
Dl LA ORA 13,30 Intensă activitate
ÎN SALA STEAUA VOR CONCURA

PENTRU PRIMA OARĂ ATLEȚI

DIN BULGARIA Șl POLONIA
Astăzi șl mîine, in sala 

Steaua din calpa Plevnel, ală
turi de atleții noștri, vor con
cura pentru prima oară șl 
sportivi din Bulgaria și Polo
nia. Atleții cehoslovaci, a că
ror prezență fusese, de ase
menea, anunțată, nu vor mai 
putea lua parte la concurs; 
o telegramă primită din par
tea Federației de atletism din 
Cehoslovacia arată că cei trei 
sportivi sînt bolnavi de gripă 
și nu pot face deplasarea. De 
altfel, șl tn rlndurile atleților

noștri se semnalează o serie 
de indisponibilități.

întrecerile primei zile încep 
cu proba de prăjină, care pro
mite a fi cea mai atractivă 
din întregul concurs. Iată ci- 
teva nume extrase din lista 
de înscrieri: polonezii Soko
lowski (5,05 m), Butscher (4,95 
m), Magowski (4,84 m), Wecek 
(4,80 m) și Piatkowski (4,75 m), 
bulgarul Velkov (4,60 m), ro
mânii Astaîei (5,03 m), Piștalu 
(4,85 m)

Atleții
și Ivan (4,60 m). 
bulgari vor evolua, 

alături de concu
renții români, in 
următoarele pro
be: Snejana Stoie- 
va la 50 
Trondafil 
zfevski la 
(b), Monka Bob- 
ceva la lungime 
(f), și Petar Bog
danov la înălți
me (b).

Programul com
plet al probelor 
de simbătă este 
următorul: ora
13.30 — prăjină ; 
15,00 — triplusalt;
16.30 — 50 m fele 
serii ; 16,50 — 50 
m băieți serii;
17.30 — 50 m fele
finală; 17,45 —
50 m băieți fina
lă; 18,00 — lun
gime fete; 18,40 — 
înălțime băieți.

id (f). 
Tere- 
50 m

In 
atletul 
ștalu.

fotografie, 
Dinu Pi-

rea Britanie) și Cobo (Cuba). 
Se așteaptă, de 
acordul definitiv 
maeștri Tringov 
și Pomar (Spania) 
mele maeștrilor 
nail din R.D.G.,
slovacă și Iugoslavia parti' 
cipanți la turneu.

asemenea, 
al marilor
(Bulgaria) 
ca și nu- 
internațio- 

R.S. Ceho

in sporturile de iarnă

Au început campionatele universitare. Aspect din proba desfășurată ieri

CAMPIONI NAȚIONALI UNIVERSITARI
POIANA BRAȘOV, 23 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Sulinarul a avut vineri aspec
tul sărbătoresc al marilor în
treceri sportive. încă de dimi
neață, numeroși turiști români 
și străini s-au înșirat de-a iun- 
gul pîrtiei pe care aveau s-o 
străbată schiorii și schioarele 
care se întreceau pentru titlu-
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rife de campioni republicani u- 
nlversitarl la slalom uriaș. 
Maestrul sportului Gheorgbe 
Cristoloveanu și lectorul uni
versitar Constantin 
au marcat pentru 
traseu dificil, care

de

au
Ele

Sulinarulut

gan, I. Crăciun, C. Nicules- 
cu, V. Tecuceanu, N. Motoc) 
vor participa și boxeri fe
roviari din Iugoslavia și Po
lonia.

ÎNTRECERILE
PATINATORILOR

DECISE

I
i

I

I

TEME

REFLECȚIE

In ședința sa de aseară, 
Biroul F.R.Ș. l-a desemnat 
pe cel șase jucători români 
care vor reprezenta țara 
noastră la turneul interna
țional de șah de la Bucu
rești. Ei sînt : Florin Gheor
ghiu, Victor Ciocîltea, Teo
dor Ghițescu, dr. Octav Tro- 
ianescu, Corvin
Dolfi Drimer.

Campionatul școlar

Diaconescn 
sportivi uu 
a pus par- 

tlcipanților multe probleme 
rezolvat.

La ora 11, primele care 
luat startul au fost fetele, 
au parcurs pirtia
de la cabana Cristianul Mare 
piuă la „Lehman", unde au avut 
sosirea. Lupta a fost strinsă. 
primele trei fiind despărțite în 
clasamentul final de mal puțin 
de o secundă.

La băieți, favoritul Geza T6- 
rok (Politehnica Brașov) nu a- 
pare in primele cinci locuri. 
Andrei GSriig l-a depășit pe 
al doilea, N. Crețoi, cu mai 
mult de 4 sec.

Aseară, concurenții 
la faza regională a 
competiției de pati
naj artistic dotată cu 
„Cupa României" s-au 
prezentat pe gheața 
patinoarului Floreasca 
pentru proba figurilor 
libere.

Ordinea în clasamen
tele de după impuse a 
suferit cîteva modifi
cări notabile. Astfel, 
la categoria senioare
lor, Doina Ghișerel, cu 
un program îmbogățit 
In conținut, a reușit să 
depășească pe Cristi
na Formagiu, ocupînd 
primul loc. De aseme
nea, la junioare, in

trece pe locul 
clasamentului 

Prima, la a- 
categorie, este

urma bunei sale evo
luții la libere, Anca 
Tănase 
doi al 
final, 
ceastă
Constanța Ionescu, ca
re repetă buna sa per
formanță de la cam
pionatele republicane.

Nu putem trece cu 
vederea, în aceste 
scurte rînduri, handi
capul pe care l-au 
avut de înfruntat toți 
concurenții — dar mai 
ales cel care încearcă

Rd. V.

Radovici și
Cupa Feroviarului"

ia box

I 
I

P
refacerea, momentul în care 
chingile unei anumite rutine 
se slăbesc, sau se desfac, este 
prilejul cel mai nimerit pentru 
schimbarea felului de a ac
ționa. îmbunătățirea organiză

rii administrativ-teritoriale, corespunză- | 
toare condițiilor concrete din țara I 
noastră și 'înfăptuită cu participarea 
larga a opiniei publice, oferă toc
mai o asemenea ocazie.

Perfecționarea continuă a muncii 
noastre în toate domeniile implică pro
movarea concomitentă a unui stil nou, 
a unei noi mentalități în desfășurarea 
activității obștești. în cuvîntarea rostită 
la adunarea activului de | 
dețul Prahova, tovarășul -------------
CEAUSESCU cerea „cît moi puține re
ferate și cît mai multă muncă concretă 
de rezolvare a problemelor’*. Acest în
demn are putere generalizatoare.

Din păcate și în sport, pe suprafața 
țării, unele manifestări de birocratism 
au închistat planuri creatoare, .au în
locuit inițiativa cu scripte și bilanțuri, 
au acoperit viața clocotitoare, în 
aer liber, plină de sănătate, cu pape.ra- 
sierie împovărătoare și adesea inutilă. 
Crearea județelor și municipiilor, auto
nomia mai largă de care vor dispune 
orașele și comunele, atribuțiile mai. largi 
pe care le va avea administrația — 
toate acestea vor contribui la simpli
ficarea muncii, la lichidarea paralelis
melor, la evitarea unui centralism ex
cesiv.

Să dăm un singur exemplu. Tabloul 
sinoptic al competițiilor cu caracter re
publican determină — ca un uriaș zo
diac — destinele calendaristice ale tu
turor disciplinelor sportive practicate în 
tara noastră. Campionate naționale, 
cupe, cu faze intermediare și finale, 
convergînd, în general, spre un oraș 
mare, singular, și subțiina cu fiecarp 
etapă numărul participanților, așa cum 
cere, firește, legea calificărilor, a ie
rarhiei în sport. Dar lunile anului trec 
ireversibil și cine se închină exclusiv 
calendarului competițional pe scară na
țională va constata la un moment dat 
sărăcia activității locale, rămasă fără 

federct- 
ca ase- 
activiști 
călduță 
princi- 

mai 
așa,

: i
intarea rostită | 
partid din ju- I 
el NICOLAE 1

I

jaloane trasate din birourile 
fiilor de specialitate. S-ar putea 
menea situație să dea unor 
sportivi prilej de satisfacție și 
încîntare, cu gîndul câ treaba 
pala o data îndeplinita nu li, ,. . i se
poate reproșa nimic. A aîndi însă, 
înseamnă a-ți fura căciula.

Nu există mulțumire moi mare 
tru un pasionat de sport (noțiune

de baschet
se încheie mîine

care începe 
ale lunii

I

La întrecerea 
în primele zile 
martie sînt așteptați 10 șa
hiști de peste hotare, prin
tre care marii maeștri Gips- 
lis (U.R.S.S.), Bilek (Ungaria), 
Boboțov (Bulgaria), maeștrii 
internaționali Wade (Ma-

18,30, se 
Giulești 
box do-

Luni, de la ora 
va disputa în sala 
prima reuniune de 
tată cu „Cupa Feroviarului".
Alături de pugiliștii rapi- 
diști (Șt. Constantin, St. Is
pas, I. Streche, Gh. Golo-

In sălile Spiru Haret, Do
robanți, N. Bălcescu și Liceul 
nr. 24 se vor desfășura, mîi- 
ne, jocurile ultimei etape » 
campionatului școlar de bas
chet (faza pe oraș).

La orele 13,30 in sala Doro
banți va avea loc festivitatea 
premierii echipelor clasate 
pe primele trei locuri în ca
tegoriile licee și școli gene
rale.

Iată rezultatele : Feminin : 1. 
Elena Neagoe (I.C.F.) 1:36,7; 2 
Mariana Andreescu (Politehni
ca Brașov) 1:37,4; 3. Kodica
Stolan (Univ. Timișoara) 1:37,6- 
4. Ioana Belu (Arhitectura Buc.) 
1:37,7; 5. Ghizela Mores (I.C.F.) 
1:39,3; Masculin: 1. Andrei G0- 
rSg (Politehnica Brașov) 2:13,8; 
2. Nicolae Crețoi (Politehnica 
Brașov) 2:18,4; 3. Constantin
Cișmașu (I.C.F.) 2:18,6; 4. Ion 
Juncu (I.C.F.) 2:19,8; 5. Nicolae 
Stinghie (Politehnica Brașov) 
2:26,9.

RAPID A LUAT UN SET Paul IOVAN

(Continuare 
în pag. a 2-a)

VOLEIBALISTELOR JAPONEIE CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LA M. CIUC

Azi, ultimul joc in Capitală

al oaspetelor, cu Dinamo

0 nouă competiție 
de handbal

ieri seară în sala 
de a doua partidă 
feminină de vo

Desfășurată 
Floreasca, cea 
dintre echipa 
lei a Japoniei și Rapid a luat 
sfîrșit, ca și întîlnirea din Giu
lești, tot cu victoria oaspetelor. 
De data aceasta, însă, nu la 
zero, ca în toate meciurile sus
ținute de ele pînă acum la noi, 
la Constanța și în Capitală, ci 
pierzînd Un set în fața rapidis- 
telor care, distanțate printr-o 
serie de acțiuni mai atente, n-au 
mai putut fi ajunse în final. în
trecerea s-a terminat cu rezul
tatul de 4—1 (8, 2, 0, 5, —H), 
după 90 de minute de joc. în 
ultimele două seturi, exact ca și

jol, niponele nu au mai opus fe
roviarelor primul „6“, antreno
rul Yamada introducînd-o doar 
în setul 5, la 14-11 pentru Ra
pid, pe titulara Kojima, dar fără 
efect pozitiv, giuleștencele 
punctînd cu siguranță prin spe
cularea scăderilor de moment 
ale dublajului japonezelor.

Azi, cu începere de ia ora 10, 
în sala Dinamo, echipa Japoniei 
susține ultima partidă din ca
drul turneului întreprins la noi, 
avînd adversară formația cam
pioană Dinamo, care e de aștep
tat să-i dea o ripostă superioa
ră tuturor celor primite pînă 
acum.

pentru elevi

„Cupa

I au și 
întîlniri

Elevii școlilor profesiona
le din Capitală au fost an
grenați într-o competiție de 
handbal dotată cu 
de iarnă”.

Echipele din seria 
susținut primele
(I.R.A. — Electromotor 16—6, 
Electroaparataj — Vulcan 
14—11, „23 August" — Grivița 
Roșie 21—18). în celelalte se 
rii, întrecerea va începe mîi
ne, pe mai multe terenuri.

pen-
. , , , CQre 

exclude, bineînțeles, spiritul birocratic) 
decît aceea de a crea sau a susține 
în raza sa de activitate o efervescență 
și o eflorescență de invidiat. Nu există 
tablou mai reconfortant decît cel al 
tineretului pășind dezinvolt în arenă, 
umplînd stadioanele, debordînd apa 
din bazine, arînd pîrtiile de zăpadă. 
Dar acestui tineret îi trebuie un cadru 
stimulator, mereu înnoit, atractiv, con
tagios. Concursurile locale de toate ge
nurile,, reînvierea tradițiilor de baștină, 
obișnuirea oamenilor cu drumul spre 
terenul de sport — iată cîteva din la
turile acestui cadru.

