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ALE MARII SIMFONII ALBE
De la trimișii noștri speciali

Ieri, la Grenoble—festivitatea de închidere
a ediției a

Dintre toate incertitudi
nile care au planat dea
supra Olimpiadei a X-a, 
cea privind ziua Închiderii 
a determinat desigur orga
nizarea In Palatul de ghea
ță a adio-ului pe care a- 
veau să și-l spună partial- 
pant ii la marea Întrecere 
polisportivă de iarnă. Dar 
vremea s-a dovedit, acum 
la sftrșlt, cel puțin un a- 
liat fidel al sportivilor. Cei 
mai frumos soare posibil, 
ți în orice caz cel mai 
călduros de cind ne ailăm 
aci, pe cel mai senin cer 
cu putință, fără o scamă 
de nori, a strălucit azi Încă 
din zori deasupra orașu
lui olimpic. Dar... hotărî- 
rea fusese luată, astfel in
cit la orele 17,30 porțile 
Palatului de gheață s-au 
dat In lături pentru a-și

X-a a J. 0.
primi oaspeții celei din 
urmă zile olimpice. După 
cele 45 minute rezervate 
accesului publicului, progra
mul după amiezii a conti
nuat cu o demonstrație de 
patinaj artistic și ritmic. 
A fost un prilej binevenit 
pentru ca publicul să-și 
ia rămas bun de la spor
tivi, cu unanime regrete 
pentru finalul unor între
ceri care — de ce să nu 
fim sinceri ? — s-a dovedit 
totuși foarte obositor de-a 
lungul celor 12 zile. Pati
natorii din cele cfteva țări 
— printre care șt reprezen
tanta noastră Beatrice Huș- 
tiu, care și-a făcut aci 
atiția prieteni Incit și-ar 
putea consacra restul vieții 
exclusiv purtării corespon
dențelor, fără a ajunge 
probabil să scrie de două 
eri aceluiași om — și-au

de iarnă
dat Întreaga măsură a va-» 
lorii lor, decontractați după 
lungile ore ale Întrecerii 
oficiale, arătindu-ne nu 
numai cit este de frumos 
patinajul artistic, ci mai 
ales cit poate fi el de tru- 
rnos.

Profitînd de schimbarea 
locului de desfășurare a 
festivității de închidere, 
organizatorii au recurs la 
arsenalul propriu specta
colelor solicitînd coralelor 
din Grenoble participarea 
printr-un grandios concert 
care s-a desfășurat In con
tinuarea galei de patina) 
artistic.

Un semnal sonor a anun
țat sosirea primului minis
tru Georges Pompidou, care 
11 reprezintă pe președin
tele republicii. De sub 
cupolele arcuite ale Pa
latului de gheață se re

vărsau acordurile Marseille- 
sei, imnul național al 
Franței.

Un moment care a Încăl
zit și mai mult sala (de 
tapt nici nu se mai sim
țea nevoie de așa ceva, 
dar, in fine, asta a fost 
situația), a urmat de În
dată : decernarea medalii
lor celor mai recenți campi
oni olimpici: cîștigătorii
de la săniuțe 2 persoane, 
slalom special, fond 50 km, 
patinaj 10 000 m și sări
turi speciale.

Un moment- solemn a ve
nit Îndată după această 
festivitate să marcheze 
poate punctul cel mai de
licat al festivității: stin
gerea flăcării olimpice a- 
flată in afara Palatului de 
gheață. Ciudat că această 
clipă, deși trăită oarecum 
de la distanță, a Învăluit 
întreaga asistentă In acea

ambianță solemnă de mare 
intensitate care se trans
mite indiferent de distanțe, 
nealterată.

Iși fac de Îndată apari
ția și vînătorii, cei care au 
servit cu credință Jocuri te 
pe toată desfășurarea lor, 
purtind drapelele naționale 
ale Greciei, Franței și Ja
poniei, viitoarea gazdă a 
ediției de idrnă.

Un alt semnal sonor tn- 
fioră asistenta. Purtătorul 
flăcării olimpice pătrunde 
sub curcubeele de beton.

Se aude marele marș 
triumfal, devenit familiar 
pjrticipanților, și In acor
durile sale sosesc în sală 
delegații de sportivi care 
au participat la Jocurt, a- 
vindu-i In frunte pe purtă
torii drapelelor.

Sint Înălțate cele trei 
drapele: ale țării In care 
s-au desfășurat pentru pri
ma oară în istorie Jocuri
le Olimpice, ale țării 
gazdă șl ale viitoarei rein- 
tilniri olimpice.

Apoi, ia cuvîntul A- 
very Brundage, președinte
le C.I.O., care proclamă 
închiderea celei de a X-a

ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă.

Acum se intonează imnul 
olimpic compus de Sa
mara șl este coborit stin
dardul celor cinci cercuri. 
Afară se aud loviturile de 
tun care marchează mo
mentul solemn, tn tunetul 
lor este stinsă și flacăra 
adusă de grupul de spor
tivi în incinta Palatului de 
gheață.

Se laminează apoi darul 
orașului Grenoble făcut ce
lui japonez Sapporo (cele 
trei roze care compun em
blema capitalei dauphi- 
neze).

Un nou val muzical, de 
data aceasta cîntecul de 
despărțire a sportivilor, 
după care, ca pentru a face 
frunțile să se ridice de sub 
voalul de nostalgie, se faa 
auzite acordurile maies
tuoase ale marelui marș 
triumfal, în al cărui ritm 
delegațiile participante pă
răsesc Palatul de gheață.

Ediția a X-a — jubiliară 
— a Jocurilor Olimpice de 
Ia Grenoble, care timp de 
aproape 2 săptămlni a re
ținut atenția lumii sportive 
mondiale a luat slîrșit...
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zi de participanții la Olimpiadă (60 000 I 
dintre care nu s-a omis a se spune |

iaurturilor transportate de I 
it, altul al kilometrilor par- |

A ieșit de mult din vo
cabularul specific con
tabilității, această ex
presie reoe, nici mate
matică, dar nici filozo
fică, oricum însă limi
tativă la ceea ce cifrele 
înșirate pe coloanele

activului și pasivului spuneau prin ca
pacitatea lor de cuprindere și expri
mare. Bilanful a căpătat putere de 
metaforă și dacă astăzi sportul ape
lează la el o face tocmai pentru a 
beneficia de ceea ce îi poate oferi 
noțiunea, de largă circulație acum, în 
limbajul obișnuit, adică forța da gene
ralizare.

Există, după această Olimpiadă, o 
pluralitatea bilanfieră. Una pentru nor
vegienii care au dominat-o în ceea ce 
privește numărul de medalii de aur 
cucerite de admirabilii săi sportivi. 
Alta pentru cei austrieci care au cedat 
pozițiile fruntașe în unele discipline, 
una pentru gazdele atît de primitoare 
și de frumos răsplătite . prin succesul 
propriei școli de schi alpin, alta ppntru 
patinatorii olandezi a căror autoritate 
s-a impus mai greu ca în trecut. Una 
pentru cehoslovaci care s-au încunu
nat cu laurii de a fi fost singurii în
vingători ai celei mai bune ecnipe de 
hochei din lume, fără a putea însă 
să-i răpească titlul olimpic, alta pentru 
sportul nostru care a debutat în con
cernul olimpic al medaliilor cu una 
de bronz după o participare care a 
împlinit 4 decenii...

Bilanțuri se pot face și se vor face 
absolut sigur nu numai pentru ceea ce 
s-a obfinut, ci chiar și pentru ceea ce 
s-ar fi putut obține dacă...

S-au făcut bilanțuri în sensul lor cel 
mai strict: acela al numărului de sticle 
de Coca-Cola consumate într-o singură

că 34 000 erau golite la Centrul de 
presă), al iaurturilor transportate de I 
firma Yoplait, altul al kilometrilor par- | 
curși zilnic și în total de mini-carele

" iei în aceste zile de iarnă și, în I 
. un bilanț general al eforturilor | 
financiare suportate de organizatori.

