
, Gh. Ene (dreapta) și V.Tamaș, in partida disputată ieri dimineață

Foto: A. Neagu. ’

„Internaționalele4 4 de sală, 
un concurs atletic reușit
Nici o surpriză nu a fost 

.consemnată in ziua a doua a 
îl concursului atletic internațional 
i din sala Floreasca, așa că lu- 
ț crurile s-au desfășurat aproape 

fără emoții. ciștigătorii fiind 
cei anticipați.

Relatind pe scurt despre cele 
patru probe care au figurat in 
programul întrecerilor de ieri, 
se cuvine să spunem citeva cu- 

; vinte despre cursele de viteză 
■ desfășurate simbătă, ale căror 
s rezultate definitive au fost co- 
1 municate duipă developarea fil- 
;■ mului sosirilor. La fete a ciști- 
, gat clar Aura Petrescu (Steaua) 
' cu 6.6 s. Cu același timp a fost 

înregistrată și Sanda Angelescu 
(Steaua), dar diferența dintre 
cele două sprintere fusese se-

„CRITERIUL TINERETULUI14 LA BOX

învinși;
MARIA
SZATMARI
noua
necordmană

MIINE FINALELF
• După câteva, luni de absență 
din ring, speranțele boxului 
din țara noastră s-au întâlnit 
din nou cu spectatorii, prilejul 
pferindu-1 „Criteriul țineretu- 
luii“, competiție organizată de 
federație, în colaborare cu 
„Loto-Pronosport". Revedere? 
a fost plăcută, promițătoare 
chiar. Au urcat scările ringului 
primii 22 de tineri, pe chipu
rile cărora emoțiile se puteau 
distinge fără greutate.

N-am asistat, e drept, la me
ciuri de înaltă clasă, dar ne-a 
impresionat, totuși, dirzenia 
multora dintre boxeri. Mai cu 
seamă a celor din afara lotului 
de tineret.

NEDELCEA ȘI LEHĂDUȘ 
CONFIRMA

Cum remarcam în ziarul de 
Ieri, unul dintre pugiliștii în 
care antrenorii își pun spe
ranțe (este vorba de clujeanul 
Vasile Kiss, campion republi
can la categoria muscă —1965 
și cocoș — 1967) a fost nevoit 
să coboare din ring învins, de 
către tînărul Ion Petre, elev 
al antrenorului Gh. Preda. Me
ciul a fost îndârjit, clujeanul 
— mai tehnic — reușind să 
plaseze câteva upercuturi de 
efect. Dar Ion Petre a dovedit 
o foarte bună pregătire fizică, 
fapt care i-a, dat posibilitate să 
atace insistent, mai cu seamă 
în ultimul rund, Acest lucru 
i-a și determinat, de altfel, 
pe arbitri să-i acorde decizia, 
la puncte.

Așa cum era de așteptat, 
campionul de seniori la „semi- 
muscă“, Mihai Aurel (Steaua) 
a tranșat în favoarea sa rivali
tatea cu clujeanul Silviu Lazăr. 
Mihai a fost mai activ, căutînd

îndeosebi loviturile la ficat. El 
a recepționat, însă, citeva di
recte de'dreaptă, la față. Deși 
învins,’S. Lazăr a lăsat o fru
moasă impresie. Abia în ultima 
repriză și-a impus Marin Lu- 
mezeanu (Steaua) superiorita
tea, în fața lui Petre Cănea 
(C.F.A. Brăila), datorită unor 
lovituri; variate și precise. Gă- 
nea a fost mai combativ, în 
primele șase minute de luptă, 
dar a trebuit să se încline în . 
fata unui adversar mai tehnic.

Ne-a încântat, disputa dintre. 
Pavel Nedelcea (Dinamo) și 
Irinel Pop (A.S.A. Tg. Mureș). 
Dinamovistui a pornit dezlăn
țuit la atac, reușind să punc
teze foarte rapid și variat. Una 
dintre lovituri (aroșeu de
dreapta) l-a adus pe Pop în 
situația de groggy, astfel că el 
a fost numărat în picioare de 
arbitrul I. Ștefan. Departe de a 
se descuraja, Pop a atacat in
sistent in repriza a doua, folo
sind serii prelungi la corp și 
la cap. Va pierde Nedelcea ? 
Nu, pentru că în ultimele trei 
minute ale meciului, Pop nu 
mai are forță și nici nu mai 
poate contra cu adresă. Cam
pionul semiușori’or, Calistrat 
Cutov (Dinamo) a vrut cu orice 
preț să cîștige înainte de li
mită, căutînd insistent lovitura 
decisivă. El și-a neglijat însă 
propria apărare, astfel că ad
versarul său, Costel Gutui 
(P.A.L. Brăila) l-a surprins cu 
citeva lovituri puternice. Deci
zia. a aparținut, firește, lui Cu- 
țov, dar dinamovistui n-a dat 
satisfacție. Tudor Miron (Voin
ța) l-a eliminat pe Ion Tripa 
(A.S.A. Tg. Mureș), după ce 
acesta din urmă fusese K.D. în 
repriza a treia. Alexandru

o fază din jocul Agronomia Cluj — Tirnava Odorhei,

Popa (C.S.M. ClujHși-a adjude
cat 'victoria! la nunele în fața 
lui Nicolae '.Tudor '(Semănătoa
rea). Meciul a foști destul de 
confuz, dîndu-i de riurcă și ar
bitrului) Plroiu.,

După o repriză , echilibrată, 
Victor Silberman fiSteaua) s-a 
dovedit nțet superior lui Remus 
Lazea (A.'Ș.A. Tg. Mureș). Re
cepționând^ lovituri dure, Lazea 
a recurs ța țineri, pentru ?care' 
a și foști avertizat. Imediat,/ 
Silberman ;,a trimis o nou& „ra-f 
fală“ scurtai la față, aare'a pus 
capăt mediului: k.o. O ava-.' 
lanșă de lovituri puternice s-au 
schimbat înr partida dintre Va
sile Lehăduș (C.S.O. Glalați) și 
Ion Albu (I.S. Câmpia Turzii). 
Gălăteanul și-a confirmat Încă 
o dată valoarea, reușind să im
presioneze printr-o gamă va
riată de lovituri. Albu a fost 
numărat de două orii In repriza 
secundă, pentru ca In finalul 
meciului arbitrul Maiițchi 6ă-l 
abandoneze. într-o bună dispo
ziție de luptă, „greui“ craio-. 
vean Ion Sănătescu 1-ă învins 
la puncte pe Mihai Niculescu 
(Voința).