Mîndria sportivă a unui județ sau a 
unui, municipiu nu se poate întreține 
artificial cu o singură echipă dp pres
tanță, oricît ar fi ea de Dună, pentru 
că astfel se îngustează interesul opiniei 
publice și se secătuiește izvorul de ta
lente. Energia și priceperea activiștilor 
sportivi, dar mai ales pasiunea lor, tre
buie puse în slujba unei activități locale 
multilaterale, cuprinzătoare, fără răga
zuri, care să antreneze populația, să-i 
trezească gustul pentru sport, bă și mai 
mult, să-i redeștepte încrederea în va
lențele educației fizice. Competiții lo
cale după un calendar propriu și în 
limitele posibilităților materiale, emu
lații locale, rivalități locale (pe plan 
sportiv, desigur), iată ce trebuie să ca
racterizeze aspirațiile unui adevărat ac
tivist în domeniul sportului.

Toatp acestea pot reprezenta subiecte 
de reflecfie în aceste zile cînd se cons
tituie consiliile județene pentru educa
ție fizică, și sport. Cu nădejdea că de 
la reflecție la acțiune nu va fi necesar 
un timp prea îndelungat.

Perechea Da
niela Popescu- 
Marian Chio- 
sea în timpul 

evoluției.

VITEZIȘTII ROMÂNI
________ «______________________ A

ÎNVINGĂTORI in prima zi
A

• GH. VARGA A STABILIT UN NOU RECORD
MIERCUREA CIUC, 23 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
După ce a fost amînat din cau
za ninsorii abundente, con
cursul internațional programat 
în localitate, a început 
neri.

Prima satisfacție ne-a 
nizat-o Victor Sotirescu 
a cîștigat cursa de 500

Foto i
V. BAGEAO

Victor BANCIULESCU

vi-

fur
care 

m,

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Atacul niponei Kojima, finalizînd cu exactitate o subtilă fi iute combinație, pri.nde complet nepregătit blocajul rapidist

LA SINAIA, ÎNCEPE CAMPIONATUL DE BOB
Ieri, la antrenamentul oficial, Panțuru.Neagoe

au obținut cel mai bun timp

SINAIA, 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — 
Soarele, plăcut pentru turiști, 
dar întristător pentru boberi, 
l-a obligat pe aceștia din ur
mă să-și desfășoare coborîriie 
de antrenament de azi (n. r.: 
ieri) la o oră foarte matinală, 
tind gheața se menținea încă

bună. Conform așteptărilor, cel 
mai bun timp a fost obținut 
de echipajul Panțuru-Neagoe I 
(Clubul sportiv Sinaia), înre
gistrat cu 51,40. I-au urmat în 
ordine Nedelcu-Blăgescu (A.S. 
Armata Brașov) 53,40, Drago- 
mir-Moiceanu (Clubul sportiv 
Sinaia) 53,75 și Beldigă-Nea-

CAMPIONATUL

DIN NOU ÎN
reia campionatul 
de hochei pe 

partidele turului 
Patinoarul „23

Luni se 
republican 
gheață cu 
al III-lea.
August" va găzdui în prima 
etapă următoarele partide:

DE HOCHEI

ACTUALITATE
ora 9: Agronomia Clu) — 
Tirnava Odorhei; ora 17: 
Steaua — Avîntul Gheor- 
ghieni; ora 19: Avîntul M. 
Ciuc — l.P.G.G. București.

goe II (Steagul roșu Brașov) 
55,00.

Dintre cele șase echipaje 
de tineret, primul timp l-au 
realizat Vulpe-Eilimie (Bucegl 
Sinaia) : 56,45. De menționat 
că din aceste echipaje, prime
le trei vor fi selecționate pen
tru a participa la campiona
tul național care se va dispu
ta, în patru manșe, simbătă 
șl duminică. Organizatorii au 
luat toate măsurile pentru a 
proteja virajele bătute de soa
re și se speră ca întrecerile 
campionatelor să se desfășoa
re 
caz 
rea 
rit 
renunța la cea de-a doua.

în condiții favorabile. în 
că după prima manșă sta- 
pîrtiei va avea de sufe- 

din cauza căldurii, se va

G. RUSSU-ȘIRIANU
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telegramă 4e presă ne informează suc- 

%. J cint că pentru a doua oară în acest se- 
xon, Jacques Anquetil părăsește șoseaua 

în timpul unei competiții: premiul ciclist 
Monte Carlo, mono-etapă de 16S km. Compa
nia nu era dintre cele mai selecte, iar media 
orară a învingătorului, indiferent de profilul 
cursei, nu spune mare lucru. Judecind după 
datele care ne stau laîndemînă, s-ar zice că 
orologiul lui „Mr. Chrono" bate ora retra
gerii...

In fond, inegalabilul campion și-a manifestat 
nu de mult intenția de a renunța; argumen
tele în favoarea acestei decizii sînt numeroase 
și convingătoare. Dincolo de pragul celor trei 
decenii, anii încep să atîrne din ce în ce mai 
greu in balanța exactă a performanței spor
tive. Ciclismul rutier — se știe — include un 
indice de uzură mult mai înalt decît in ma
joritatea celorlalte discipline. In plus, maitre 
Jacques, lider recunoscut al elitei . profesio
niste, a avut de luptat cu adversari de prim 
rang, fiind socotit, aproape invariabil, „ina
micul nr. 1" al tuturor candidaților la victo
rie. De la o vreme, coaliția spontană anti- 
Anquetil s-a fortificat considerabil prin apor
tul unui colaborator nepoftit, mai tenace și 
mai primejdios decît Rik van Looy, Poulidor, 
Gimondi, Merckx și ceilalți virtuoși ai pedalei. 
Deranjați de poziția neconformistă a lui An
quetil in problema dopajului, cîțiva dintre 
iluștrii anonimi care dirijează destinele spor
tului cu pedale au trecut la represalii, hăr- 
țuindu-l sistematic cu atacuri in presă, cu 
afirmații calomnioase și chiar, nu de mult, cu 
Un simulacru de proces-anchetă, in cadrul și 
sub egida Uniunii internaționale de ciclism 
profesionist.

Evident, taciturnul normand nu este omul 
care trece peste asemenea atitudini; acest su
veran al șoselelor a făcut prea mult pentru 
gloria întrecerilor cicliste — șl, de ce n-am 
spune-o, a știut să tragă la rîndul său bene
ficiile de rigoare — pentru a fi obligat să su
porte, în preajma amurgului, săgețile piezișe 
ale seniorilor de culise.

>,I1 taut savoir quitter la table1* — spune 
un șlagăr binecunoscut, citind o zicală din 
patria lui Jacques Anquetil. Presupun că au- 

^^arUicUlcampic^vastisa^e^retraga la vre-

SAVO IR"..
me. Ce ironie, totuși,- sau, poate, ce înțelep
ciune a soartei: acest adversar ireductibil al 
minutelor și secundelor, acest „cronofag" 
(mîncător de timp, dacă vreți) trebuie să se 
încline și el, finalmente, în fața timpului care 
curge, consumîndu-ne tacticos pe fiecare.

*

Iată, însă, o replică în contradictoriu lo 
faptele și reflecțiile de mai sus; decanul de 
vîrstă al șahiștilor activi din țara noastră, dr. 
Octav Tro.ianescu, își adjudecă de o manieră 
autoritară Turneul maeștrilor, desfășurat timp 
de trei săptămîni la București.

Autorul acestor rînduri observa, cu ani in 
urmă, într-un comentariu asemănător, că re
marcabilul strateg al eșichierului, multiplu 
campion republican, încununat de laurii unei 
cariere prestigioase, vădește o accentuată 
scădere a forței de joc. Observația, întemeiată 
pe rezultatele obținute in diferite concursuri 
emana probabil ideea timpului necruțător...

La cîteva Zile după apariția articolului, am 
primit o scrisoare în care dr. Troianescu, cu 
eleganța și rigoarea caracteristice omului de 
știință, atrăgea atenția asupra unor „circum
stanțe atenuante", legate in ■ primul rînd de 
activitatea sa profesională.

De reținut că fostul campion de șah este 
nu numai un chirurg excelent ci și un cerce
tător asiduu, autorul unui manual de trauma
tologie foarte apreciat în cercurile de specia
litate.

Scrisoarea la care mă' refer, demonstra în 
mod convingător că ieșirea din formă a mae
strului este consecința directă a eforturilor sale 
sporite pe tărimul practicii și cercetării me
dicale.

De atunci au trecut, dacă nu mă înșel, șapte 
ani. Astăzi, după 11 ani de la cucerirea ulti
mului titlu de campion al țării, dr. Octav Troia
nescu revine cu brio în primele rînduri ale 
ierarhiei șahiste din România.

Mă bucură sincer — poate, și din motive 
subiective — această replică autohtonă la o 
zicală franceză pe care șlagărul lut Aznavour 
a făcut-o celebră la timpul său.

Dan DEȘLIU^

„ENIGMELE" CLASAMENTELOR
Cum sc calculează un clasament la patinaj artistic
o serie de cititori ne-au pus 

întrebarea dacă în clasamentul 
probei masculine de patinaj ar
tistic din cadrul J.O. de la Gre
noble nu s-a strecurat o gre
șeală. Așa cum s-a văzut pe 
ecranele televizoarelor și în re
zultatele publicate in ziarul nos
tru, austriacul Emmerich Danzer 
(1 873,0) are mai multe puncte 
dedt francezul Patrick. Pera 
(1 864,5). Și, totuși, acesta din 
urmă a fost clasat pe locul trei, 
primind medalia de bronz. De 
ce ? Le răspundem tuturor prin 
articolul alăturat, pe care l-am 
solicitat unuia dintre cei mai 
apreciațl specialiști in materie, 
prof. Radu Ionian, antrenorul 
secției de patinaj artistic a clu
bului I.C.F. București, fost de 
mai multe ori campion al țării.

Concursurile de patinaj artistic 
individuale cuprind două probe 
deosebite S figurile obligatorii (de 
obicei S sau 6, fixate prin tragere 
la Sorți înainte de concurs) și 
figurile libere, cele care atrag 
mal mult pe spectatori în tribu
ne sau tn fața televizoarelor. Pen
tru fiecare figură obligatorie, ar
bitrii acordă cite o notă (intre 0 
șl 6). Aceste figuri obligatorii nu 
sînt însă de aceeași dificultate. 
Pentru aprecierea corectă a difi
cultății fiecărei figuri, ele au 
fiecare un coeficient (între 1 și 
«) cu care se înmulțește totalul

notelor acordate, obțlnîndu-se 
astfel punctajul. De asemenea, la 
programul de figuri libere se a- 
cordă note (două serii de note) 
care se înmulțesc cu un coefi
cient proporțional eu»cel de la 
figurile obligatorii (la campiona
te europene șl mondiale — 10).

Pentru a se evita posibilitatea 
ca un arbitru, sau mai mulți, să 
aprecieze în mod preferențial pe 
unul sau altul dintre concurenți. 
clasamentul nu se întocmește, 
însă, pe baza totalului general 
de puncte al concurentului, de
oarece acesta poate fi mult de
format dacă unul dintre arbitri 
acordă note în contradicție cu 
realitatea. Astfel, datorită unul 
arbitru care apreciază eronat 
exercițiul concurentului respec
tiv, se poate vicia rezultatul în
tregului concurs. Punctele folo
sesc, deci, la stabilirea pentru 
fiecare «arbitru în parte a locului 
unui concurent, iar apoi locul în 
clasamentul general este deter
minat de suma locurilor de or 
dine acordate de arbitri.

Iată mai jos un exemplu care 
susține cele .afirmate mai sus. 
A, B, C, D sînt concurenții, iar 
I, II, III, IV, V sînt arbitrii ; pri
mele cifre reprezintă punctajul 
la fiecare arbitru ; iar cifrele din 
paranteză indică locul de ordine 
la arbitrul respectiv.

întrecerile patinatorilor
(Urmare din pag. 1)

elemente tehnice de dificultate 
— în fața gheții deosebit de 
proaste, ieri. Deși programul 
concursului a fost decalat cu 
mai mult de 2 ore, gheața n-a 
putut fi adusă la condiții nor
male de concurs, ceea ce a in
fluențat șl calitatea evoluțiilor.

Clasamentele sînt următoa
rele : JUNIORI băieți : 1. Ata- 
nasie Bulete (Școala sportivă 
nr. 2) 389,2 p. Fete: 1. Con
stanța Ionescu (Constructorul) 
468,7 p ; 2. Anca Tănase (Șc. sp: 
2) 446,4 p ; 3. Letiția Păcuraru 
(Dinamo) 436,5 p; 4. Mariana 
Ionel (Șc. sp. 2) 420,8 p. SE
NIORI băieți: 1. Mihai Stoenes- 
cu (Șc. sp. 2) 647,5 p ; 2. Eugen 
Tăujan (I.C.F.) 517,0 p. Fete : 1. 
Doina Ghișerei (Șc. sp. 2) 626,9 
p ; 2. Cristina Formaglu (Șc. sp. 
2) 614,5 p; 3. Rodica Dîdă 
(I.C.F.) 576,8 p ; 4. Adina Caima- 
can (I.C.F.) 574,0 p. Perechi 1. 
Daniela Popescu — Marian 
Chiosea (I.C.F.) 73,5 p.

DE BUN AUGUR
PENTRU ATLETI9
In anii precedenți nu eram 

obișnuiți ca, în timpul iernii, a~ 
tleții noștri să aibă o activi
tate internațională intensă ; doar 
cîțiva dintre ei luau parte la 
unul, poate două concursuri de 
sală peste hotare. In acest an 
situația s-a schimbat mult în 
bine. Poate că suflul campiona
telor europene de sală (9—10 
martie, la Madrid), care de alt
fel animă întregul atletism con
tinental, a început să se facă 
simțit și pe meleagurile noa
stre. Și, bineînțeles, perspectiva 
nu mult prea îndepărtată a Jocu
rilor Olimpice de vară.