Celei de-a X-a Olimpiada de iarnă 
îi vor urma nenumărate bilanțuri, mai 
cuprinzătoare ori mai specializate, din
tre care foarte multe vor fi strict per
sonale. Toini Gustafson va avea un 
bilanț compus din cele două medalii 
de aur și una de argint și dintr-o în 
sfîrșit realizată căsătorie cu Rond- 
luund; Killy își totalizează un bilanț 
mai complet din punct de vedere spor
tiv : 3 medalii de aur, dintre care una 
însă a sunat mai întîi a bronz și 
de-abia spre seară s-a transformat în 
aur, dar neetalonat nici acum drept 
aur curat de către băncile cu capital 
sportiv din Austria și Norvegia ai că
ror concurenji au fost descalificați 
pentru ca Jean-Claude Killy să. egaleze 
recordul lui Toni Seiler ; Eugenio Monti 
și-a completat un bilanț mereu deficitar 
la capitolul olimpic, în vreme Ce com
patriotul său, Franco Nones, a învătăt 
că bilanțurile sînt acte finale șt nu 
pot fi devansate fată de termenul lor 
firesc decît cu rezultate parțiale, necon
cludente... Și așa mai depărta...

Dar sînt o serie de bilanțuri care 
nu se pot încă socoti încheiate nici sub 
raportul rivalităților sportive (ceea ce a 
dat și va da mereu frumusețe luptei 
din arenă a atleților), dar și de o. na
tură mai gingașă cum sînt cele privind 
ambianta Olimpică (unii o văd dezvol-
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tîndu-se în continuare, alții diminuîn- 
du-se urgent), statutul participantului
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(aci se confruntă puritanii noțiunii de 
amator cu adeptii ideii sportivului ca 
element de elită al societății), sau 
alteia adresate însuși conținutului pro
gramatic al Jocurilor (se pune astfel 
sub semnul îndoielii necesitatea prezen
tei probelor alpine, a celor de bob și 
săniufe la J.O. și se pregătesc formule 
de competiții preolimpice menite să 
descongestioneze actualul program alcă
tuit din 13 discipline).

Sînt, după cum se vede, tot felul de 
bilanțuri, pentru că după orice sfîrșit 
apare un spațiu alb, ca după o soco
teală aritmetică încheiată si — o dată 
cu ea — o linie de demarcație, din
colo de care vrem să notăm conclu
ziile.

Personal, am convingerea că, indife
rent de multitudinea bilanțurilor ce vor 
fi generate de-abia încheiatele J.O., și 
chiar mai presus de suma lor inte
grală, unul singur trebuie să se impună 
și anume acela că Jocurile Olimpice 
reprezintă dincolo de lupta sportivă și 
de ambițiile izvorîte din ea, tn forul 
interior al fiecăruia dintre participanfi 
și mai cu seamă a sutelor de milioane 
de oameni care le-au urmărit ca spec
tatori, o mare și nobilă nădejde în 
ceea ce ele au ca fundament milenar: 
ideea că pentru a pregăti o asemenea 
sărbătoare, pentru a o putea cinsti prin 
lupta onestă a stadionului, omenirea 
trebuie să se bucure de liniște. De 
aceea privim cu atîta speranță spre 
întîlnirea din 1972, de la Sapporo. Fiindcă 
titlul cel mai potrivit unui bilanț ol 
Jocurilor Olimpice este pacea I

Emanuel VALERIU

Grenoble, 18 februarie.
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Învingînd Suedia în meci retur cu 16-8 (9-3),

România s-a calificat
pentru finalele CM

de handbal în 7 feminin
Așteptat cu multă emoție 

meciul de handbal în 7 din
tre echipele feminine ale Ro
mâniei și Suediei s-a încheiat 
cu o victorie confortabilă a 
reprezentantelor noastre: 16—8 
(9—3). El a contat ca manșă 
secundă a întîlnirii prelimina
re pentru calificarea în fina
lele campionatului mondial ce 
se va desfășura în noiembrie 
în Uniunea Sovietică. Cum 
echipa națională a României 
întrecuse Suedia și în primul 
meci (10—9, Upsala, 14 ianua
rie) ea s-a calificat la C.M.

Emoția de care vorbeam era 
generată și de faptul că din 
echipă lipsea Ana Starck — 
jucătoare de bază — fiind bol
navă. Federația și cei doi an
trenori (Francis Spier și Po- 
pescu-CoIibași) au introdus în 
lot cîteva jucătoare tinere (Ne
ghină — 18 ani, Arghir — 19 
ani și Micloș — 20 de ani), 
reușind să suplinească astfel 
lipsa contribuției handbaliste
lor cu vechi state de serviciu. 
In general echipa s-a mișcat 
satisfăcător și, desigur, realiza
rea unui joc la nivelul celor cu 
care sînlem obișnuiți rămîne 
o promisiune. O plăcută sur
priză : echipa suedeză. Oaspe
tele joacă în viteză, practică 
un handbal spectaculos. Nu au 
însă suficientă forță în șut șl 
din această cauză concretizea
ză rar.

La începerea partidei avem 
mingea, dar ratăm atacul. Sue
dezele ne... imită și în min 3 
Simona Arghir deschide sco
rul : 1—0. El este majorat de 
Rodica Vidu și, apoi, de Simo
na Arghir. La 3—0 oaspetele 
an un atac reușit și concreti
zează prin Funk. Jucătoarea 
suedeză mai șutează odată pe-

Micloș (2) și Larsson fixează 
scorul reprizei la 9—3.

în partea a doua, jocul este 
mai interesant. Riposta echipei 
Suediei este mai dîrză, oaspe
tele reușind faze aplaudate de 
cei peste 1 500 de spectatori. 
Hedeșiu preia o minge respinsă 
de portărița suedeză (la un șut 
tras de T. Szekely) și înscrie. 
Asistăm Ia cîteva contraatacuri 
suedeze cu prilejul cărora 
Larsson se dovedește o jucă- 
to.are de clasă. Dar diferența 
de scor se menține în favoarea 
noastră fiindcă reușim să con
cretizăm mai multe din situa
țiile pe care ni le creăm. Sze
kely marchează in două minu
te două goluri, iar Vidu își 
face și ea simțită prezenta în 
atac. Minutele 40—42 sînt fa
vorabile suedezelor. Ele mar
chează trei 
Nordstrom 
noastră își 
din nou și
8 goluri avantaj. Au jucat i

ROMÂNIA : I. Nagy, L. An
ca — S. Arghir (4), M. Micloș 
(4), R. Vidu (3), E. Hedeșiu (2), 
T. Szekely (2), 
A. Nemetz, 
Frantz.

SUEDIA : 
Carlsson —
C. Medhammar (1), C. Larsson 
(3), E. Nordstrom (2), B. Wes
tin (1), K. Norrlander, E. Sell- 
gren, I. Jacobsson, G. Gâland.

A arbitrat bine M. Valcic 
(Iugoslavia).

Duminică seara, sala Floreas- 
ca a găzduit ultimele 
ale finalelor „Cupei 
Sportul" la handbal, 
zut la lucru primăvara 
lului românesc — pe 
talentați juniori și junioare —

întilniri 
ziarului 
Am vă- 
handba- 
cei mai

șencele i-a scos din nou în 
evidență aceste calități și ciș- 
tigairea partidei i se datorește 
în bună parte ei. De altfel, să 
subliniem acest lucru, elevele 
lui Tr. Bucovală meritau o ast
fel de satisfacție, ele fiind re
velația actualelor finale.

Mureșencele, niște fetițe, 
lipsite de experiență (cum e și 
firesc la începutul carierei 
sportive), s-au resemnat și de 
această dată, primind cu dem
nitate (merită subliniat acest 
lucru) înfrînqerea.

ȘCOALA SPORTIVA I BUCU
REȘTI — LICEUL NR. 2 BRA

ȘOV (F) 15—8 (8—3)
Victoria din ultimul meci al 

turneului i-a adus Scolii spor
tive nr. 1 București și 
loc în actuala ediție 
ziarului nostru. A fost 
rie. facilă, obținută în 
nei echipe greoaie, 
parcă numai de dorința de a 
realiza fiecare fază pentru chi- 
noqramâ... Bucureștencele s-au 
mișcat în voie, au punctat și 
■— tu final — au învins. Prof.

primul 
a cupei 
o victo- 
fala u- 

stăpînită

TRISTA POVESTE
A UTO CAMPION

goluri prin Westin, 
și Larsson. Echipa 
revine, punctează 
încheie meciul cu

A.
E. Neghină 
Schramko,

(1).
E

A.
B. A. Funk (1), A.

Heigsted,
Dinamoviștii mai

H. N.

și putem afirma cu certitudine 
că ea este la înălțimea ex gen- 
țelor actuale. Și cum, mai me
reu, semnele 
concretizează toamna în rod 
bogat, așteptăm de la „schim
bul de ștafetă'* sclipiri care să 
asigure handbalului românesc 
ascensiune permanentă spre 
vîrful piramidei, atins nu de 
mult de Moser și colegii lui, 
de maestrele admirate și elo
giate ale handbalului de la noi. 
Tinerii jucători au toate condi
țiile pentru realizarea acestui 
deziderat.

