de Sud", La Plata a învins pe 
Independiente cu 4—2 (2—1).

terminat la egalitate :

Buenos Aires, în 
campionilor Americii

ITALIA: Francezul Combin (Torino) - golgeter
Prin victoria obținută dumi

nică în deplasare. în dauna Flo
rentinei (scor 2—0 : autori : Pra- 
tl și Rivera), Milan s-a distan
țat la 4 puncte de plutonul ur
măritoarelor și păstrează, în 
urma celor două puncte pier
dute de Inter la masa verde, 
un avans de 7 puncte față de 
formația lui Herrera. In etapa 
de duminică Inter a învins pe 
Mantova cu 3—0 (au marcat To- 
meazzi — autogol și Bedin — 2); 
Torino a surclasat pe Brescia : 
5—0 (Moschino — 2, Combin — 
2, Facchin) ; Napoli, profitînd 
de forma slabă a echipei Roma, 
a obținut victoria acasă cu 2—0, 
prin golurile realizate de Alta- 
fini : Juventus a reușit să de
pășească cu greu pe Atalanta, 
de asemenea acasă : 2—1 (autorii 
golurilor De Paoli ’ "
respectiv Danova) ;
Spăl a dispus de 
3—0 (toate golurile 
ra lui Rozzonl). 
tor rezultat 
a obținut Bologna la Cagliari. 
Același scor a fost înregistrat 
la Genova, unde s-au întîlnlt 
Sampdoria și Varese.

In fruntea clasamentului gol- 
geterilor a trecut francezul com
bin cu 12 goluri. II urmează 
Prati (Milan) și Altafini (Napo
li) cu cite 11.

și Cinesinho, 
la Ferrara,

Lanerossl cu 
au fost ope- 

Un surprinză- 
de egalitate (1—1)

Suedezul Roger Magnusson, 
care în campionatul italian 
este ținut pe tușă, neavînd, 
drept de joc, va reintra pro
babil în formația sa, Juven
tus, în meciul din „C.C.E." cu 

Eintracht Braunschweig
Primele clasate :

1. Milan 17 9 7 1 33—17 25
2. Torino 17 8 5 4 27—13 21
3. Juventus 17 7 7 3 20—15 21
4. Varese 17 8 5 4 16—15 21

IN MECI TUR CONTlND 
PENTRU „CUPA CAMPIO
NILOR EUROPENI" LA VO
LEI (FEMININ) echipa Sla
via Bratislava a învins cu 
scorul de 3—0 (13—0, 15—4, 
15—3) pe Racing Club Paris.

cronometrat pe distanța de
8 000 m cu timeul de 28:16,0.

ÎN CADRUL SEMIFINALE
LOR CAMPIONATELOR IN
TERNAȚIONALE DE TENIS 
ALE AUSTRALIEI de la 
Melbourne, Bowrey (Austra
lia) l-a învins cu 10—8, 6—4, 
7—5 pe Moore (Australia).

CROSUL INTERNAȚIONAL 
DESFĂȘURAT LA BLAN- 
KENBERGE a fost cîștigat de 
atletul englez Roger Clark,

LA PRAGA S-AU ÎNTÎLNIT, 
ÎNTR-UN MECI AMICAL, e- 
chipele feminine de handbal 
ale Cehoslovaciei și Ungariei. 
Handbalistele cehoslovace au 
obținut victoria cu scorul de 
10—7 (6—1).

LA LAHORE (PAKISTAN) 
au continuat meciurile tur
neului preolimpia de hochei 
pe iarbă. Singapore a termi
nat la egalitate (0—0) cu R.F, 
a Germaniei. Kenya a învins 
cu 1—0 pe Ceylon.