Seria participărilor competițio- 
nale au deschis-o săptămîna tre
cută Șerban Ciochină (15,92 m — 
locul II) și Vasile Dumitrescu 
(15,73 — locul IV) — la triplu- 
saltț Valeria Bufanu (7,5 s — lo
cul II în serie) — la 50 mg, în 
concursul de la Moscova. La sfir- 
șitul acestei săptămîni, vom în
registra alte întreceri. Dinamo- 
viștii V. Jurcă, I. Rățoi și T. 
Puiu s-au deplasat la Berlin» 
unde se vor alinia la startul pro
bei de 400 m, iar Valeria Bufanu 
va participa la proba de 50 mg 
a aceluiași concurs. Două arun
cătoare de greutate (Ana Sălă- 
gean și Elena Elic) au plecat 
la Belgrad. In sfîrșit, Șerban 
Ciochină, însoțit de antrenorul 
său, prof. Baruch Elias, s-au în
dreptat spre capitala Spaniei, 
transpunîndu-se în atmosfera „eu
ropenelor" chiar la locul a-pro* 
piatei lor desfășurări.

Bineînțeles, în timp ce atleții 
de mai sus vor concura în străi
nătate, ceilalți fruntași ai atletis
mului nostru vor face la Bucu
rești oficiul de gazde, primind 
vizita participanților la primul 
concurs internațional de sală din 
România.

Dar activitatea internațională a 
atleților noștri nu se manifestă 
numai sub aspect competițional. 
Sezonul în aer liber, care se 
apropie cu pași mari, impune 
în acest an olimpic pregătiri cu 
totul speciale, ceea ce i-a deter
minat pe unii atleți să caute 
noi parteneri și noi locuri de an
trenament : discobolul Iosif Na- 
gh'i — în Italia, semifondiștii 
Ileana Silai și Zoltan Vamoș — 
in Turcia, iar săritorii cu prăjina 
P. Astafei, D. Piștalu, Cr. Ivan 
și N. Ligor — în R. D. Ger
mană. In săptămînile ce urmea
ză, un alt lot de atleți va pleca 
în U.R.S.S., pentru pregătiri 
comune.

După cum se vede, începutul 
anului 1968 a fost de bun augur 
pentru atleți, prilejuindu-le o bo
gată activitate internațională. O 
dorim continuată și în lunile 
viitoare, iar roadele să le vedem 
culese în octombrie, la Ciudad 
de Mexico.

Ad. IONESCU

AZI, MECI DIVIZIONAR
DE VOLEI LA DINAMO

Programat inițial pentru 
mîine dimineață, meciul 
masculin de volei din cadrul 
etapei a Vll-a a Diviziei A 
Dinamo București — Petro
lul Ploiești, in urma acor
dului intervenit între cele 
două cluburi se joacă astăzi 
după-amiază, cu începere de 
la ora 16. in sala Dinamo.

1 II ill^ IV V TOTAL 
PUNCTE

total\ 
LOCURI

A 450/y 320/3/ 342/2} 342/2/ 40Ș/2/ 185? 12
B 45W 375/1/ 315/4/ 325/4/ 520/1/ 1907 12
C 473/1/ W2/ 344/1/ 348/1/ 243/3/ 1768 8

||447/4/ 310/4/ 320/3/ 330/3/ 240/4/ 1647

In exemplul dat, concurentul C 
a obținut un total general de 
puncte mal mic decît doi dintre 
ceilalți concurenți, dar majorita
tea arbitrilor l-au situat pe locul 
intii (3 arbitri din 5) și astfel su
ma locurilor de ordine (1+2+1+ 
1+3) este la el cea mai mică : 8. 
Concurentul C va ocupa, deci, 
locul 1 în clasamentul general cu 
toate că are punctaj mai mic, a- 
ceasta datorită arbitrului V care 
« acordat note foarte scăzute a- 
cestul concurent.

Pentru locul 2 se prezintă con- 
curențll A șl B. Dar el au ace
eași sumă a locurilor de ordine 
(12). Pentru departajarea lor se 
aplică principiul „majorității". Ob
servăm că acești concurenți au 
o majoritate egală de arbitri care 
le-au acordat locul 2 sau mai bun 
decît 2 (A are la trei arbitri locul 
2, iar B are la doi arbitri locul 1 
și la unul loeul 2). în acest caz 
se face suma locurilor numai la

acești arbitri care formează ma
joritatea cu locuri bune : A va 
avea suma 6, iar B va avea su
ma 4. Deci concurentul B ocupă 
locul 2. Cum pentru concurentul 
D locul este determinat clar de 
suma cea mai ridicată (18), avem 
următoarea ordine în clasamentul 
definitiv : C, B, A, D.

O precizare în plus. Cînd doi 
concurenți au punctaj egal la doi 
sau mai mulți arbitri, pentru 
stabilirea locului de ordine se ia 
în considerare rezultatul la fi
guri obligatorii. Dacă șl acesta 
este egal, se iau în considerare 
punctele obținute la meritul teh
nic din programul de figuri li
bere, iar dacă și acestea sînt 
egale, concurenților li se acordă 
media locurilor tn discuție.

prof. Radu IONIAN
antrena?

VITEZIȘTII ROMÂNI
ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMA ZI

(Urmare din pag. 1)

întrecîndu-1 pe Ianos Tolgyesi, 
cotat în Ungaria printre pri
mii trei specialiști ai probei. 
In cea de-a doua probă a 
poliatlonului (3 000 m) sporti
vii români Karol Komiatszegy, 
Andrei Okos și Horia Timiș 
au învins pe oaspeți în curse
le directe, primul devenind și 
cîștigător. Le senioare, duelul 
dintre proaspăta campioană 
absolută, Maria Tasnadi, și 
fosta deținătoare a titlului, 
Crista Tracher, a fost deose
bit de atractiv, ele împărțin- 
du-și victoriile în cele două 
probe ale zilei.

CLASAMENTE PE PROBE: 
senioare, 500 m — 1. Crista

UNDE MERGEM?
ATLETISM — Sala Steaua, 

de la ora 15,30 (de la 13,30 
— prăjină): Concursul inter
național ; sala Floreasca II, 
de la ora 17,30: Concurs 
pentru aruncătorii de greu
tate.

SCRIMA — Sala Facultă
ții de Drept, de la ora 16 : 
Campionatul Capitalei (echi
pe).

ÎNOT — Bazinul Floreas
ca, de ia ora 19: Steaua — 
Flota Gdynia, întîlnire ami
cală.

VOLEI — Sala Dinamo, 
ora 10: Dinamo — Japonia 
(f); sala Dinamo, ora 16: 
Dinamo — Petrolul Ploiești 
(m), în cadrul diviziei A.

BOX — Sala Floreasca. 
de ia ora 18: Prima reuniu
ne în cadrul „Criteriului ti
neretului*.

Tracher (Dinamo Brașov) 53,7; 
2. Maria Tasnadi (Dinamo Buc.) 
55,0; 1500 m — 1. Maria Tas
nadi 2:51,8: 2. Crista Tracher 
2:57,0; seniori, 500 m — 1. 
Victor Sotirescu (Dinamo Buc.) 
46,3; 2. Ianos Tfilgyesi (Pe- 
tofi Budapesta) 46,4 ; 3. M. Ku
tas (PetSfi) și Andrei Okos 
(Dinamo Brașov) 47,7; 3 000 m 
— 1. Karol Komiatszegy (A- 
gronomia Cluj) 5:29,0; 2. Vic
tor Sotirescu 5:29,5; 3. An
drei Okos 5:32,9.

Rezultatele sportivilor noștri 
contează și pentru „Cupa Ro
mâniei". Primele probe ale 
„Cupei României" rezervate 
juniorilor au evidențiat din 
nou pe talentatul clujean 
Gheorghe Varga care, cu 48,5 
pe 500 m, a doborît recordul 
probei la cat. 15—16 ani, de
ținut din 1963 (49,2) de Vlad 
Patraulea. El a fost învingător 
și la 1 500 m. La junioare, 
Ileana Antal (Av. M. Ciuc) 
a cîștigat cursele de 500 și 
1 500 m. Azi au loc ultimele 
probe.

Întrecerea celor
mai tineri luptători 

din București
Din inițiativa Comisiei oră

șenești de luple, în Capitală 
se desfășoară un campionat de 
lupte greco-romane șî libere 
rezervat copiilor și juniorilor, 
în cadrul etapei a IV-a a com- 
petițiel, mîine sînt programa
te — în sălile Dinamo, Pro
gresul și Rapid — următoare
le partide i Dinamo — Meta
lul, Progresul — Steaua și 
Rapid — Energia.

Un scurt elan, o bătaie puternică pe trambulină și gimnastul se avîntă cu forță peste calul da, 
sărituri. Totul în cîteva fracțiuni de secundă...

DEBUTUL GIMNASTICII -1968
— Concursul bucureștean pe aparate —

In ciuda unor sugestii șl re
comandări făcute chiar In zia
rul nostru cu privire la măsu
rile ce ar trebui întreprinsa 
pentru înviorarea activității de 
gimnastică in sezonul așa-zis 
mort, am asistat totuși mai 
mult de două luni la o apatie 
cvasi-generală. Iată însă că se 
produce o breșă în această sta
re de amorțeală și inerție j 
după cum am mai anunțat, în 
două săli din Capitală sînt 
programate mîine dimineață 
concursuri amicale, menite a 
îmbogăți participarea gimnaști- 
lor ia activitatea competiționa- 
lă, singura în măsură să ne 
dea imaginea pregătirii și posi
bilităților sportivilor într-o pe
rioadă dată.

La sala de la Complexul „23 
August" (de la ora 8,30) și-au 
dat întîlnire gimnaștii, iar la 
sala de gimnastică de Ia Ștran
dul tineretului (de la ora 9) - 
fetele, participant! cu toții Ia 
concursul pe aparate rezervat 
sportivilor bucureșteni, inițiaț 
și organizat de comisia de gir»< 
nastică a Capitalei. Prima pro
bă — săriturile.

Participarea celor mai buni 
sportivi de la cluburile frun
tașe Dinamo, Steaua, Clubul 
sportiv școlar, Viitorul este de 
natură să stimuleze, interesul 
iubitorilor de sport bucureș
teni pentru această competiție. 
Nu vor lipsi nume bine cunos
cute ca Lucia Chiriță, Rozalia 
Filipescu, Rodica Apăteanu, 
Olga Ștefan, Gh. Tohăneanu, 
Petre Mihaiuc, Anton Cadat'j 
Alexandru Silaghi. Alături dn 
aceștia, vor mai concura nu-

meroșl tineri de la alta cluburi 
și asociații.

Tuturor — mult succes Io 
prima competiție de gimnasta 
că a anului 1

MIHAI AUREL Șl SILVIU LAZĂR
INAUGUREAZĂ „CRITERIUL TINERETULUIII

CALEIDOSCOP BASCHETBALISTIC
• Au fost alcătuite loturile 

naționale de tineret, ale căror 
antrenori sînt Vasile Popescu 
— Petrică Vasiliu la băieți, 
Constantin. Dinescu la fete. 
Echipa masculină va participa 
la . Cupa speranțelor olimpice 
(luna iulie, în U.R.S.S.) și la 
Festivalul Mondial al Tineretu
lui și Studenților (Bulgaria), 
iar cea feminină va lua parte 
la un turneu internațional în 
Bulgaria șl Ia Festivalul Mon
dial al Tineretului și Studenți
lor.

• Reprezentativele de ju
niori și junioare au următorii 
antrenori : Valentin Dăscătes- 
cu — Alexandru Petrică (bă
ieți), Gheorghe Roșu — Emil 
Manea (fete). Ambele echipe 
vor participa la Balcaniadele 
rezervate acestor categorii de 
jucători, precum și la turnee 
în Polonia și în R.D. Germană.

• Balcaniada junioarelor se 
va desfășura între 23—25 au 
gust în țara noastră, într-o lo
calitate încă nestabilită.

• In cadrul acțiunii de dez 
voltare a jocului de mini-bas- 
chet, F.R. Baschet, cu sprijinul 

'Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, do
tează școlile generale și li
ceele, cu panouri de dimen
siuni corespunzătoare, con 
struite în Atelierele Centrale 
I.E.B.S. București. Pînă în pri
măvară, vor fi livrate în în
treaga țară panouri pentru 70 
de școli și licee.

• Amintim vîrstele admise 
de regulamentul F.R.B. pentru

Pentru mulți dintre amatorii 
boxului din țara noastră, dar 
mai cu seamă pentru antrenori, 
„Criteriul tineretului* care se 
deschide astă-seară, la ora 18, 
în sala Floreasca, constituie urt 
veritabil campionat republican 
de... tineret. Cei 44 de pugiliști 
(pînă mai ieri, juniori mici), 
care își vor încerca forțele și 
măiestria, au făcut în ultimul 
an un mare pas spre afirmare. 
Pe unii dintre ei i-am văzut la 
finalele campionatelor republi
cane de juniori, disputate anul 
trecut; pe alții, la „Criteriul 
speranțelor olimpice" de la Bu
dapesta (noiembrie 1967) și în 
întîlnirea cu naționala de tine
ret a Franței. De fiecare dată, 
acești tineri, în care iubitorii 
sportului nostru cu mănuși își 
pun mari și justificate speran
țe, au lăsat să se întrevadă ca
lități tehnice și tactice care 
i-ar putea face invidioși, chiar 
și pe unii dintre pugiliștii se
niori.