SURPRIZE IN REUNIUNEA 
DE IERI

Cit de mare este dorința de 
afirmare a boxerilor din afara 
lotului republican, am putut 
constata și ieri dimineață, cind 
două dintne speranțele sportu
lui nostru'cu mănuși au fost 
nevoite să coboare cu fruntea 
plecată din ring. Este vorba de 
internaționalii Ion Nicoiau (Di
namo) și Gabriel Pometcu 
(Steaua). Primul a încrucișat 
mănușile cu Iuga Pascale 
(C.F.A. Brăila). După o repri
ză de tatonare, Iuga; încearcă 
să ia inițiativa, dar atacă dese
ori cu capul înainte. Prompt, 
arbitrul iBerezpvschi -îl averti
zează. Brăileanul nu' se descu
rajează, ci inițiază cu succes o 
serie de atacuri. Spre sfârșitul 
reprizei, el îl trimite pe Nico- 
lau Ia podea, acesta fiind nu
mărat. Iuga deține inițiativa și 
în repriza a treia, plasând un- 
doi-uri spectaculoase și cîști- 
gînd, astfel, pe merit. Pometcu 
a părăsit ringul încă din prima 
repriză. Adversarul său, Gheor- 
ghe Drugă (Tractorul Brasov), 
a trimis cu precizie un croșeu 
de dreapta, trimițîndu-i' pe ste- 
list la podea. După numără
toare, Drugă a executat, o nouă 
serie violentă Ia figură, punîn-

R. CALARAȘANU
(Continuare in pag. a 2-a)
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ȘTAFETA
5

3x10 km A ROMÂNIEI

de junioare

Iată
meciul inaugural al fiecărei manșe a campionatului. Astăzi 
dimineața, la ora 9, jucătorii acestor două formații vor efec
tua primul angajament de puc din turul III al campionatului 

i ... ' ' Foto: V. Bageac ■

ÎNVINGĂTOARE
LA BALCANIADA DE SCHI

Astăzi se reia campionatul de hochei
Ax

In prima etapă—două jocuri interesante
De pe ecranele televizoare

lor. , hocheiul trece în aceste 
zile pe... viu: azi au loc pri
mele partide din cea de a treia 
manșă , a campionatului re
publican. Desigur, transferul 
se, face cu o serioasă pierdere 
sub raport,valoric. Pentru că, 
ceea ce au .văzut iubitorii ho
cheiului pe micile ecrane,. în 
jocurile turneului olimpic, nu 
se va putea reedita în nici un 
caz pe gheața patinoarului „23 
Apgust“.

Totuși, păstrînd proporțiile, 
întrecerea care se reia azi își 
are și ea farmecul ei, der- 
biurile, > tradițiile,. într-un eu- 
vînt, frițpiusețea specifică ce 
atrage numeroși spectatori, în 
ciuda carențelor de ordin teh
nic sau tactic.

De pildă, chiar astăzi, în 
prima etapă, sînt programate 
două jocuri care în celelalte 
două tururi s-ău încheiat cu 
rezultate strlnse, fumizînd 
partide echilibrate și. în ge
neral. plăcute de urmărit. Ne 
referim la meciurile Agrono
mia Cluj — Tirnava Odorhei 
și. Avințul , Cipc — Petrol 
Geologie8 București, în care,

deși primele formații sînt evi
dent mai bune, fiind prin a- 
ceasta favorite, totuși de fie
care dată s-au impus greu, cu 
mari, eforturi. Hocheiștii din 
Miercurea Ciuc. au: învins. Pe
trol Geologie București doar 
cu 5—3 în primul . tur și cu 
5—2 în turul al doilea, iar 
studenții din Cluj au trecut 
prin mari emoții, în ambele 
manșe, pînă să se vadă învin
gători în jocurile cu Tîrnava 
Odorhei.

Iată programul de azi: ORA 
9: Agronomia Cluj — Tîrnava 
Odorhei; ORA 17: Avîntul M. 
Ciuc — Petrol Geologie Bucu
rești; ORA 19: Steaua—Avîn
tul Ghebrg'Kieni.

9 Următoarea ediție 
a întrecerii — 
februarie 1969, 
in România

r
Handbal internațional 

la sala Floreasca 
Astă-seară: 

ROMANIA—iȘLANDA
(citiți amănunte in pag. a 3-a)

Favorizată de un climat, in general, mai blind decît al 
altor localități de la noi, Timișoara oferă canotorilor posi
bilitatea continuării antrenamentelor și în timpul iernii. Da 
aceea, a devenit un fapt obișnuit pentru timișoreni de a 
urmări la lucru, de pe maluri, caruselul pitoresc al ambar
cațiunilor, in decembrie, ianuarie sau februarie — luni care 
reprezintă așa-zisul sezon mort. In imaginea noastră — un 
schif de simplu a plecat in cursă pe Bega. această imensă I 
pistă fără... vacanță. Deocamdată, doar sălciile desfrunzite ' 
ii țin tovăr-""^

■ - - - - - -....... ' nimirwir...  . ....... i .

sizabilă chiar și cu ochiul li
ber. Celelalte locuri au fost 
ocupate de : Monka Bobceva 
(Bulgaria) 6,7 s, Mariana Goth 
(Metalul) și Viorica Enetscu 
(I.C.F.) 6,8 s, Ecaterina Nourescu 
(Metalul) 6,9 s. în seriile cursei, 
Viorica Recu (C.S.Ș.) a obținut 
6,7 s — record republican de 
junioare miei egalat.

Cursa masculină pe 50 m a 
dat cîștig de cauză studentului 
de la A.S.E. Coman Agapie, în-

I vingâtor la fel de clar ca și 
Aura Petrescu, într-o sosire 
la... fotografie. Rezultatele : 
Agapie 5,8 s, Trendafil Terziiski

, (Bulgaria) 5,8 s, Mihai Vosmin- 
schi (I.C.F.) și Gheorghi Gan
eev (Bulgaria) 5,8 s, C-tin Ni- 
chifor (Dinamo) 5,9 s, Petre 
Ciobanu (Dinamo) 5,9 s.

La 50 m 
geleseu s-a 
tate de Ia 
un avantaj 
gard) și la
reușite a. terminat 
loc cu 7,2 s. în urma ei au tre
cut linia de sosire, în ordine : 
Viorica Enesou 
Szatmari (Lie. 
7,4 s, Anamaria 
tehnica) 7,5 s, 
(C.S.M. Cluj) 7,6 s, Iulia Cri- 
șan (Șc. Sp. Cluj) 7,7 s. Reci
tind rezultatele, se cuvine o 
mențiune pentru foarte tînăra 
alergătoare din Tg. Mureș, 
Marta Szatmari care a obținut 
in serii 7,4 s (timp reeditat in 
finală) cu care a corectat re
cordul republican de sală pen
tru ambele categorii de junioa-

masculină a reunit la 
cu excepția lui Nic. 
accidentat — tot ceea 
mai bun la ora actua- 

oredit i-a fost 
lui Dan Hidio- 
pentru .recentul 

6,8 s. Hidioșanu

garduri Sanda An- 
desprins cu autori- 
plecare
minim 

capătul

(ea a avut 
la primul 
unei curse 
pe primul

7,3 s, Marta 
2 Tg. Mureș) 
Vitalios (Poli- 
Sanda Tănase

re. mici și mari. Eleva prof. 
Ionel Ciotea a arătat frumoase 
aptitudini pentru cursele peste 
garduri.

