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Dinamo București pe locul III 
la turneul de lupte din Suedia

A-. MARTINESCU

Formația de lupte greco-ro- 
mane Dinamo București și-a 
înscris in palmaresul ei un va
loros Ioc III la turneul inter
național de Ia Klipan, unde o 
serie de țări, ca de pildă. 
U.R.S.S. (locul I), R.D.G. (locul 
II), R.F.G., Polonia, Suedia etc. 
au fost prezente cu garnitu
rile lor olimpice. Dinamo s-a 
prezentat cn numai 7 sportivi, 
neavind concurent la categoria 
grea. După ce Gh. Popovicl 
și-a adjudecat victoria la cate
goria 87 kg, a intrat în finală 
și N. Martinescu deși s-a acci
dentat in meciul anterior (i s-a 
spart arcada) pe care il cîști- 
gase la puncte in fața lui Klun- 
ge (R.D.G.). Martinescu n-a 
reușit să termine partida cu 
sovieticul Merkulov — fiind 
oprit de medic — astfel că el 
a trebuit să se mulțumească cu 
locul II la cat. 97 kg.

Programul meciurilor
de volei

din „C.C.E.“ de la Floreasca 

din 8 februarie
A fost fixat programul celor 

trei meciuri-retur, din cadrul 
optimilor de finală ale „C.C.E 
pe care echipele noastre le 
vor susține in ziua de joi 8 
februarie la București, în sala 
Floreasca. Iată-1 : cu începere 
de la ora 16, în ordine — Di
namo București — Hapoel Ha- 
mapil (feminin), Steaua Bucu
rești — Galatasavay Istanbul, 
Dinamo București — Partizan 
Belgrad (masculin).

masă ale RomânieiCampionatele internaționale de tenis de

J. Coreeană (m) și R. D. Germană (f) 
au cîștigat turneele pe echipe

Echipele noastre - pe locurile II, la fete fi

R.P.

Hi, Ia băieți

DE PE PÎRTIILE DE SCHI i
DIN JARĂ [

® La Semenic — „Cupa regiunilor" |

• La Cluj — Campionate școlare

Turneele pe echipe — in plină desfășurare.
Foto : V. BAGEAC «

Astăzi încep probele individuale

• Sîmbătă și duminică, la = 
Semenic, s-a disputat „Cupa = 
regiunilor" la probe alpine. = 
Ninsoarea permanentă și ceata = 
au stînjenit întrecerile, dar or- = 
ganizarea foarte bună (comisia = 
orășenească de specialitate din = 
Reșița) a permis desfășurarea = 
probelor în condiții destul de = 
bune totuși. In ce privește re- E 
zultatele, de remarcat ptogre- = 
sele schiorilor bănățeni (locul = 
I pe echipe în proba de sla- = 
lom special și locul II în cla- = 
samentul general) care s-au = 
întrecut de la egal la egal cu = 
brașovenii și cu ploieștenii.

Iată cîștigătorii probelor : =
SLALOM SPECIAL, seniori — =
Iov Suciu (Banat) ; senioare — =
Florica Mergiani (Ploiești) ; ti- = 
neret — Alexandru Ghiuzbăian § 
(Maramureș); juniori — Ion = 
Conciu (Ploiești) ; junioare — E 
Eva Naftan (Brașov) : SLALOM S 
URIAȘ, seniori — Dumitru A- = 
postol (Brașov) ; senioare — 7
lolanda Griga (Maramureș); *
tineret — Alexandru Ghiuzbă- = 
ian ; juniori — Gheorghe Șo- = 
fton (Brașov) ; junioare — Eva = 
Naftan. Clasamentul pe echipe : =
1. Brașov 99 de puncte ; 2. Ba- = 
nat 101 p. ; 3. Ploiești 125 p. ; =
4. Maramureș 125 p. ; 5. Cluj = 
139 p. ; 6. Hunedoara 191 p. =

ANDREI RUDEANU — coresp. =

întîi să ne achităm o 
datorie către cititori. 
După cum am mai anun
țat, din cauza orei tîrzii 
la care s-au încheiat 
principalele meciuri de 
duminică după amiază, 
nu am putut puncta prin 
comentariile de rigoare 
două întîlniri ale turneu
lui echipelor masculine, 
care au oferit un spec
tacol foarte atrăgător și 
valoros, timp de mai 
multe ore. în primul 
rînd, citeva cuvinte des
pre victoria repurtată 
de prima reprezentativă 
a României în fața celei 
similare a R.F. a Ger
maniei: 5—3. Cuvintul 
hotăritor în obținerea a- 
cestui succes l-a avut 
tâleritatul Dorin Giurgiu- 
că, învingător in toate 
cele trei întîlniri. Giur- 
giucă a deschis seria 
victoriilor chiar în pri
mul meci, cu Scholl, 
apoi, concentrîndu-se a- 
supra jocului, el a con
trolat cu siguranță „due
lul" său cu reputatul 
Eberhard Scholer, depă- 
șlndu-1 fără drept de 
apel. Giurgiucă și-a com
pletat seria la Freundor- 
fer, acesta din urmă, in-

vins și de Covaci și Ne- 
gulescu. Ultimul, nefiind 
însă în cea mai bună 
„mină" a fost întrecut, 
nescontat, de Scholl.

Al doilea punct de a- 
tracție al reuniunii a- 
mintite l-a constituit 
extrem de echilibrata 
partidă R.P.D. Coreeană 
— U.R.S.S. Am asistat 
mai bine de patru ore la 
schimburi de mingi de 
un mare dinamism, la 
etalarea unor calități 
deosebite, dintre care ar
doarea. dorința de a în
vinge. s-au situat pe pri
mul plan. Deși creditată 
cu locul doi în clasamen
tul mondial, formația 
R.P.D. Coreene a fost 
nevoită să se întrebuin
țeze foarte serios, să 
facă apel la toate resur
sele tehnice și de voință 
pentru a depăși momen
tele critice și să-și ad
judece întrecerea la li
mită : 5—4. De remarcat 
că sovieticul Gomoskov 
a rezolvat în favoarea 
sa disputa cu doi dintre 
temerarii săi adversari: 
Kim Cian Ho și Kan 
Nun Hoa. De asemenea, 
că, printr-un tur de for
ță. echipa U.R.S.S. a răs-

turnat scorul de la. 1—2 
la 4—2. In final insă, cu 
toate eforturile depuse 

ea nu a mai putut ține 
piept ritmului debordant 
al partenerilor de între
cere. Oricum. spectaco
lul oferit a fost o admi
rabilă propagandă pen
tru tenisul de masă. în 
același sens al unui joc 
epuizant, cu adversari de 
valori sensibil apropiate, 
s-a înscris și meciul 
masculin Cehoslovacia— 
Anglia, unde a fost ne
cesar aproape același 
timp pentru desemnarea 
învingătorilor, ping-pon- 
giștii cehoslovaci. Scor: 
5—4. In fine, duminică, 
în carnet am mai notat, 
alăturind și semnul ex
clamării. insuccesul mul
tiplului campion suedez, 
Hans Alser. la Korpa, 
fără a lua vreun

Și acum să revenim Ia 
„evenimentele" de ieri, 
din sala Floreasca. In 
drumul spre titlurile pe 
echipe, a fost rindul tur-

ViRSTA

set.

(Continuare în pag. a 4-a)

C. COMARNISCHI
N. MÂRDAN

Primele ecouri la:

OP TIMĂ
na din cele mai actuale pro
bleme ale teoriei și metodicii, 
ale psihologiei și medicinii 
este stabilirea vîrstei optime 
pentru sportul de perfor
manță.

Cine urmărește presa și citește pu
blicația editată de sectorul documen
tare „Sportul peste hotare" a găsit, 
desigur, larg dezbătut acest aspect, 
sub semnătura specialiștilor sovietici, 
francezi, cehoslovaci, bulgari etc.

Cindva, precocitatea sportivă, spre 
deosebire de cea muzicală sau poeti
că, surprindea și constituia o excep
ție : Marjorie Gestring a devenit cam
pioană olimpică la sărituri în apă la 
13 ani (1936), patinafoarea Sonja Henie 
s-a clasat în 1924 la J O de la Cha
monix pe locul 8, ia vîrsta de 12 ani 
și a cîștigat titlul olimpic în 1928, la 
16 ani, înotătorul japonez Yasuji Mia- 
zaki a obținut medalia de aur în 1932 
la Los Angeles, în proba de 100 m 
liber, deși n-avea decît 15 ani I Tot 
în aceiași an, la J.O. de iarnă juniorul 
norvegian Birger Rund (18 ani) a fost 
cel mai bun săritor cu schiurile din 
lume. Și nu l-am amintii pe Robert 
Mathias care în 1948 la Londra a cîș
tigat, Ja 17 ani, oroba-probelor atletice, 

', ca apoi, peste 4 ani, la 
să reediteze această victorie, 
și la noi, prezența copiilor 
este din ce în ce mai masivă 
valoroasă : gimnasta Alina 
patinatoarea Beatrice Huștiu,

I
I
I
I
I
I

IOAN SOTER - antre
nor de atletism -.„Apelul fă
cut de fostul meu coleg din 
lechipa națională de atletism 
a României, Victor Firea, nu 
reprezintă, de fapt, doar do
rința lui de a-i revedea pe 
foștii sportivi aducîndu-și 
'contribuția la dezvoltarea a- 
tletismului, ci a noastră, a 
tuturor celor care am rămas 
peste ani fideli disciplinei 
ce ne-a adus cîndva satis
facții pe arenele lumii

Mulți dintre cei care au 
nărăsit atletismul pe ușa din 
spate, sînt supărați pe el. 
Mă refer la acei atleți frun
tași care, depășiți de vîrsta, 
au fost, în mod firesc scoși 
din lot. Ei și-au închipuit 
la vremea aceea că atletis
mul nu mai are nevoie de 
ei. N-a. fost așa. Echipa na
țională simțea nece-dtatpa 
Primenirii cadrelor AtT-E- 
TISMUL. ÎNSĂ AVEA ȘI 
ARE NEVOIE DE EI. A 
fost ca o ceartă între doi 
îndrăgostiți. Va fi de ajuns 
Un singur semn — și arti
colul lui Victor Firea poate 
constitui acest semn — pen
tru ca vechile sentimente să 
renască și să refacă o prie
tenie ce nu poate fi dată 
uitării. Cooptîndu-i în dife
ritele colegii și comisii care 
conduc activitatea atletică 
locală și centrală, atletismul 
ar avea numai de cîștigat. 
Mai multă competență, mai 
multă pasiune, mai multă 
activitate — iată ce ar ca
racteriza munca acestor or
gane în care foștii atleți ar 
asigura ponderea".

IOAN MUREȘANU — 
șeful cabinetului metodic al 
clubului sportiv Steaua: 
„Consider că este binevenită 
această pagină în care atle
tismul a fost surprins — în

mai multe ipostaze — sub 
reflector. Deși n-a insistat 
prea mult asupra laturii 
tehnice a atletismului, re
flectorul i-a acordat totuși 
atenție. Sint convins că este 
doar începutul.

Asistînd la ultimele con
cursuri în aer liber ale anu
lui 1967 și la primele între
ceri de sală din 1968, con
sider că în ceea ce privește 
lucrul pentru învățarea și 
perfecționarea tehnicii stăm 
încă destul de slab. Nu se 
acordă suficientă atenție 
copiilor-atleți, aflați la vir- 
sta cea mai propice pentru 
o temeinică însușire a pro
cedeelor tehnice de bază. în 
mod cert, cei care au o. 
vină pentru această carență 
a atletismului nostru sînt 
profesorii de educație fizi
că. Mulți dintre ei avînd o 
altă specializare (jocuri) se 
consideră absolviți de sar
cina de a desfășura un pro
ces științific de învățare a 
atletismului sub forma unei 
școli a alergării, săriturii și 
aruncării. Pentru viitorul a- 
tletismului nostru — toată 
atenția atletismului școlar!“

Prof. EMIL JECU — vice
președinte al C.O.E.F.S. 
București: „Salut apariția 
reflectorului pe pistele atle
tice. Sincer vă spun, îl aș
teptam. Desigur, un singur 
jet de lumină nu poate scoa
te în evidență toate caren
țele care trag înapoi atle
tismul românesc. De aceea, 
m-a bucurat foarte mult fi-

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎNSEMNĂRI
Vasile Burlacu este nu numai un real talent al 
ciclismului nostru de pistă, ci și un exemplu de 

conștiinciozitate în pregătire.
Foto : AUREL NEAGU

SPIȚE ARGINTII
Documentar de sezon, sau mai puțin...

Ceea ce scriem aci va părea multora că nu este un 
articol pentru ziar. Mai cur.tnd un scenariu de film, 
documentar sau nu. O suită de imagini, purtînd în ele 
amprenta unei singure idei, sugerată de planuri succe
sive. Da, este un scenariu de film. Nu cerem drepturi 
de autor pentru el. Il oferim voluntar celor care se 
interesează de subiecte din viața sportivă, demne de 
a fi imortalizate pe peliculă.

Dimineață. Lumina palidă 
străbate prin ochiul abu
rit al ferestrei. Toți cei pa
tru ocupanți ai camerei de 
hotel sînt de mult în pi
cioare. Și-au luat pulsul, 
au făcut un duș rece și 
acum își trag in grabă tre
ningul peste trupul învio
rat. Iată, cel mai harnic a 
ieșit pe culoar și bate la 
citeva uși pe rînd. „Sîn- 
tem gata I Am coborît..."

O masă lungă, cu 11 tc- 
cimuri. Fețe luminate de 
zîmbet, priviri ce se Între
taie. Bucuria de a fi alături 
li se citește in ochi. Sînt 
9 sportivi și antrenorii lor.

tn șa l 9 biciclete iau 
startul de la marginea tro
tuarului. In frunte, Vasile 
Burlacu. E și firesc . Este 
omul care trage cel mai 
tare, recordmanul orei. In 
urma lui, plutonul rulează 
în șir indian. • Roțile cu

spițe argintii își cintă zum
zetul vesel.

Predealul a rămas în 
urmă cu . pantele sale al
bite de nea. Pe serpentinele 
ce coboară în vale, cei 9 
iau viteză. Deși șoseaua nu 
este prietenă bună azi, cu 
luciul de polei așternut în 
noaptea care a fost ge
roasă. Trebuie să fii atent 
la mașinile ce vin vuind 
din spate, ocolești milime
tric bulgării rotunzi de 
gheață care răsar pe asfalt.