In cele trei zile de dispute, 
vom urmări — sîntem siguri 
— meciuri extrem de dîrze 
Boxerii din actualul lot de ti-

neret au de apărat un presti-i 
giu, precum și (s-o spunem des
chis) un... lot în echipa repre' 
zentativă. Ceilalți vor să-și cre
eze acest prestigiu, să Intre 
In atenția selecționerilor, pen
tru a fi și el chemați în lot; 
Iată motive care ne fac să spe
răm că astă-seară, mîine dimi
neață (de la ora 10) și marții 
vom fi martorii unor spectaco
le pugilistice de calitate.

Astă-seară, sînt programata 
următoarele partide : CAT. SE- 
MIMUSCA: M. Aurel (Steaua)
— S. Lazar (Dinamo Cluj); M.
Lumezeanu (Steaua) — P. Ga- 
nea (C.F.A. Brăila); CAT. CO
COȘ : P. Nedelcea (Dinamo 
Buc.) — I. Pop (A.S.A. Tg. Mu
reș); V. Kiss (Voința Cluj) -- 
P. Ion (Voința Buc.); CAT. SE- 
MIUȘOARĂ: C. Gutui (P.A.L. 
Brăila) — C. Cuțov (Dinamo 
Buc.); T. Miron (Voința) — C. 
Ghinescu (Semănătoarea); CAT) 
SEMIMIJLOCIE : Al. Popa
(C.S.M. Cluj) — N. Tudor (Se
mănătoarea); V. Silberman 
(Steaua) — R. Lazea (A.S.AI 
Tg. Mureș); CAT. MIJLOCIE) 
Al. Năstac (C.S.O. Galați) - Iț 
Tudor (Progresul); CAT. GREA: 
V. Lehăduș (C.S.O. Galați) -i 
I. Albu (I.S. Cîmpla Turzil)j 
I. Sănătescu (Dinamo Craiova)
— M. Niculescu (Voința).

i. a

campionatele naționale de ju 
niori mari, mici și de copii» 
iiiniori mari: 1950 și mai micii 
juniori mici: 1952 și mai mici; 
copii : 1954 și mai mici, mini- 
baschet: 1956 și mai mici

• De la 3 martie, antrenorii 
formațiilor din „A“ și din „B“ 
vor prezenta la fiecare partidă 
carnetul de antrenor, cu viza 
pe anul în curs. în cazul ne- 
prezentării carnetului,- antre
norul respectiv nu va avea 
dreptul de a-și conduce echipa.

• Cupa 16 Februarie, des
fășurată în sala Giulești, a 
fost cîștigată de echipa mas 
culină Steaua, urmată în clasa
ment de Rapid, Politehnica ȘÎ 
Voința București.

• Cupa Voința, rezervată 
formațiilor feminine, a fost cu
cerită de Voința București. Au 
urmat în clasament Voința Bra 
șov, Școala sportivă Brașov și 
Arhitectura București. Remai 
cabilă organizarea asigurată do 
clubul sportiv Voința Bucu
rești

• Biroul Federal a hotărîl 
ca meciul feminin Crișul Ora 
dea — Politehnica București să 
fie reprogramat la o dată și 
într-un oraș cu care vor cădea 
de acord ambele formații.

• Din cauza atitudinii huli 
ganice a unor spectatori la 
partida masculină Crișul Ora 
dea — I.C.F., echipei orădene 
1 s-a ridicat dreptul de a juca 
primul meci din retur progra 
mat acasă într-una din sălile 
din localitate. Pentru injurii a- 
duse arbitrilor, la același meci, 
jucătorii Gh. Hofman și V. Hu- 
poiu (Crișul) au fost suspen
dați pe cite trei etape.

• Cupa Constructorul, com
petiție organizată pentru echi 
pele feminine din Capitală, 
și-a început returul. Actual 
mente, ordinea echipelor în 
dasament este următoarea: 1. 
Politehnica, 2. Rapid, 3. Pro
gresul, 4. Constructorul, 5 
Olimpia T.V.

CAMPIONATELE ȘCOLARE 
DE BASCHET ȘI VOLEI

In cadrul campionatelor șco
lare (faza pe oraș) s-au desfășu
rat, duminică, jocurile etapei a 
Vl-a la baschet și cele din eta
pa a V-a la volei.

S-au înregistrat următoarele 
rezultate :

BASCHET : Licee-eieve : Lie. 
nr. 36- — Lie. nr. 39 67—10 ; 
Lie. nr. 6 — Lie. Sp. Haret 
48—46 ; Lie. M. Sadoveanu — 
Lie. Al. Sahia 36—15; Băieți î 
Lie. L L. Caragiale — Lie. nr.

PUNCT FINAL IN TURNEUL MAEȘTRILOR

Cu prilejul „Cupei Constructorul" și-au făcut reintrarea în 
activitatea competițională maestrele sportului Anca Racoviță, 
Dorina Suliman și Margareta Pruncu. îa foto, Anca Racoviță

Ultimele două partide între
rupte în turneul maeștrilor s-au 
încheiat cu următoarele rezulta- 
te : Stanciu — Troianescu 1—0 
(singura înfrîngere a învingă
torului) și Ungureanu — Reicher 
1—0. In felul acesta, clasamen
tul final este următorul:

Troianescu 27 p, Drimer 22 
p, Ghizdavu 21 p, Radovici, 
Reicher, Ungureanu, Voicules- 
cu 20 p, Mititefu 19 p, Neamț:; 
17 p, Vaisman 16 p, Buza 15 p 
Botez, Szabo 12 p, Pavlov 11 p, 
Stanciu 11 p. De remarcat că 
jucătorul Ghizdavu înscrie în 
acest turneu o notă de maestru.

TURNEUL FEMININ
In runda a 3-a a întrecerii 

feminine toate cele patru par
tide încheiate în orele regu-

lamentare de joc au fost remi
ze : Reicher — Jianu, Răduca* 
nu — Makai, Nicolau — Desmi- 
reanu, Perevoznic — Baumstein. 
S-a întrerupt întîlnirea Teodo- 
rescu — Pogorevici.

In clasament, după trei run
de, conduce Răducanu cu 7 P; 
urmată de Polihroniade 6 p 
(din două partide) și Teodores- 
cu 4 p și o partidă întreruptă.

I. NICOARA, coresp.

36 102—56 ; Lie. Gh. Șincai - 
Lie. M. Basarab 64—56 ; Lie. N. 
Bălcescu — Lie. D. Cantemir 
56—40. Școli generale-eleve: Șc. 
g-rală 173 — Șc. g-rală 151 
35—17 ; Șc. g-rală 199 — Lie. nr. 
5 34—25 ; Lie. nr. 10 — Șc. 
g-rală 141 53-16 ; Șc. g-rală 122
— Lie. nr. 39 22—17 ; Băieți : 
Lie. I. Neeulce — Șc. g-rală 113 
53—37 ; Lie. I. L. Caragiale - 
Șc. g-rală 16 61—45 ; Lie. nr. 36
— Lie. Sp. Haret 42—37 ; Lie. 
Gh. Șincai - Șc. g-rală 1 39—36. 
Școli tehnice băieți: Construcții
— Telecomunicații 55—54, Uni
rea — Arhitectura 54—29, I. 
Rangheț - M.I.U. 39—37, Fi
nanciară — Stenografie 53—45, 
Kretzulescu — Vulcan 40—23, 
Chimie — Geologie 49—23.

VOLEI s Licee-fete : Lie. M. 
Basarab — Lie. nr. 25 3—0 ; Lie. 
A. Vlaicu — Lie. Gh. Lazăr 3—1 ; 
Llc. nr. 10 — Lie. Dr. P. Groza 
3—2 ; Lie. M. Viteazu — Lie. M. 
Eminescu 3—2. Băieți: Lie. D. 
Cantemir — Lie. Dr. P. Groza 
3—0, Lie. M. Viteazu ■— Lie. Gh. 
Șincai 3—1; Lie. Gh. Lazăr — 
Lie. nr. 6 3—1 ; Lie. M. Basarab
— Lie. nr. 25 3—0. Școli tehnice- 
fete: Sanitară — Arhitectura 
3—0, „23 August1* — Stenografie 
3—0. Băieți: Arhitectura — 
UCECOM 3—2, Sanitară - Vul
can 3—0, Geologie — L Ran
gheț 3—1, Construcții — i>23 
August" 3—0, Unirea — C.F.R.
3—1. Kjetzulescu - Muntenia 

3—2.

SEIECIHMBIUI PROMIT...
Reprezentativele noastre de 

popice vor avea anul acesta un 
program internațional bogat. 
Primele reuniuni vor avea loc 
în luna martie, cînd ne vor 
vizita formații din R.D.G. și Un
garia. Calendarul internațional 
va culmina cu „mondialele" din 
iunie, care se vor desfășura >" 
Austria.

Cum era și normal, federația 
de specialitate a întocmit up 
program „forte" de pregătire 
Prima acțiune a avut loc în 
aceste zile, cînd loturile, mascit 
Un șl feminin, au participat la 
un concurs de selecție care, pe 
lingă probele clasice, a cuprins 
și probe de control, fizice și teh 
nice. Atît fetele, cit șl băieții 
au trecut cu bine acest prim 
examen. Cîțiva dintre selecție- 
nabili, băieți și fete, au obținut 
în concursul de pe arena Voința 
din Capitală cifre ridicate. Spre

satisfacția celor doi antrenori 
(F. Popescu — lotul masculin, și 
Al. Andrei — lotul feminin), 
precizia în aruncări. n-a mai 
constituit o problemă ca în alte 
partide de verificare. P. Pur)e> 
Gh. Silvestru, C. Vînătoru, 1. 
Micoroiu și V. Mîntoiu au fost 
notați cu 0, respectiv, cu cîto 
o bilă goală la proba de 200 lo
vituri mixte. Primii doi clasați 
la băieți, Gh. Silvestru și K. 
Ditter, au reușit să depășească 
cifra de 950 popice doborîte 
care, pentru etapa actuală, re
flectă o formă sportivă excelen
tă. La fete, patru dintre concu
rente au trecut de 410 p.d., re
zultat de valoare internațională 
Mai slab s-au comportat C. Ră 
dulescu, A. Sucatu, Cornelia 
Moldoveanu și Florica Neguțoiu

REZULTATE: lotul masculin 
(200 lovituri mixte): 1. Gh. Sil
vestru 953 p.d. (643 la „plin" fi

311 la „izolate"), 2. K. Dittel 
951 p.d, (640-f-311), 3. P. Purje 
940 p.d. (604+342), 4. C. Vînăto
ru 940 p.d., 5. I. Micoroiu 938 
p.d., 6. A. Chirilă 932 p.d., 7. V. 
Mîntoiu 904 p.d., 8. I. Tismănaru 
894 p.d., 9. C. Rădulescu 866 p.d., 
10. D. Constantin 854 p.d., H. 
A. Sucatu 842 p.d. Lotul femi
nin (100 lovituri mixte) : 1. Tin < 
ca Balaban 440 p.d. (293-ț-147), 
2. Crista SzScs 420 p.d. (271+ 
149), 3. Margareta Szemanyi 419 
p.d. (285-|-134), 4. Ana Marcu 412 
p.d., 5. Voichița Babițiu 405 p.d., 
6. Ildico Jijic 404 p.d., 7. lise 
Schmidt 402 p.d., 8. Elena Tran
dafir 400 p.d., 9. Cornelia Mol
doveanu 398 p.d., 10. Florica 
Neguțoiu 385 p.d

r t
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chiar mim-

vă
30
și 

că

o zi...
rămași aca-

ritoare pregătirile echi
pelor și la meciurile de antre
nament cresc în intensitate. 
Pentru buna calitate a întrece
rilor fotbalistice nu trebuie o- 
mis însă un element indispen
sabil : gazonul. Despre felul 
cum au fost gospodărite sta
dioanele „23 August" și „Repu
blicii" am încercat să ne convin
gem pe viu, vizitîndu-le, dar re
cent căzutul strat de zăpadă 
ne-a împiedicat să observăm 
concret care sînt transformările 
suferite de cele două mari baze 
sportive bucureștene. Ne-am a- 
dresat atunci tov. Traian Iliescu, 
director I.E.B.S., care ne-a dat 
următoarele amănunte :

— Pregătirea gazonului nu re
prezintă o chestiune de „salt"' 
care să ne concentreze atenția 
în perioada precompetițională. 
Operațiunile tehnice încep îna
inte de căderea zăpezii: astfel 
în decembrie s-au împrăștiat pe

iiiniiiiiiniiiiiiiuiinniiiinmuiiiiiiiiiiuiiiir

STADIOANELE,
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gazon cite 30 de tone de mranl- 
ță și circa 500 kg de îngrășă
minte chimice. S-a trecut apoi 
la nivelarea terenului și compre- 
sarea lui. Din păcate, reluarea 
activității competiționale este 
impietată de zăpadă ; dacă nu 
se va topi în următoarele zile, 
vom proceda la transportarea 
ei în afara terenului de joc și 
vom trece la o nouă compre- 
sare și tundere a ierbii.