învingătoarele actualei ediții
— Școala sportivă 1 București 
(antrenor V. Gogîltan) — la 
fete și Dinamo București (an
trenor Alex. Ilie) — la băieți
— merită felicitări pentru 
ardoarea cu care și-au dis
putat șansele, pentru valoa
rea tehnică și tactică, pentru 
vitalitatea dovedită. Dar, in a- 
celași timp, trebuie să acordăm 
și celorlalte formații aprecieri 
pozitive, pentru că și ele ne-au 
relevat intensa activitate ce se 
desfășoară la Constanța, Bra
șov, Sibiu, Tg. Mureș și Ti
mișoara pentru continua dez
voltare a handbalului.

primăverii se

ȘCOALA SPORTIVĂ CON
STANȚA —

REȘ (F)
START TG. MU-
12—7 (5—4)

uneori, supără, 
din nou despre 
despre dragostea

Rodica Vidu șutează necruțător la poartă și inscrie
Foto : A. NEGRU

marchează un gol in poarta echipei din Timișoara

Au marcat: Nadire Tair (7), 
Eliza Oprea (2), Elena Frîncu 
(2) și Vasilica Talapan — pen 
tru Se. sp. Constanta, Rodica 
Cordoș (4), Gizela Kbri (2) și 
Elena Unqur .— pentru Start 
Tg. Mureș.

A arbitrat satisfăcător P. Co- 
bilici (Ploiești).

ȘCOALA SPORTIVA TG. MU
REȘ — ȘCOALA SPORTIVA

SIBIU (M) 25—9 (10—5)

riculos, dar Irina Nagy reține. 
De altfel, Nagy va apăra și în 
continuare cîteva șuturi bine 
plasate și va da încredere în
tregii echipe. Jocul este multă 
vreme la discreția noastră și 
golurile... cad : Rodica Vidu — 
4—1, Simona Arghir — 5—1, 
Simona Arghir — 6—1 și Mag
da Micloș — 7—1. O revenire 
a suedezelor face ca handica
pul să se reducă : înscrie Med- 
hammar din 7 m : 7—2. Magda

Repetarea, 
Dar, vorbind 
Nadire Tair, 
el pentru handbal, despre fe
lul cum știe să-și entuziasmeze 
colegele și să le conducă spre 
victorie, nu facem decît 
de justețe. Meciul cu

Băieții lui C. Martin! 
handbaliștii sibienl — ne-au 
dezmințit ieri. După jocul bun 
făcut In compania dinamoviști- 
lor, ultima partidă a finalelor 
au abordat-o cu lin optimism 
exaqerat, permițîndu-și la în
ceputul meciului cu Șc. sp. 
Tg. Mureș să irosească multe 
mingi, să facă exces de dri
bling și exhibiții — cînd nu se 
simțea nevoie de așa ceva. Ur
marea nu este greu de prevă
zut : au fost înfrînți la scor de 
o echipă ambițioasă, care și-a 
pus în gînd să nu plece de la 
aceste finale fără o victori» I 
Antrenorul L. Berekmery (Tg 
Mureș) are, astfel, satisfacția 
de a-i fi văzut pe elevii săi și 
în postura de învingătoii.

Au marcat: M. Stef (7), N. 
Mașca (6), B. Ftilop (4), S. 
Nagy (4), I. Reman (2), K. Nagy 
și H. Samsudean, pentru Șc. 
sp. Tg. Mureș, P. Gerge (5), 
K. Beer, P. Herbert. R. Me- 
rtrea și I. Ciocea — 
Școala sportivă Sibiu.

A arbitrat foarte bine V Pe- 
Jenqhian.

pentru

V. Gogîltan poate fi astfel 
mulțumit, dacă nu cumva soco 
teste că examenul acestor fi
nale n-a fost pe măsura exi
gentelor sale

Au marcat: Amelia Constan- 
dache (8), 
Natalia 
bfiela 
Școala 
Florica 
beta Aftenie (2) și Valentina 
lonescu (2) — pentru Liceu: nr. 
2 Brașov.

A arbitrat bine M. Grebinis.an 
(Tg .Mureș).

ȘCOALA SPORTIVA TIMI
ȘOARA — DINAMO BUCU

REȘTI (M) 16—23 (6—10) 
Depășiți de importanța me

ciului și, poate, obosiți după 
eforturile făcute în primele 
două partide ale turneului, ti
mișorenii n-au mai putut da 
riposta așteptată în meciul cu 
Dinamo. Mai compleți în an
gajamentul fizic, handbiltștii 
lui Alex. Ilie nu le-au dat po
sibilitatea adversarilor să-și 
facă jocul. Deși excelentul șu- 
ter timișorean Marin Bodin a 
străpuns în momente cheie a- 
părarea dinamovistă, colegii 
săi, gîtuiți de emoție n-au avut 
puterea să remonteze integral 
handicapul de goluri creat 
primă parte a meciului.

Au marcat: M. Bodin (8), 
Teacoiu (3), R. Lassel (2), 
Schmadl (2) și D. Dubina 
pentru Școala sportivă Timi
șoara, C. Gunescu (7), I. Milo- 
van (6), A. Cosma (4), I. Bu- 
ruc (2), P. Bulibașa (2), T. Ste- 
rian și M. Cioară — pentru 
Dinamo București.

A arbitrat satisfăcător 
Șenchea (Ploiești).

Hristache NA'JM

Paula
Matache 

Alexandru 
sportivă 1 
Agapescu

Anghel (3),
(3) ' și Ga-
— pentru 
Bucutești,

(4) , Elisa-

în

S. 
I.

Am citit mai de mult și cu totul incidental despre 
viața plină de peripeții romanești a lui Jack 
Johnson, primul boxer negru care, în 1908, a 

cucerit titlul de campion mondial la categoria grea. Suc
cesul acesta a stîrnit, acum șaizeci de ani, o sălbatică 
reacție a celor mai primitive instincte rasiale în rin- 
dul suporterilor pugilisticii americane, și nu numai în 
rîndul lor. Reacțiile „în lanț" au fost alimentate, cu 
deopotrivă perseverență și perspicacitate, de cei ce mi
zaseră de treizeci de ori mai mult pe rivalul alb al 
lui Johnson, un bărbat bine hrănit, rumen, cu grijă 
îmbrăcat, despre care toți știau eă n-are nici o calitate, 
nici o dibăcie, nici un talent în afara pumnilor lui de 
granit. Un cumnat al său, mare industriaș la Chicago, 
înduioșat de soarta Iui, a apăsat într-o bună zi pe-un 
buton, a intrat ușierul, i-a spus un nume și, după cî
teva clipe, ușa s-a deschis Iar, a intrat un secretar la 
fel de bine hrănit ca industriașul și boxerul care își 
frămînta pălăria între degete. A fost destul ca indus
triașul să-i dea secretarului său un ordin, pentru ca, 
a doua zi, Jack Johnson să fie alungat din oraș, să fie 
alungat din patria sa.

Unde, încotro s-o apuce ? S-a îmbarcat, cu soția sa 
albă, pe-un transatlantic cu destinația Europa. In va
liză avea afișul pe care scria cu slove roșii numele său ; 
datorită lui. a mai boxat cîtva timp prin orașele din 
vestul continentului. A urcat de atîtea ori scările rin
gului. s-a lăsat de atitea ori lovit și a lovit, la rîndul 
lui, de atîtea ori pe rivalii săi, pînă cînd a început el 
însuși să semene cu afișul meciului său faimos care 
se făcuse ferfeniță. Ferfeniță devenise și Johnson, în 
așa măsură. îneît nemaiputînd lupta, soția sa spăla 
rufe cu ziua și broda nopți întregi ca să poată plăti 
chiria și costul unei singure mese pentru amindoi. în
tr-o dimineață neguroasă de primăvară, ea și-a pus 
capăt zilelor, aruncindu-se de la etajul hotelului unde 
locuiau.