Proba 
start — 
Macovei, 
ce avem
lă. Principalul 
acordat inițial 
șanți (I.C.F.) 
său record de 
a confirmat speranțele și a câș
tigat cu relativă ușurință, deși 
pe culoarul său, la terminarea 
cursei, nici un gard nu mai 
rămăsese in picioare ! Timpul : 
6,9 s este la 0,1 s de record. 
Ceilalți : Nicolae Perțea
(Steaua) 7,0 s, Viorel Suciu 
(C.S.O. Iași) 7,1 s, Horia Cer- 
nescu (I.C.F.) 7,1 s, Adalbert 
Schneider (Polit. Timișoara)
7.1 s, FI. Drăguleț (I.C.F.) 7,2 s, 
Imre Biro (Lie. 2 Tg. Mureș)
7.2 s. Ilia Iliev (Bulgaria) 7,2 s.

Singura probă cu emoții a 
fost lungimea. Decatlon.istul 
Vasile Mureșanu a obținut de 
la prima încercare 7,33 m cu 
care se anunța ca virtual câști
gător, cu atît mai mult cu cit 
adversarul său cel mai puter
nic, Dorn Bădini, avea ateri
zări defectuoase. La ultima în
cercare Bădini a obținut 7,37 m 
și concursul s-a încheiat, deși 
Mureșanu a mai sărit o dată 
7,33 m ' Rezultatele : Doru Bă
dini (Steaua) 7,37 m, Vasile

Romeo V1LARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Boberii nu au concurat 
nici ieri

SINAIA, 25 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Hotărît lucru, 
vremea cunoaște și pe melea
gurile noastre capriciile „olim
pice” de la Grenoble. într-adevăr, 
la Sinaia calendarul pare s-o fi 
luat înainte cu aproape două 
luni. O dovedesc streșinile și ri
golele, ca și pereții cu din ce în 
ce mai rare petice albe ale Văii 
Prahova.

Și pe organizatorii campionatu
lui național de bob vremea îi 
pune la grea încercare. Pînă și 
programarea întrecerilor, tot ca 
la Jocurile Olimpice, este tot 
sub semnul „cîntătului cocoșilor". 
De trei zile încoace, toată tabăra
— oficiali, concurent!, antrenori 
și incredibil de mulți spectatori
— se întîlnesc cu noaptea în cap 
pe marginea albiei de gheață. 
Zadarnic, căptușeala acesteia 
scade vertiginos în grosime.

Luni dimineață, zarurile vor fi 
aruncate : dacă nici în zorii a- 
cestei zile pîrtia nu va prezenta 
garanție, ediția 1968 a campiona
tului național va lăsa loc liber 
în palmares.

G. RUSSU-ȘIRIANU

Consfătuire științifică

în probleme

de medicină sportivă

Centrul de medicină sportivă 
ferului Sănătății in colaborare 
sia de coordonare a activității 
al C.N.E.F.S. organizează în zilele 
februarie, de 
B-dul Muncii 
științifică în 
tivă.

Pe ordinea
(Sportul de

al Minis- 
cu Comi- 
științifice 

de 28 și 29
la ora 17, în amfiteatrul din 
nr. 37—39, a Il-a Consfătuire 
probleme de medicină spor-

de zi figurează patru teme 
performanță la altitudine; 

Aspecte privind refacerea organismului ; 
Controlul medical al sportivilor de perfor
manță ; Aspecte ale morbidității la spor
tivi) in cadrul cărora vor fi prezentate 17 
comunicări.
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TURISMUL

TINERETUL
ntr-un eventual sondaj al prefe
rințelor elevilor privind activitățile 
extrașcolare, turismul are sorții cei 
mai mari de a se situa pe primul 
loc. Explicația constă în multitu
dinea valențelor pe care turis
mul le satisface, mai ales la 

rsta copilăriei și a adolescenței. Ex-vîrsta copilăriei și a adolescenței. Ex
cursia poate fi, în același timp, o cap
tivantă ocazie de întîmplări neprevă
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zute, satisfăcînd setea de aventuri 
temperamentelor dinamice, dar și 
inegalabilă promisiune de reverii 
fața frumuseților naturii, pentru . firile 
contemplative.

Excursia pune în mișcare tainicele resor
turi care *-J------ -
strecoare ____ ____
rîmă de rocă, iar pe alții să preseze 
o floare de cîmp într* :
carnet.

Excursia este poarta 
colo de care verdele și 
bastrul hărții din clasă 
cîmpie și munte și rîu.

Excursia poate fi și ... __ ,
peste timp, pînă la obîrșiile poporului 
nostru, dacă poposim la vestigiile ce
tăților dacice din munții Orăștiei sau 
în fața metopelor de la Adam Clisi.

Virtuțile turismului sînt de netăgăduit. 
Școala veche, însă, nu i le-a folosit și 
s-a limitat, vreme îndelungată, la cu- 
vîntul dascălilor împletit cu învățătura 
cărților.

Epoca modernă, cu posibilități me
reu sporite de deplasare rapidă, con
fortabilă și convenabilă, sistemul ac
tual de învăfămînt din țara noastră, fun
damentat pe principii realist-știintifice, 
fac din turism un auxiliar din ce în ce 
mai mult utilizat în procesul de instruire 
și educare a tineretului școlar.

Faptul că, .la recenta Consfătuire pe 
țară a Uniunii Tineretului Comunist, s-a 
propus înființarea unui „Birou de tu
rism, pentru tineret", ca organ specia
lizat al C.C. al U.T.C., relevă prețui
rea ce se acordă turismului, dorința d.e 
a face din el un prieten al fiecărui 
elev.

In .majoritatea țărilor, de la 
din jurul nostru pînă la cele ..._, 
depărtate, tineretul are organisme pro
prii care se preocupă do activitatea tu
ristică. Aceste organisme colaborează 
intens între ele., constituindu-și chiar 
un for internațional: „Federația inter
națională a cabanelor c»n tineret".

Am . amintit acest detaliu pentru că 
de aci reiese una din sarcinile impor
tante ale unui organ turistic specializat. 
Este vorba despre baza materială, ne
cesară și specifică turismului pentru ti
neret, care — am constatat cu satis
facție — s-a numărat și printre pro
blemele dezbătute în cadrul lucrărilor 
Consfătuirii pe țară a U.T.C.