Casele albe din Azuga

aleargă în intîmpinare, 
apoi se pierd grăbite în 
urmă. Vin Buștenii, Po
iana, La marginea șo
selei citeva fete cu blă 
niță la guler fac cu mina 
Cile unul întoarce capul 
Goana celor 9 continuă 
pină la Sinaia.

Retur la Predeal, de dala 
aceasta înfruntînd panta 
care urcă crescendo. Paul 
Soare, Dan Popovici, cei 
doi Negoești și ceilalți trec 
cu schimbul în capul plu
tonului care pedalează ne
obosit. Simți răsuflarea rit
mică a celui din spate și 
conștiința că ești urmat în
deaproape te liniștește, iți 
dă încredere. Bobii de su
doare ți se preling în dun
gi pe obrazul biciuit de 
vintul din față. Nu mai 
știi de picioare, care in 
veșnica lor mișcare rotită

parcă nici nu mai sînt ale 
tale, s-au unit cu metalul 
bicicletei.

Sus. Rafalele de crivăț 
sint bune acum, chiar cirid 
trec prin plapuma caldă a 
treningului. Iți răcoresc ar
șița efortului și capeți pu
teri noi pentru a mări rit
mul drăcesc pe ultimii 
metri.

Cavalcada se termină. în 
fața casei înalte cu aco
perișuri țuguiate, antreno
rul Iulian Gociman ia in 
brațe pe cile unul din cei 
ce coboară din șa. „Bravo 
băieți l Azi, cu 5 minute 
mai rapid decît timpul pre
văzut... La duș și masați"

Picuri! argintii de apă 
caldă se revarsă din. belșug

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)
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decatlonul, 
Helsinki,

Astăzi 
campioni 
și mai 
Goreac, 
înotătoarea Agneta Sterner, tenismana 
Felicia Bucur, jucătoarea de tenis de 
masă Monica Hariga.

Vîrstele inițierii sportive, în ioacă, 
fără efort excesiv, au coborît uluitor 
la 3—4 ani pentru schi și patinai 
5—6 ani 
chet și su , ... .. .. _. ___ __
puțin la înot. Copiii încep să-și amin
tească atavic de înot la 3—8 luni, să 
gîndească sahist la vîrsta grădiniței și 
să pătrundă în tainele sporturilor de 
îndemînare înainte chiar de a merge 
la școală.

Dar acesta nu-i decît un prim aspect 
al vîrstei sportive. Urmează acela al 

de la care te 
în lumea spor- 
sînt astăzi de 
sporturilor, mai 
rezistență, tre
ia 7—9 ani, ca

■ pciuiv ovin ot la
pentru șah, gimnastică, bas- 
b trei, doi ani si chiar mai

specializării, al vîrstei 
inițiezi metodic, tehnic, 
turilor. Toți specialiștii 
acord că în majoritatea 
puțin cele de forță și 
buie să începi neapărat 
să ajungi mare campion la 15—1.7 ani. 
Altfel nu se poate. Așa au făcut și 
fac Scott și Mașkova (patinaj), Ceas- 
lavska și Kucinskaia (gimnastică), Ingrid 
Kramer și Mosconi (înot), Fischer și 
Florin Gheorghiu (șah), lolanda Balaș 
și Mihaela Peneș (atletism).

Desigur, în pregătirea juniorilor, a 
marilor excepții în sportul de perfor
manță, a copiilor campioni, medicina 
are primul cuvînt și problema limitelor 
de efort la această vîrsta constituie 
premisa hotărîtoare a procesului de 
antrenament. Nu trebuie neglijate nici 
opiniile deseori controversate, ale oame
nilor de știintă care urmăresc, uneori 
uluiți, performanțele senzaționale ale 
tinerilor.

Și acum, după inițiere și specializare, 
un al treilea aspect : care este vîrsta 
cea mai potrivită, „vîrsta de aur", cum 
spun ziariștii, pentru fiecare ramură de 
sport în parte ? Cum a evoluat ea, 
în uitirnele două decenii, care sînl limi
tele ei pentru fiecare sport și chiar 
pentru fiecare pistă, care sînt mediile 
de vîrsta ale campionilor mondiali și 
olimpici ?

Performanța este din ce în ce mai 
mult legată de vîrsta școlară și uni
versitară. în loturile mondiale și olim
pice, procentul de elevi și studenți a 
depășit cifra 60 I Și este firesc să fie 
așa. Cea mai potrivită vîrstă pentru 
sportul de performanță pare să fie 
astăzi perioada între 17 și 25 de ani 1 

Nu noi vom decide acum, statistic 
sau cu alte argumente, aceste vîrste. 
Dezvoltarea viitoare a sportului de per
formanță, evoluția educației fizice șco
lare, științele ajutătoare — vor hotărî 
singure ceea ce astăzi este controver
sat sau pare surprinzător.

Mai mulți colegi de-ai noștri lucrează 
în prezent, practic și experimental, la 

legate de 
f. timpul 

lucrări în 
așteptăm

definirea acestor probleme 
vîrsta sportivă. De ce n-ar 
și apariției unei astfel de 
vitrinele librăriilor ? Noi o 
cu încredere și nerăbdare,

Virgil LUDU
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,9CUPA SPORTUL“
SE APROPIE DE FINAL

hS Mureș și respectiv, Turza 5 pen
tru gazde.

ba
ducă mai departe ștafeta pe care 
o poartă acești puglILști 7

★
Să ne întoarcem, eu gîndul, la 

perioada de aur a boxului româ
nesc, care a eulmlnat cu J.O, 
de la Melbourne. Apelăm la tre
cut, pentru a arăta (dacă mai 
este nevoie), că boxul s-a situat 
printre sporturile noastre frun
tașe, că succesele strălucite obți
nute acum 10—15 ani, n-au fost

la egal, cîte 2-3 sau 4 pugillșu 
dc valoare. Aveai, tr.tr-adsv'ir, de 
unde alege ț șl, ca urmare, rezul
tatele Obținute de fruntașii boxu
lui nostru ne-gu adus multe sa
tisfacții. Amintind cîteva dintre 
ele : România — Bulgaria 14—2 ; 
București — Pațis 8—2, la Paris j 
România — Iugoslavia 5—5, la 
Belgrad ; România — R.D. Ger
mană 5- -4, și replica viguroasă 
dată reprezentativei U.R.S.S. la 
ea apasă (4—6), evidențiem, atît

Al, JILAU — coresp

Duminică, în provinție s-au 
desfășurat primele partide din 
faza inter-centre în cadrul „Cu
pei Sportul", competiție rezer
vată juniorilor.

CLUJ : Zorile Bistrița — 
Știința Baia Sprie (f) 19—4 
(10—2). Cele mai bune jucătoa
re de pe teren au fost Pop 9, 
Baba 3 (Bistrița) șj Balaș 2 
(Baia Sprie).

Porțelan Cluj — înainte Baia 
Mare (m) 29-23 (13—13).

Cind nu există contracandidați!
9 Cîți boxeri de valoare avem de ia „muscă" la „grea" ? ® Perioada de aur 

a boxului românesc • Senatori de drept în echipa națională

TIMIȘOARA : Școala sporti
vă — Școala sportivă Craiova 
(f) 14—11 (9—2). După o repriză 
de netă dominare a gazdelor, 
cind se părea că scorul va lua 
proporții, oaspetele au reușit 
să reducă din handicap. Au în
scris ; Gheorghiu 7, Cișmaș 3, 
Marcov 2, Vezelic, Bilegan pen
tru Timișoara și, respectiv, Po-

M. RADU — coresp.

în „Cupa F.R.H.“, rezervată 
seniorilor, la Timișoara au avut 
loc meciuri de băieți în ca
drul fazei regionale. Iată re
zultatele înregistrate : Politeh
nica Timi------ ișul Lu
goj 29—li----------------- O. Arad

17—17 (11—.10),

Nu este nevoie să răsfoim co
lecția ziarului, pentru a afla ce 
boxeri au îmbrăcat tricoul repre
zentativei în ultimii 2—3 ani. Ne 
este mult mai ușpr să facem apel 
la memorie, întrucît prea puține 
au fost schimbările operate de 
antrenori în echipele noastre re
prezentative.

în linii mari, echipa a avut 
următoarea alcătuire : Ciucă
(muscă), Gîju (cocoș), Siar.ef-Cru- 
du (pană), Bădoi (semiușoară), 
Antoniu (ușoară), Ghiță (semi- 
•mijlocle), Covaci (mijlocie ușoară), 
Chivăr (mijlocie), Monea (semi
grea) șț Mariuțan (grea), înaintea 
acestei generații ne amintim eă 
din echipa reprezentativă n-au 
lipsit, ani de-a rîndul, boxeri ca 
Puiu, Dinu, Ntihalie etc. Firește, 
nu vom nega faptul că acești pu- 
giliști au avut o valoare bine 
definită, că erau oameni de bază 
în echipa națională, dar nu este 
mal puțin adevărat că nu ințot- 
deauna el justificau selecția. Cu 
toate acestea, din lipsa unor re
zerve de valoare acceptabilă, bo
xerii respectivi au îmbrăcat dese
ori tricoul național.

Solicitat să ne răspundă de ce 
nu se mal organizează „turneul 
celor 4“, antrenorul Ion Popa n-a 
ezitat nici o clipă : „țle unde »ă 
luăm patru boxeri de valoare la 
fiecare categorie de greutate ?”

Iată,
xului 

unora 
cărora 
Roma
xului nostru, sînt valabile numai 
în parte. Boxul continuă să trea
că printr-o perioadă critică, din 
cauza numărului redus de spor
tivi valoroși (5—6). Unii susțin 
chiar că peste un an sau doi nu 
vom mal avea nici atit.

Firește, că nu ne raliem, îptru- 
totul, acestor păreri, dar dacă 
ne gîndim bine, există aci un sim- 
bure de adevăr. Ce se va întîm- 
pla cind Ciucă, Gîju, Antoniu, 
Monea (și. . . cam atît) își vor 
atîrna mănușile. în cui 1 Există, 
oare, — în sălile din Capitală șl 
din provincie — bpxerl capabili să

deci, situația reală a bo- 
românesc. Argumentele 

dintre tehnicieni, potrivit 
întrecerile europene de la 
au reliefat progresul bo-

Intîmplătoare, că tinerii noștri 
moștenesc o tradiție care poate, 
Și trebuie, să fie continuată.

Să ne amintim, deci, de faptul 
ej în perioada respectivă existau, 
la fiecare categorie de greutate, 
cite 3—4 boxeri de valoare apro
piată. Atunci, selecția reprezenta, 
intr-adevăr, o problemă pentru 
antrenori, în sensul că era greu 
de ales pe cine .anume să promo
veze în echipa națională, în timp 
ce azi problema o constituie im
posibilitatea antrenorilor de a 
alege, știut fiind că titularii re
prezentativei n-au cu cine să fie 
iriloeuiți țînd nu corespund din 
punct de vedere al formei spor
tive sau al sănătății.

In perioada la care ne referim, 
lupta pentru supremație, la fie
care categorie de greutate, era 
aprigă- Iată ce ne arată o statis
tică a boxej-ilor noștri redutabili, 
care au activat apioximatly în 
aceeași perioadă :

Categoria
V. Șecoșan, 
I. Zlătaru.

Categoria ..
C. Toma, N- Mîndreanu, L. Șacaci, 
G. Popa-

Categoria pană : Em. Cișmaș, 
C. Gheorghiu, A. Olteanu, Șt. Vă» 
caru.

Categoria semiușoară : Gh. Flat, 
g. Mărgărit, L. Romano, £>• pone, 
V. Czeițeli, Șt, Ptnzaru.

Categoria ușoară : Gh. Marines, 
cu, c. Dumiijrescu, Fr. Ambruș, 
I. Peicin, D. Adam.

Categoria șgmimWoeie : N, Lin. 
ea, N, Șerbu, M. Ștoian, I. Drag
nea, C. Iordache.

Categoria mijlocie ușoară : D. 
Rizea, V, Bogoi, N. Bălan, P. Po
pescu.

Categoria mijlocie: V. Tlță. D. 
Gheorghiu, I, Vasilov, 
che, A. Rouă.

Categoria semigrea : 
grea, P Zaharia, B. 
Șt. Cojan.

Categoria grea : p.
V Mariuțan, I. Gyarmați, E. Fii- 
resz, V. Boghlță.

Slatișticllc ne arată, deci, că 
n-a existat categorie de greutate 
în care să nu lupte, de la egal

muscă : M. Dobrescu, 
Riplța, L- Ainbruș,

cocoș : v. Șchlopu,

Șt. lorda,

Gh. Ne- 
Popovici,

Ciobilaru,

pescu 6, Ghlevcu 3, Name.;;, Iș- 
man pentru Craiova.

Școala sportivă — Școala 
sportivă Craiova (m) 17—9 (8-3). 

Deși mai bine dotați din punct 
de vedere fizic craiovenii au 
cedat la o diferență aprecia
bilă. Elevii din Timișoara, a- 
tenți la intercepții, au declan
șat numeroase contraatacuri. 
Ambele formații au impus jo
cului un ritm vioi. Au înscris : 
Boțiu 6, La,ssel 5, Schmadl 5, 
Dupina pentru Timișoara, și 
respectiv Tudose 4, Ciolcu 3, 
Rentea, Orțănescu pentru Cra
iova.

— C.S.M. Reșița
Politehnica Timișoara — I.C.O. 
Arad 36—21 (19—12), Timișul
Lugoj — C.S.M. Reșița 26—18 
(16—6), Timișul Lugoj — I.C.O. 
Arad 24—20 (12—12), Politehni
ca Timișoara — C.S.M. Reșița 
30—18 (15—7). Clasament: 1. Po
litehnica Timișoara, 2. Timișul 
Lugoj, 
Reșița, 
ceului 
giunea
ră, calificată direct din etapa 
orășenească deoarece faza re
gională nu a avut loc din lipsă 
de adversare in celelalte cen
tre (Arad, Lugoj, Reșița).