Un timp, Johnson a vîndut pomadă italiană, muzicuțe 
nemțești și mandoline napolitane în Cartierul Latin. 
Cei care îl recunoșteau, gesticulau spectaculos, uitîn- 
du-se cu mirare la el și neînțelegînd ' ce se întîmplase 
cu campionul mondial la categoria grea. îi pipăiau bi
cepsul, 
borcan 
tudiriea 
toarce, 
agenții 
riseră pretutindeni, fără ca Johnson s-o știe, i-au pro
pus să se Înapoieze ’n 
șine" să poată fi 
recucerit de un su.

A fost atît de tra ,.c 
mic ziarist american, < 
mare scriitor universal, a mărturisit că a plîns tot tim
pul urmărind „măcelul" : Johnson era sleit sufletește 
și, după prima rundă din care ieși amețit, a ațipit n- 
proape în colțul ringului. Undeva, di"- 
chema parcă imaginea soției sale m 
ei stăruitoare l-a silit ca, în loc de 
adversarul, să tragă neîncetat cu ochiul 
unde îi apăruse închipuirea. Doborît in 
s-a trezit din leșin, după cîteva 
plite ale publicului sărbătorind 
ranțe albe**.

A urmat jalnicul cortegiu al 
al mizeriei : Johnson pierduse, 
vanșe, ochiul sting și, din pricina a două coaste rupte, 
respira greu, din ce în ce mai greu. Toți nefuzau să-l 
angajeze, nimeni nu-i dădea o mină de ajutor, fiindcă 
fusese lansat cuvîntul de ordine de a fi lăsat să se 
stingă de inaniție. Cînd a murit de ftizie, s-a aflat 
că negrul acesta, crîncen umilit în omenia sa, fusese 
un intelectual, care citea pe Dante, pe Carducci, pe 
Verlaine în original, făcind chiar tălmăciri dlntr-înșii 
pentru propria lui plăcere. într-un carnet găsit asupra 
lui a fost descoperită această însemnare :

— Cil de alb trebuie să fii ca să suferi mai puțin in 
lumea noastră ?

La șase decenii după scurta glorie a lui Jack John
son, autorul' dramatic'american Howărtf Sackler a evo
cat trista poveste a acestui „Prometeu în mănuși de 
box" intr-o piesă a sa, intitulată Marea speranță albă, 
prezentată deunăzi la New York. Un critic afirma, după 
premieră, că ea denunță, o dată mai mult, cel mai în- 
spăimîntător dintre dușmanii idealului de înfrățire a 
oamenilor, care pătrunde pe alocuri pînă și-n sport : 
intoleranța de rasă !

îi cereau autografe și, uneori, îi cumpărau un 
cu pomadă sau vreo muzicuță. Cînd decrepi- 
lui ajunse acolo unde făptura omenească se în- 
pe nesimțite, la starea de cvasi-animalitate, 
supremației albe de peste ocean, care îl urmă-

i patrie, pentru ca „pata de ru- 
î și titlul de campion mondial 
an, de un alb, așadar !

. acel meci de revanșă, incit un 
care avea să devină mai tîrziu

a
minute, in 
imp .nirea

undul sălii. îl 
și amintirea 

privi în față 
spre ungherul

1 re
un:
„m

șomajului, 
eu prilejul

Corbeanu

Echipele din divizia A au 
reînceput ieri întrecerea din 
cadrul campionatelor republi
cane. Printr-o etapă destul 
de... cuminte, cu rezultate 
normale, după partide trezite 
cînd și cînd din apatie, e 
drept, dar — ceea ce în pri
mul rînd supără — lipsite 
îndeobște de strălucire tehni
că. Precum ne-o împărtășesc 
mai toți corespondenții noș
tri i!n provincie, ale căror 
scuite relatări telefonice le 
publicăm împreună cu impre
siile — unele ceva mai favo
rabile — culese de la meciu
rile jucate în Capitală.

CLASAMENTE Șl SUPERLATIVE
Clasamentele finale ale 

ziarului Sportul” arată
FETE

Șc. sp. I Buc.
DC. nr. 2 Bv.
Șc. sp. C-ța 
Start Tg. M.

BĂIEȚI
1. Dinamo Buc. 3
2. Șc. sp. Tim. 3 2 0 1 52:54

„Cupei 
astfel :

3.
4.

Șc. 
Șc.

sp. Tg. M. 3 10
sp. Sibiu 3 10

un act
mure-

DE LA
2 57:52
2 49:63

FINALE

• undă.
cum-
sup

ai lipsurilor, 
teribilei re-

George SBARCEA

1.
2.
3.
4.

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
1
3

42:23 
30:32 
31:30
20:38

6
3
3
0

2 
2

...Cea mal tînără jucătoare: Ga
briela Alexandru (București) — 
15 ani ; cel mai tînăr jucător : 
Carol Kakucsi (Tg. Mureș) — 16 
ani.

2 0 1 68:57 4
4

.... Cupa fair-play" revine la 
fete echipei Lie. nr. 2 Brașov 
(doar 2 minute eliminare) șl Șc.

sp. Timișoara la băieți (8 min. 
penalizare).
...Cea mai simpatică jucătoare : 
,,spiridușul“ — • -
stanța).

...Cel mat 
nalelor : M.
reș), M. Tellman (Bistrița), 
Pelenghian (București) șl C. Că- 
pățină (Buzău).

Nadire Tair (Con-

buni arbitri ai fi- 
Grebenișan (Tg. Mu- 

V.

ea și cîștigat, primul, în care 
au condus cu 10—2 și 14—8! 
(Șt. Gurgui — coresp.)

Farul Constanta — Penici
lina Iași (f) 3—2 (12, —11, 12, 
—6, 7). După trei seturi de 
dispută strînsă și unul pier
dut net, localnicele și-au ad
judecat o victorie la care nu 
mai sperau datorată îndeosebi 
greșelilor comise de princi
palele atacante ale Penicili
nei, Căunei și Zabara. Arbi
trajul cuplului bucureștean 
D. Medianu — I. Covaci — 
slab, ca și jocul (C. Popa— 
coresp. principal)

Rapid București — Mine
rul B. Mare (m) 3—0 (7, 7, 10). 
Băimărenii nu puteau emite 
pretenții în fața sextetului 
giuleștean, care a funcționat 
ieri ireproșabil, încheind în
trecerea în 53’. învinșii au a- 
vut o revenire la începutul 
setului 2, conducînd cu 3—0, 
și la mijlocul setului 3, apro- 
piindu-se de la 2—6 la 5—6 
și de la 5—9 la 8—9. De Ia 
Rapid i-am remarcat pe Dră- 
gan, Penciulescu și Mincev, 
iar de la Minerul pe Rău și 
Solomon. Atent — arbitrajul 
bucureștenilor N. Ursulescu și 
S, Gheorghiță.

Dinamo București — Viito
rul Bacău (m) 3—0 (13, 4, 6) 
după 60’ de joc echilibrat și 
frumos numai în setul întîi, 
în care băcăuanii, abordînd

Start modest la reluarea campionatelor...
Medicina București — Dra

pelul roșu Sibiu (f) 3—0 (5, 
12, 9), victorie mai clară decît 
arată rezultatele seturilor 2 
și 3, obținută în 65’. Dispută 
pe-alocuri animată, dar în 
genere de nivel tehnico-tactic 
submediocru, prin evoluția 
deseori penibilă a formației 
sibiene, a cărei compunere, 
întrunind în formula sa de 
bază mai multe elemente pla
fonate (Ia o scăzută valoare!) 
comportă o discuție e ■'arte 
Evidențiate de la gazde — 
Sudacevschi. Zaharescu, llăr 
bulescu. Klein Meciul a fost 
condus corect de II Toyoda 
(care însoțește în turneu e- 
chipa națională feminină a

Japoniei), ajutat de N. Ma- 
teescu. (— C. F. —)

C. P. București — Univer
sitatea Cluj (f) 3—1 (2, 9, —13, 
9). Tipografele, cu o pre
luare mai bună, au repurtat 
o victorie meritată. Dintre 
jucătoarele folosite de cele 
două ech.pe, s-au detașat : 
lonescu. Covaci, Vlădeanu 
(C.P.B.), Moeai 1 și surorile 
Meseșan c . la Universitatea. 
Au arbitrat foarte bine M. 
Nicolau și 1. lonescu. (ED.)