Firește, Biroul de turism pentru ti
neret va avea de rezolvat o gamă în
treagă de sarcini pentru a cuprinde, 
în mod corespunzător, o masă atît de 
largă în diferitele forme de turism ac
cesibile tineretului: drumeție în zonele 
din jurul localității, excursii mai lungi, 
cicloturism, turism nautic, excursii cu 
schiurile, la acestea trebuind să se 
adauge, în mod necesar, concursul de 
orientare, al cărui caracter aplicativii 
face atît de util în pregătirea multila
terală a tineretului nostru.

Conținutul activității turistice a tine
retului va trebui să stea, f 
în centrul atenției acestui b ._.........
tr-o judicioasă pregătire metodică a 
excursiilor, printr-o ingenioasă muncă 
educativă cu tinerii turiști, în contextul 
nou, oferit de contactul lor direct cu 
natura, cu viața, se poate asigura a- 
cestei activități un conținut de o inesti
mabilă valoare.

Turismul este nu numai un prilej a'e 
binevenită recreere după o săptămînă 
de muncă sau după un trimestru de 
învățătură. Putem face din el, printr-o 
strădanie susținută, și un prilej de 
lărgire a orizontului în cea mai depli
nă accepțiune a cuvîntului. Putem și 
trebuie să facem din el generatorul 
unui statornic și adînc sentiment de 
dragoste față de patrie.

din juru

a 
o 

în

îi îndeamnă pe unii să' 
în buzunarul rucsacului o fă-

fermecată din- 
cafeniul și al- 
devin, aevea,

un uriaș pas
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permanent, I 
îirou. Prin- |

I
I

cele 
mai

S. BONIFACIU
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Bînda (Steaua) infringe rezistența de la blocaj a icefiștilor, din miinile acestora mingea ricoșînd în aut
Foto: B. Vasile

-------------------------------->
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BEATRICE

CALITATEA ABSENTĂ 
ȘI ÎN ETAPA DE IERI!

mestecat ! Dintre rapidiști s-au 
evidențiat (ei... numai în joc) 
Drăgan, Cătălin și Costinescu. 
Bun — arbitrajul cuplului V. 
Voicu — M. Nicolau.

Aurelian BREBEANU

Meciurile disputate ieri în 
cadrul etapelor a VlII-a (femi
nin) și a Vil-a (masculin) ale 
Diviziei A s-au încheiat — pe 
toată linia — cu victoria favo- 
riților. Aceasta, după întreceri 
oarecum mai animate decît a- 
celea de duminica trecută, cu 
o creștere în ceea ce privește 
spiritul de luptă cu care majo
ritatea echipelor au abordat 
partidele, dar și de astă dată 
fără a marca sporul de calitate 
dorit. Să mai așteptăm o săp- 
tămînă...

FEMININ

Medicina București — Farul 
Constanța 0—3 (—6, —5, —10). 
Meciul a plăcut prin ciocnirea 
dintre experiența avansată a 
oonstănțencelor și — neilustrat 
fidel de diferențele rezultatului 
— răspunsul bătăios dat oaspe- 
telor de tinerele de la Medi
cina. Din păcate, replica aceas
ta a medicinistelor a fost de o

combativitate... în .disperare, 
neasociată cu încrederea majoră 
(justificată) în posibilitățile lor 
cert superioare și cu calmul 
mulțumită căruia credem că ieri 
ar fi ciîștigat măcar un set. Ne 
referim, bineînțeles, la al trei
lea.

Cele mai eficace din echipa 
învingătoarelor — Goloșie, Va
sile, Fenechiu și Anghel, iar de 
la Medicina — Bărbulescu și 
Klein. Partida, care a durat 60 
de minute, a -fost arbitrată co
rect de N. Beciu și I. Armea- 
nu.

Dinamo București — Univer
sitatea Craiova 3—0 (6, 2, 4), în 
45 de minute. Exceptînd scurte
le perioade de la începuturile 
primelor două seturi, în care 
craiovencele, neluate din caDul 
locului în serios de către gazde, 
au condus de cîteva ori (5—3, 
6—5 ; 2—0), în rest întâlnirea 
a fost mai mult o partidă de 
agrement pentru dinamoviste. 
Acestora (duminică în deose
bită dispoziție de joc) oaspetele 
le-au dat și-n continuare o ri
postă defensivă curajoasă, nu
mai că au folosit mijloace teh
nice și tactice inferioare, prin 
care n-au reușit o clipă să 
suplinească lipsa Corneliei Bu- 
nescu. Fără ea — absentă mo
tivată — și fără rezerve de va
loare — de loc motivat pentru

antrenorul Radu Zamfirescu — 
combativele craiovence nu ră- 
mîn decît o echipă modestă, 
departe de pretențiile Diviziei 
A.

S-au evidențiat: Const.antt- 
nescu, Ivănescu, Bogdan, Va- 
moșiu și Popescu de la Dina
mo, iar de la învinse — par
țial — Marinescu și Amărăștea- 
nu- Bun arbitrajul: N. Gălă- 
șeanu — R. Farmuș.

Constantin FAUR

Penicilina Iași — C.P. Bucu
rești 3—0 (5, 9, 8). Conduse în 
debuturile de set, ieșencele au 
vădit în schimb multă siguran
ță în finaluri, cîștigînd clar. 
S-au remarcat Demetriu și Za- 
bara de la Penicilina, iar de la 
C.P.B. — Dulău și Covaci. Au 
arbitrat bine ploieștenii I. De- 
dinschi și C. Șovăială.

D. DIACONESCU
«oresp. pricipal

Universitatea Cluj — C.S.M. 
Sibiu 2—3 (—9, 13, 11, —13,

——11). După o dispută dîrză și 
pe alocuri spectaculoasă, care 
a durat peste două ore, sibien- 
cele au învins datorită atacului 
mai bun și blocajului irepro
șabil. Clujencele puteau cîștiga 
în setul 4, în care au condus 
cu 12—10 și 13—11, dar au gre
șit foarte mult în ultima parte 
a întâlnirii. Jucătoarele remar
cate : Mooanu, D. Meseșan (U- 
niversitatea), respectiv Popa și 
Vasiu. I. Nieulescu (București) 
a arbitrat corect.

N TODORAN — eoreșp.

Drapelul roșu Sibiu — Rapid 
București 0—3 (-*9, —8, —6).
Detalii — în numărul de mîine.