3. I.C.O. Arad, 4, C.S.M. 
La feminin, echipa Ll- 

nr. 4 va reprezenta re- 
Banat în faza superioa-

P. ARCAN — coresp. 
principal A. PETRE — coresp. principal

TG. MUREȘ : Școala sportivă 
— Școala sportivă Oradea (ni) 
26-12 (12—4). Elevii din Tg. 
Mureș, bine pregătiți, cu o 
tehnică în mînuirea balonului 
superioară adversarilor, au pre
stat un joc frumos cu multe 
faze spectaculoase.

I. PAUȘ coresp. principal

ORADEA : Școala sportivă 
— Start Tg. Mureș (f) 5—14
(1-7) Practicînd un joc combi- 
nativ și pătrunzînd deseori pe 
semicercul adversarelor, mure- 
șencele au obținut o victorie 
meritată. Elevele din Oradea, 
pașînd mulț, au fost ineficace. 
Au înscris : Mathe 5, Cordoș 4, 
Kori 3, Bartha 2 pentru Tg.

capacitatea antrenorilor care au 
răspuns, în acești ani, de pregăti
rea echipelor reprezentative, cît 
și talentul, dorința puternică de 
afirmare a celor Cărora le-a reve. 
nit cinstea de 
acestui sport 
la noi.

In perioada 
însă, mai mult entuziasm, atit 
din partea antrenorilor, eît și a 
sportivilor. în prezent, elita este 
ținută, perioade îndelungate, în 
diferite pregătiri, se perorea
ză, pe toate drumurile, despre 
necesitatea formării științifice a 
performerilor, în timp ce aceștia 
neglijează munca profesională, 
pretinzînd, însă, favoruri peste 
favoruri. Să Ipe miai mirăm, 
atunci, că rezultatele lor sînt, 
cu cîteva excepții, departe de a 
ne satisface ? Neavînd rezerve 
care șă le pericliteze locurile în 
echipa reprezentativă, aceștia stau 
liniștiți (vara, pe malul lacului 
Snagov sau la mare, iarna la 
munțe), convinși că pînă vor 
abandona activitatea competițio- 
nală nu-i va deranja nimeni. Ni
colae Linca (și ceilalți boxeri din 
generația sa), nu și-ar ti permis 
așa ceva, știind cît de aproape 
era talongt de ” ----
Ilie Dragnea
Stotan 1..

a apăra prestigiul 
cu veche tradiție-

respectivă exista.

Șerbu Neacșu, de 
sau de Mlhai

R. CALARAȘANU

8, 9, 10... out
MAI POATE OBȚINE 

HODOȘAN PERFORMANȚE?
O discuție între doi adept i ai 

scrimei pugllistice : antrenorul 
Gheorghe Fiat și boxerul Gheor- 
ghe Chivăr

Chivăr: Maestre, ce ne facem 
cu Hodoșan, că la antrenamen
te a devenit-, ciuca bătăilor ?

Fiaț ! Cum adică, „ce ne fa
cem “? Doar antrenorul Popa 
susține că Hodoșan mai poate 
realiza performanțe...

Chivăr : Ce fel de performan-

SPIȚE ARGINTII
(Urmare din pag, I)

peste trupurile tinere. Risete 
in sala de faianță, doi băieți 
se stropesc de zor, ca vara în 
valurile mării. Apoi, tete re
laxate, în puful pernelor, Qind 
miini harnice frămintă muș
chiul cald.

Alt decor. Stadionul din 
Predeal doarme somnul liniștit 
al iernii, sub covorul alb. A- 
colo își deapănă el vigurile 
gloriilor de altă dată, cind pe 
zgura sa aspră pantofii cu cuie 
ai lui Ion Moina alergau spre 
record. 9 siluete în bleumarin 
calcă tecioria neatinsă a ză
pezii. Începe un nou antrena
ment. Pregătire fizică gene
rală. Vălătucii de abur se ri
dică spre cer, mareînd eiorlul 
celor care lucrează cu spor.

Apoi, joacă. O minge apare 
din sacul antrenorului și se 
încinge o miută de toată iru- 
musețea. Cicliștii se arată și 
fotbaliști de temut. Ah, Rapi- 
dule I Unde ești, să te jucăm

la dotiă porii ?... (Rapidiștii, 
practici, au intrat însă mai 
tîrziu pe terenul predelean, gă- 
sindu-l bătătorit ca la carte).

Seara. Sala restaurantului.
9 tineri, aranjați, ferchezuiți, 
stau la aceeași masă cu an
trenorii lor, Se discută, se glu
mește, se deapănă impreșiiis 
unei zile de lucru intens. An
trenorul Mirceg Mihăilescu 
cere un minut de atenție. In 
fafă are o foaie de hirtie cu 
însemnări scrise mărunt. „Pro
gramul de tpîine. Mărim can
titatea de efort. Plecarea, cu 
o jumătate de oră mai de
vreme. Dimineața, rulaj pe 
șosea. După-amiaza, pe schi
uri. Facem drumul Ia Trei 
Brazi. E zăpadă proaspătă. 
Veți avea de lucru la urcuș..."

Vocea antrenorului răsună 
monoton, pierzîndu.șe treptat 
în murmurul sălii de mese, 
luminată cu candelabre de 
lemn. 9 sportivi și 2 antrenori 
fac împreună o insulă în «- 
ceasta lume de oameni ce dis
cută voios, schiori, turiști, ti
neri și vîrstnici venifi să pe
treacă clipe de destindere la 
munte. Pentru cei 9, Predea
lul este un examen greu. O

treaptă spre desăvirșirea pre
gătirii dinainte de șezpn.

Imaginea șe depărtează. 
Contururile se șterg rînd pe 
rină.

deve-țe, maestre ? Hodoșan 
nit un fel de sac de 
meni. El încasează prea mulți 
pumni. Știu că dv. sînteți se
cretarul Colegiului central de 
antrenori. Spuneți tovarășilor de 
la federație să-l lase pe Ho
doșan să se mai odihnească. Sînt 
de părere că acestui boxer îi 
pot dăuna antrenamentele „tari", 
care se fac la lotul reprezenta
tiv,

...Fără comentarii !

a 
antrena-

MAQERI A ARUNCAT
MĂNUȘA.,,

clubului 
vederea 

competi-

"r-

Nicolae Linca a trebuit să lupte 
din răsputeri, cu ani în urmă, 
pentru a se arăta mai bun de- 
cit ceilalți valoroși contracan- 
didați la titlul categoriei serni- 

mijlocie.

La băieți — situație identică. 
In seria întii, Steagul roșu Bra
șov, Politehnica Cluj șl Politeh
nica Brașov au înregistrat cite 
două înfrîngeri. Seria a doua ește 
dominată de Progresul și I.C.H.F. 
ambele din București.

feminin seria i

9. Arhitectura 
București 

19. I.C.F. II Buc.
9 2 7 356—390 11
9 18 332—333 10

masculin SERIA I

Divizia B privita 
prin prisma clasamentelor

Din cele 40 de formații care 
activează în divizia B nici una 
nu șe poate mîndri, după desfă
șurarea turului, că nu a cunos
cut înfrîngerea.

La fete, în seria I, Universita
tea Timișoara lasă impresia că 
se va clasa, și la sfîrșltul retu
rului, pe același loc I. In seria 
a doua luptă pentru întîietate. 
Viitorul Dorohoi, Școlarul Bucu
rești și Școala sportivă 1 Bucu
rești.

Univ. Tim.
A.S.A. Cluj 
Spartae Salonta
Polit. Bv.
Șe. sp. Craiova 
Medicina Tg. M. 
Șc. sp. Brașov 
Voința Tg. M. 
Forests Arad 
Medicina Cluj

9
9
9
9
9
9
9

1 487—371 
529—39? 
514-468 
528—412 
370—371 
335—372
400— 464 
320—477
401— 430

2
3
4
6
6
6 
T
8 299—426

SERIA A II-A

2.
3.

1. Viitorul 
Dorohoi 
Școlarul Buc. 
Șc sp. 1 Buc,

4. Pedagogic C-ța
5. Pedag. Bacău
6. Univ. Iași
7. Univl Buc.
8. Olimpia

T.V. București

Primele ecouri la:
(Urmare din pag. I)

naiul paginii: „ORICUM, 
PENTRU ATLETISM, 
„REFLECTORUL" RĂM1- 
NE MEREU IN PRIZĂ 1“ 
Ținîndu-și acest angaja
ment — pentru că așa îl 
socotesc eu — ziarul 
„Sportul" își va aduce o 
și mai substanțială con
tribuție la redresarea a- 
cestei discipline cu o 
mare pondere în menți
nerea și întărirea sănă
tății oamenilor, în crește
rea unor generații armo
nios dezvoltate și în de
pistarea talentelor pen
tru toate celelalte spor
turi. Aștept, deci, o cît 
mai apropiată revenire a 
reflectorului în mijlocul 
atleților.

Toate — dar absolut 
toate materialele publi
cate în această pagină — 
mi s-au părut un real 
sprijin pentru atletism. 
Ar mai fi trebuit adău
gate — după părerea mea
— cîteva chestiuni, pe 
care îmi permit să le a- 
mintesc. In primul rînd, 
faptul că despre atletism 
se vorbește foarte mult 
și se face foarte puțin. 
Vorbăria — dintr-o mai 
veghe și tristă experiență
— ne-a arătat că nu poa
te aduce nici un bene
ficiu atletismului. Să tre
cem, deci, la muncă con-

cretă. Sălile Floreasca și 
Steaua să fie utilate cu 
materialul necesar pentru 
antrenamente și con
cursuri, iar pentru sezo
nul de primăvară cel pu
țin 4 stadioane bucureș- 
tene să aibă la 
ție tot 
pentru 
petiții, 
menea, 
de la „Sirena' 
nefolosită de cîțiva ani — 
ar trebui să fie pusă la 
dispoziția elevilor.

Pentru redresarea atle
tismului — și nu numai 
a lui — principala aten
ție trebuie îndreptată 
spre școli. Aici trebuie 
creată întregului tineret 
o pFegătire atletică cores
punzătoare pe care să se 
grefeze specializarea în- 
tr-o ramură sportivă sau 
alta. Cred că Institutul 
de cultură fizică ar tre
bui să formeze cu mai 
multă atenție optica pro
fesorilor de educație fi
zică în ceea ce privește 
necesitatea asigurării u- 
nei pregătiri atletice 
foarte bune elevilor.

O frînă în calea pro
gresului sportului nostru 
o reprezintă trecerea 
sportivului — de la vîr- 
sta școlară, pînă la cea 
a stabilirii profesiei — 
printr-o întreagă suită de 
cluburi. Mai întii la școa-

ceea ce 
pregătire 
Socotesc, 
că bazaCC

dispozi- 
trebuie 

și com
ete ase- 
sportivă 
care stă

la sportivă, apoi la clu
bul școlar, de aici la cel 
universitar, și, în cele 
din urmă, într-unul sau 
mai multe cluburi legate 
de profesiunea pe care 
și-a ales-o. Se exclude în 
acest fel legătura cu clu
bul, tradiția, 
exemplul 
pe acela 
ocazii de
ar trebui ............. . . 
fiu amatorii de sport să 
fie legați de culorile a- 
celuiași club, să existe în 
familie o tradiție rapidis- 
tă, dinamovistă ș.a.m.d. 
Părinții ar avea certitu
dinea că în clubul în care 
au făcut și ei sport., co
piii au asigurate cele mai 
bune condiții de educație 
cetățenească și spor
tivă".

Luînd și 
altor țări, ca și 
oferit în unele 
sportul nostru, 
ca din tată in

VIRGIL ZĂVĂDESCU 
maestru al sportului : 
„Voi încerca să răspund 
la articolul tov. V. Firea, 
intitulat „Vă așteptăm, 
prieteni !“ apărut în pa
gina „Atletismul sub re
flector”.

Flacăra pasiunii 
pentru 
stins. O 
tul că, 
anul V 
frecvență ale Institutului 
de cultură fizică, specia
lizarea aleasă este atle
tismul.

mele 
atletism nu s-a 
dovedește și fap- 
fiind student în 
la cursurile fără

17
16
16
15
14
12
12
12
11

9

9 7 2 493—363
9 7 2 474—390
9 7 2 437—435
9 6
9 5
9 5
9 3

16
16

. ..... 16 448—420 15 
482—442 
505—511 
412—491

14
14
12

9 2 7 341—436 11

J. Steagul r. Bv.
2. Politeh. Cluj
3. Politeh. Brașov
4. Univ. Craîova
5. ----------------

6.
7,

8.

9,
10.

9 7 
9 7
9 7

6
5
5
3

9
9 
»
9
9
9
9

Medicina Tim. 
Constr. Arad 
Pedag. Oradea 
Unio S. Mare 
șt. Petroșani 
Medicina Tg. M.

SERIA A II-A

2 636—571
2 587—477
2 661—491
3 504-462
4
4
6

2 7
2 7
1 8

528—541
599—598
494—583
465-611
496—579
555-612

16
16
16
15
14
14
12
11
11
10

1.

2.
3.
4
5.
6.
7,
8,
9.

Progresul Buc. 9
I.C.H.F. Buc. 3
UUiv. Buc, 9 
Petrolul Ploiești 9

9
9

9
9
9

10. Acad. Mii. Buc. 9

Voința Buc, 
I.C.F, II Buc. 
A.S,A. Bacău 
Constr. Buc.
Univ. Iași

7
7
6
6
5
4

3
3
1

2 671-596
2 683—600
3 «62-615
3
4
5
6
6
6
8

16
16
15
15
14

652—614
560—543 
556-547 13
573— 612
544-557
505—661
574— 635

12
12
12
10

Este adevărat că pe 
stadion n-am mai fost 
văzut, dar la aceasta 
n-au contribuit oare și 
cei care nu mi-au mai 
dat voie să practic atle
tismul acum 10 
toate că cel 
5—6 ani aș mai 
face sport de 
manță ? Așa trebuia înțe
leasă întinerirea ?...

Anul acesta voi absolvi 
I.C.F.-ul și dorința mea 
este să revin pe stadion, 
în mijlocul copiilor. Nu 
pot însă să nu mă gîn- 
desc de pe acum la unele 
lucruri la care „Reflecto
rul" (e bine că a rămas 
în priză...) nu s-a refe
rit deloc, și anume în 
primul rînd baza mate
rială.