Universita.ea Craiova - 
Rapid Bucutești <f) 0—3 (15, 
10, 5). Oaspetele au în
vins cu Jatg'il concurs 
al gazdelor, care au greșit 
abundent atît în apărare cît 
și în atac, pierzînd un set

impetuos partida, au condus 
cu 3—0 și 5—4, au avut ega
litate la 3, 4, 5, 8 și 12, că- 
zînd însă în final. In conti
nuare, focul de paie aprins 
Inițial de oaspeți stingîndu-se 
dinamoviștii au avut de în- 
dep'init mai mult o formali
tate pentru a învinge. S-au e- 
• îdențiat: Papugiu, Tîrlici 
Derzei (Dinamo), Moșesc u și 
Costea — în primul set — de 
la Viitorul Arbitrajul — bun: 
1. Niculescu—M. Albuț.

Petrolul Ploiești — I.C.F. 
București (m) 3—2 (13, 11. —5, 
—12, 8). Succes meritat al plo- 
ieștenilor. din rîndul ărora 
cei mai eficace au fost Z.amo- 
lo, Dipan și Rădulescu. De la 
I C.F. — Bărăscu și Dumitroș

Activitate intensă pe pîrtiile & țară

□!
© LILIANA FOCSENEA- 

NU ~ TRIPLĂ ÎNVIN
GĂTOARE ÎN „CUPA 
C.U.B."

® U.G.S.R. I A CUCERIT 
„CUPA INTERDEPAR
TAMENTALĂ 16 FE
BRUARIE"

® CONCURSUL NATIO
NAL DE COPII A LĂ
SAT O IMPRESIE FRU
MOASĂ

La Sinaia, în vecinătatea Co- 
tei 1 400, au avut loc, recent, în
trecerile de schi alpin din ca
drul ,.Cupei centrului universitar 
București", la care au participat 
și sportivi din Sinaia și Bușteni. 
La slalom special au cîștigat Li
liana Focșeneanu (CI. Sp. Sinaia) 
și Mircea Munteanu (C.U.B.), iar 
la slalom uriaș, disputat pe Va
lea lui Carp, Liliana Focșeneanu 
și Ștefan Moldoveana. în combi
nata alpină primele locuri au 
fost ocupate de aceeași Liliana 
Focșeneanu și de Virgil Damian 
(C.U.B.).

★
La Poiana Brașov s-au dispu

tat ștafetele din programul edi
ției I a „Cupei Interdepartamen-

cu. Au arbitrat cu scăpări V. 
rimitriu — Bacău și M. Oan- 
cea — București. (I. Constan- 
tinoaia-eoresp.).

Farul Constanța—Tractorul 
Bv. (tn) 3—2 (7,'—7, 5, —11, 
11). Partidă de nivel tehnic 
scăzut. Farul, condus în ulti
mul set cu 8—2, a avut spre 
sfîrșit o revenire, facilitată și 
de schimbarea neinspirată a 
lui Bărbuță din echipa Tt ac
torul. Cei mai buni de pe te- 
ten : Gornoviccanu și Mînzu

tn plină cursă la slalom special, concurenta Liliana l'ocșenpanu, 
(Carpați Sinaia), câștigătoarea probei

Foto: prof. T1TEL HAZAFARU
tale 16 Februarie". Cu toate că 
ninsoarea pornită în cursul nopții 
nu s-a oprit nici un moment,

(Farul), respectiv Bărbuță și 
Banca. Slab arbitrajul prestat 
de I. Covaci și N. Demetriu. 
(Em. Dumitreșeu-coresp.).

Aiusnina Oradea — Steaua 
București (m) 0—3 (6 9,
12). Victorie clară a bucu- 
reștenilor, net superiori oră- 
denilor, din echipa cărora sin
guri Rogozan și Neuman s-au 
detașat. Au arbitrat foarte 
bine V Chioreanu—Cluj și N. 
Geterbaum — Timișoara. (V. 
Sere-coresp.).

Echipa feminină a Japoniei 
susține azi primul meci la Constanța
Sala sporturilor din Con

stanța găzduiește în după- 
amiaza -zilei de azi cea din
ții paitidă din cadrul tur
neului pe care echipa na
țională feminină a Japo
niei îl întreprinde în țara

noastră. Oaspetelor le va 
da replica formația de di
vizie A Penicilina Iași. 
Mîine, tot la Constanța, vo
leibalistele japoneze vor 
întîlni echipa divizionaiă 
locală Farul.

concursul s-a bucurat de un fru
mos succes tehnic și de public. 
Au ocupat locul I în probele 
respective ștafetele de juniori 
(4X5 km) U.G.S.R. I (Gh. Voicu, 

-1 I. Savu, C. Șovăială, V. Papuc) 
j ih 17:40. de tineret (4X10 km) 

Dinamo (V. Nan, Gh. Cojocarii, 
Gh. Dihoi. I. Olteanu) 3h 08:20, 
junioare (3X3 km) U.G.S.R. 1 
(Ana Clinei, Adriana Barabaș, 
Paraschiva Cojocarii) 45.15. în în
trecerea pe echipe s-au clasat 
în ordine U.G.S.R. I cu 211 
puncte, U.G.S.R. /I 143 p„ Di
namo 136 p„ A.S.A. 64 p. și Com
binata Universitară 58 p. Frun
tașii clasamentelor au fost răs
plătiți cu numeroase premii a- 
cordate de U.G.S.R.

C. GRUIA
— coresp. principal

★

La Predeal, pe pîrtla de Ia 
Clăbucet, s-au disputat probele 
alpine din cadrul concursului 
național pentru copii. Au înche
iat victorioși probele respective 
Mela Simon (10-12 ani). Eva Naf- 
tan (13—15 ani), N. Crlstea (10—12 
ani) și o. Țuțurea (13—15 ani). 
Concursul a scos în evidentă 
existența unor nebănuite resurse 
ale schiului nostru, fapt pentru 
care merită felicitări profesorii 
și antrenorii participanților. A 
surprins însă neplăcut absența 
din concurs a micuților schiori 
de la școlile sportive din Sinaia 
și din Reșița, precum și a celor 
din centrele Vișeu, lorșa și de 

i la Dinamo Brașov.

P. 1OVAN
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CAMPIONATUL S APROPIEJ »

Campionatul divizionar se apropie 
Mai sînt exact trei sâptâmîni pînd la

cu pași repezi.
, , reluarea lui ofi

cială (10 martie) și numai două săptămîni pînă la pre
ludiul (3 martie) ce ni-l vor oferi 16-zecimile „Cupei
României".

$i ieri, în ciuda vremii nefavorabile, în întreaga țară 
(ploi, ninsoare), echipele și-au continuat seria meciuri
lor de verificare. Telefoanele au zbîrnîit în redacție ca 
în... plin sezon, corespondenții transmițîndu-ne amă
nunte de la focurile la care au asistat, lată, pe scurt, 
amănuntele recepționate din provincie ca și relatările 
jocurilor din București.

ale „fami- 
deschidere,

RAPID - FARUL Surpriză la Dinamo
1-0 (0-0)

Amicalul de ieri dimineață, 
de pe terenul II al Giuleș- 
tiului, a constituit un bun 
prilej de verificare a posibi
lităților fizice ale feroviarilor 
bucureșteni și ale jucătorilor 
constănteni. Dar, din cauza 
terenului acoperit cu un strat 
de zăpadă, precum și a vremii 
neprielnice (a nins înconti
nuu), încercările celor două 
echipe de a realiza un joc de 
calitate n-au avut succes.

În primele 45 de minute s-a 
Jucat mai mult la mijlocul te
renului, cu rare incursiuni Ia 
cele două porți. Rapidistii au 
construit totuși cîteva acțiuni, 
soldate cu șuturi care au gre
șit de puțin ținta. Astfel, în 
min. 38. fundașul Ștefan a tri
mis balonul printre apărătorii 
constănteni la Neagu, care 
a pasat subtil lui Dumitriu. 
Ultimul, de la circa 14 m, a 
șutat puternic, balonul șter- 
qînd bara transversală. Riposta 
jucătorilor de la Farul s-a lo
vit de apărarea energică — 
om la om — a feroviarilor.