— In ce situație se pre
zintă instalațiile accesorii, 
tribunele propriu-zise 1

— Toate instalațiile „subtera
ne" (cabine, dușuri etc.) de la 
„23 August" sînt în lucru îna
intat și vor fi gata pînă la 1 
martie. Gardurile vor fi vopsite 
ți înălțate eu 60 cm (aviz „să
ritorilor" ! n.n.) prin adăugarea 
în partea superioară a unor pa
nouri de reclame. S-au montat 
deja primii metri, de reclamă, 
din cei 900 care vor „glazura" 
stadionul. De asemenea, se vor 
înlocui 10 000 de metri liniari de 
gradene și se va proceda la o 
nouă numerotare a locurilor. O 
dată cu primăvara, întregul 
complex sportiv va fi revopsit 
intr-o culoare plăcută. Cit des
pre tabela de marcaj, aceasta va 
fi modernizată, prin montarea a 
două cronometre noi. Noua in
stalație este supusă probelor, iar 
rezultatele excelente de pînă a- 
cum ne fac să sperăm intr-o 
reușită și, implicit, în extinde
rea ei și la stadionul Republicii:

— Pentru că tot sintem în 
domeniul electricității v-arn 
ruga să vă referiți și la atît 
de criticatul sistem de ilumi
nare de la stadionul din 
Dealu Spiriî.

— E o problemă. Tot ceea ce 
putem face, deocamdată, este să 
curățăm, sistemul de iluminat ji 
să-l completăm cu noi becuri de 
xenon, din import, ceea ce nu 
va spori totuși cu mult puterea 
de iluminare. In ceea ce priveș
te montarea unei instalații pen
tru „nocturne" la stadionul „23 
August", nu avem încă avizul 
specialiștilor.

Ne-am oprit aici. I-am mulțu
mit tov. Iliescu pentru Informa
țiile primite cu speranța că in
tențiile, lăudabile, se vor mate-' 
rializa cît mal curînd pentru 
buna desfășurare a spectacolelor 
sportive pe aceste două stadioa
ne bucureștene.

Ovidiu Tr. 1OAN1JOA1A

RECIDIVA

putem 
nepre- 
se o- 
timp“,

Stimați cititori, astăzi, sîmbă- 
tă, soarele a răsărit Ia ora 7,04, 
din calendar am întors 55 de 
file, pînă la sfîrșitul lui '68 mai 
sînt 311 zile, iar pînă la primul 
meci oficial de fotbal din retu
rul campionatului — două săptă
mîni. Am putea, eventual, să 
informăm cu exactitate că la 
septembrie soarele va răsări 
va apune la ora... Știm, însă,
aceasta vă interesează mai pu
țin, mai mult ați vrea, desigur, 
să aflați ora Începerii cuplaju
lui din Capitală, a meciurilor 
care se dispută în țară, nu
mele arbitrilor din 10 martie... 
Ei bine, cu părere de rău, toate 
aceste amănunte nu vi le 
furniza, ele fiind încă 
cizate de către cei ce 
cupă de fotbal. „Mai e
spun. Și poate că au dreptate. 
De ce să se grăbească ? Nu-i în 
firea celor de la F. R. Fotbal. 
Și apoi, s-ar putea să ni se re
proșeze că între răsăritul și a- 
pusul soarelui și ora începerii 
jocurilor nu-1 nici o legătură, 
toate acestea fiind, deci, niște 
chițibușuri reportericești. Poa
te ! Dar zilele trec, soarele — 
harnic — se scoală din ce în ce 
mai de dimineață, iar ițele fot
balului sînt încă încîlcite pen
tru unii organizatori ai lui.

...I-am întîlnit, zi de zi, de 
astă-toamnă și pînă ieri. Pe fe
țele lor, iarna aceasta — orice 
s-ar spune — a săpat cute a- 
dînci. PROBLEME ! Unul s-a O- 
cupat de juniori și copii, altul de 
echipa de tineret, altul de arbi
tri, altul... Mă rog, toată lumea 
a fost ocupată într-un decor ce 
aduce foarte puțin cu un sport 
ce se practică în aer liber; 
mese pline cu dosare, dosărașe, 
hîrtii, tabele, ace de gămălie, 
gume de șters și gumarabică; 
într-un birou sau altul, din cînd 
în cînd, doar zbîmîitul telefonu
lui (și prezența nedorită a re
porterului), tulburau liniștea. 0 
iarnă întreagă...

Și acum ? Acum cînd mai sînj 
doar două săptămîni pînă M 
primul fluier al arbitrilor, spe
cialiști cu nume în fotbal (V. 
Economu, O. Luchide, I. Ale
xa ndrescu), adunați într-un bi
rou, continuă să-și pună între
bări : Cine se va ocupa de echi
pa națională pentru meciul cu 
Iugoslavia, din aprilie ? Cine se 
va ocupa, in general, de națio
nală : o comisie sau un antre
nor ? Ce program internațional 
au seniorii în ’68 ? Și încă alte 
zeci de întrebări rămîn fără 
răspuns.

Și așa, mai trece o zi..’.'
Am aflat că secretarul gene

ral al F.R.F. a plecat la Cluj 
pentru cazul Teașcfi.

Și mai trece o zi...
Un secretar adjunct e și el 

plecat în țară să organizeze 
centrele de copii. Al treilea — 
nu-i o surpriză — 
cește. .

Și mai trece încă 
In birouri, la cei

să, aceeași atmosferă ; pe mese 
— hîrtii, dosare, ace de gămălie 
și gumarabică. Cuiva i s-a ter
minat pasta și își ascute un cre
ion. Ridică ochii cînd ne vede 
și întreabă :

— Cînd vine caravana noastră 
din Brazilia? Noi nu știm, dar 
dv, ziariștii, trebuie să știți, sîn- 
teți cei mai informați. îl in
formăm :

■— Luni seara au ajuns la 
Băneasa doar bagajele celor din 
Brazilia. Ei sosesc miine sau 
poimiine.

Pare mirat și murmură : „Zău, 
do’mle ?!“

Mai trece o zi...
Secția internațională a 

C.N.E.F.S.-ului ne-a pus Ia dis
poziție unele rezultate ale echi
pelor românești. Mulțumim pe 
această cale tov. Sămăreanu. La 
federație sîntem întrebați ce a 
făcut Steaua în Iugoslavia, Pro
gresul în Ungaria. Le comuni
căm scorurile. Nici nu e greu. 
Apăruseră cu o zi înainte în 
„Sportul". Constatăm că tova
rășii (unii) nu citesc ziarul. Să 
ne mire că F.R.F. nu răspunde 
la semnalele critice ale presei 1 
Au mult de lucru !

Și mai trece o zi...
— De-ar începe o dată cam

pionatul — îmi spune un antre
nor cu care mă încrucișez pa 
culoarul federației.

— De ce ?
— Cum de 

sare la CluJ,
ce ? Mai o depla- 
alta la Constanța;

Te inapoiezi, faci un raport. Ne 
mai luați un interviu pentru ru
brica „Au cuvîntul observatorii 
federali".

Mă dumiresc, vor oamenii să 
muncească mai... concret.

Și mai trece o zi...
Forfotă mare pe sălile fede

rației. Au sosit... „brazilienii". 
Nimeni nu-și mai ascute creio
nul. Toată lumea cu picsurl noi, 
cu două culori, cu trei culori, cu 
patru culori. Doar Ion Mihăi- 
lescu, documentaristul, n-are ne
voie de pics. El bate direct la 
mașină rapoartele tuturor și a- 
fară de asta nici nu-i antrenor...

Și iar mai trece o zi...
Joi dimineață, am publicat în 

ziar părerea antrenorului An
gelo Niculescu despre turneul 
din Brazilia. Cine ar putea să-1 
contrazică ? E înarmat cu de
clarații scrise, luate de la fiecare 
jucător în parte, cum că tur
neul a fost folositor, că au în- 
tîlnit echipe F.F. puternice etc. 
Oricum, îl credem pe cuvînt. Ne 
surprinde, însă, procedeul. E 
nenaaiîntîlnit! In ce privește 
acumulările tehnice ale fotba
liștilor, forma lor sportivă, ne 
vom convinge singuri peste două 
săptămîni, la reluarea campio
natului.

Căci nu mai sînt chiar atît de 
multe zile...

In încheierea acestor rinduri, o 
informație pentru cititorii zia
rului nostru. La 10 martie, soa
rele va răsări la ora 6,37 și va 
apune la ora 18,15. Aceste date, 
absolut exacte, nu ni le-a furni
zat F. R. Fotbal, le puteți găsi 
— spre convingere — pe filele 
oricărui calendar.

Așa trec zilele...

Cristian MANTU

STEAUA S-A ÎNAPOIAT
IN CAPITALA

în ultimul meci al tur
neului întreprins în Iugosla
via, Steaua a jucat la Kra- 
gujevak cu echipa loca.'-ă 
care activează in divizia B. 
Scor 6—3 (6—1) pentru bucu- 
reșteni. Au marcat: Voinea 
&), S. Avram (2), Tătara și 
Negrea.

Universitatea Craiova, învinsă

Numeroșii spectatori prezenți joi la 
amicalul Rapid — Metalul au asistat, 
în pauza meciului, la o scenă neobiș
nuită. Să explicăm. Portarul rapidist, 
Răaiicann se încălzea, pregătinflu-se să-1 
înlocuiască pe Andrei. Mai muiți su
porteri ai Rapidului au făcut cerc în 
jurul său. Curios. în loc să fie îneîntat 
de această evidentă manifestare de sim
patie, Răducanu s-a răstit Ia ei, ba a 
trecut și la înjurături și amenințări.

întrebat de un spectator de ce înjură, 
Răducanu s-a simțit „ofensat** Și a 
început să împartă pumni Jn stînga și-n 
dreapta. A fost brutal lovit, cu cram
poanele în plină față și adus într-o 
stare vecină cu leșinul, Nicolae Poenaru, 
muncitor la I.C.A.B. (domiciliat în str. 
Petru Maior nr. 105).

Dat fiind faptul că Răducanu este 
recidivist în materie — e suficient să 
ne referim la ieșirea huliganică de la 
Iași, în timpul campionatului trecut, 
care l-a adus în fața comisiei de dis
ciplină — considerăm că federația și 
clubul Rapid, în primul rînd, trebuie să 
ia măsuri drastice împotriva acestui 
fotbalist care compromite noțiunea de 
sportiv.

Huliganii 
noastre de

n-au ce căuta pe terenurile 
sport j

Peste cîteva clipe Răducanu
va trece la... atac 1

Dialog cu cititorii
Pe marginea turneului între

prins de selecționata divizionară 
de fotbal în Africa și America 
de Sud, la redacție au continuat 
să sosească numeroase scrisori, 
prin care cititorii ne solicită di
ferite lămuriri, fac observații ju
dicioase sau vin cu unele suges- 
tăi.De pildă, tovarășul NICU 
GHEORGHE PANTAZI, din Plo
iești, str. Industriei 70, propune 
ca lotul recent întors din turneu 
să susțină un joc amical cu o 
altă selecționată a diviziei A sau 
chiar cu o echipă de club „pen
tru a ne da seama ce acumulări 
calitative s-au obținut în urma 
îndelungatului contact cu fotba
lul brazilian”.

Fără îndoială, un asemenea joc 
ar ti cît se poate de elocvent 
pentru verificarea afirmațiilor 
făcute de unii, precum că turneul 
a fost „foarte util", că „jucătorii 
sînt bine pregătiți*1 etc. etc. Pe
rioada scurtă care ne mai des
parte de primele jocuri oficiale 
face, însă, imposibilă disputarea 
acestei partide. Fotbaliștii reve
niți din turneu s-au prezentat 
Imediat Ia cluburile lor pentru 
a se integra în programele de 
pregătire respective.

Nu ne rămîne decît să-1 ur
mărim pe „brazilienii*! noștri e- 
voluînd — dispăreți — în echi
pele lor. Ne vom da și așa seama 
în ce măsură turneul din aceas
tă iarnă le-a fost sau nu de fo
los.

Un alt cititor, GH. VORNICU, 
din Timișoara, str. Z. Nedelcu 
8, ne întreabă dacă s-au filmat 
secvențe din meciurile selecțio
natei divizionare în Brazilia 
dacă ele vor fi transmise 
intermediul televiziunii.

Ne pare rău că trebuie 
dezamăgim pe cititorul nostru ti
mișorean, dar turneul din Brazi
lia n-a putut fi înregistrat pe pe
liculă (nici măcar sub formă ds 
fragmente) deoarece n-a avut 
cine să o facă. Delegația fotba
liștilor noștri n-a fost însoțită 
nici măcar de un ziarist, care 
să anunțe la timp rezultatele șl 
să furnizeze diferite amănunte 
despre desfășurarea turneului.

*
După cum se știe, în vara a- ___  . . __

ceasta Rapidul va împlini 45 de Comportarea Iul Mincă în jocul 
ani de existență, eveniment că- C. ~,’l •_» - _

bucureștean 
un cadru

ruia clubul feroviar 
se pregătește a-i da__
cît mai sărbătoresc. Aceasta este, 
de altfel, și dorința numeroșilor 
simpatizanți ai Rapidului, dintre 
care unii s-au adresat clubului 
sau redacției noastre cu propu
neri și sugestii pentru îmbogăți
rea programului festivității de a- 
niversare.

De pildă, tovarășul MARIN ME- 
LALIU, în numele unor supor
teri rapidiști de la Uzina meta
lurgică Grivlța din București, 
sugerează să se organizeze o par
tidă internațională de fotbal în
tre echipa clubului Rapid și o 
selecționată a țărilor balcanice.

O asemenea confruntare fotba
listică ar prezenta, fără îndoială, 
un mare interes, dar este proble
matică obținerea acordului din 
partea tuturor federațiilor șl a 
cluburilor la care s-ar apela.

Mai sigură ni se pare soluția 
aducerii unei echipe de club din 
străinătate. Spre o rezolvare a- 
semănătoare înclină, de altfel, șl 
clubul Dinamo București pentru 
sărbătorirea celor 20 de ani ai 
săi de existență.