MASCULIN

Steaua București — I.C.-F. 
București 3—2 (—7, 11, 8, —12, 
8). Jocul prestat de echipa cam
pioană în fața formației icefis-

te a decepționat. Deși au cîști
gat, steliștii au fost inferiori 
din multe puncte de vedere ad
versarilor, care erau pe punctul 
de a produce o mare surpriză. 
Evoluția lor din seturile 1—4 
le-ar fi dat dreptul la victorie. 
Ei formează o echipă solidă, 
omogenă, cu multe valențe și 
realistă, care nu privește ad
versarul prin prisma antece
dentelor, ci așa cum se prezin
tă el în teren. Pe de altă parte, 
unii jucători de la Steaua par 
să fi abandonat modestia, iar 
aceasta se repercutează negativ 
în jocul lor. Ieri, Bartha (mai 
mult) și ceilalți au fost cople
șiți de povara infatuării, care 
nu le-a stat de loc bine. Apoi, 
Stamate, Mânu și State s-au 
prezentat cu întârziere la sală, 
drept pentru care T. Tă-nase, 
antrenorul lor, le-a interzis să 
se mai dezbrace. Și trebuie fe
licitat pentru exemplul dat! 
Cit privește jocul, el nu a în
trecut nivelul mediu. Primul 
set — cîștigat olar de I.C.F. 
Următorul a avut aspecte dife
rite :"la început conduce Steaua 
cu 7—1, I.C.F. reface și con
duce cu 9—7, pe urmă mani
festă unele scăderi la blocaj și 
dublaje, pierzînd. în setul 3, 
studenții cedează după ce au 
condus cu 7—2. Cel mai spec
taculos a fost setul 4 : 6—1 
(I.C.F.), 8—6 (Steaua), 10—10, 
10—14, 12—14, 12—,15. în ultima 
parte, Steaua își revine și con
duce tot timpul. Am reținut de 
la învingători pe Crețu și Po- 
roșnicu, pe Chirițoiu și Steje- 
reanu de la învinși. Au arbitrat 
cu scăpări N. Ionescu și Z. 
Patru.

Rapid București — Farul 
Constanța 3—0 (10, 3, 3). Con- 
stănțenii, o dată cu multitudi
nea de carențe tehnice și tac
tice demonstrate, au vădit to
tala lipsă a dorinței de a le da 
rapidiștilor o replică onorabilă 
măcar prin luptă. Ei s-au re
marcat exclusiv prin tehnica 
înaltă în folosirea... gumei de

Viitorul Bacău — Alumina 
Oradea 3—1 (—3, 7, 9, 14). Par
tidă interesantă (mai mult prin 
evoluția scorului, cu un drama
tic set 4, în care oaspeții au 
egalat situația dujpă ce fuseseră 
conduși cu 9—2.

I. lANCU-coresp. principal'

Minerul B. Mare — Celuloza
Brăila 3—0 (8, 13, 11). Amănun
te în ziarul de mîine.

ELISABLTA POLIHRONIADE
ÎN FRUNTE

Rundele a IV-a și a V-a 
ale turneului feminin de se
lecție au adus-o în fruntea 
clasamentului pe Elisabeta 
Polihroniade care a remizat 
cu Rodica Reicher și a în
vins-o pe Elena Răducanu. 
Serioase dificultăți întîmpină 
fosta noastră campioană Ale
xandra Nicolau. Ea a remi
zat în runda a IV-a cu Pogo- 
reviei, a întrerupt, în poziție 
inferioară, la Makai și a pier
dut partida cu Rerevoznic.

După cinci runde, în clasa
ment conduce Polihroniade cu 
10 p, (din patru partide), ur
mată de Teodorescu 8 p (1), 
Răducanu 7 p, Perevoznic și 
Desmireanu 5 p (1), Jianu 5 
p. (T.N.).

S-a înapoiat de Ia Crenoble, cu obrajii mai rumeni de 
cum îi avusese la plecare, micuța Beatrice Huștiu. Am văzut-o 
la sosire și am salutat-o, din mulțimea anonimă, fericit să 
privesc de aproape pe o reprezentantă, de doi coți numai, a 
ambițiilor și visurilor patinajului nostru artistic. I-am urmărit 
evoluțiile grațioase pe micul ecran, am și poza ei decupată 
din ziare, unde două vedete mondiale îi prind de piept o 
insignă de onoare. Nasul i se încrețește de mulțumire, deve
nind și mai cîrn în fața ce radiază o strălucire blîndă și au
rie. E strălucirea pubertății, căreia toate îi sînt îngăduite și 
căreia toate drumurile îi sînt încă deschise, a vîrstei cînd sufle
tul prinde să înmugurească, iar aripile lui nevăzute se des
fac, tot mai des, pentru zborurile de încercare ale vieții.

Mi-am pus întrebarea — privind-o la televizor pe a- 
ceastă artistă în miniatură, care plutește pe gheață asemeni 
unei mici lebede venite din necunoscut, alunecînd în ara
bescuri delicate sau în largi curbe grațioase, oprindu-se 
brusc în virful picioarelor întocmai ca balerinele pe poantele 
lor, ca apoi, printr-un salt, să pornească din nou în capricii 
și mai îndrăznețe, vertiginos, pe parchetul glacial — dacă ti
neretul și-a dat seama urmărindu-1 evoluțiile, de munca, 
disciplina, voința și stăruința aflate îndărătul acestor acroba
ții artistice, a acestei dibăcii sportive? A înțeles, oare, că 
oricăruia de aceeași vîrstă timpul nostru îi oferă bucuria suc
cesului, fructul dulce al muncii încordate, satisfacția țelului 
atins, cu condiția unui strop de seriozitate, a unui efort de 
oarecare durată. In ultimă instanță, sportul ne învață cum să 
ne fortificăm fizic și moral spre a putea realiza scopul urmărit. 
Performanțele sînt, la urma urmei, nu finalitatea sporturilor, 
ci doar reflectarea aproximativă a măsurii în care ceea ce 
s-a propus a și fost împlinit.

Cei ce au vîrsta începuturilor trebuie să mediteze asupra 
pildei date de Beatrice celor de-o seamă cu ea. Mulți, foarte 
mulți tineri au înzestrări pentru patinaj, pentru schi, pentru 
tenis, pentru muzică, matematică, arhitectură, desen, dans, 
limbi străine sau altceva. Dacă, acum cîteva decenii, numai 
foarte puțini aveau ocazia și posibilitatea de a-și cultiva abili
tățile înnăscute, azi această ocazie se află, multiplicată a- 
proape Ia infinit, la îndemîna tuturor. Sînt, oare, folosite 
ele din plin șl de către toți? Răspunsul este încă, din pă
cate, negativ. Am văzut cluburi ale tineretului cu bibliote
cile în care cărțile nu fuseseră atinse, cu pianul de pe care 
lacătul nu se scosese de mal multe săptămîni, mese de tenis 
peste care cernea praful subțire al părăsirii, conferențiari 
vorbind unei duzini de ascultători, și aceia Incidentali. Am 
cunoscut și cunoaștem cu toții tineri, care, deși „de mari 
speranțe* — cum se exprimau părinții și bunicii noștri — 
își frosesc timpul prețios prin cafenele, pe bulevarde, în 
nimicuri, fără să citească, fără să-și propună să învețe o lim
bă străină, avînd noțiuni cu totul vagi despre artă, Istorie, 
geografie și literatură, mulțumiți să săvîrșească to
tul cu<' calificativul „satisfăcător" și socotind depăși
rea mediocrității un efort nemeritat. Numărul lor se micșo
rează, bineînțeles, din an în an, dar cu toată această scă
dere a procentului suficienților, mai sînt destui care nu în
vață nimic din exemplele vieții.