La ora actuală atletis
mul îi atrage din ce în 
ce mai greu pe copii, de
oarece drumul spre per
formanță cere o muncă 
grea și începută timpu
riu. Bazele sportive exis
tente, în afară de faptul 
că. sînt puține și neatră
gătoare, sînt închise, pur 
și simplu, pentru capii. 
Accesul acestora este 
blocat de tot felul dc 
formalități birocratice. 
Oare a făcut C.O.E.F.Ș, 
destul în această privin
ță ? Locuies, 
rul Drumul i

ani, cu 
puțin 

fi putut 
perfor-

:c în cțtrtie- 
fTaberel: nu

există nici un loc pro
pice pentru atragerea co
piilor 1 C.O.E.F.S. știe, 
înșă, că în curtea cămi
nului de studenți din a- 
cest cartier a existat un 
stadion care azi e în pa
ragină ?

Un fapt important, 
după părerea mea insu
ficient scos în evidență 
de „Reflector", este acela 
al atletismului din școli 
(în general problema e- 
ducației fizice...). Emula
ția reprezentată de der- 
biurile atletice școlare a 
dispărut. Și azi îmi a- 
mintesc cu nostalgie de 
meciurile care aveau 
loc, cu ani în urmă, între 
liceele „Troian" din Tur- 
nu Șeverin, „Al. Laho- 
vary" din Rm. Vîlcea și 
colegiul „N. Bălcescu" 
din Craiova. Ele atrăgeau 
pe stadionul atletic ge
nerații întregi de viitori 
atleți...

Nu, pasiunea mea nu 
s-a stins I Dar depinde 
în m.are măsură de foru
rile superioare ale atle
tismului ca atît dragostea 
mea, cît și a celorlalți 
citați în articol —- ea Și 
a multor altora -— să 
poată fi canalizată spre 
activități care să ajute 
atletismul, sportul româ
nesc în general".

Post-seriptum. Ce ar putea 
ti eventual scris, sau vorbit, 
pe genericul documentarului 
nostru. Cuvintele luj luligri 
Ggcirnan, fost multiplu câni- 
pian al tării, antrenorul latu
lui republican de ciclism pe 
pistă :

„Am cu mine pe cei mai 
buni pint arzi dirt tară, Sini 
toți băieți buni, dotați, cu tra
gere de inimă. Ne pregătim 
sirguineiQs, eu ardoare chiar. 
Dar, stau si mă întreb cite, 
odată, pentru cș ne pregă
tim ? Afară de concursurile 
interne, cele obișnuite, ritii nu 
avem nici un obiectiv care să 
ne pnjpie. Am văzut, pentru 
cicliștii de șosea se anunță 
un sezon bogat in evenimente. 
Concursuri internaționale, 
mari curse de fond, în tară s> 
peste hotare. Pentru noi, ce; 
de la velodiom, nimic... Nu 
Știu, 
vreo 
nuli, 
lăți 
însă, 
lucrezi, nu <ji portă să lucrezi. 
Multi dintre băieții mei, o simt, o 
știu prea bine, șe țj îndese să 
șe lase. Burlaeu n-a tăcut „șa
sea'' anul trecut ? Firește, a-. 
colo tentațiile sînt mari. Ru
tierii sînt mai în ochii lumii, 
au mai mult sprijin. Dar de 
ce această nedreptate ? Și pe 
velodrom se pot scoate rezul
tate bune, este un spectacol 
care atrage, atunci cind es'e 
bine pus la punct. Să facem 
mai mult pentru ciclismul ele 
pistă. Nu sînteți de părere ?“

în sain de box a 
Rapid, pregătirile în 
reluării activității 
ționale sînt în toi. Partieiparea 
pugiliștilor rapldiști la apro
piatele 
„Cupa 
pa 16 
seamă 
blicane de juniori, a creat 
sala de sub tribuna stadionu
lui Giulești o deosebită emu
lație. Printre boxerii cei mai 
zeloși se numără și Ion Ma- 
geri, despre care mulți antre
nori susțin că este un talent 
autentic.

Antrenorul Luea Romano a- 
preciază eâ Mageri este apt 
să încrucișeze mănușile cu 
Gabriel Ppnietcu, component 
al lotului reprezentativ de ți» 
neret. La rîndul său, Ion Ma
geri susține cu tărie că do
rește de mai mult timp această 
partidă și că, în consecință, 
îl provoacă pe Pometcu la un 
meci amical. Ce ziei, Gabrie
le?

competiții dotate cu 
Semănătoarea" și „Cu- 
Februarie”, dar mai cu 
în campionatele repu- 

în
calificare, a ajuns la 
turului. Jocurile, deș- 
șîmbăta și duminica 
Ciulești și Construe- 

au fost în genere viu

„Cupa de iarnă”, competiție 
organizată în scopul menținerii 
în activitate a echipelor bucu- 
reștene participante la campio
natul de 
mijlocul 
fășurate 
în sălile 
torul,
disputate, unele dintre ele pu
țind fi invidiate de multe echi
pe divizionare pentru nivelul 
tehnic atins și, mai cu seamă, 
pentru combativitatea cu cars 
au abordat partidele numeroși 
jucători și jucătoare, Iată efr- 
teva rezultate înregistrate îțț 
etapele a III-a și a IV-a ale 
întrecerii :

Școala sportivă 
Constructorul 3—1, 
— Școala sportivă 
Confecția — Avîn» 
Sănătatea — I.I.B. 
2—3, Cinematogra

fia — Select 3—0, Informația — 
Voința 3—0, Sănătatea — Se
lect 3—0.AU

BĂNĂȚENII
DEZILUZIONAT

ni se pregătește poate 
surpriză, ceva neobiș- 

sau, ma‘ aurind, am fost 
uitării. Așa nu e bine, 
Dacă nu știi pentru ce

Recent, la Timișoara și la 
Reșița, boxerii din localitățile 
respective au întilnit echipa iu
goslavă Dinamo Pancevo. Se 
știe că ambele partide au fost 
eîștigate de oaspeți.

Observatorul federal la aceste 
meciuri, antrenorul Gheorglje 
Fial, ne-a relatat următoa
rele : „Atit Ia Timișoara, cit și 
la Reșița, spectatorii care au 
umplut piuă la refuz sălile au 
fost dezamăgiți de comportarea 
boxerilor noștri. Formațiile 
U.M.T. și C.S.M. au evoluat sub 
price critică (tehnic și fizic). Dc 
mulți ani boxul din Reșița și 
din Timișoara se află în regres, 
motiv pentru care federația de 
specialitate ar trebui să anali
zeze activitatea pugilistică din 
aceste centre cu veche tradiție".

INITIATIVE
ARGEȘENE

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
CARE INVITA LA DRUMEȚIE

Holul policlinicii din Cîmpulung Muscel a 
fost, de curînd, gazda unei expoziții de foto
grafii realizate de membrii cercului foto de 
pe lîngâ A.S. Sănătatea din localitate. Pasio
nați âi drumeției, fotografii amatori de la 
„Sănătatea" au expus cele mai bune dintre 
„produsele" lor, cu temă turistică, din țară 
și de peste hotare. Vizitatorii au făcut cu
noștință, prin intermediul „pozelor", cu cîteva 
dintre cele mai pitorești locuri: munții Ar- 
geșelul, cabana Voina, Valea Crovului, Schi
tul Ciocanul, Strimtul, Piatra Craiului, Bu- 
cegii, Maramureșul și lașul continuînd apoi 
cu castelul Wartburg, Pilnitz, Dresda, Samar
kand, Leningrad, Wroklaw, Gdansk, Cracovia 
și Varșovia.

Marele merit al exponantelor — în afara 
realizării artistice — este acela că îndeamnă 
la drumeție pentru cunoașterea, pe viu, a fru
museților create de om și natură, lucru con
semnat de numeroșii vizitatori, în cartea de 
impresii a expoziției.

INTÎLNIRI TRADIȚIONALE

FEMININ : 
nr. 2 — 
Automatica 
nr, 1 3—1, 
tul 3—0, 
Geotehniea

MASCULIN : M.C.F. —
Tehnometal 3—1, Școala sporti
vă A — Tranzistorul 3—2 !, Teh
nica Confecției — Radioauto-. 
matica 3—0, Aurora — Iprofil 
3—1, Școala sportivă A — 
M.C.F. 3—0, Aurora — Tran
zistorul 3—0, Voința — Aca
demia Militară 3—1, Confecția 
— Tricotajul 3—0, Color — 
I.S.P.H. 3—2. Viitorul — Să
nătatea 3—2, U.R.E.M. — Geo- 
tehnica 3—1, Instalatorul. — 
Electromagnetica 3—0, Grivița 
Roșie — Școala sportivă B 3-2, 
Grivița Roșie — Rapid 3—2.

La buna desfășurare a în» 
tîlnjyilor a contribuit pînă în 
prezent și faptul că ele au fost 
conduse de arbitri din catego» 
riilo fruntașe.

V. SĂNDULESCU

Medicii și profesorii din Cîmpulung Muscel 
cultivă de mai mulți ani o frumoasă rivali
tate sportivă. La început își disputau întîie
tatea la șchi sau la orientare turistică. Cu 
vremea au adăugat întrecerilor, partide de 
tenis de masă, de volei, iar în ultimul timp 
și jocuri de fotbal. Nici nu-i de mirare. Spor
tul rege nu putea lipsi din repertoriul celor 
două tabere sportive. Meciurile lor au atras 
pe stadion numeroși spectatori (uneori chiar 
mai multi decît atunci cind Muscelul activa 
în categoria C), care aplaudau la scenă des
chisă evoluțiile intelectualilor din orașul lor.

întrecerile sportive ale medicilor și profe
sorilor au deschis gustul și altora. Astfel, 
„tratativele" dintre inginerii din oraș și șala- 
riații Tribunalului popular sînt foarte avan
sate și credem că îp curînd lor li se vor 
alătura și alte „reprezentative".

DUMINICA SPORTIVA LA RM. VÎLCEA

Din fotografiile expuse : „Iarna pe Valea Arge
șului”.

Foto : S. MOLĂU

și patinatori din Rm. Vîlcea, care și-au dis
putat întîietatea în concursuri organizate du
minica trecută, de către CQEFS din localitate. 
Zăpadă și gheață bună, concurent! de togle 
vîrstele, spectatori entuziaști care-și încura
jau favoriții, au creat condițiile unei 
bune reușite. Cei care nn erau familiarizați 
cu alunecarea pe schiuri sau patine și-au fă
cut „datoria" în concursuri de săniuțe așa că 
Ia încheierea „ostilităților" organizatorii au 
avut mult de lucru pentru întocmirea clasa
mentelor. Bunici și nepoți, părinți și copii, 
concurenți și spectatori s,au bucurat din plin 
de binefacerile petrecerii timpului liber în 
mijlocul naturii și au promis să se reîntil- 
nească și în duminicile următoare.

Dealul Petrișor și Iacul din parcul Zăvoi 
au fost luate cu asalt de numeroșii schiori

(După corespondentele primite cje Ia
V. POPESCU și P. GIORNOIU)
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Pregătirile arbitrilor 
din lași

7

„Cavalerii fluierului" din Iași 
nu au avut vacanță. Ei au lu
crat pe stadionul din Dealul 
Copoului pînă la 10 ianuarie o 
dată pe săptămină. De la acea 
dată, au fost programate cîte 
dpuă ședințe șăptămînale. La 
pregătiri participă 25 de arbi
tri, în frunte cu veteranul Ale
xandru Cornel. De remarcat 
un fapt pogițiv : antrenamen
tele sînt conduse de V. Bui- 
mistruc,

D. DIACONESCU 
coresp. principal

...și din Timișoara
După o perioadă de pregăti

re în sală, arbitrii timișoreni 
profitînd de timpul frumos au 
ieșit pe teren. Paralel cu pre
gătirea fizică, un accent deo
sebit se pune pe îmbogățirea 
cupoștirițelor. în acest scop au 
fost prelucrate și discutate mai 
multe articole djn regulament.

ION JURA
coresp.

AMĂNUNTE DINTR-UN TURNEU 
PUȚIN OBIȘNUIT...

De la ultima mea corespon
dență au trecui citeva zile. în
tre timp, s-au adunat fapte noi 
in legătură cu turneul echipei 
noastre în Brazilia.

Am intilnit echipa în orașul 
Ribeirao Preto. Aici, căldura e 
mai mare ca la Rio (în acea zi 
40 de grade). Orașul are 200 000 
de locuitori și 3 stadioane im
punătoare, toate dotate cu insta
lații de nocturnă.

Am adus băieților vești din 
(ară. Bucuria lor a fost imensă. 
Fiind plecați de peste o lună de 
zile, dorul a început să-i macine. 
Turneul, de altfel bine organi- 
zaț din punct de vedere al ca
zării Și alimentației, este, totuși, 
foarte obositor, în primul rînd 
prin durata sa excesivă și apoi, 
datorită marilor distanțe care 
separă orașele unde se dispută 
meciurile (sute, sau mii de kilo
metri, intre două puncte succe
sive). Dintre toți, cei mai obo
siți par Dan Coe (a slăbit 5 kg) 
și Coman.

Pe plaja
de la Copacabana' ...
Pentru cițlve dintre fotbaliștii 

noștri, turneul din Brazilia a 
început cu necazuri. Intr-lina 
din rile, ei s-au angajat (eu a- 
probarea antrenorilor), să joace 
lin meci de antrenament pe 
plaja de la Copacabana, unde 
sînt amenajate, din loc in loc, 
spatii de joc, cu dimensiuni 
aproape regulamentare si cu 
pprfi in toată regula. Aici 
funcționează spontan cea mai 
mare școală de fotbaliști din 
patria lui Pele, plaja fiind, cel 
njai mare rezervor de fotbaliști, 
unul mai talentat declt altul. 
Dar, despre toate acestea, cu 
alt prilej. Pe plaja din Rio, fot
baliștii noștri au încercat să se 
măsoare cu acești iluștri ne- 
cunnscuți, care populează Copa
cabana de dimineața pînă sea
ra. S-a jucat in formații de cite, 
nouă, iar in poarta adversarilor 
a apărat Coman. Ai noștri au 
cișttgat cu 8—6, după ce Dan 
a semănat panică printre înain
tașii adverși. Pe plan extra- 
sportiv, partida s-a soldat, insă, 
cu numeroase neplăceri pentru 
noi. Mocanii a făcut o entorsă, 
Măndoiu o contuzie cu reacție 
periostată, iar, ulterior, lui Du
mitriu III și Dan le-a apărut o 
furunculoză, datorită contactu
lui prelungit cu nisipul fin și 
plin de microbi. Deci, plaja de

MECIURI AMICALE
Universitatea Cluj - 

Medicina Cluj 9-0 (3-0)
Partida, a avut loc duminică 

pe stadionul Babeș-Bolyai. Jo
cul a fost frumos, cu multe ac
țiuni în viteză. Au marcat : Ște
fan (3), Adam (2), Lică, Coman, 
Mustețea, Butuză. Universitatea 
a folosit pe următorii jucători : 
Moldovan (Ringheanu) — Crețu, 
Pexa, Costin, Cimpeanu —■ Flo
rian (Butuză), Mustețea — Lică, 
Adam, Barbu (Ștefan), Coman.