Iubitorii fotbalului de la noi 
ar fi, desigur, foarte mulțumiți 
să urmărească evoluția la Bucu
rești a unor echipe de ’ 
recunoscută, în compania 
două sărbătorite ale

★
Atrăgeam atenția 

de sîmbfita trecută 
incidente petrecute 
mlcal Universitatea ______
Petrolul Ploiești, disputat pe te
renul primei echipe. Iată însă 
că șl cu prilejul celei de a doua 
partide dintre eraloveni și plo- 
leștenl, găzduită de aceștia din 
urmă, spectatorii au fost marto 
rii unor atitudini nesportive. To
varășul TIBERIU POPESCU, din 
Ploiești, str. Musateculul 46, ne in
formează că fotbalistul craiovean 
Mincă a comis un gest cu totul de
plasat la adresa arbitrului de cen
tru, Em. Vlaiculescu, motiv pen
tru care acesta l-a eliminat pe bu
nă dreptate din joc. Dar Mincă a 
refuzat să părăsească terenul, fiind 
necesară intervenția colegilor săi 
de echipă. După multe insistențe 
din partea acestora, Mincă a 
ieșit pe tușă.

, ~ . ’ .. ' ' ' .: 1 
de la Ploiești trebuie să fie a-

nallzată cu toată răspunderea ds 
conducerea clubului craiovean. 
care are și datoria de a lua mă ■ 
suri energice pentru preîntîmpi- 
narea unor asemenea fapte.

Mai mulțl Iubitori al fotbalului 
din Buzău (care ne roagă să le 
păstrăm anonimatul) ne aduc Ia 
cunoștință că la meciul amical 
dintre echipele locale „Metalul- 
și ..șoimii" jucătorii s-au înfier 
bîntat peste măsură, producin- 
du-se dese ciocniri între ei. Atît 
antrenorul formației „Șoimii”, 
care a condus jocul în prima re
priză îmbrăcat în costum de 
stradă (! 7), cît șl „arbitrul» din 
repriza a doua (la fel costumat), 
s-au arătat mult prea îngăduitori 
cu cele ce se petreceau pe teren.

Credem, însă, că nu aceeași 
îngăduință o vor demonstra șl 
conducerile celor două asociații 
față de abaterile săvîrșlte în me* 
ciul respectiv.

Ar fi. de asemenea, cazul ca 
și federația de fotbal să urmă
rească cu mal mare atenție a- 
ceste jocuri amicale dinaintea 
reluării campionatului, dictînd 
sancțiuni aspre împotriva celoi 
ce încalcă spiritul de sportivita
te.

valoare 
celor 

noastre

în rubrica 
asupra unor 
la meciul a- 
Cralova -»

I. MITROFAN

P.S, Următorii cititor! doresc să 
corespondeze cu aițl Iubitori al 
sportului : ION stanciu din 
București, str. Maria Cunțan 4, 
sectorul 6, și VALENTIN BLAGa 
din Oradea, str. Depoului 15 
(ambii despre echipa de fotbal 
Dinamo București) ; GRIGORE 
UDILA și VIOREL PANAIT, elevi 
Ia Grupul școlar al uzinelor „Vul
can” din București, str. Samuel 
Vulcan 8 — sectorul 6, ION O- 
PREA din București, str. Moțoo 
32 — sectorul 6, și TROFIN SPI
RIT, elev la lieenl „Unirea** din 
Focșani, Strada Mare 46 (toți des
pre echipa de fotbal Steaua) ; 
DUMITRU BĂNICĂ, elev la Li
ceul agricol din Aglgea — 
municipiul Constanța (despre 
echipa de fotbal Farul) ; ORLAN
DO PURZA din Arad, str. Odo- 
bescu 11 (despre echipele de fot
bal Rapid, F.C. Argeș șl Inter
nazionale Milano); ANGI PASCU 
din Brăila, str, Dianoi 2 (pe teme 
de fotbal).

prin

să-1

BUCUREȘTI, 1-3 MARTIE

I Luni seara, în sala 
Fioreasca, Româ

nia — Islanda

— Ce plete I <Se perciuni /
— n>asă

Parcâ-s niște brazilieni, 
că se văd deosebirile : la fotbal!

Desen de Neagu RADULESCU- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I
ȘTIRI • ȘTIRI * ȘTIRI • ȘTIRI .

AZI, PE 
„POLITEHNICA"

In continuarea 
pregătirilor pentru 
reluarea campiona
tului, Politehnica 
București va sus
ține azi după-amia
ză un joc amical 
în compania echi
pei Poiana Cîmpi- 
na. Meciul va avea 
loc pe terenul Poli
tehnica . (fost 
C.A.M.) de la ora 

, 15.30.
în cadrul turneului Interna

țional de fotbal da la Dușanbe 
(R.S.S. Tadjikă), echipa Uni
versitatea Craiova a întîlnit 
formația Polonia Bytom, de i 
care a fost întrecută cu sco- 1 
»ul de 1—0 (1—0).

In mai multe 
orașe din țară, In 
aceeași zi, și cei
lalți arbitri din lo
tul divizionar vor 
da probe atletice 
de control în fata 
Hnor comisii.

CRESC COPIII.»

» INTERNAJ10NALELE“ DE SPADA

LOTO ® PRONOSPORT • LOTO
Au mai rămas cîteva ore în 

care vă mai puteți completa 
și depune buletinele pentru 
concursul PRONOSPORT de 
mîine al cărui program este 
următorul: I: Atalanta — Ro
ma ; II: Cagliari — Mantova; 
III: Fiorentina — Bologna; IVj 
Internazionale — Varese; V: 
Juventus — Milan; VI: Lane- 
rossi — Napoli; VII: Sampdoria 
— Brescia; VIII: Spăl — Tori
no ; IX: Foggia — Bari; X: 
Lazio — Genoa; XI: Modena 
—- Ncvara; XII: Pisa 
va ; XIII: Venezia —

— Pado- 
Potenza.

sprijinulPentru a veni în 
participanților care vor să cu
noască din vreme programul 
concursului PRONOSPORT Nr. 
9 de duminică 3 martie 1958. 
îl publicăm mai jos cu reco
mandarea de a consulta Pro
gramul LOTO-PRONOSPORT 
care conține amănunte asupra 
echipelor incluse în 'programul 
de concurs: I: Minerul Baia 
Mare — Universitatea Craiova; 
II: Chimia Făgăraș — Steaua; 
III: C.S.M. Sibiu — F.C. Ar
geș; IV: Chimia Suceava — 
Farul; V: Politehnica Iași — 
U.T.A.; VI: Bologna — Inter
nazionale; VII: Brescia — Fio
rentina; VIII: Mantova — La- 
nerossi; IX: Milan — Cagliari; 
X: Napoli — Sampdoria; XI: 
Roma — Juventus; XII: Torino 
— Atalanta; XIII: Varese — 
Spăl.

LOTO DIN 23 FEBRUARIE
1968

51 24 54 88 71 42 57 66 25 13
67 44

FOND DE PREMII: 1.123.084 
Iei.

Tragerea următoare va avea 
Ioc vineri 1 martie 1968 în 
București.

ARBITRII
LA... CONTROL

Duminică, de la 
ora 8,30, pe stadio
nul Dinamo din Ca
pitală, va avea loc 
trecerea probelor 
atletice de control 
de 
din 
nat. 
din 
fan 
da 
trii 
și din județele Ia
lomița și Ilfov.

către arbitrii 
lotul divizlo- 
Pe stadionul 

șoseaua Ște- 
cel Mare vor 
probe arbi- 
din București

Atenția deosebită 
acordată în ultimii 
ani creșterii de ca
dre tinere din pe
pinieră proprie, la 
Petroșenl, a în
ceput să-și arate 
roadele. In vacan
țele de vară ale 
elevilor — în 
ți 1967 — pe 
dionul „Jiul" 
organizat 
de juniori și copii, 
în care au fost cu
prinse 20 de echipe, 
reprezentînd diver, 
se cartiere, străzi, 
sau școli. Apoi, sub 
conducerea antre
norilor Vasile La- 
zăr (fost jucător la 
Minerul Lupeni) ți 
Dumitru Cricovea-

1966 
sta- 
s-au 

triaturi

nu de la „Jiul", 
s-au alcătuit 4 e- 
chipe: 2 de ju
niori (mici și mari) 
și 2 de copii (12-13 
ani și, respectiv, 
14-15 ani). După un 
an de muncă inten
să, rezultatele se 
prezintă astfel: S 
juniori au fost îm
prumutați pentru 
radare „Preparato
rului" Petrila, din 
campionatul regio
nal, iar M. Marln- 
can, E. Dobrescu și 
D. Nădășan (năș
eați în 1950) au fost 
promovați în echi
pa de tineret a 
Jiului.

Antrenorii divi
zionarei A au, de 
asemenea, în vo- 

,dere cîteva elemen
te de perspectivă, 
între care D. Dia- 
conescu, I. David, 
C. Stanciu și alții.

ȘT. KONICIKA
Și

I. ZAMORA
corespondenți

ÎNTRE 16 si 70 DE ANI O MĂSURĂ 
UTILĂ DE* PREVEDERE: ASIGURA- 

VILOR (CA SI A ALTOR PERSOANE) REA DE ACCIDENTE.

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE 
STAT PUNE LA DISPOZIȚIA SPORTI-

de deces, se plătește o primă de numai 12 Iei 
pe durata de 3 sau 6 luni, în funcție de spor
tul practicat și de profesia de bază.

Pentru informații suplimentare și încheierea 
de asigurări, responsabilii cu munca ADAS 
din întreprinderi, instituții, cluburi sau asocia
ții sportive, agenții de asigurare și lucrătorii 
inspectoratelor ADAS stau la dispoziția celor 
interesați.

încheierea unei astfel de asigurări oferă po
sibilitatea compensării pierderilor materiale 
ocazionate de urmările unor accidente ce pot 
avea loc în activitatea sportivă (competiții, 
concursuri, antrenamente), la domiciliu, pe 
stradă, la odihnă etc.

Prima de asigurare este convenabilă. Astfel, 
la o asigurare de accidente cu sume asigurate 
de 10 000 de lei pentru cazul de invaliditate 
permanentă totală și 5 000 de lei pentru cazul

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ho

Se apropie data 
celui mai impor
tant concurs de 
scrimă din acest 
sezon organizat de 
țara noastră — 
„Internaționalele* 
de spadă ale Ro
mâniei. El 
2 șl 8 martie

ests 
la

de 
de 
de

programat în zilele de 1, 
București.

Este vorba de un concurs internațional 
anvergură, la care au fost invitați sportivi 
renume mondial. Ei se încadrează în suita
măsuri întreprinse de federația de specialitate 
în scopul .readucerii probei de spadă tot 
mai aproape de valoarea celor de floretă. Și 
spadasinii noștri au făcut eforturi evidente 
pentru a realiza un salt calitativ.

In această privință, anul 1967 a fost destul 
de edificator: la individuale, talentatul nos
tru spadasin Anton Pongraț, a reușit să cu
cerească titlul de campion mondial de tineret 
(Teheran, martie). La echipe, formația Steaua, 
participînd la „Cupa campionilor europeni* 
(Heidenheim, aprilie), s-a clasat pe locul 5, 
întrecînd, printre altele, redutabilul .4“ al 
Honvedului.

Necesitatea readucerii spadei (șl, desigur, 
și a săbiei) cît mai aproape de valoarea celor
lalte probe se impune și din alte conside
rente. Principalul ar fi acela că în scrimă 
ierarhia mondială se stabilește în funcție de 
prezența, la TOATE probele, a unei țări în 
marile competiții oficiale — J.O., campionate 
mondiale etc. Or, în ultimi ani România nu 
s-a aliniat în fața planșelor, la marile întreceri 
de scrimă, decît la floretă. Chiar și așa, însă, 
țara noastră se situează pe locul 5 pe plan 
mondial. Nu încape nici o îndoială că parti
cipînd la un număr dublu de probe (florete, 
dar și spadă și sabie), România ar putea as
pira, în mod cu totul îndreDtătit, la un loc 
între primele trei în clasamentul țărilor cu 
cei mai valoroși scrimeri de pe glob.

Ridicarea valorii spadei constituie, într-un 
fel, și un obiectiv de realizat intr-un timp 
cît mai scurt, deoarece viitoarea ediție a cam
pionatelor mondiale de seniori se preconi
zează să aibă loc în capitala țării noastre. 
Or, o țară gazdă a unor C.M. este firesc să 
facă toate eforturile pentru a prezenta — 
In afară de floretiști — și un lot de spa- 

discuție, cel puțin 
între primele șase

dasini capabili să intre în 
la echipe, pentru un loc 
clasate.

In această conjunctură
Inițiativa lederației române de scrimă de a 
organiza „Internaționalele* de spadă din acest 
an.

trebuie înțeleasă

Programul Inter
național al echi
pei»! n»astre de 
handbal centinuă 

luni seara cu desfășurarea întîlnirli dintre 
formațiile 
ISLANDEI. Echipa Islandei săsește duminică 
după-amiază în Capitală cu un lot de 14 
jucători. Va fi cel de-al 4-lea meci dintre 
cele două formații. In celelalte trei, victoria 
a revenit de două ori reprezentanților noștri 
și o dată celor ai Islandei. La goluri, scorul 
ne este, de asemenea, favorabil i 
Miercuri seara, la Cluj, echipele României și 
Islandei se vor întîlni în meci revanșă.