Cu gîndul la el, mi-am spus, reîntâlnind-® pe Beatrice 
Huștiu, că, poate, pilda acestei mici voințe atît de răspicat 
manifestate în evoluțiile sale pe patinoarul olimpic, va con
stitui un îndemn pentru comozi și pentru întîrziații de la 
marea, dătătoarea de infinite mulțumiri, sforțare pe care 
omul modern o face în toate domeniile din dorința de a 
transforma neînsemnătatea lui de altădată într-o victorie 
asupra inerției și-a anonimatului, în strălucirea — singură 
merîtînd a fi atinsă — a valorificării tuturor posibilităților 
noastre fizice și spirituale I

George SBARCEA

\...>

Iată un frumos succes pe care tînăra gimnastă Mariana Caiser 
și-l va trece in palmaresul său — cîștigarea concursului de să
rituri organizat în Capitală

Doi favor iți (I. Nîcolau și G. Pometcu) învinși

CONCURSUL BUCUREȘTEAN PE
Așa cum era de așteptat, 

concursul pe aparate a produs 
un reviriment în activitatea 
gimnaștilor bucureșteni, ilus
trat — între altele — de pre
zența a peste 100 de sportive 
și sportivi în sălile de la Com
plexul „23 August" și Ștrandul 
tineretului — săriturile fiind 
prima probă a competiției. Fap
tul că gimnaștii au știut că 
trebuie să concureze a consti
tuit pentru ei un stimulent, cu 
consecințe directe asupra pre
gătirii, mai intensă ca de obi
cei în ultima săptămână. Deci, 
un punct câștigat. Participarea 
— la cîteva categorii — poate 
fi considerată satisfăcătoare, 
mai ales dacă avem în vedere 
că decizia finală de organizare 
a acestei întreceri nu datează 
de prea multă vreme și că, în

plus, ordinea de succesiune a 
probelor a fost modificată cu 
puține zile înainte de start. 
Unele absențe consemnate în 
cele două săli își au, poate, 
explicația în scepticismul cu 
care unii dintre invitați au pri
vit însăși ideea de a organiza 
o competiție bucureșteană pen
tru toate categoriile de clasifi
care.

Considerăm că nu e cazul să 
facem aprecieri asupra nivelu
lui tehnic al concursului, să-i 
criticăm pe sportivi pentru 
unele nereușite. După o perioa
dă de peste două luni de inac
tivitate competițională era nor
mal ca treburile să nu meargă 
ca pe roate. Dar, însuși faptul 
că antrenorii au avut posibili
tatea să vadă unde lucrurile 
merg mai bine și unde mai

scirțîie, îl considerăm util. S-ar 
mai fi putut adăuga și alte a- 
precieri pozitive, dacă comisia 
de gimnastică din București 
n-ar fi. scăpat din vedere unele 
aspecte de organizare. Con
cursul băieților, de pildă, a tre
nat foarte mult, din lipsa a cel 
puțin încă unui profesor sau 
antrenor care să-1 fi ajutat pe 
tov. Hărgălaș. E păcat, de ase
menea, că nu s-a prevăzut po
sibilitatea desfășurării întrece-

APARATE
rii la două aparate de sărituri, 
în fine, e regretabil că proble
ma arbitrilor nu a fost rezol
vată din timp, apelîndu-se. în 
ultimă instanță, la cine se gă
sea în sală.

Iată ciștigătorii la toate cate
goriile de clasificare: FEMI
NIN : maestre Elena Ceampe- 
lea (invitată în mod special) ; 
cat. I: Margareta Iorga (Univ.); 
cat II: Marla Gurgu (Univ.); 
cat. III: Ghizela Ciută (Viito
rul) ; cat. IV : Mariana Caiser 
(Viitorul) ; MASCULIN : maeș
tri : Gheorghe Tohăneanu (Di
namo) ; candidat maestru — 
Cornel Bălan (Steaua) ; cat. I : 
Nicolae Oprescu (Viitorul) ; cat. 
II : Dan Sabău (Liceul 35) ; 
cat. III: Nicolae Vasilescu (CI. 
sp. șc.); cat. IV : Cristinel Le- 
oampă (Șc. sp. 2).

(Urmare din pag. 1) 

du-1 pe Pometcu în imposibili
tate de a mai continua lupta. 
Firește, arbitrul M. Stănescu a 
oprit meciul, cerînd abandonul 
boxerului bucureștean.

O adevărată demonstrație a 
făcut Gheorghe Ene (Dinamo) 
în meciul cu Vasile Tamaș 
(U.M. Timișoara). O mare vi
teză de execuție și varietate 
de lovituri, un excelent simț 
al ringului, acestea sînt calită
țile cu care a îneîntat publicul. 
Dar, 6ă fim obiectivi: Ene a 
întâlnit, de data aceasta, un 
adversar cu posibilități reduse.

Un meci echilibrat și foarte...

curat (arbitrul Zănescu inter
venind rar) între doi pugiliști 
de valoare : Paul Dobrescu 
(Prog. Brăila) și Vasile Potolea 
(C.S.O. Galati). A cîștigat Do
brescu, dar victoria putea fi 
acordată lot atît de bine și lui 
Potolea. Numărat în ultima re

(Rapid), iar în ultimul meci al 
galei, Anghel Iancu (Steaua) 
l-a depășit net pe Dumitru 
Bucur (A.S.A. Bacău).

BIOGRAFIA SPORTIVĂ A UNUI SAT DE MONTE

CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE SCHI

ÎNCEP JOI

® Meșterii schiurikx® Excursii pe bicicletă
în străinătate ® Marea bucurie

a învățătorului

Fejer Acațiu

Apariția unei noi construcții 
sportive în București sau în alte 
orașe din țară a devenit un fapt 
obișnuit. Ești surprins, însă, a- 
tunci cînd într-un sat, pierdut 
printre munți și văi, cum este 
Micfalău, dai peste o bază spor
tivă amenajată după toate cerin
țele moderne. Iată de ce am 
zăbovit, mai mult ca oricînd, în 
fața frumoaselor terenuri de 
sport din acest sat, situat în ju
dețul Covasna.

...Era duminică. Ningea. Stă
team și priveam stadionul, pista 
de atletism și sectoarele de a- 
runcări, terenurile de baschet și 
de volei, înconjurate cu puieți de 
salcîm și de plop... Pornim mai 
departe, atrași de cochetul com

plex sportiv de la școală (com
pus din 10 instalații). Firește, 
am ținut să-i cunoaștem pe cei 
ce „gospodăresc" sportul în a- 
ceastă comună. Și iată-ne, cîteva 
minute mai tîrziu, stînd de vor
bă cu învățătorul Fejer Acațiu, 
tehnicianul asociației sportive 
„Brigada roșie".