V. MOREA
coresp. principal

U.T.A. - C.F.R. I.R.Ț. Arad 
1-0 (1-0)

Duminică, textiliștii au sus
ținut primul joc amical. Deși 
terenul acoperit de zăpadă a 
îngreuiat execuțiile tehnice, 
nivelul tehnic a fost mul
țumitor. In prima repriză, U.T.A. 
a dominat mai mult și a mar
cat unicul gol al meciului, prin 
Axente (min. 9). Iată formația 
U.T.A. : Gornea — Birău, Bacoș, 
Lereter, Țirlea (Czako II) Pe- 
tescu, Pojoni (Domide) — Pop, 

la Copacabana nu priește oricui. 
Doctorul Florian a avut destulă 
bătaie de cap, dar toți jucătorii 
s-au vindecat după un timp oa
recare.

La meciul de la Maringa, 
unde am fost învinși cu 2—f, 
alți doi jucători români s-au 
accidentat: Pîrcălab (plagă eu 
pierdere de substanță) și Ada- 
mache (fractură cu înfundară a 
osului malar drept — datorată 
unei lovituri intenționate). Por

Corespondență specială 
din Brazilia

tarul brașovean a trebuit să 
fie operat de un mare specialist 
brazilian și acum «sfe perfect 
restabilit.

Se apropie Carnavalul
Ribeirao Preto. La sosirea in 

oraș, locuitorii au făcut o primi* 
re fastuoasă jucătorilor noștri, 
deoarece aici, ca și în toată 
Brazilia, pregătirile pentru car
naval sînt in toi, iar cu ocazia 
meciului, avea loc inaugurarea 
noului stadion al orașului. In 
fața hotelului unde am fost 
găzduiți, s-a dansat și s-a cin- 
tat la miezul nopții, La 5 dimi
neața, o fanfară și-a început re
pertoriul de sambe sub geamu
rile noastre.

La ora meciului, termometrul. 
arăta 40° la umbră, dar stadio
nul era arhiplin (peste 40 000 
de spectatori). In minutul 38, 
scorul ajunsese 3—0 pentru gaz
de (două dintre puncte fiind în
scrise din lovituri libere, de la 
20 de metri, de către Carluci). 
Antrenorul echipei, pe care ur
ma. să o întîlnim două zile mai 
tîrziu, a declarat că primul ad
versar al românilor a fost căl
dura sufocantă. Coman, care 
apărase slab, n-a putut fi schim
bat la pauză, datorită indisponi
bilității lui Adamache, rezervă 
de portar figurină pe foaie Mo- 
canu. Golurile noastre au fost 
înscrise de Dincuță (în prima 
repriză) și de Dan (in a doua), 
dintr-o lovitură liberă de la 
20 m.

La acest meci, rețeta încasări
lor s-a ridicat la 300 de milioane 
de cruzeiros, iar echipa noastră 
a primit a suta parte din aceas- 

Tr. Popescu, Axente, Dumi- 
treșcu (Chivu).

ȘT. IACOB 
coresp. principal

Universitatea Craiova - 
Electrpputere 2-1 (2-0) 
Meciul a corespuns așteptă

rilor, constituind o bună verifi
care a stadiului de pregătire a 
celor două echipe. Studenții, mai 
combativi, au cîștigat prin punc
tele realizate de Marian Popes
cu (min. 30 și 43). Pentru Elec- 
(roputere a marcat Matei (min. 
64 din 11 m), Universitatea: 
Oprea (Vasilescu) — Mihăiiescu 
(Ștefan), Mincă, Billan (M. Mar
cel), Deliu — Ștrimbeanu, Ivan 
(Deselnieu) — Niță (Stanescu), 
M. Popescu, Martinpvici, Sfirlo- 
gea (Circiumărescu).

ȘT. GURGUI 
coresp. principal

C-S.M. Reșița - C.F.R. 
Timișoara 2-2 (1-2)

Terenul a fost acoperit de 
zăpadă. Au marcat : Mițaru și 
Iancu pentru C.F.R,, Arnoțchi 
și Copăceanu pentru C.S.M.

I. PLAVIȚIU 
coresp, principal

tă sumă (conform contractului 
acceptat). De altfel, turneul este 
o afacere strălucită pentru Im
presar, și mult mai puțin avan
tajos pentru noi.

Federația română de fotbal 
a contractat acest turneu foarte 
dificil, acceptind cu ușurință, 
probabil dintr-o insuficientă in
formare, prevederi care nu jus
tifică îndeajuns. Adversarii sînt 
dintre cei mai modești, iar co
tele pentru care jucăm mini- 

mgle, Ziarele de astăzi ( n.r. 25 
ianuarie), scriu că Benfica va 
susține la Sao Paulo un meci, 
cu echipa purtind același nume, 
pentru 20 000 de dolari, plus 
cheltuieli de întreținere, iar se
lecționata noastră, se pare, va 
primi aceeași sumă pentru un 
turneu de două luni1

Campanie electorală 
cu fotbal

In ziua de 22 ianuarie am 
plecat din Ribeirao Preto des
tul de „șifonați" spre Piracica
ba, o localitate situată la 300 
km. Aveam un puternic senti
ment de jenă după înfrîngerea 
la scor din ajun. Invingătoa- 
rea noastră, echipa Botafogo 
din Ribeirao Preto (a nu se 
confunda cu Botafogo din Rin) 
nici nu visase o astfel de vic
torie în fața echipei României. 
Este o formație modestă, cla
sată la sfirșitul acestui cam
pionat pe locul 12 în prima di
vizie profesionistă a statului 
Sao Paulo. Ea primise in două 
jocuri eu Santos 18 goluri (nu
mai Pele a marcat 13).

La Piracicaba, localitate ves
tită pentru „pinga" produsă 
aici (un fel de țuică din trestie 
de zahăr), urma să jucăm cu 
formația „15 Noiembrie", nou 
promovată în prima divizie gra
ție unui sprijin financiar imens 
din partea unui mare bogătaș, 
care încearcă prin intermediul 
fotbalului să-și gîștige popu
laritate și să-și asigure la vi
itoarele alegeri un post de de
putat. La Piracicaba a fost o 
mare Sărbătoare duminica tre
cută, cind echipa locală s-a în

A'i ' <

In aceste zile de pregătiri, conducerea balonului se exersea
ză, și în sală, Asa cum fac jucătorii de la Progresul.

Foto : MILICA RADULESCU

tors de la ultimul meci care 
i-a asigurat promovarea. Pro
tectorul fotbaliștilor din acest 
oraș a oferit jucătorilor cea 
mai mare primă din istoria fot
balului brazilian. Tot grație a- 
celuiași personaj, meciul cu e- 
chipa noastră s-a jucat cu 
porțile deschise, el suportind 
toate cheltuielile. Stadionul, a- 
vind o capacitate de 80 000 
locuri, s-a dovedit neîncăpător.

La citeva minute după înce
perea meciului, un adevărat tir 
cu petarde anunța orașului go
lul înscris de gazde. Dar in 
min. 10, Lucpscu, după ce rata
se alte trei ocazii, simulează o 
centrare și trage cu efect di
rect în poartă : 1—1. Pînă la 
pauză, Kallo mai înscrie un 
gol. Jucăm mult mai bine ca 
în partida de la Ribeirao Pre- 
tc (și clima este aici mai accep
tabilă). In min. 60 din nou ega
litate : 2—2. Prin introducerea 
lui Dumitriu in locul lui Gro- 
zea, atacul nostru capătă mai 
multă forță. In continuare, jocul 
este la discreția noastră (mai. 
înscriu Kallo, Dumitriu și O- 
blemenco de două ori). Scor 
final 6—2 pentru noi. A fost 
utilizată formația: Coman — 
Ivăncescu, Măndoiu, Dan, De- 
leanu — Ghergheli, Dincută — 
Lucescu, Grozea (Dumitriu Ill), 
Oblemenco, Kallo.

După meci, lotul nostru a 
plecat spre Sao Pedro, la 25 km i 
de Piracicaba, o stațiune clima- , 
terică unde sg va odihni pînă 
la 27 ianuarie, cind va porni i 
spre Ribeirao Preto pentru o I 
nouă întîlnire.

Unde vom juca 
mai departe

A existat un proiect ca echi
pa noastră să joace la Monte
video și Buenos Aires, dar el a 
fost contramandat.

La 28 Ianuarie echipa va 
pleca cu avionul spre nordul 
Braziliei. Sint prevăzute, în 
continuare, următoarele me
ciuri : la 31 Ianuarie cu Bahia 
din Lasalvador, la 4 februarie 
cu Nautica din Recife (multi
plă campioană a statului Per
nambuco, actualmente semîfi- 
nalistă a Cupei Braziliei). Se 
spune că fotbaliștii noștri vor 
juca și în orașul Brasilia, ca
pitala țării, Data nu a fost 
încă fixată.

Petre CRIȘTEA
Rio de Janeiro, 27 ianuarie.

100 DE LIRETE
internaționale,..
Trebuie să vă fac o mărtu

risire. îmi place Inter.
Probabil : pentru că Inter — 

Vasas de la Budapesta va fi, 
și peste 25 de ani, un fel de 
„Potemkin" în istoria fotbalu
lui.

Posibil : pentru că interiștij 
sînt în minoritate, fiind învinși 
— numeric — de... avangardiștii 
cu jabouri, care nu pot uita val
sul Wunderteam,

Și sigur : pentru că acum trei 
ani, cînd Inter avea 7, puncte 
în urma lui Milan, am făcut un 
mic pariu cu (pe atunci) ami
cul meu Ți ti Teașcă, și pînă la 
urmă Mazzola a trecut ca vîntul 
pe lingă Milan, permițîndu-i u- 
nui cronicar o victorie izolată în 
disputa inegală cu un antrenor.

...Acum două săptămini. Inter 
s-a năpustit din nou în cursa de 
urmărire a Iui Rivera. In seara 
jocului cu Cagliari, totul era 
declanșat. Am aflat rezultatul 
(3-—0), dar... am mai aflat că 
Longo de la Cagliari n-a mal 
putut juca, fiind lovit în ochi de 
o monedă de 100 de lire, arun
cată din tribună... și că există o 
contestație în acest sens...

Zilele au trecut. Inter a urcat 
în clasament. Apoi „a devastat 
Roma". Am reluat calculele... 
„Duminică, lichidăm Man
tova".

Iată însă că ziarul ne aduce 
vestea că Inter a pierdut cele 
două puncte cîștigate cu Ca
gliari, Omnipotentul Inter al 
superpotentului Angelo Moralii 
pierde, deci, două puncte uriașe, 
la masa verde, învins fiind de o 
mică monedă de 100 de lirete, 
care. în loc să se oprească în 
părul „rnichelian" al Iui Longo, 
i-a izbit pupila.

Prima reacție : „Am pierdut 
cursa de urmărire

Dar a venit a doua. Cea fi
rească : „Ce superbă înfrîngere ! 
Și ce minunată hotărire ! Cele 
100 de lirete oferă întregii lumi 
a fotbalului o soluție de o sim
plitate extraordinară. O soluție 
mai simplă decit oul lui Co- 
lumb și, prin asta, de o for
midabilă generalitate. O solu
ție valabilă și pentru Buenos 
Aires, și pentru Izmir, și pen
tru Giulești, și pentru Tg. Mu
reș".

Da ! De trei ori da !
Fotbalul este un joc mult prea 

fascinant pentru ca să nu aibă 
dreptul de a extinde teribila și 
dreapta sancțiune dată lui Inter 
pe toate terenurile. Și nu nu
mai pentru o monedă de 100 de 
lire care lovește pupila sur
prinsă a unui Longo, ci pentru 

orice alt fruct al unei mînii cu 
nimic justificate care AR FI 
PUTUT LOVI pupila, umărul 
sau spatele lui Longo, al lui 
Constantin, al lui Anca sau Do
mide.

Am învățat de la italieni, sau, 
mai binezis, n-am învățat să 
jucăm cu libero.

Am învățat de la italieni să 
jucăm cu jambierele căzute, ca 
Sivori.

Am învățat, tot de la italieni, 
să ne fotografiem pe gazon 
sprijiniți in degete, ca Suarez.

Să învățăm să pedepsim cum 
a fost pedepsit Internazionale,

Să face drum. cu asprime, 
fair-play-ului total, investind 
cele 100 de lirete cu un focos 
capabil să zdrobească miliarde.

Consimțămîntul anticipat al 
marelui nostru public ar fi pri
ma mare victorie I960 a fotba
lului nostru.

Programul concursului 
Pronosport nr. 5 din 4 
februarie :

I. Atalanta — Cagliari
II. Bologna — Brescia

III. Lanerossi — Interna- 
zlonale

IV. Mantova — sampdo- 
ria

V. Milan — Napoli
VI. Roma — Spăl

VII. Torino — Fiorentina
VIU. Varese — Juventus

IX. Bari — Padova
X. Livorno — Reggina

XL Potenza Lazio

XIJ, Novara ~ Lecco 
XIJL Catania — Pisa

în urma introducerii 
trierii centralizate a 
crescut considerabil nu
mărul cîstioători’or la 
Pronosport, lată, de alt
fel, numărul de premii 
atribuite Ia primele con
cursuri : 7 ianuarie:
5 998 premii, 14 ianuarie: 
3 003 premii, 21 ianuarie: 
762 premii.