Lotul nostru se antrenează sub suprave
gherea lui N. Nedef și E. Troîin. El este 
alcătuit din Penu, Negovan, Bogolea (portari), 
Nica, Samungi, Costache, Lieu, Moldovan, 
Guneș, Gațu, Spec, Paraschîv, Chicid, Coasă, 
Pop, Ștențel, Horobăț și Pădure. Din 1st 
lipsesc jucătorii de la Steaua, cărora li s-a 
lăsat timp pentru pregătirea meciului din 
semifinalele „Cupei campionilor europeni*.

Antrenorul federal, prof. N. NEDEF ne-a 
declarat că : „Aceste partide — în care vota 
urmări, desigur, să obținem victorii — con
stituie un bun mijloc de verificare a unor 
jucători tineri și, în primul rînd, a acelora 
care evoluează pentru prima oară în echipa 
națională de seniori A: MOLDOVAN, PA- 
RASCHIV, CHICID, COASA, ȘTENȚEL. HO- 
ROBÂȚ și PĂDURE. De altfel, nil prilej ase
mănător ne vor oferi și cele două partide 
cu ELVEȚIA ce se vor desfășura la 8 martie 
(Cluj) și 10 martie (București)*.

Programul de luni din sala Fioreasca începe 
la ora 17,45 cu meciul feminin amical din
tre echipele Universitatea București și Școala 
sportivă nr. 2 și continuă la ®ra 19 cu în- 
tîlnirea masculină România — Islanda. Arbi
trul meciului i 
slavia).

masculine ale ROMÂNIEI și

Conslructorul

50—45.

V, Simanovici (Zagreb, Iugg-

Timișoara nu va mai juca 
în Polonia

în nr. 83 (5517)
nostru a apărut ___  „____ „_____ ____  __ _ _
în care erau criticate dezinteresul cu care au fost 
privite întrecerile „Cupei F.R.H.» și lipsa de grijă 
pentru pregătirea unor echipe fruntașe. Printre 
acestea se număra și Constructorul Timișoara. 
Luînd în discuție faptele semnalate în articol, 
biroul federației de handbal a decis anularea tur
neului echipei Constructorul în Polonia, prevăzut 
pentru luna martie, întrticît echipa nu a privit cu 
seriozitate competiția, iar forma sportivă a jucă
toarelor este departe de exigențele unei confrun
tări internaționale. Așadar, F.R.H. a pus punctul 
pe 1 I

din 4 februarie a.c. al ziarului 
nota „Auto-păcăleli timișorene1!

PROPUNERILE ECHIPEI STEAUA
După cum am anunțat, tragerea la sorți a semi

finalelor „C.C.E.” la handbal masculin a desemnat 
următoarele partide t Dynamo Berlin — Steaua 
București șl Dubla Praga — Partizan Bjelovar. 
Clubul Steaua a propus date de desfășurare — 
pentru primul meci (la Berlin) între 14 șl 13 mar
tie, iar pentru retur (la București) 20 martie.AUTOTURISME

PRIMEȘTE în consignație și VINDE
unitatea din București, Cal. Rahovei nr. 224

KăS



liber (b), 
(f), 200 m 
m bras (f), 
(b), 100 m

INTRE LEOPARZI înotătorii

de la Steaua

în meciul

cu Flota

Gdynia
CORESPONDENTĂ

DIN LONDRA

Echipa de lupte

cu România

s-au

Herb AUDREY

Toma HRISTOV

timp 
mai

favoriți

Competiția Internațională de ciclism „Cursa 
rată pe velodromul din Milano a fost cîștlgată
Motta (Italia) — Peter Post (Olanda), care a totalizat 636 puncte. 
Idcul doi, la un tur, s-a clasat perechea Gimondi (Italia) — .
a Germaniei), cu 682 puncte, pe care o vedeți în Imaginea aiăturată,

Telefoto : U.P.I.-AGERPRES

zile", desfășu- 
de perechea Giannl 

■ . Pe 
Altig (R.F.

Au mai rămas doar cîteva 
ore după care vom ști dacă 
deținătoarea Cupei Mondiale va 
juca sau nu în sferturile de 
finală ale Campionatului Eu
ropei. La Hampden Park, cal
inul englezilor va avea de în
fruntat o adevărată furtună 
nordică, mascată sub lozinca: 
„Totul sau nimic", fiindcă a- 
ceasta este deviza sub care 
eternii rivali scoțieni își mo
bilizează forțele pentru acest 
ultim și decisiv meci.

Dar să-i lăsăm mai bine pe 
eroii zilei să-și spună părerile.

SIR ALF RAMSEY (care nu 
mai are nevoie de prezenta
re) : „Nu am decît două pro-

Federația de lupte a R.F. a 
Germaniei a anunțat forma
ția pe care o va alinia în du
bla întîlnire de lupte greco- 
romane cu România, progra
mată la 5 și 7 aprilie in 
orașele Witten și Bremen. 
Iată „optul‘ 
52 kg — i 
Stange, 63 1 
Witten) și 
men), 70 
Witten) și 
men), 78 kg — Nettekoven, 
87 kg — Kowaleski, 97 kg — 
Hecher și + 97 kg 
ckelbaum.

1“ german : categ 
Lacour, 57 kg — 
kg — Schrade (la
Hettich (la Bre- 
kg — Rost (la 
Schmitt (la Bre-

*) Ecusonul de pe tricourile en
gleze are trei leoparzi, iar cel 
al scoțienilor un leu în două pi
cioare.

In aprilie trecut, pe stadionul Wembley, Scoția a obținut 
pe Benks și 
o întrebare

Iată-l pe înaintașul scoțian Denis Law driblîndu-l 
Ce va fi astăzi pe Hampden Park ? — iată 

iubitorii fotbalului.

p noastre, 
dumnea- 
incercat, 
strîngere 

marile

au
o 

sint 
care mai ieri

de la

pe marii campioni ai ză- 
și gheții, care timp da 
săptămini au fost eroii 
de a X-a Olimpiade, 
există motive de nostal-

arcurgînd cu pri
virea știrile de peste 
hotare pubficate în ul
timele trei-patru zile 
în coloanele 
unii dintre 
voastră 
desigur,

de inimă. Unde 
stele ale schiului 
străluceau pe pîrtiile 
Chamrousse și Autrans ? Undo 
s-au ascuns bolizii turnantelor 
de gheață, care pe inelul din 
parcul Mistral au spulberat re
cordurile olimpice ? Dar rivalii 
lor in arta alunecării pe pati
ne, care de ia Grenoble ne-au 
delectat, prin imagini televiza
te, cu recitalul lor de scînteie- 
toare sărituri și piruete ? Iată-i 
dispăruți din cercul de lumină 
al reflectorului actualității spor
tive, 
pezii 
două 
cefei

Nu 
gie, totuși. Dispariția este nu
mai momentană. O pauză de 
respirație, după efortul și emo. 
țiile competiției supreme a ier
nii. Marii campioni sint gata, 
pentru noi starturi. Killy n-a 
trecut încă la profesionism, Peg
gy Fleming se antrenează de 
zor pentru nota 6, Jonny Hoe- 
glin vrea să confirme prima sa 
medalie de aur, Ole Eleffsaeter 
și Toini Gustafsson vor relua 
în curînd calea pîrtiilor albe ce 
duce spre victorie. Chiar în ur
mătoarele zile sînt prevăzute 
noi întreceri în sporturile de 
iarnă. Să Ie prezentăm pe rir.d

★

Chamonix... Aici, comenzile 
de start s-au și dat. In 
orașul primei Olimpiade 

albe (memento — 1924). așii
schiului alpin se întrec pentru 
o nouă manșă în „Cupa mon
dială" — trofeul Evian. Este 
tradiționala competiție Arlberg- 
Kandahar, care în fiecare an 
tranșează rivalitatea dintre cei 
mai buni schiori ai lumii, sau 
înnoadă altele. De data aceasta, 
e drept, lipsește de pe afiș o 
mult așteptată confruntare „re
vanșă", Schranz — Killy. După 
comentatul incident de la sla
lomul special olimpic, cînd 
super-campionul francez a pro
fitat — zic unii — de desca
lificarea omonimului său aus
triac, lumea schiului ar fi dorit 
g reconfirmare a superiorității', 

bleme: Knowles sau Newton 
alături de Wilson, ca îundași, 
căci George Cohen este acci
dentat și Summerbee, actual
mente în mare formă, în linia 
de atac în locul lui Hunt, care 
e ieșit din iormă. Dar pot 

. oare să renunț la Hunt ? Alte 
probleme nu am".
iiiiniliiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BOBBY BROWN, antrenorul 
scoțienilor: „în apărare sîn- 
tem O.K. In atac va trebui 
să-i ocolim pe fundașii englezi, 
să-i învăluim. Dacă în același 
timp cineva o să treacă și 
prin mijloc, pînă-n plasă... Dar 
totul va trebui iăcut repede. 
Dacă reușim să-i dezechili
brăm pe englezi în primele 
douăzeci de minute..."

TOM FINNEY, marele Fin
ney de altădată: „Anglia pă
șește pe gazon cu un moral 
foarte ridicat. Nu-i trebuie de
cît un meci nul. Scoțienii vor 
fi aceia care vor juca nervos. 
Băieții lui Sir Alf pot fi rela
xați, lăsîndu-i pe scoțieni să 
comită greșelile. Cu cit se va 
juca maî mult fără a se mar
ca, cu atît mai bine pentru 
Anglia și apoi, din cîte îmi 
aduc aminte, cu 4—3—3 
cîștigat marile cupe".

WILLIE WOODBURN, 
de peste un deceniu cel 
bun centru half al Scoției și 
al lui Glasgow Rangers : „Aș 
fi mult mai liniștit dacă acest 

la îndoia- 
admirabilului Jean-Claude. 

acesta, pentru prima 
în sezonul actual, face do- 
de discreție. Killy n-a ve

altfel de puțini pusă 
lă, a 
Dar 
oară 
vadă
nit la Chamonix. Păcat... Și mai 
ales, dacă toate zvonurile cu 
trecerea sa la profesionism se 
vor adeveri în cele din urmă.

Totuși, cit de interesante vor 
fi confruntările dintre ceilalți 
protagoniști ai recentei Olimpia-
itniiiiniiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii^iiiiiiiiiuiiniiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiniiinuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  j
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de! Să ne gîndim doar la do
rința de revanșă a Mariellei 
Goitschel în fața lui Nancy 
Greene și vice-versa, în cele 
două slalomuri feminine. Deo
camdată, în urma clasamentului 
combinatei alpine de la Cham
rousse, F.I.S. a decernat cana- 
diencei titlul de campioană mon
dială. La bărbați, combinata 
alpină de la Olimpiadă a dat 
următoarea ordine: 1. Killy
(Franța) 0 p; 2. Giovanoli (El
veția) 32,98 p; 3. Messner (Aus
tria) 38,57 p; 4. Bachleda (Polo
nia) 54,45 p; 5. Leitner (R.F.G.) 
64,36 p.

Kandahar-ul va schimba oare 
ierarhia de la Grenoble ?

atît de contro- 
acest sezon, care ne-a 
adevărată cascadă de 
certificate de tabelele 

și rezultate. După 
de la 

bătrinul"

n alt campionat mondial, 
dar într-o singură manșă, 
se dispută în nordul con

tinentului. Aici — la Goteborg 
(Suedia) — se întrec viteziștii 
gheții. Este ultimul cuvînt în- 
tr-un domeniu 
versat în 
oferit o 
surprize, 
cu timpi 
campionatele europene 
Oslo, dominate de „ 
as norvegian Fred Anton Maier 
(29 ani) și sovieticul Eduard 
Matusevici, întrecerile de la 
Grenoble au reabilitat pe micul 
„olandez zburător" Kees Ver- 
kerk, care s-a dovedit capabil 
să urce din nou în fruntea cla
sei mondiale a patinatorilor 
de viteză. Acum, în joc este 
titlul de campion mondial ab
solut.

Dar pîrtia e deschisă, poate, 
pentru un „outsider" pe care 
nici nu-l bănuim. 

mecl s-ar disputa pe Wem
bley. Acolo băieții noștri se 
întrec pe ei înșiși. Spectatorii 
scoțieni sint foarte critici la 
adresa propriilor lor jucători. 
Trebuie să ajungem in spatele 
apărării engleze și singurul om 
care poate „trece" este Jimmy 
Johnstone. Vom putea cîștiga 
numai în cazul în care în
treaga echipă va juca după 
formula „acum ori niciodată".

După cum se vede, balanța 
declarațiilor înclină ușor spre 
Anglia. Să sperăm că timnul 
va fi bun.

Antrenorul gazdelor a anun
țat următoarea formație :

SCOȚIA: Simpson—Gemmell 
McCreadie—McNeill, Bremner, 
Greig (căpitanul echipei) — 
Cooke, McKinnon, Gilzean, 
Johnstone, Lennox.

Din cauza unor indisponibi
lități, antrenorul englez nu s-a 
decis încă asupra „11 "-ului pe 
care îl va alinia, hotărîrea de
finitivă urmînd a fi luată sîm- 
bătă la prînz. în orice caz, 
lotul de care el dispune la a- 
ceastă oră este următorul:

ANGLIA: Banks (Stoke
City); Wilson (Eveiton), New
ton (Blackburn); Mullery (Tot
tenham), Labone 
Bobby Moore (West 
Ball (Everton), Peters 
Ham), Bobby Charlton 
Chester United), Hurst 
Ham), Hunt (Liverpool), 
zerve: Bonnetti (Chelsea),
Knowles (Tottenham), Hunter 
(Leeds), Summerbee (Manches
ter City).