— Cum ați realizat o aseme
nea bază sportivă ?, l-am între
bat pe învățătorul Acațiu.

— Cu contribuția oamenilor 
din sat. Mii de ore de entuziastă 
muncă patriotică, prestată de ti
neri și vîrstnici, la nivelări, că
ratul materialelor și alte lucrări.

— Ar fi interesant să ne spu
neți cite ceva despre activitatea 
sportivă din satul dv.

— Avem echipe de gimnasti
că, de oină, de volei, de baschet 
și de fotbal, care au obținut in 
1967 locuri fruntașe in campio
natele locale. Iarna se joacă 
tenis de masă și șah la clubul 
școlii și la cel al căminului cul
tural. Chiar azi dimineață s-a 
desfășurat la cămin, pe două 
mese, un concurs de tenis cu 
peste 60 de participanți. Orga
nizăm aproape în fiecare dumi
nică, dacă avem zăpadă, con
cursuri de schi și de săniuțe pe 
pîrtia Bușteni.

— Aveți multe schiuri ?
— Școala are 20 de perechi. 

Dar noi n-avem nevoie de ele. 
Aproape toți tinerii noștri au 
schiuri proprii. Le comandă la 
dulgherii satului — Alexandru 
Lepăduș, Ion Cherecheș și Pa
vel Mișca.

Gazda se ridică de la masă 
și aduce dintr-un dulap albume 
și dosare. Zeci de fotografii îi

O parte din complexul sportiv al școlii

F.R.S.B. a stabilit ca între
cerile campionatelor naționa
le de schi seniori, la probele 
alpine și de fond, să se dispu
te de joi pînă duminică, pe 
pîrtiile Poienii Brașov.

priză, Francisc Molnar (Trac
torul Brașov) a obținut totuși 
(pe merit) decizia la puncte, în 
fața lui Florian Lucaci (A.S.A. 
Tg. Mureș), iar Valentin Pro
dan (Metalul Buc.) 1-a învins 
confortabil, la puncte, pe 
Gheorghe Bădiță (C.M.O.B.), 
care s-a dovedit un foarte 
bun... încasator. O decizie care 
comportă discuții a fost dată 
în partida dintre Const. Cocir- 
lea (Dinamo) și Alex. Matyus 
(Steaua). Primul a obstrucțio- 
nat mult, în ultima repriză 
fiind avertizat de arbitrul Ba- 
bețin. Judecătorii au fost, se 
pare, impresionați de reveni
rea lui Cocîrlea, din finalul 
meciului, acordîndu-i decizia. 
Făcut „groggy" la începutul 
primei reprize, Gheorghe Călin 
(Dinamo) reușește să restabi
lească echilibrul, obligînduT 
pe Dumitru Găinaru (A.S.A. 
Tg. Mureș) să îngenuncheze. 
In plin atac al lui Găinaru (re
priza -secundă), Călin contrea
ză cu un clasic un-doi, proiec- 
tîndu-și adversarul în corzi, și 
cîștigînd în cele din urmă vic
toria. Semigreul Petre Pîrvu 
(Energia Cîmpina) l-a întrecut 
la puncte pe Petre Cojocaru

Aspect de la reuniunea 
care a avut loc ieri, în sala 
Floreasca

Foto: A. Neagu

START In campionatul capitalei pe echipe
înfățișează pe tinerii din Mic
falău în întrecere cu alți spor
tivi din țară. Cele mai multe 
sînt, însă, de la acțiunile ci
cloturistice.

— Se pare că iubiți foarte 
mult excursiile pe bicicletă.

— Cicloturismul este slăbi
ciunea mea. Prima excursie în 
colectiv am făcut-o în vacanța 
mare a anului 1963. Am străbă
tut, cu 9 elevi din clasa a Vil-a, 
473 km, trecînd prin Moinești, 
Tg. Ocna, Slănicul Moldovei și 
alte localități. In anii următori 
am mărit considerabil traseul 
excursiilor, cutreierînd țara de 
la un capăt la altul. Anul trecut 
am fost și peste hotare, vizitînd 
orașele Ruse, Varna, Balcic și 
Silistra, precum și alte locali
tăți din Bulgaria.

— Cine a suportat cheltuie
lile ?

— Excursiile s-au organizat 
pe cont propriu. Elevii au strîns 
bani, in cursul anului școlar, la 
„contabilul" excursiei. Am scris 
din timp la punctele turistice

pentru a ni se asigura cazarea. 
Anul acesta intenționăm să ple
căm pină în Italia. Am și făcut 
primele pregătiri, în cadrul unei 
tabere de schi organizată pe pe
rioada vacanței de iarnă.

— Sînteți din această comu
nă ?

— Nu. Dar am un stagiu des
tul de lung la școala din Micfa
lău. Mă simt bine aici. Soția 
mea este și ea învățătoare și 
lucrează alături de mine...

— Ce eveniment v-a bucurat 
cel mai mult în cursul anului 
trecut ?

— Primirea „Medaliei muncii-, 
cu prilejul celei de a XX-a ani
versări a Republicii noastre.

...Am transcris dialogul cu în
vățătorul Fejer Acațiu (care 
predă educația fizică la școala 
din Micfalău) pentru că oameni 
ea el, care fac să pătrundă spor
tul în inimile sătenilor, legîn- 
du-și viața de viața comunei, 
merită să fie cunoscuți !

Troian IOANIȚESCU

PRINTRE PARTICIPANT! — UN SPORTIV DE VÎRSTA
BEATRICE)'HUȘTIU : EUGEN ROȘU...

Sîmbătă și duminică au fost 
două zile pline pentru șeri- 
merii bucureșteni. Reuniți la 
„Drept", ei s-au întrecut în ca
drul primei etape a campio
natului Capitalei pe echipe.

în proba masculină de flo
retă, scorul etapei l-a reali
zat formația Școlii sportive 
experimentale Viitorul, care 
a dispus de echipa secundă a 
Stelei, cu 12—4. In „limitele" 
aceleiași probe Universitatea 
II a realizat și ea un scor ca
tegoric, 11—5 cu C.P.M.B.

în întrecerea echipelor de 
floretă fete, sportivele care 
compun „4“-ul secund al 
Progresului s-au impus prin 
două victorii meritate: prima 
la Steaua II cu 14—2, cea de 
a doua la Progresul III cu 
13—3

într-un alt meci feminin de 
floretă, Steaua II a dispus de 
Progresul III cu 9—7.

Proba de spadă a progra
mat doar un meci, cel dintre 
C.PMJ&, gj Qniwrtitatea. II.

Au cîștigat trăgătorii primei e- 
chipe, la un scor concludent, 
11—5.

în sfîrșit, în proba de sa

bie au avut loc trei meciuri. 
Viitorul I a încrucișat „arme
le" cu colegii de la Viito
rul II, de care a dispus des
tul de greu, cu 9—7.