Rezultatele provizorii 
ale trierii concursului 
Pronosport din 23 ia
nuarie 1068.

în urma trierii bule
tinelor depuse ]a con
cursul Pronosport Nr, 4 
din 28 ianuarie 1968, nu 
a fost găsită nici o va
riantă cu 13 rezultate. 
Conform regulamentului, 
la acest concurs vor fi 
premiate variantele cu 
12, 11 și 10 rezultate
exacte.

Rezultatele provizorii 
ale trierii sînt următoa
rele: Categoria I (12 
rezultate); 60,5 variante,- 
Categoria a Il-a (11 re
zultate): 733 variante;
Categoria a IlI-a (10 re
zultate): 4717,5 variante.

★
Azi este ultima zi 

pentru procurarea bile
telor la concursul Pro- 
noexpres de miercuri 31 
ianuarie 1968, a cărui 
tragere va avea Ioc în 
București în sala din 
str. Doamnei 2 (ora 18).

han CHIRILÂ

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE STAT pune la dispoziția 
sportivilor (ca și a altor persoane) intre 10 și 70 de ani

o măsură utilă de prevedere:
ASIGURAREA DE

încheierea unei 
astfel de asigurări 
oferă posibilitatea 
compensării pier
derilor materiale 
ocazionate de ur
mările unor acci
dente ce pot avea 
loc în activitatea 
sportivă (competi
ții, concursuri, an
trenamente), la do
miciliu, pe stradă, 
la odihnă etc.

Prima de asigu
rare este convena
bilă. Astfel, la o 
asigurare de acci
dente cu sume a- 
sigurele de 10 000 
de lei pentru ca
zul de invaliditate 
permanentă totală 
,și 5 000 de lei pen
tru cazul de deces 
se plătește o pri
mă de numai 12 lei 
pe durata de 3 sau 
6 luni. în funcție 
de sportul practi
cat, și de profesia 
de bază.

Pentru informa
ții suplimentare si

ACCIDENTE

încheierea de asi
gurări, responsabi
lii cu munca 
ADAS din între

ții sportive, agenții 
de asigurare și lu
crătorii inspectora
telor ADAS stau

prinderi, instituții, 
cluburi sau asocia-

la dispoziția celor 
interesați.
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ftnimatiea biografie a Pui Faufito Coppi(vj

IL CAMPIONISSIMO
Rănile accidentului 

de la Primolano se vindecă greu

Clipe de destindere înainte de start. Din nou, Fa
usto Coppi e în atenția generală. Lingă el, L. Bobet.

Dar, Fausto nu renunță, reia antrenamentul cu 
irtdlrjire și în primăvara anului 1951 pedalează 
CU suplele pe traseul Milano.Sari Remo. Cu zece 
zile înaintea marii curse a sezonului de primă
vară, pentru a-și verifica „punchul", se aliniază 
la startul cursei Milano—Torino, vrea să ciș- 
tige, sprintează, e in frunte, insă, la 200 m de 
linia albă, derapează, cade. Fractură de clavi
culă- La șflrșjtul lunii era din nou în șa. Parti
cipă la Turul Italiei, dar cu simpla intenție de a 
se antrena pentru Turul Franței. Fracturile atit 
de greu vindecate ? Amintiri neplăcute. O ultimă 
cursă înainte de Tour de France, Turul Piemon
tului. Aleargă alături de fratele său mai mic 
Serse, Sosire tumultuoasă, agitată. Sersecadepe 
pistă. La hotel se plinge de dureri de cap, deli
rează. Este transportat la spital, dar cu toa'e 
Îngrijirile nu poate fi salvat. Serse, fratele iubit, 
tovarășul cel mai de nădejde in bătăliile cicliste, 
dispărea în chip tragic. Coppi e trfnt de durere. 
Va mai putea participa la Turul Franței ? Con
tractul de profesionist îl obligă.

Și Fausto pornește din Metz fără mari spe
ranțe. Victima unei intoxicata alimentare In 
etapa Carcassonne — Montpellier, Coppi suferă 
imens. Elvețianul Koblet, observind situația, a- 
tacă, II campionissimo nu poate riposta, pierde 
33 de minute. Toți se așteaptă ca el să aban
doneze, reporterii pregătesc articolele, dar se 
Înșeală- Coppi nu abandonează niciodată. Este 
învins, dar respectat. Și apoi admirat, cind In 
stilul său magnific eîștigă Ia Briangon etapa 
Izoardului.

1952. Coppi are 33 de ani, inima sa bate cu 
44 de pulsații pe minut. Pentru unii e „bătrin",' 
terminat, Dar el se simte mai tinăr ca oricînd 
și pentru a doua oară realizează dubletul Giro- 
Tour, obligfnd Și pe cei mai neîncrezători, pe 
ultimii sceptici, să-și scoată pălăriile. In Turul 
Franței, ediția a 39-a Coppi a avut un avans de 
28'17" fată de Ockers, al doilea clasat, a cîști- 
gat 5 etape, premiul cățărătorilor, și a adus o 
contribuție decisivă la victoria echipei Italiei. 
Glno Farlall eternul rival a acceptat în mod 
sportiv un rol de gregarjo devotat, mergînd pfnă 
acolo incit l-a dat roată lui Coppi și i-a dus 
trenă In multe etape. Din palmaresul lui Gonpi 
lipsea o singură floare' rară, atît de mult cău
tată de cicliști — titlul de campion mondial. De
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dala aceasta nu-i va scăpa desigur, dar neșansa 
11 plndește iarăși. Partiripînd la un criteriu, cade 
intr-o busculadă pe velodromul din Perpignan: 
clavicula și omoplatul fracturate. Convalescenta 
este penibil de lungă și chinuitoare. Tricolul pic
tat in culorile curcubeului rămin in continuare 
un vis îndepărtat. Să fi fost aceasta lovitura de 
grație? Va mai putea alerga Coppi, se va mai 
urca pe bicicletă „ii campionissimo" ?

Familia, prietenii ii sfătuiesc să renunțe. Riscu
rile par să fie prea mari. Dar nu, Coppi nu 
poale părăsi scena fără titlul mondial. Munca 
istovitoare de pregătire reîncepu intr-un cres
cendo impresionant. Coppi se află din nou la 
startul Turului Italiei. De necrezut. 11 cîștigase 
de 4 ori. Ce-i mai trebuie ? — se Întrebau 
unii. Hugo Kobiet fi va dobori de data aceasta. 
Intr-adevăr, elvețianul, intr-o lormă transcen
dentă, domină cursa din primele etape și se 
instalează lider solid al clasamentului. Coppi 
atacă disperat in Dolomiți, încercind să-i răpeas
că lui Kobiet tricoul roz. Sosește primul la Bol
zano, insă elvețianul, excelent coborițor, limitase 
diferentele și continua să conducă in clasament.

In seara aceea, potrivit unui vechi obicei, 
Coppi telefona acasă, Ia Novi Ligure. Sofia sa 
era la curent cu situația. Ascultase declarațiile 
descurajante făcute de Coppi la radio, imediat 
după sosirea in etapă. „Cred că ar Ii inutil să 
încerc mîine un nou atac, spusese Coppi. N-aș 
reuși, poate e mai bine să admit înfrîngerea. 
Cursa e pierdută". Bruna căută să-l încurajeze 
pe soțul său, dar el ii spunea : „Bruna, încep 
să imbâlrinesc. Nu mai sînt campionul de altă
dată. De data aceasta sînt foarte obosit, voi pu
tea să încep o nouă bătălie pe piritele înfrico
șătoare ale Alpilor, pe Stelvio ?" Marina, care 
ascultase cuvintele tatălui său, smulse receptorul 
și strigă : „Tăticule, trebuie să-l bați pe Bartali. 
Bate-1, ia-i tricoul roz. Vreau ca Bartali să aibă 
tricou) negru".

„Dar Bartali nu e aici, nu intră în discuție — 
încerca să obiecteze Fausto. Kobiet, un elvețian 

inalt și blond, e cel care învinge. Pe el trebuie 
să-l bat".

„Bațe-1 și pe Kobiet. Dacă nu cîștigi, fetele cu 
care mă joc vor ride de mine și-mi vor lua pă
pușile".

Coppi nu mai spuse nimic. Era înmărmurit.
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Mal tîrziu mărturisea că vorbele fetiței șale îi 
făcuseră mai rău decit critica a 100 de ziariști, 
Glnctul că, din cauza lui, Marina ar putea ii iro
nizată de fetele cu care se joacă, 11 lovise sa 
o palmă în plin obraz.

A doua zi Fausto atacă amețitoarele ină/țimi 
ale Alpilor, cu elanul puțin inconștient al arii, 
lorcare-i aminteau de duelurile sale cu Bartali. 
Recital patetic. Se eătără printre zăpezi, pe 
Stelvio, cu indeminarea și suplețea unui tinăr. 
sosi in vîtf, vultur solitar și se lansă nebunește 
pe coborire. Expresia „ă tombeau ouvert" nu-l 
mai înspăimîntă.

„Eu șl Marina — povestea solia sa, Bruna — 
tremuram, ascultînd la radio reportajul transmis 
din cursă. Știam că omul acela pedala, lupta 
pentru noi pe povârnișurile pline de primejiil 
ale Alpilor. Știam că dincolo de oboseală, decep
ție, teamă, descurajare, dincolo de orice, era 
dragostea lui pentru noi. Marina Iși striga in 

9 aparat încurajările pentru tăticul ei, ca și cum 
el ar fi putut-o auzi. Se părea că vocea Ma
rinei îl împinge ca o mină nevăzută pe Fausto 
in escalada sa pe două roti, 11 ajută să învîrte 
mai repede pedalele, in aerul rece al muntelui. 
Cînd Ferrelli anunță la radio că Fausto a pre
luat tricoul roz și a clșllgat Turul Italiei, Marina 
mi se aruncă de gît manifesttndu-și toată bucu
ria, plingind și rîzînd. Citeva zile mai tîrziu, 
directorul tehnic al echipei Bianchi, Zambrini, 
ne-a căutat și m-a întrebat: «Ce i-ați spus lui 
Fausto în seara aceea la Bolzano ? S-a schimb it 
ca prin farmec. La culcare l-a rugat pe mecanic 
să-i pună angrenajul pe care-1 folosise în 1949 
In aceeași etapă». Convorbirea cu Marina o 
ținuse numai pentru el. Ei n-ar fi fn/eles poate 
că vorbele unei fetițe de cinci ani ar putea ho
tărî soarta unui Tur al Italiei.

Coppi o iubea nespus de mult pe Marina 
Cea mai mare plăcere a sa era să-i spună po
vești. inventate de el. Ii plăceau mai mult decit 
cele citite din cărți. Se spune că înainte de eta
pă, în clipele de repaus, Coppi iși petrecea tim 
pul imaginlnd legende Inimoase pentru fetița sa.

lite GOGA
(va urma)



EDIȚIA JUBILIARĂ
A OLIMPIADEI ALBE INTERNAȚIONALELE

FILE DE ISTORIE Biatloniștii români

Cu 32 de țări participante, 
reprezentate de 923 de sportivi, 
stațiunea italiană Cortina d’Am
pezzo, „perla Dolomiților", sta
bilește recorduri ce nu vor fi 
depășite decît la Innsbruck. 
Pentru prima oară sînt pre- 
zenți la „Olimpiada albă" spor
tivii sovietici. Precum Polonia 
(prin Franciszek Gron-Gasieni, 
al III-lea la combinata nor
dică) și — mare surpriză — 
Japonia (prin Chiharu Igaya, al 
II-lea la slalom special) vor 
obține primele medalii în jocu
rile de iarnă.

Italienii și-au demonstrat cu 
acest prilej capacitatea organi
zatorică : instalații excelente, 
condiții tehnice perfecte și o 
ambianță entuziasmantă.

Jocurile de la Cortina au 
prilejuit afirmarea multor „ste
le", dar în istoria sporturilor 
de iarna ele vor rămâne lega
te de un nume: Anton (Toni) 
Sailer, triplu campion olimpic, 
un veritabil „Owens al zăpe
zilor". Sailer, fiul unui caba
nier din Kitzbuhel, avea 20 de 
ani, însă nimic din ceea ce se 
cheamă „secretele schiului" nu-i 
erau necunoscute. Schiorul aus
triac coboară ca o nălucă pe 
pîrtiile teribil de periculoase 
ale Dolomiților (numai 6 concu
renți termină coborîrea fără 
căzături!) și cîștigă detașat sla
lomul uriaș, slalomul special 
și coborîrea, toate cele trei 
probe alpine, obținînd conco
mitent titlul de campion mon
dial la combinată (probă care 
din motive enigmatice nu fi
gurează în programul 
Singurul schior care 
această performanță 
rile Olimpice și care
va fi egalat (poate Killy ?) — 
impresiona prin inteligență teh
nică, eleganță, ușurință decon
certantă și un excepțional simț 
al echilibrului. Mirajul cine
matografului l-a făcut însă pe 
Sailer să părăsească prea de
vreme pîrtiile de concurs, de
venind actor de film.

Din nou prezenți la jocuri, 
de data aceasta și la probele 
feminine, schiorii români în
cearcă să se afirme. Pîrtiile 
marilor concursuri, mult deo
sebite de cele din țară se do
vedesc prea pretențioase pen
tru bagajul nostru tehnic (cei 
mai bine clasați fiind: Pan- 
drea — locul 31 la coborîre

olimpic), 
a reușit 

la Jocu- 
cu greu

bărbați și Mady Marotineanu
— locul 39 la slalom uriaș fe
mei). Și la fond, și la sări
turi, diferențele față de cam
pioni se mențin căci progresului 
nostru îi corespunde un progres 
tot atît de mare pe plan mon
dial.

Probele de fond sînt foarte 
disputate. Un pădurar suedez, 
Sixten Jernberg, cîștigă mara
tonul zăpezii (50 km), dar își 
adaugă pe panoplie încă trei 
medalii: două de argint (15 km 
și 30 km) și una de bronz (șta
feta 4x 10 km). Finlandezul Ha- 
kulinen iese învingător la 30 
km. Ștafeta de 4 x 10 km revine 
selecționatei U.R.S.S., iar proba 
feminină de 10 km — schioa.-- 
rei sovietice Liubov Kozîreva. 
Pentru prima oară în istoria 
jocurilor, norvegienii nu mai 
cuceresc locul I la săriturile 
de la trambulină. Campion 
olimpic va fi de data aceasta 
finlandezul Antti Hyvărinen, cu 
o săritură de 84 m.