în pauză, antrenorii au ope
rat o serie de modificări în 
formații, ceea ce a dus la o 
înviorare a jocului. Am asistat 
la multe faze palpitante la 
porțile apărate de Răducanu 
și, respectiv, Ștefănescu. și la 
un frumos gol marcat de 
bucureșteni. în min. 58. tînărul 
Petreanu a făcut o cursă pe 
extremă, a intrat în careu, de 
unde a șutat puternic. De pe 
linia porții, fundașul Pleșa a 
respins balonul la Bungău, 
care l-a retrimis în poartă : 
1—0 pentru Rapid. în conti
nuare, jucătorii de la Farul 
au avut o bună parte din timp 
inițiativa, însă rezultatul a ră-. 
mas neschimbat

Arbitrul M. Sadoveanu a 
condus bine următoarele for
mații :

Stadionul Dinamo a fost lo
cul de disputare a unui cuplaj 
fotbalistic la care și-au dat

concursul 4 echipe 
liei" Dinamo. în 
speranțele dlubulul Dinamo, an
trenate de Tr. Ionescu, au fost 
învinse de Electronica Obor 
cu scorul • de 8—1 (2—0). Go
lurile au fost înscrise de că
tre Dima (min. 35), Udroaica 
(min. 43) și I. Ștefan (min. 65) 
pentru Electronica, de la spe
ranțe înscriind Doru Popescu 
(min. 75).

în cea de-a doua partidă, 
Dinamo Obor și-a verificat po
tențialul în 
Bacău (locul 
diviziei A),

cut-o cu scorul de 1—0 (1—0), 
golul învingătorilor fiind mar
cat de Roșu (min. 30). Au 
evoluat următoarele formații:

DINAMO BACĂU i Nagel 
— Maghiar, Nunwelller IV, 
Vătafu, Velicu — Duțan, Ne- 
delcu — Comănescu, Ene II, 
Băluță (Ene Daniel, min. 45), 
David.

fața lui Dinamo
6 în clasamentul 

pe care a între-

DINAMO OBOR: Stelian — 
Paraschiv, Moraru, Enciu, Ivan 
— Stănescu, Octavian — Du- 

Roșu, Lazăr, Roman.ta.

Vasiie URZ1CEANU

Fază din meciul Dinamo Obor o surprinzătoare victorie

STEAGUL ROȘU - POLITEHNI
CA IAȘI 1-1 (0-1)

Dinamo Bacău, încheiat cu 
a oborenilor

UNIVERSITATEA CLUJ - MINE
RUL BAIA MARE 1-1 (1-0)

Foto: AUREL NEAGU

© •

I

RAPID: Răducanu — Lu- 
pescu — Ștefan, Motroc, Costea, 
Greavu — Pop (Dinu), Dumi
tru (Jamaischi) — Neagu, Du- 
mitriu. (Bungău), Codreanu 
(Petreanu).

FARUL : Utu (Ștefănescu) — 
Georgescu, Pleșa. Mareș, Dum
bravă — Manolaclie (Anto
nescu), Koszka — Unguroiu, 
Tufan, Iancu, Ologu (Bili- 
boaCă).

BRAȘOV, 18 (prin, telefon). 
In prima repriză jucătorii de 
la Politehnica au reușit să 
deschidă scorul prin Cuper- 
man în min. 10. După pauză, 
ambele formații au jucat bine, 
dovedind o bună orientare 
tactică, acționînd în funcție 
de starea terenului (desfun
dat). Pentru brașoveni a mar
cat Pescaru (min. 47). Porta
rii Constanținescu (Politehni
ca) și Papuc (Steagul roșu) au 
apărat excelent.

18 (prin telefon). Me- 
disputat pe un teren 
cu Un strat gros de 
Atacul studenților a 
slab. Oaspeții au lă

CLUJ, 
ciul s-a 
acoperit 
zăpadă, 
acționat 
sat o bună impresie. Golurile 
au fost marcate de Adam 
(min. 13) pentru Universita
tea, respectiv Snacovshi (min. 
65) pentru Minerul.

N. Todoran, coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA -r 
JIUL PETROȘENI 1—1 (0—1)

P. VINTILA C. Gruia, coresp. principal

C.

Emil Dumitriu a urmărit atent pasa trimisă de Neagu, dar 
mingea expediată cu putere va „șterge" bara transversală 

Foto : V. BAGEAC

Timișoara, 18 (prin telefon), 
în ciuda timpului neprielnic, 
peste 1000 de spectatori au 
asistat la acest meci, disputat 
pe stadionul „23 August". Stu
denții au dominat mai mult, 
însă cei care au deschis scorul 
au fost oaspeții. Autorul golu
lui : Ionescu (min. 40). în re
priza a doua, jucătorii de la 
Politehnica 
leze prin

au reușit să ega- 
Dobîndă (min. 73).

Crețu — coresp.

ȘOIMII BUZĂU - A.S.A. TG.
MUREȘ 2-4 (1-2)

BUZĂU, 18 (prin telefon). 
Joc frumos, cu o accentuată 
notă de dominare a oaspeți
lor. Golurile au fost marcate 
de Raksi (2), Dodu și Mure 
șan pentru A.S.A., Preda (2) 
pentru Șoimii.

M. Dumitru, coresp.

METALUL TÎRGOVIȘTE - POIA- 
NA CÎMPINA 4-3 (2-1)

TÎRGOVIȘTE, 18 (prin te
lefon). O evoluție mulțumi
toare a ambelor echipe. Au
torii golurilor : Pîrvu (min. 
15, 22), Nițescu (min. 60), Chi- 
riță (min. 72) pentru Metalul, 
Silaghi (min. 1.2), Tr. Popescu 
(min. 63), Chirilă (min. 79)
pentru Poiana.

Fotbaliști români peste hotare
N. Borcea, coresp.

CEAHLAUL P. NEAMȚ - TEXTI
LA BUHUȘI 2-1 (1-1)

țire fizică. Scorul 
chis de oaspeți, 
traătac finalizat 
(min. 22). Pentru 
scris Meder (min.

a fost des- 
la un con- 

de Nemeț 
gazde a în-
35 și 74).

I

C. Nemțeanu, coresp.

MEDICINA CLUJ —
C.F.R. CLUJ 1—1 (1—0)

Cluj, 18 (prin telefon). Fe
roviarii au avut inițiativa o 
mai mare parte din timp dar 
n-au reușit să concretizeze. Au 
marcat : Bano (min. 40) pentru 
Medicina, Mazurachis (min. 83) 
pentru C.F.R.

T.U.G. BUCUREȘTI - MAȘINI 
UNELTE BUCUREȘTI 0-1 (0-1)

Jocul a fost viu disputat și 
s-a terminat cu victoria for
mației Mașini unelte, care ac
tivează în campionatul orășe
nesc. Singurul gol al partidei 
a fost înscris de Dan Petres
cu în min. 15.

C. Pufu, coresp

ÎN CADRUL „CUPEI CAMPI
ONILOR EUROPENE ' ’
chet s-au disputat 
niri.

în competiția 
(sferturi de finală, 
la Sofia, formația 
Cerveno Zname a întrecut cu 
scorul de 89—76 (38—46) echi
pa iugoslavă Zadar.

In competiția feminină s-au 
desfășurat două jocuri tur din 
cadrul sferturilor de finală: 
T.T.T. Riga — Recoaro Vicen
za 87—43 (48—25) și M.T.K. 
Budapesta — L. K. S. 
62—50 (23—18).

“ la bas- 
noi întîl-

masculină 
meci tur) 
. Ț.S.K.A.

Lodz

CON-
SALA

CU PRILEJUL UNUI 
CURS ATLETIC DE 
desfășurat la Louisville (Ken
tucky) echipa Universității 
Villanova a realizat cea mai 
bună performanță mondială 
în proba de ștafetă 4x880 
yarzi, cu timpul de 7:23,7. în 
ultimul 
parcurs 
Atletul 
cîștigat 
lungime, cu 7,73 m. Aceeași 
probă, la feminin, a revenit 
atletei Willie White, cu 6,13 
m.

■
COMPETIȚIA INTERNAȚIO
NALA DE CROS de la Shef
field a revenit englezului Ron 
Hill, cronometrat pe distanța 
de 14,5 km cu timpul de 
44:54,0. Scoțianul Alder a sosit 
al doilea, după 15 secunde.