(Everton), 
Ham) ;
(West
(Man- 
(West 

Re-

o nesperată victorie : 3-2. 
marcînd.

legitimă pe care Și-o pun

Din nou pe gheață, dar nu 
în fața cronometrelor, ci 
sub privegherea severă a 

arbitrilor stăpîni pe notele cu 
puncte și zecimi. La Geneva, 
începînd de marți, se prezintă 
competitorii la titlurile mon
diale de patinaj artistic. Mai 
interesantă parcă decît la toate 
edițiile precedente, întrecerea 
se anunță foarte echilibrată la 
proba individuală masculină,

Emmerich Dan- 
reluarea supre- 
la J.O. Dacă 
circulă asupra 

unde austriacul 
zer va încerca 
mației pierdută 
zvonurile care
retragerii lui Wolfgang Schwartz 
se confirmă, atunci principalii 
adversari ai lui Danzer vor fi 
americanul Tim Wood și fran
cezul Patrick Pera. Aceștia l-au 
întrecut, la Grenoble, pe dublul 
campion mondial, profitînd de 
eclipsa de formă a acestuia la 
figurile impuse.
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La poalele pîrtiei de la Chamrousse, timp de o oră, Karl Schranz jubila, crezîrldu-se campion 
olimpic la slalom special. A urmat, insă, descalificarea... Foto : A.S.L. Iln cadrul aceleiași competiții, 

iucînd pe teren propriu Maca-

de la ora 
de la ora 
Floreasca 

va găzdui 
întîlnire

Astă-seară, 
19, și mîine 
18, piscina 
din Capitală 
o interesantă 
amicală dintre înotătorii 
cluburilor Steaua și Flo
ta Gdynia.

Lotul oaspeților a so
sit în Capitală ieri 
după-amiază. Printre 
sportivii creditați cu 
performanțe mai bune 
se află Pstrokonski, 
Wojkiechowski, Tobos- 
zynska și Marclewski.

Iată și programul 
complet al probelor din 
cele. două zile de con
curs :

AZI : 100 m liber (b), 
200 m liber (f), 400 m 
mixt (b), 200 m bras (f), 
100 m bras (b), 200 m 
spate (f), 100 m spate 
(b) 200 m delfin (f), 100 
m delfin (b), 4 x 100 m 
liber (f) și 4 x 100 m 
mixt (b) ;

MÎINE: 100 m liber
(f), 400 m 
400 m mixt 
bras (b), 100 
200 m spate 
spate (f), 200 m delfin 
(b), 100 m delfin (f), 
4 x 200 m liber (b) 
4x100 m mixt (f).

Dezbateri și tratative 
in problema admiterii 

la J.O. a Republicii

dePreședintele Comitetului 
organizare a Jocurilor Olimpi
ce de vară din Mexic, Pedro 
Ramirez Vasquez, a anunțat că 
o delegație mexicană va pleca 
la Brazzaville, pentru a infor
ma pe membrii Consiliului su
perior al sportului african, în 
problema participării Republi
cii Sud-Africane Ia Olimpiadă. 
Ramirez Vasguez a subliniat că 
nu Mexicul, țară organizatoare 
hotărăște țările ce urmează să 
fie invitate, ci Comitetul Inter-

Probleme mai simple pune 
desemnarea campionilor în cele
lalte trei probe, fiindcă Peggy 
Fleming, Ludmila Belousova — 
Oleg Protopopov și Diane Tow- 
ler — Bernard Ford, vor con
firma, probabil, superioritatea 
lor, dovedită in atîtea rînduri. 
Loc și pentru celelalte 

sporturi, care nu cer nea
părat mercurului să co

boare sub 0 grade. In aceste 

zile, sint pe program mari 
competiții de atletism, înot, ci
clism și fotbal. Dar pentru me- 
ciul-vedetă la firul ierbii intre 
Anglia și Scoția avem alăturat 
o corespondență specială, așa 
că ne vom ocupa doar de cele
lalte capete de afiș.

In primul rînd, un campionat 
mondial. Cel al ciclo-crosiștilor. 
La Luxemburg și-a dat întîl
nire elita acestei curioase spe-

Prima ediție

a campionatului

balcanic de schi
SOFIA, 23 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru). 
Sîmbătă și duminică, pe pir- 
tiile din jurul cabanei Ale ■ 
ko și a noului complex tu
ristic sportiv Stasliveța si
tuate la o altitudine de 1 800 
m în Masivul Vitoșa de lin
gă Sofia se va desfășura 
prima ediție a campionatu
lui balcanic de schi. Inițiată 
la propunerea federației da 
specialitate din Bulgaria, la 
această competiție participă 
reprezentativele de seniori 
și juniori din România, Iu
goslavia, Turcia și din țara 
gazdă. Deși a fost prima care 
a sprijinit ideea organizării 
acestui concurs, federația din 
Grecia a anunțat că nu poa
te lua parte.

Lotul schiorilor români a 
sosit la complex joi dimi
neața, Iar în după amiaza 
aceleiași zile a făcut recu
noașterea pîrtiilor și trase 
elor. Vineri dimineață spor
tivii români s-au antrenat 
pe locurile de concurs, corr 
ducătorul delegației, Mihai 
Bîră, exprimîndu-și admira
ția pentru modul cum sa 
prezintă complexul și trase
ele de concurs.

Iată programul celor două 
zile de concurs : sîmbătă — 
15 km fond seniori, slalom 
special juniori, slalom spe
cial seniori; duminică — 
ștafeta 3x10 km seniori, sla
lom uriaș juniori, slalom u- 
riaș seniori. La probele re
zervate seniorilor participă 
cîte 4 concurenți din fiecare 
țară, iar la cele de juniori

talexijwiio'telefoii
național Olimpic. El a reamin
tit atașamentul Comitetului o- 
limpic mexican pentru princi
piile olimpice și ostilitatea sa 
față de orice formă de discri
minare. Consiliul superior al 
sportului african va lua in dis
cuție hotărîrea C.I.O. de a read- 
mite Republica Sud-Africană la 
J.O., țară care fusese exclusă 
de fa Olimpiada de la Tokio 
pentru politica sa de apartheid. 
Lucrările Consiliului vor înce
pe duminică la Brazzaville.

Distincții acordate 
campionilor olimpici francezi 
Agenția France Presse anunță 
că printr-un decret publicat la 
Paris a fost acordat ordinul 
Legiunea de onoare — in gra
dul de cavaler — schiorului Jean 

cialități sportive care te obligă 
să te dai jos de pe bicicletă 
cînd poate te simți mai bine 
în șa... Aci, italianul Renato 
Longo (de 5 ori campion mon
dial) va încerca să reziste a- 
saltului unui alt virtuoz al 
alergărilor, vest-germanul Rolf 
Wolfsohl. Dincolo de Ocean, 
la Oakland (California) se dis
pută campionatele de atletism 
ale S.U.A. pe teren acoperit,

I
I
I
I

Iserie întreagă de 
încearcă definitiva 
In fine, în bazinul 
foste și viitoare ce-

In care o 
nume noi 
consacrare, 
populat de 
lebrități de ta Melbourne, spe
cialiștii de sprinturi în apă vor I 
da asalt titlurilor de campioni ■ 
ai Australiei.

Să așteptăm acum rezultate
le, la telex, radio și telefon. 

I

I
I

Claude Killy, triplu campion o- 
limpic la Jocurile de iarnă de 
la Grenoble. Această înaltă 
distincție a fost acordată de a- 
semenea schioarelor Marielle 
Goitschel, campioană olimpică, 
și Annie Famose, cîștigătoarea 
medaliilor de argint și bronz. 
Prin același decret, a fost a- 
cordat Ordinul național de me
rit schioarei Isabelle Mir

Statistică olimpică
După ultima statistică întocmi
tă de ziarul „L’Equipe", la 
Jocurile Olimpice de la Greno
ble au asistat 623 680 de specta
tori. Cei mai mare număr de 
spectatori — 58 850 — a fost în
registrat în ultima zi a întrece
rilor la proba de sărituri de la 
trambulina mare, desfășurată 
la St. Nizier. Derbiurile tur
neului olimpic de hochei: me
ciurile U.R.S.S. — Canada și 
Cehoslovacia — Suedia, au fost 
urmărite de 31 800 spectatori. 
In timpuu Olimpiadei albe, ora
șul Grenoble a fost vizitat 
40 000 de persoane, sosite 
peste hotare și din diferite 
giuni ale Franței.

de 
de 

re-

Turneul internațional 
de tenis de la Moscova

Turneul internațional de tenis 
da la Moscova a continuat cu 
desfășurarea semifinalelor pro
belor de dublu. Iată rezultatele 
înregistrate : masculin : Beust, 
Contet (Franța) — Egorov, Ko
rotkov (U.R.S.S.) 7—5, 6—3, 6—4; 
Metreveli, Lihaciov (U.R.S.S.) 
— Leius, Lamp (U.R.S.S.) 10-8, 
15—13, 6—3; feminin: Morozo
va, Islanova (U.R.S.S.) — Izo- 
paitis, Ianson (U.R.S.S.) 7—5, 
6—4; Bakșeeva, Dimitrieva 
(U.R.S.S.) — Sandberg, Stran- 
berg (Suedia) 6—3, 6—4. La du
blu mixt cuplul sovietic Ciuvri- 
na — Korotkov (U.R.S.S.) a dis
pus cu 10—8, 6—4 de perechea 
Wade (Anglia) — Contet (Fran
ța).

Liderul își păstrează poziția
In runda a 6-a a turneului in
ternațional de șah de la Olot 
(Spania), liderul clasamentului 
Lehmann l-a învins pe Pomar, 
Damianovici a cîștigat la Pares 
și Durao la Bru. Partida Medi
na — Tatai s-a întrerupt. In 
cfasament continuă să conducă 
Lehmann (R.F. a Germaniei) 
cu ăVa puncte, urmat de Da
mianovici (Iugoslavia) 4'1* punc
te, Durao (Portugalia), Pomar 
(Spania) 4 puncte, Tatai (Italia) 
3'/t puncte etc

In „C.C.E.“ și „Cupa cupelor", 
la baschet

la baschet 
spaniolă Ju- 
a obținut o 

72-71 (40—46) 
Simmenthal

Badalona 
la limită 
formației 
învingători în primul 
90—59, baschetbaliștii

La Barcelona, în meci retur 
contînd pentru grupa sferturi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni1 
masculin, echipa 
ventud 
victorie 
în fața 
Milano, 
joc cu 
italieni conduc în grupa respec
tivă

Real Madrid.
Bruxelles s-a disputat re- 
întîlnirii Royal IV Ander. 
— AEK Atena, contînd

bi Tel Aviv a învins cu sc»rul 
de 96—88 (38—30) echipa spa
niolă

La 
turul 
lecht 
pentru sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor" la baschet mas
culin. Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 74—54 (35—21). Deoa
rece în primul joc, disputat la 
Atena, baschetbaliștii greci ob
ținuseră victoria la o diferență 
de 22 de puncte, ei s-au califi
cat pentru semifinalele compe
tiției.

DIN
NÂHCY GREENE

NOU IN FRUNTE
Chamonix au început în-

Arlberg 
de 

primul

La 
trecerile de schi pentru Pre
miul 
proba 
mei, 
nit canadiencei 
cu 2 : 05,61. Pe 
toare s-a clasat Christi Haas 
(Austria) — 2 : 05,70, și Divina 
Galica (Anglia) — 2 : 08,52.

Pe terenurile

Kandahar, tn 
coborîre ie- 
loc a reve- 
Nancy Greene, 
locurile urmă-

In cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Macon (sta
tui Georgia), Ron Holmberg 
(S.U.A.) l-a învins cu 4—6, 8—6, 
6—2 pe Jan Kodes (Cehoslova
cia), iar Marty Riessen (S.U.A.) 
a dispus cu 6—4, 8-6 de com
patriotul său Jim Osborne. Alte 
rezultate : Richey (S.U.A.) - 
Guzman (Ecuador) 3—6, 6—4,
6-4; Graebner (S.U.A.) — Fra- 
nulovici (Iugoslavia) 6—4, 6—4.

FOTBAL
PE GLOB

0 In cadrul sferturilor 
de finală ale turneului de 
juniori de la Viareggio, e- 
chipa Napoli a învins cu 
scorul de 1—0 (după prelun
giri) pe Internazionale și 
s-a calificat în semifinalele 
competiției. A mai obținut 
calificarea și echipa Dukla 
Praga, care a întrecut la pe- 
naltiuri (6—3) pe Fiorenti- 

| na. Scorul a fost 0—0. Tn 
I semifinalele turneului se vor 
intîlni: Juventus Torino -- 
Vojvodina (la Viareggio) și 
Napoli — Dukla (la Sarza- 
na).

i@ In preliminariile tur
neului' U.E.F.A. pentru ju
niori : Spania — R.F.G. 1—J. 
învingători în primul joc cu 
scorul ds 1—0, tinerii fot
baliști vest-germani s-au 
calificat pentru turneul fi
nal al competiției.

•3 Echipa Vorwărts Ber
lin a jucat la Beirut cu for
mația „Mazra", pe care a 
învins-o cu 5—0 (2—0). Au 
marcat Hamann (3), Kram- 
pe șl Strubing.

© Dinamo Zagreb a jucat I 
în Peru la Piura (localitate | 
situată la 1 000 km de Lima) | 
cu formația locală „Miguel fi 
Grâu", pe care a întrecut-o g 
cu 3—1 (2—1). I
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