In probele de bob, dominate 
de italieni și elvețieni (al că
ror conducător, Franz Kapus, 
este, la 47 de ani, cel mai vîr- 
stnic învingător al jocurilor de 
iarnă), echipajele românești (de 
2 și de 4) se clasează simetric 
pe locul 14.

Una din marile surprize ale 
acestei „Olimpiade albe-' este 
victoria echipei debutante a 
U.R.S.S. în turneul de hochei 
pe gheață. Condusă de celebrul 
hocheist-fotbalist Vsevolod Bo
brov, reprezentativa sovietică 
învinge cu 2—0 Canada și cu 
4—0 S.U.A., cucerind titlul o- 
limpic.

Pentru prima oară din 1932 
încoace, norvegienii nu cîștigă 
nici o medalie de aur la pati
naj viteză. In schimb, pe pati
noarul de pe lacul Misurina, 
Evgheni Grișin se dovedește a 
fi unul dintre cei mai mari 
patinatori ai 
scurte.

La patinaj 
americani pe
— Hayes Alan Jenkins și lo
cul III — David Jenkins.

Pentru prima oară în istoria 
jocurilor, competițiile de la 
Cortina d’Ampezzo sînt retrans
mise prin televiziune, ceea ce 
a sporit considerabil în Europa 
popularitatea sporturilor 
iarnă.

urce o treaptă

lumii pe distanțe

artistic. doi frați 
podium : locul I

în România, biatlonul este 
un sport nou. în 1960 antre
norul asociației sportive Ar
mata Brașov, Marcel Stuparu, 
a strîns un grup de fondiști 
pe care i-a pregătit pentru 
biatlon.

Debutul internațional al 
sportivilor români a avut loc 
în ianuarie 1961, cu prilejul 
unui concurs desfășurat la Za
kopane. Rezultatele nu au fost 
strălucite, în schimb, expe
riența acumulată s-a dovedit 
deosebit de bogată. Au urmat 
cițiva ani de tatonări, de 
muncă asiduă, și performanțe
le bune nu au întirziat să 
apară.

în 1964, cu prilejul Jocuri
lor Olimpice de la Innsbruck, 
maestrul sportului Gheorghe 
Vilmoș a adus o mare satis
facție schiului românesc: lo
cul 5 în proba de biatlon. 
Doi ani mai tîrziu, la cam
pionatele mondiale de la Gar- 
misch-Partenkirchen, desfășu
rate în condiții meteoroloqico 
extrem de vitrege, Gheorghe 
Cimpoia și Niculae Bărbășes
cu au ocupat locurile V și, 
respectiv, VI, cotifirmînd cla
sa biatloniștilor români. A 
fost o cursă extrem de seve
ră, la capătul căreia fostul 
campion mondial Jordet s-a 
clasat pe locul XVIII, iar cam
pionul olimpic Melanin pe 
locul XXI. La ștafeta 4x7,5 
km, programată pentru prima 
dată la CM, Carabela, Cîm- 
poia, Bărbășescu și Vilmoș au 
ocupat locul VI. După un an, 
la C.M. de Ia Altenberg, ace
eași ștafetă s-a clasat pe lo
cul V. Dar, ceea ce a bucurat 
mai mult cu prilejul întrece
rilor din R. D. Germană, a 
fost succesul lui Gheorghe 
Cercel, cîștigătorul medaliei 
de bronz (prima medalie cu
cerită de un schior 
la o competiție cu 
mondial) la categoria

Pentru a X-a ediție 
rilor Olimpice, biatloniștii noș
tri. pregătiți de Marcel Stu
paru la fond și de Laurian 
Cristescu la tragere, s-au an
trenat toată seriozitatea

C. CARABELA

DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

neului feminin să ne prileju- 
iască citeva satisfacții. Dimi
neața, prima selecționată a Ro
mâniei a . tranșat favorabil se
mifinala cu reprezentativa R.F. 
a Germaniei: 3—1. începutul nu 
a fost • de bun augur pentru 
românce, dar, a anunțat o dis
pută antrenantă, strînsă, în 
care calmul și tactica aveau să 
decidă. In ultimul set al pri
mei confruntări, Mihalca con
duce cu 15—10 și 20—17 la Ag
nes, Simon, dar se grăbește și 
pierde pe rînd șansa de a fi
naliza cu succes. Apoi, Maria 
Alexandru ne dă și ea emoții 
pentru că cedează primul set 
la Edith Bucholz, deși, refăcuse 
de la 2—8 la 16—14. După aceste 
„dușuri reci". jucătoarele noas
tre își revin și mobilizate de... 
spectrul înfrîngerii, lucrează 
cu atenție fiecare minge, mar- 
cind în serie. Astfel, în conti
nuare, rezistența lui Bucholz 
devine inutilă, iar la dublu, 
și în ultimul simplu — susți
nut de Mihalca în compania 
aceleiași Bucholz — victoria se 
conturează cu claritate. Prin

a Ro- 
în fi-

urmare, echipa feminină 
mâniei (A) s-a Calificat 
nală. unde va da replica for
mației R.D. Germane. Aceasta 
din urmă, in ciuda faptului că 
englezoaica Mary Wright n-a 
lăsat decit un set adversarelor 
(Gabrielle Geissler și Doris 
Hovestadt), a știut să se im
pună în semifinala cu Anglia.

Un alt rezultat meritoriu, în
curajator, l-a adus reprezen
tativa secundă a României, ale 
cărei echipiere au găsit antido
tul stilului de joc al sportivelor 
din R.P.D. Coreeană, obținînd 
un scor clar : 3—1. Atît Mag
dalena Lesai cît și Victoria Ba- 
biciuc au dreptul la felicitări.

Iată, însă, că. sfîrșitul pro
gramului de dimineață a adum
brit —. în oarecare măsură — 
aceste satisfacții. Către prînz, 
băieții noștri nu au putut ține 
pasul cu jucătorii iugoslavi, în 
cadrul uneia dintre semifinale. 
Ei au plecat de la masa de joc 
cînd arbitrii consemnau scorul 
de 5—1 în favoarea echipei Iu
goslaviei. Punctul de onoare a 
fost înscris de Giurgiucă (la 
Surbek), dar nici el n-a cores
puns pe deplin, fiind inegal

(de pildă, acel 0—2 — Ia 15 și 
Ia 8 — cu Stipancici). Negules- 
cu și Covaci au vădit scădere 
de formă.

Ș-

BREVIAR
SENZAȚIONAL: 39,2 ÎN PROBA
DE 5 00 M LA PATINAJ VITEZA

INZELL 29 (Agerpres). — Recordul mon
dial la patinaj viteză în proba de. 500 m a 
fost ameliorat de doi concurenți în compe
tiția preolimpică desfășurată la Inzell (R. F. 
a Germaniei).

La capătul celei mai rapide curse din is
toria acestei probe, patinatorul vest-german 
Erhard Keller a înregistrat timpul de 39,2, 
iar al doilea clasat, japonezul Keișchi Su
zuki, a obținut 39,3. Recordul mondial ofi
cial, deținut împreună de Grișin (U.R S.S.), 
Gray (S.U.A.) și Keller, era de 39,5. în con
cursul de la Inzell, Grișin a ocupat locul 
cinci cu 40,2, iar Gray, locul șase cu 40,4.

Erhard Keller, în vîrstă de 24 de ani, 
student la Facultatea de stomatologie, 
anunță printre marii favoriți ai 
Olimpiadei albe de la Gre
noble.
S-AU ÎNCHEIAT JOCURILE 
MONDIALE UNIVERSITARE 

DE IARNĂ
INNSBRUCK 29 (Agerpres). — 

La Innsbruck au luat sfîrșit 
Jocurile mondiale universitare 
de iarnă, care au constituit 
pentru cea mai mare parte a 
concurenților o ultimă verifi
care înaintea Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Grenoble.

Derbiul turneului de hochei 
U.R.S.S. — Canada a dat naș
tere unui joc echilibrat. Scor 
final : 5—5 (1—2, 3—1, 1—2). E- 
chipa Cehoslovaciei și-a asigu
rat locul doi, învingînd Suedia 
cu 10—5 (4—1, 3—1, 3—3). Cla
sament : 1. U.R.S.S. 9 puncte 
(54—8) ; 2. Cehoslovacia 8 punc
te ; 3. Canada 6 puncte ; 4 Fin
landa 4 
puncte ;

Proba 
revenit 
Scott Pyles, cronometrat pe 
distanța de 3100 m (diferență

puncte ; 5.
6. Austria 
de coborîre 
schiorului

Suedia 3 
0 puncte, 
bărbați a 
american

român 
caracter 
tineret, 

a Jocn-

încă din lunile de vară. Pre
gătirile pe zăpadă au început 
de abia în luna decembrie, 
la Novosibirsk. La recentele 
campionate republicane, Gheor
ghe Vilmoș s-a dovedit din 
nou cel mai bun, cucerind vic
toria . în proba individuală.

România va fi reprezentată 
la Autrans (stațiunea în care 
se 
de biatlon) de către Gheor- 
ghe Vilmoș, Constantin Cara- 
bela, Niculae Bărbășescu și 
Gheorghe Cimpoia, precum și 
de un element mai 
Țeposu, revelația 
sezon.

Pentru întrecerile 
a X-a ediții a Jocurilor Olim
pice, biatloniștii noștri sint 
hotărîti să facă totul pentm 
a-și păstra poziția fruntașă cu
cerită în acest sport și chiar pen
tru a-și depăși performanțele 
anterioare. Ne-o spun, în pri
mul rînd. perseverenta ș> 
conștiinciozitatea cu care s-au 
pregătit.

vor desfășura întrecerile

tînăr, Ion 
actualului

celei de

REZULTATE TEHNICE
femei, se- 

U.R.S.S.
Ungaria — 

locurile 1—4 : 
Anglia 3—2;

Heaps 1—2, Geis-
Wright 0—2, Hovestadt, 

— Wright, Heaps
Hovestadt — Wright

Geissler — Heaps 2—0,
(A) — R. F.

3—1 : Mihalca —

Dimineață. Echipe 
mifinalele locurilor 5—8:
— Iugoslavia 3—0, 
Cehoslovacia 3—0; 
R.D. Germană — 
Hovestadt 
sler — 
Geissler 
2—0, 
1—2, 
România (A) — R. F. a Ger
maniei 3—1 : Mihalca — Simon
1— 2 (—17, 20, —22), Alexandru — 
Bucholz 2—1 (—17. 18, 13). Ale
xandru, Mihalca — Simon, Bu
cholz 2—1 (10, —18. 19), Mihalca
— BuchoȚz 2—1 (15, —16, 19);
locurile 9—11: România (B) —
R.P.D. Coreeană 3—1: Lesai — 
Cian Kan Suk 2—0, Babiciuc — 
Kan Suk Za 2—1. Lesai, Babi
ciuc — Cian Kan Suk, Kim Ban 
Za 1—2, Lesai — Kan Suk Za
2— 1; echipe bărbați, semifinalele 
locurilor 5—8 : U.R.S.S. — An
glia 5—4 și R.F. a Germaniei — 
Suedia 5—2; locurile 1—4: R.P.D. 
Coreeană — Cehoslovacia 5—2 și 
Iugoslavia — România (A) 5—1: 
Stipancici — Giurgiucă 2—0, Stir- 
bek — Covaci 2—1, Korpa — Ne 
gulescu 2—1, Surbek — Giurgiu
că 0—2, Stipancici — NeguLescu 
2—0, Korpa — Covaci 2—0; lo cu-

IN SALĂ

la aruncarea greutății!

Româniarile 9—11: Ungaria
(B) 5-1.

După amiază. Echipe femei, fina
lele loc. 1—2 : R.D. Germană—Ro
mânia (A) 3—1 : Geissler—Alexan
dru 0—2 (-7,-17), Hovestadt—Mi
halca 2—0 (11, 19), Geissler, Hoves
tadt—Alexandru. Mihalca 2—1 
(—11, 12, 17), Hovestadt—Alexan
dru 2—0 (3,10), loc. 3—4: R.F. a Ger
maniei—Anglia 3—2, loc. 5—6: Un
garia—U.R.S.S. 3—1, loc. 7—8 : Ce
hoslovacia—Iugoslavia 3—1, loc. 
9—10 : România (tineret)—România 
(B) 3—2, ioc. 11 : R.p.D. Coreeană. 
Echipe bărbați, finalele loc. 1—2 : 
R.P.D. Coreeană—Iugoslavia 5—2 : 
Kim Cian Ho—Stipancici 2—1, Kan 
Nun Hoa—Korpa 1—2, Iun Rian 
Von—Surbek 2—0. Kim Cian Ho— 
Korpa 2—1, Iun Rian Von—Stipan
cici 2—0. Kan Nun 1-Ioa—Surbek 
0—2, Iun Rian Von—Korpa 2—1, 
loc. 3—1 : România (A)—Cehoslo
vacia 5—2, loc. 5—6 : U.R.S.S.—
R.F. a Germaniei 5—4, loc. 7—8 : 
Suedia—Anglia 5—2, loc. 9—io : 
R.D. Germană—Ungaria 5—2, loc. 
11 : România (13).

Programul dc azi, de Ia ora 9: 
jocuri la probele de dublu fe
mei și dublu bărbați, pină la 
finale : meciuri din primul tur 
la Simplu bărbați: de la ora 16.30: 
tururile I. IT, III la probele de 
simplu femei și simplu bărbați.

Am așteptat cu speranțe dis
puta decisivă pentru locul I 
în turneul feminin. Era de 
presupus că formația noastră 
va reuși să se impună, avînd 
în vedere comportarea din 
meciurile precedente. Dar spe
ranțele ne-au fost înșelate. Ma
ria Alexandru și Eleonora Mi
halca au pierdut (1—3) de o 
manieră care a surprins, în 
fața cuplului Gabrielle Geis
sler și Doris Hovestadt 
R.D. Germană. Și asta, după 
ce Maria pornise bine 
start: 2—0 cu Geissler. 
păcate, a fost doar un foc de 
paie. Pentru că Mihalca nu 
S-a regăsit aproape nici un 
moment în partida cu Hoves
tadt, și tot ea, la dublu, a 
greșit elementar serii de a- 
tacuri. La scorul de 2—1 pen
tru oaspete, Maria Alexandru 
s-a aflat în față cu Doris Ho
vestadt, o sportivă dîrză, dar 
dispunînd de o gamă mai re
dusă de mijloace tehnice. To
tuși, campioana noastră a ac
ționat crispat, s-a angrenat în 
jocul destul de stereotip al 
adversarei sale — care puncta 
numai cu forhandul — n-a în
cercat s-o incomodeze cu ni
mic. Astfel, ea a pierdut la un 
scor sever.