ÎN CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE ATLETISM des
fășurat la Palatul Sporturilor 
din Moscova, proba de triplu- 
salt a fost cîștigată de spor
tivul sovietic Nikolai Dutkin 
cu rezultatul de 16.51 m. Pe 
locul doi, cu 15,92 ni, s-a 
sat concurentul român 
ban Ciochină.

Alte rezultate : 50 m 
bați : Guiness (S.U.A.) 
50 m femei : Farrell (S.U.A.) 
6,0 ; 800 m bărbați : Crothers 
(Canada) 1:50,5 ; lungime fe
mei : Elena Ringa (U.R.S.S.) 
6.36 m ; greutate : Nadeida 
Ci iova (U.R.S.S.) 17,48 m.

■
DISPUTAT LA VARȘOVIA, 
meciul de handbal dintre e- 
chipele feminine ale Iugosla
viei și Poloniei s-a încheiat 
cu scorul de 17—10 (9—3) în 
favoarea 
slave.

B
ECHIPA 
handbal 
învins cu 24—16 (11—9) for
mația spaniolă Groanollers și 
s-a calificat în semifinalele 
,.Cupei campionilor europeni", 
în primul meci echipa iugo
slavă cîstigase cu 36—13

schimb Dave Patrick a
880 yarzi în 1:41,1. 

negru Ralph Boston a 
proba de săritură în

cla- 
Șer-

băr-
5.4 ;

jucătoarelor iugo-

MASCULINA de 
Partizan Bielovar a

CONCURSUL INTERNAȚI
ONAL de ciclocros desfășurat 
la Binningen (Elveția), a fost 
cîștigat de Rolf Wolfshohl 
(R.F.G.) care a acoperit 24,750 
km în 1 h 13:44,0. Pe locurile 
următoare s-au clasat Renato 
Longo (Italia) și Hermann 
Graetner (Elveția).

ÎNCEPÎND DIN ANUL 1969, 
campionatele britanice de 
atletism se vor desfășura pe 
distanțe metrice. Această ho- 
tărîre a fost luată de comite
tul executiv al Federației bri
tanice de atletism. Cursa de 
o milă va fi într-un 
ținută, înlocuindu-se 
1500 m cu una de

H
AUTOMOBILISTUL
AN Leo Cella, în vîrstă de 31 
de ani, s-a accidentat mortal 
în timp ce făcea probe de în
cercare, cu un automobil 
curse Alfa Romeo-33, în 
propiere de Milano.

fel men- 
proba de 
1603 m.

ITALI-

de 
a-

DIN LAUSANNE se anunță 
că întrecerile campionatelor 
europene de judo vor avea 
loc anul acesta în organizarea 
federației elvețiene. întrece
rile se vor desfășura în zilele 
de 17, 18 și 19 mai la Lau
sanne.

B
ÎN CADRUL LUCRĂRILOR 
Congresului Federației inter
naționale de skeleton (săniu
țe) s-a stabilit ca întrecerile 
campionatelor mondiale pe a- 
nul 1969 să aibă loc la Ko
nigsee (R.F. a Germaniei). în 
anul 1970, campionatele mon
diale vor fi găzduite de Aus
tria, iar în ln71 de Italia.

Vince Bizzarro este numele 
unui nou săritor cu prăjina, a- 
parțlnînd echipei din Villanova 
(S.U.A.), care se afirmă ca un 
redutabil adversar pentru Bob 
Seagren, pe care l-a și învins re
cent în concursul de la Boston,

FOTBAL P
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN ITALIA : MILAN 

INTERNAZIONALE 1-1
Etapa de duminică, a XX-a, 

din campionatul italian a sus
citat un interes deosebit pen
tru cele două derbiuri locale 
care au avut loc la Milano și 
Torino. La Milano, Internazio- 
nale a întilnit pe actualul lider 
al campionatului, Milan, iar la 
Torino, campioana de anul tre
cut, Juventus, a avut de în
fruntat formația Torino, una 
din fruntașele actualului cam
pionat.

Pe San Siro rivalitatea din
tre cele două echipe nu a dat 
nici uneia cîștig de cauză. 
Inter a deschis scorul chiar in 
primele minute prin Capellini, 
avantaj care l-a menținut pînă 
în repriza secundă, cînd „bă- 
trînul" Ilamrin a marcat golul 
egalizator. Inter a dominat în 
general mai mult, dar scorul 
a rămas neschimbat: 1—1.

La Torino, Juventus a des
chis scorul prin De Paoli, dar 
nu a putut menține mult timp 
avantajul. Torino a jucat ex
celent egalînd pri. Facchin și 
înscriind apoi golul victoriei 
prin Agroppi. Astfel, învingător 
cn 2—1 in meciul de ieri. To
rino ..ocupă un loc onorabil (al 
3-lea) in actualul campionat. 
Varese este în continuare o e- 
chipă constantă, dovedită de 
altfel prin succesul repurtat 
duminică în fața Atalantei : 
2—0 (autorii golurilor Anastasi 
și Vastola). De menționat că 
Afalanta a raiat un penalti.

Celelalte rezultate : Brescia — 
Mantova 0—1, Napoli — Spăl 
1—0, Cagliari — Fiorentina 3—1, 
Roma — Sampdoria 1—1, Bo
logna — Lanerossi 2—0.

în clasamentul golgeterilor 
continuă să conducă Prati (Mi
lan) și Combin (Torino) cu cile 
12 goluri. Ei sînt urmați de 
Altafini (Napoli) 11 g. După 
etapa de ieri, situația frunta
șelor este următoarea :
1. Milan
2. Varese
3—4. Torino și Napoli cite 24 p, 
5. Juventus 22 p, 6—7—8. Ca
gliari, Internazionale, Fiorenti
na cite 21 p etc.

Cesare

37—19 30

TRENTINI

LA NICOSIA :
ELVEȚIA

CIPRU
2-1 I

în ultimul meci al grupei a 
6-a din preliminariile 
natului european s-a 
trat o surpriză de mari 
ții. Jucind la Nicosia, 
Ciprului a învins cu 2—1 (1—1) 
reprezentativa Elveției ! fn 
urma acestui rezultat, clasa
mentul final 
zintă astfel :
1. Italia
2. România
3. Elveția
4. Cipru

® In „■

al

campio- . 
înregis- 
propor- 
echipa

Elveției ! 
rezultat, 
grupei se . ,pre-

5
3
2
1

1 
0
1
0

17— 3
18- 14
17—13
3—25

0
3
3
5
campionilor 

Americii de Sud" : Estudiantes 
(Argentina) — Dcporiivo 
(Columbia) 3—C 1—0).

Cali

la Nicosia,Singurul gol marcat de fotbaliștii naționalei Elveției, în meciul disputat sîmbătă 
in compania echipei Ciprului, cîștigătoare cu scorul final de 2—1

Telefoto: U.P.I — AGERPRES

Pe luciul gheții

• Fruntașii patinajului ar
tistic din Capitală sînt în 
fața unor noi întreceri 
de amploare. Mîine după- 
amiază, la patinoarul Flo- 
reasca. se dă startul în fina
lele regionale ale competi
ției republicane dotate cu 
„Cupa României", aflată Ia 
prima sa ediție. întrecerile 
se desfășoară la categoriile 
de seniori și juniori mari, 
pentru probele individuale 
și de perechi. Concurenții

vor trebui să efectueze, în 
cadrul figurilor obligatorii, 
un număr de 6 desene, apoi 
2 sărituri și o piruetă. Figu
rile libere vor fi executate 
în ultima zi a concursului, 
vineri.

• Tradiționala competiție 
rezervată patinatorilor înce
pători, dotată cu „Cupa Con
structorul", a ajuns la cea de 
a treia ediție. Anul acesta, 
întrecerea — organizată de 
clubul sportiv Constructorul, 
în colaborare cu Comisia de 
patinaj a orașului București 
— va avea loc în primele 
zile ale lunii martie (1—3). 
Au drept de participare toți 
patinatorii care n-au luat 
parte la campionatele repu
blicane.

Ce fac învinșii?...

in concursul de la Reșița

Primele recorduri ale seniorilor
VI. Moraru - 2:20,2 la 200 m mix! și M. Slavic - 2:03,6 

la 200 m liber

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
— în orașul Dușanbe (R.S.S. 
Tadjikă) a început un turneu 
internațional de fotbal la care 
participă echipele Universita
tea Craiova, F.C. „Polonia", 
Pamir Leninabad și Energetik 
Dușanbe.

în primul meci, Universita
tea Craiova a terminat nede- 
cis i—i (1—0) cu formația 
Energetik Dușanbe. Scorul a 
fost deschis în primul minut 
de craioveanul Niță. iar gaz
dele au egalat în minutul 87. 
Partida a fost urmărită de 
20 000 de spectatori.

ROMA 18 (Agerpres). — în 
prima zi a turneului interna
țional de fotbal de Ia Via- 
reggio. rezervat echipelor de 
juniori, au fost înregistrate 
urmă'oarele rezultate: Fioren
tina — Steaua București 2—0 
(1 -0); Vojvodina Novi Sad - 
AC. Milan 3—1 (0—1) ; Inter
nazionale Milano — Stade de

Reims 1—0 (0—0); Burevest- 
nik (U.R.S.S.) — A.S. Roma 
0—0 ; Dukla Praga — Samp
doria Genova 1—0 (0—0).

P. NEAMȚ, 18 (prin tele
fon). Jucătorii de la Ceahlă
ul au dovedit o bună pregă-

PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT nr. » 

DIN 18 FEBRUARIE 1968

I. Bologna — Lanerossi
II. Brescia — Mantova

III. Cagliari — Fiorentina
IV. Milan — Internazionale

V. Napoli — Spai
VI. Roma — Sampdoria 

VII. Torino — Juvenlrs 
VIII. Varese

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Alalanta
Bari — Oatania
Genoa — Catanzaro
Padova — Palermo
Reggina — Verona 
Potenza — Foggia

Fond de premii 402.505 lei.

Se știe că meciurile constituie 
criteriile cele mal sigure de ve
rificare a formei, a valorii unui 
sportiv. Oricît s-ar pregăti a- 
cesta în sala de antrenament, 
oricît de mare l-ar fi ambiția 
de a deveni „un nume", el nu 
se va putea Impune dacă nu va 
fi confruntat, în meci amical 
sau oficial, cu un adversar de 
valoare. Campionatul republican 
de box al juniorilor, care se 
desfășoară In prezent, aproape 
în întreaga țară, a reunit șl de 
data aceasta, un mare număr 
de pugillști tineri. Timp de trei 
luni de zile, juniorii vor lupta 
cu ambiție pentru a-șl adjudeca 
titlurile puse în joc. Cei mai 
mulțl dintre el, vor fi eliminați 
tnsă din competiție, Intrucît se 
ștlo că există numai 11 titluri 
de campioni la juniori mari, și 
11 Ia juniori mici.

Se pune deci întrebarea : ce 
fac juniorii care sînt învinși fn 
etapele infer rare ale campiona
telor ? Sau. mal bine-spus, ce 
ar trebui să facă t

Boxerii seniori au asigurate, 
anual, două competiții oficiale : 
campionatele individuale și cele 
pe echipe Speranțele brxttlul 
nostru participă însă la - sin
gură întrecere de amploare, care, 
si aceasta durează numai trei 
luni. Fără discuție, calendarul 
competițlonal al juniorilor este

mal greu de alcătuit. Trebuie ți
nut seama de anumite condiții 
obiective. majoritatea boxerilor 
fiind elevi. Prevalîndu-se însă 
de această situație, o parte din
tre antrenorii noștri nu se mai 
ocupă cu tragere de inimă de 
juniorii care sînt învinși în eta
pele inferioare ale campionatelor. 
Dar, printre acești sportivi exis
tă destui tin ri talentați, cu 
perspective de progres. Insucce
sul lor în campionat n-ar tre
bui să-i dezarmeze pe antrenori, 
ci dimpotrivă. Fără să le îngre
uieze munca de învățătură, an
trenorii ar putea să perfecteze 
meciuri pe pian local, din două 
în două săptămtni, meciuri care 
i-ar menține pe juniori înt.r-o 
activitate continuă. Și aceast 
mat cu seamă în perioada va
canțelor.

R. CALARAȘANU

REȘIȚA 18 (prin telefon) 
Piscina acoperită din localita
te a găzduit timp de trei zile 
cel dinții concurs de amploare 
al anului, rezervat primilor 6 
clasați în fiecare probă, în cla
samentul celor mai buni îno
tători ai anului 1967. La între
ceri au fost prezenți sportivi 
din Reșița, București, Timi
șoara. Tg. Mureș, Galați și Tur
da. In schimb, ne-a părut cu 
totul inexplicabilă absența ce
lor mat buni înotători clujeni, 
care au beneficiat în acest se
zon de condiții excelente de 
pregătire.

Cele mai bune performanțe 
ale concursului au fost realiza
te de Vladimir Moraru — 2:20,2 
la 200 m mixt. Marian Slavic 
— 2:03,6 la 200 m liber (am
bele noi recorduri republicane 
în bazin acoperit) și Angel 
Șoptereanu, învingător în du
bla dispută cu V. Costa, în 
1:09,7 Ia 100 m și 2:33,8 la 200 
m bras. Printre celelalte re
zultate demne de reținut figu
rează și cele ale lui P. Teodo- 
rescu la 100 m bras. 200 m 
bras și 200 m mi”'., Emilia $i- 
lianu și Gica Manafu ’a 100 m 
bras, Giurasa șl Potoceanu în 
cursele de ’00 m și 200 m 
spate.

REZULTATE TEHNICE - 
ZIUA 1: 100 m liber (f) :
Anca Andrei 66,9, Agneta Șter- 
ner 67,5, Mariana Stanciu 68,2 
(r.p.); 100 m liber (m): H.

Schier 56,7, D. Demetriad 56,7, 
G. GStter 58,9 (Slavic a con
dus pînă la 75 m, dar lovin- 
du-se de peretele bazinului la 
întoarcere a abandonat) ; 200 m 
mixt (m) : VL. MORARU 2:20,2 
— nou record în bazin acope
rit, Slavic 2:21,4 (r.p.), P. Teo- 
dorescu 2:23,5 — nou rec. de 
juniori, N. Tat 2:26,4 ; 100 m 
spate (m) : Z. Giurasa 63,8, 
Potoceanu 65,2, T. Șerban 66.4; 
100 m bras (f) : E. Șilianu 
1:22,3, G. Manafu 1:22,8, M. 
Bîrsan 1:25,1, M. Horvat 1:25,6.

Ziua a Il-a : 200 m spate (m): 
Giurasa 2:21,5, Potoceanu 
2:22,9; 100 m spate (f) : Bala- 
ban 1:10,4, A. Andrei 1:10,5, D. 
Mezinca 1:18,0; 200 m liber (m): 
SLAVIC 2:03.6 — nou record, 
VI. Moraru 2:04,4, G. Gotter 
2:07,3, Demetriad 2:09.1 ; 200 m 
bras (I) : G. Manafu 2:57,8, E. 
Silianu 3:01,3, Bîrsan 3:04,3, 
Horvat 3:04,8, A. Lambadarie 
3:04,9, I. Simon 3:05,4 ; 200 m 
bras (m) : A. Șoptereanu 2:33,8, 
V. Costa 2:34,3 (r.p.), P. Teo- 
dorescu 2:35,6 (r. p.), Săruleanu 
2:41,8 ; 100 m delfin (f) : A.
Șterner 1:12,3, N. Ștefănescu 
1:14,9 ; 100 m delfin (m) : A. 
Covaci 63,2, Băin 64,2, Schier 
65,2, Tat 65,4, M. Rău 65,4 (r. p.).

ZIUA A III-A : 400 m liber 
(f) : D. Coroiu 5:22,6, N. Ștefă
nescu 5:23,8 ; 200 m delfin (f) : 
Șterner 2:39,8, Cerbeanu 2:49,5 ; 
100 m bras (m) : Șoptereanu 
1:09,7, Costa 1:10,1, Teodorescu 
1:11,4 (r.p.), Săruleanu 1:14,3
(r.p.) ; 200 m spate (f) : A. An
drei 2:36,5, Hocher 2:47,9 ; 
200 m delfin (m) : Covaci 2:23,3, 
Băin 2:23,5, Tat 2:26,5 ; 400 m 
liber (m) : V. Moraru 4:32,6, D. 
Naghi 4:34,3, Slavic 4:35,2, Gut
ter 4:39,3.

A. RUDEANU — coresp.
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