Finala masculină a oferit 
o suită de partide pasionante, 
cu schimburi de mingi efec
tuate în mare viteză, cu lovi
turi puternice și variate. Mai 
siguri și rapizi, jucătorii repre
zentativei R P.D. Coreene au 
recoltat victoria (5—2) cu toată 
rezistența opusă de sportivii 
iugoslavi.

din

din 
Din

Țiriac-Năstase

tenis ale Indiei de nord, des-

din nouCu prilejul unui concurs 
atletic de sală desfășurat la 
Leningrad, Nadejda Cijova 
a aruncat greutatea la 18,28 
m, realizind astfel cea mai 
bună performanță mondială 
pe teren acoperit. Vechea 
performanță era de 17,86 m 
și îi aparținea.

Cijova este prima atletă 
din lume care depășește 
granița celor 18 m Ia arun
carea greutății într-un con
curs de sală.
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Chionoi (Tailanda) l-a învins prin 
k.o. în repriza a IlI-a pe mexi- 
eanui Torres.

0 î 1 Cupa Europei la box, Ita
lia (tineret) — Franța (tineret) 
9—1.

dublu : Caramicaei (Australia), 
Gottschalk (R.F.G.) — Shaffei 
(R.A.U.), Gulyas (Ungaria) 3—7, 
4—6, 6—3, 13—11, 7—5.

0 tn meci amical de handbal fe
minin : Sel. orașului Nitra—Un
garia 7—9 (3—5).

0 Pentru titlul mondial de box 
la cat. muscă, boxerul Chartchal

O. STANCULESCU

m)

■
cu timpul de 
doi s-a clasat 
(R. F. a Ger-

Stabilind două 
noi recorduri mon
diale și cîștigind 
titlul de campion 
al Europei, pati
natorul norvegian 
Fred Anton Maicr 
se anunță drept 
unul dintre cel 
mai îndreptățiți 
să... urce pe podiu
mul olimpic de la 
Grenoble.

O Campionatele internaționale 
de tenis pe teren acoperit, ’desfă
șurate la Bremen, s-au încheiat 
cu o mare surpriză. La simplu 
bărbați, egipteanul Shaffei l-a în
vins în finală pe francezul Con- 
tet cu 6—2, 6—3, 9—7. în finala de

de nivel 780 
2:15,90. Pe locul 
Gunther Scheurl 
maniei) — 2:17,16.

Combinata alpină a fost cîș
tigată de cehoslovacul Milan 
Pazout. în clasamentul neofi
cial pe țări, locul întîi este 
ocupat de U.R.S S. cu 8 meda
lii de aur, 5 de argint și 5 de 
bronz, urmată de S.U.A. (4-5-3); 
Japonia (3-4-4).

★
ÎNAINTEA participării la 

turneul olimpic de la Grenoble, 
selecționata de hochei pe gheață 
a S.U.A. a sosit în Europa, unde 
va susține o serie de jocuri de 
verificare.

în primul dintre acestea, des
fășurat la Bad Toelz, hocheiștii 
americani au învins cu scorul 
de 3—1 (0—1, 2—0, 1—0) repre
zentativa 
Golurile 
marcate 
Stordhal
(min. 41). Pentru gazde a în
scris Hanig (min. 4).

R. F. a Germaniei 
învingătorilor au fost 
de Hurley (min. 28), 
(min. 29) și Brooks

ȘAHIȘTII ROMÂNI AU EVOLUAT
MERITORIU LA BEVERWIJK

AMSTERDAM 29 (Agerpres). 
— Tradiționalele turnee din ca
drul Festivalului de șah de la 
Beverwijk s-au încheiat, după 
ce timp de aproape trei săptă- 
mînl au polarizat atenția iubito
rilor de șah din întreaga lume.

Un frumos succes a obținut 
maestru internațională Alexan
dra Nicolau (România), care in 
turneul feminin a reușit să se 
claseze pe primul loc, la ega
litate de puncte cu încă două 
concurente. în ultima rundă, 
Nicolau a remizat cu olandeza 
Vrceken. Una dintre principa
lele favorite ale turneului, ju- 
cătoarea sovietică Kozlovskaia. 
nu a reușit să ocupe în final 
decît locul cinci, în ultima run
dă ea pierzînd surprinzător la 
Timmer. Iată clasamentul final: 
1—3. Nicolau. Stadler. Vreeken 
7 1/2 p. ; 4. Malypetrova 7 p. ; 
5. Kozlovskaia 6 p. ; 6—7. Heem- 
skerk, Timmer 5 1/2 p. ; 8—10. 
Ivanka. Ivanova. Sunnucks 5 p.; 
11. Kowalska 3 1/2 
Tuk 3 p.

In grupa marilor 
cîștigată detașat de 
Korcinoi, ȘAHISTUL
FLORIN GHEORGHIU A TER-

p.; 12.

maeștri, 
sovieticul 
ROMAN

■
I
I
H
■
■
■

■
NEÎNVINS turneul, 

un meritoriu loc cinci. 
unor puternici mari 
internaționali ca Iv-

MINAT 
ocupînd 
înaintea 
maeștri
kov, Matanovici, Karaklaici șl 
Boboțov. în ultima rundă, Flo
rin Gheorghiu a remizat cu 
americanul Rossolimo. Clasa
mentul final al turneului ma
rilor maeștri are următoarea 
înfățișare : 1. Korcinoi 12 p. ; 
2—4. Hort, Portisch, Tal 9 p. ; 
5. Gheorghiu 8 1/2 p. ; 6—7. Ci- 
rici, Matanovici 8 p. ; 8—9. Tv- 
kov, Ree 71/2 p. ; 10—12. Bo
boțov, Donner, Pîdevski 7 p. ; 
13. Karaklaici 6 1/2 p. ; 14. Ros
solimo 6 p ; 15. Langeweg 5 p.; 
16. Van Geet 3 p.

Remizînd în ultima rundă cu 
italianul Tatai, Victor Ciocîl- 
tea (România) a terminat pe 
locul 5—6 în grupa maeștrilor, 
al cărui clasament final este 
următorul : 1—3. Doda, Medina, 
Ostoici 10 p. ; 4. Uitelki 9’/2 p. ; 
5—6. Ciocîltea, Nikolici 9 p. ; 
7. Zuckerman 81/2 p.; 8—9. 
Flesch, Marovici 8 p.; 10. Ta
tai 7 1/2 p. ; 11. Van Scheltinga 
7 p. ; 12. Jongsma 6 1/2 p. ; 
13—14. Hartoch. Vyslouzil 51/2 
p.; 15. Dunkelblum 3 1/2 p.; 
16. Crabendam 21/2 p.

■
■
i
a
■
■
a
a
■
■
■

învingător
NEW DEI HI 29 (Agerpres). 

Cuplul român Ion Țiriac — 
Ilie Năstase a cîștigal proba 
de dublu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale de 
fășuraie la New Delhi. în finala probei, tenismanii români au 
întrecut cu 6—1, 7—9, 6—2, 6—2 perechea indiană Premjlt Lall 
— Jaideep Mukerjea.

Proba de simplu bărbați a revenit indianului Lall, învingător 
cu 6—0, 2—6, 9—7, 6—3 în finala disputată cu Ion Țiriac.

• Actuala ediție a crosului de 
la San Sebastian a fost cîștigată 
de spaniolul Miguel Maiz, care a 
parcurs 10 km în 33:07,06. Favo- 
riții Gammoudi (Tunisia) și Wol
de (Etiopia) au ocupat locurile 4, 
respectiv 7.

CU BALONUL ROTUND IN JURUL LUMII
© Corespondențe speciale; LONDRA: Celtic Glasgow a fost 

@ Real Madrid s-a distanțat
FOTBALUL BRITANIC A 

FOST DOMINAT S1MBÂTĂ DE 
MECIURILE DE „CUPĂ". Atît 
în Anglia cît și în Scoția echi
pele din prima ligă au fost 
angrenate în partide de 
„Cupă".

în Scoția a avut loc primul 
tur cu participarea echipelor 
din liga I. „Lovitura de tea
tru" s-a produs la Glasgow, 
unde Celtic, deținătoarea tro
feului și cîștigătoarea cam
pionatului de anul trecut, a 
fost învinsă cu 2—0 de Dun
fermline Athletic 1 După eli
minarea din „C.C.E." și pier
derea întîlnirii decisive din 
finala „Cupei intercontinenta
le", aceasta este cea de a treia 
lovitură pe care o primește 
Celtic în mai puțin de 6 luni.

în Anglia, în turul al 111-lea 
al meciurilor de „Cupă" la 
care participă formațiile din 
liga I, meciul cel mai im
portant a fost programat la 
Manchester, unde cîștigătoarea 
campionatului de anul trecut, 
Manchester United, a fost o- 
pusă cîștipătoarei „Cupei An
gliei" (ediția 1'766—67) Tot
tenham Hotspur. Partide
s-a încheiat la egalitate : 2—2. 
Conform regulamentului exis
tent atît în Anglia cît și în 
Scoția, jocurile de cupă care 
se încheie nedecis se rejoacă. 
Alte rezultate mai importan
te : Bournemouth — F. C. Li
verpool 0—0 !, Colchester — 
West Bromwich Albion 1—1, 
Manchester City — F. C. 
Reading 1—1 I, Shrewsbury — 
Arsenal 1—1 I

Herb AUDREY

în clasament, după 22 de e- 
tape, conduce St. Etienne cu 
33 p, urmată de Marseille 26 
p, Sochaux și . Ajaccio cîte 25 
p, Bordeaux, Sedan și Nice 
cîte 24 p etc.

După o pauză de două săp- 
tămîni, campionatul s-a reluat 
în 7 ianuarie și a fost între-

eliminată și din „Cupa Scoției" ® PARIS • 0 lideră mai puțin autoritară decit s-ar părea 
® Două echipe braziliene iau

rupt la 14, pentru prima mare
etapă de cupă cînd
în competiție toate
din prima divizie.

în campionat, St.
avut la un moment
puncte avans și, cu

au intrat 
cluburile

Etienne a 
dat opt 

,.. . , toate câ
a suferit o înfrîngere și a fă
cut un meci nul în ultimele

startul in „Copa libertadores" 
două întîlniri, mai are și a- 
cum un avans de șapte punc
te. Clipele grele ale liderei se 
datoresc formei slabe a jucă
torilor _ Herbin și Mekloufi, în
tineririi echipei, care s-a do
vedit necesară, dar și unui 
meci de cupă foarte dur, pe 
un teren greu și înzăpezit, îm-

ÎN ETAPA DIN 28 IANUA
RIE A CAMPIONATULUI FRAN
CEZ s-au înregistrat rezulta
tele : Red Star — St. Etienne 
1—1, Rouen — Nantes 1—2, 
Rennes — Angers 1—1, Lyon 
— Sochaux 2—2, Ajaccio — 
Sedan 2—0, Nice — Monaco 
0—2, Lille — Marseille 2—0, 
Bordeaux — Strasbourg 1—2.

Fotografia, pe care p reproducem din „MIROIR DU FOOTBALL", înfățișează 
o fază care provoacă o adevărată spaimă oricărui iubitor al fotbalului. în meciul 
Penarol — Nacional, din campionatul Uruguayului, renumitul atacant al Penarolului; 
Alberto Spencer, ceF mai bun fotbalist sud-american în anul 1966, a fost grav lovit 
de portarul Rogelio Dominguez. După cum se vede în fotografie, piciorul’drept al lui 
Spencer a fost pur și simplu îndoit de atacul neregulamentar al portarOlui. Din feri
citei accidentul nu s-a soldat cu o’fracturo — cum se credea la început —, ci numai 
cu o rupere de ligamente. Spencer vă trebui să stea cel puțin 3 luni pe tușă...

potriva formației Sedan. în 
schimb, asistăm la revenirea 
campioanei pe 1966 și 1967, 
Nantes. într-adevăr, trei vic
torii din trei jocuri, dintre 
care una în fața lui St. Etien
ne, și iată că, paradoxal, Nan
tes (care este la 10 puncte de 
St. Etienne) se dovedește poa
te cel mai serios rival : se
condantele liderei — Marseil
le, Ajaccio, Sochaux, Bor
deaux,

Sochaux,
Sedan și Nice —, 

pentru motive diferite, nu au 
destulă regularitate în per
formantă.

Jean CORNU 
redactor la ziarul 

„L'Equipe"-Paris

ÎN CEA DE-A 18-A ETAPA 
A CAMPIONATULUI SPANIOL 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Real Madrid — Sa
ragossa 3—2 ; Sevilia — Las 
Palmas 0—1 ; Sabadell — Be- 
tis 3—1 ; Elche — Ailetico Ma
drid 1—0 ; Barcelona — Ade- 
tico Bilbao 1—0 ; Pontsvedra 
— Espanol 3—0 ; Malaga — 
Real Sociedad 2—0.

Primul loc în clasament este 
deținut în continuare de Real 
Madrid cu 26 puncte, urmată 
de Barcelona, Atletico Madrid, 
Las Palmas 23 puncte etc.

A ÎNCEPUT „CUPA CAM
PIONILOR AMERiCII DE SUD" 
denumită și „Copa Libertado- 
res". La actuala ediție parti
cipă o serie de formații va
loroase. Pentru prima oară, 
după o absență de 3 ani, în 
competiție iau startul și două 
echipe braziliene : Palmeiras 
Sao Paulo și Nautico Recife. 
Printre cele 21 de formații 
participante se află Indepen- 
dicnie și Estudiantes din Bue
nos Aires, Universidad și Uni- 
versidad Catolica din Santia
go, Penarol și Nacional din 
Montevideo. Racing Club Bue
nos Aires — deținătoarea tro
feului — se califică direct în 
sferturile de finală.