în continuare, Steaua II a 
tras cu prima echipă a Vi
itorului, realizînd o victorie, 
în general, scontată, cu 
11—5. în ultimul meci al eta
pei, Universitatea II și Viito
rul II au furnizat asalturi de 
un nivel promițător Studenții 
au acumulat 10 victorii față 
de 6 ale adversarilor lor.

De notat că fa. «eeastă

pă, singurii trăgători neîn
vinși au fost Ramiro Geor
gescu, Al. Fălticeanu (Univer
sitatea) și Dan Logan (Viito
rul) la floretă băieți, Draga 
Munteanu (Progresul) la flo
retă fete, Dumitru Spîrlea și 
Marian Gosmescu (C.P.M.B.) 
la spadă, Victor Olaru (Steaua), 
Cristian Zăinescu și Mihai 
Baltă (Universitatea) la sa
bie.

în cursul asalturilor s-au 
mai evidențiat Lelia Irimie 
de la Progresul și foarte «nă
rui Eugen Roșu (C.P.M.B.) — 
în vîrstă de numai 11 ani!

Etapa următoare a campio
natului este programată în a 
doua jumătate a lunii aprilie,

★

în prima decadă a lunii 
martie, asociația sportivă 
C.P.M.B. organizează o intere
santă competiție de scrimă do
tată cu „Cupa primăverii". Ea 
este rezervată elementelor de 
perspectivă din asociațiile și 
cluburile sportiv® bucure»* 
tea®.
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Debut promițător în „Cupa de iarnă"

să 
ai

, Materialele publicate de zia
rul nosiru pe tema „Cluburile 
și suporterii ior“ au avut, așa 
cum era de dorit, un larg răsu
flet ta. rândurile iubitorilor fot
balului., Mulți dintre ei ne-au 
soris, arătindu-se dispuși 
de vin ă membri susțin ă tori
cluburilor pe care le simpati
zează (foarte revelatoare sînt 
.în acest sens numeroasele ce
reri exprimate de provinciali 
pentru a fi incluși printre mem
brii co tiz anti ai duhurilor 

, bucureștene I). Am fost bucu
roși să constatăm că, la rân
dul lor. Cluburile și asociațiile 
sportive (îndeosebi cele cu 
echipe ta divizia A de fotbal), 
dau în ultima vreme o mai 
mare -atenție acestei probleme, 
ta perspectivă vitală pentru 
ele, st-răduindu-se a întări re
lațiile cu suporterii, folosind 
mijloace convingătoare pentru 
atragerea de noi membri susți
nători.

Ax3@feși «wti-mBUt -î*aia Mvut 
și ctad am aflat că prin unele 
locuri asemenea preocupări 
sînt de dată mai veche. Astfel, 
într-una . din zile am avut plă
cuta surpriză de a primi la re
dacție vizita lui Armând Stam- 
buliu, actor al Teatrului Națio
nal din București. Surprinderea 
noastră a devenit, și mai mare 
aflînd că ta persoana omului 
de teatru avem„în,față și pe 
președintele cercului' de supor
teri ai duhului bucureștean 
Progresul. în,.această din urmă 
calitate, domnia sa ne-a ,pus la 
dispoziție un bogat j material 
documentar despre, Activitatea 
cercului de simpatizanți ai 
^bancherilor*.

Din unele manifestări, cu 
feoouri în presă, dar pe oare cu 
atît mai mult le consideram 
oarecum „teatrale", știam că 
albaștrii (n.a. — jucătorii de 
la Progresul) au printre supor
terii lor actori de frunte ai 
■scenelor bucureștene, Nu 
ne-am fi închipuit însă că pa
siunea suportericească a aces
tor actori este atît de puter
nică, de stabilă, că ei consti
tute, de fapt, nucleul unei gru
pări de simpatizanți ce devine 
mereu mai amplă. N-am fi bă
nuit, de asemenea, că acest 
cerc al suporterilor are o acti
vitate nu numai perfect orga
nizată, dar și destul de bogată 
în conținut.

Spațiul restrtas nu ne îngă- 
dirte să înșirulm toate acțiu
nile întreprinse în ultimele 
luni. Am selectat doar cîteva 
dintre ele, pe care le inserăm 
în rîndurile de fată pentru a 
fi exemple și altora.

Mai tatii trebuie amintit că 
de la începutul acestui an cer
cul suporterilor beneficiază de 
un sediu propriu la clubul „Fi
nanțe-Bănci11 din str, Doamnei 
2. în zilele de luni, miercuri și 
vineri ale fiecărei săptămâni, 
între orele 17—20, susținătorii 
albaștrilor se reunesc aici pen
tru a-și achita cotizațiile, a 
achiziționa insigne, fanioane, 
ecusoane, fotografii -ale jucă
torilor Îndrăgiți, a -schimba im
presii, a afla -noutăți despre 
echipă, a se întâlni cu antreno
rii și jucătorii Progresului, a 
lua parte l-a diferite alte mani
festări.

în octombrie și decembrie 
1967 au avut loc două consfă
tuiri cu suporterii, la care a-u 
participat peste 1 000 de „mi
crobiști11. Prima dintre ele s-a 
încheiat printr-u-n program ar
tistic la care și-au dat con
cursul actori ai scenelor bucu- 
reștene, iar cea de-a doua cu 
vizionarea filmului „Campiona
tul mondial de fotbal — An
glia, 1966“.

Tot cu prilejul consfătuirii

din decembrie a fost sărbătorit 
jucătorul Victor Mafteuță, pen
tru cei 10 ani de activitate la 
Progresul, oferitidu-i-se o cupă, 
tricoul cu rar. 10 (pe care l-a 
purtat cu cinste timp de un 
deceniu) și diferite cadouri. 
Căpitanului echipei, ântemațio- 
nalul Viorel Mateianu, 1 s-a 
oferit de .ziua sa — un al
bum cu fotografiile, însoțite de 
autografe și dedicații, ale 
unor actori ai Teatrului Natio
nal. ,

în luna Ianuarie a fost orga
nizată o consfătuire a centru
lui de juniori cu părinții tutu
ror tinerilor fotbaliști ai clu
bului, manifestare a cărei uti
litate este de prisos să o subli
niem.

încurajați, de . reușitele de 
pînă acum, președintele și cei
lalți animatori'.’ ai. Cercului «u- 
porlerilor .și-au, .propus, pentru 
acest aii acțiuniJ'Și mâi consis
tente, cu convingerea că con
ducerea clubului. Progresul le 
va acorda, în. continuare, ace
lași sprijin eficient.

Se preconizează ca numărul 
membrilor susținători cu coti
zația la zi să urce la 3 000, cei 
noi urmînd să provină, îndeo

sebi, dintre lucrătorii consi
liilor populare ale municipiu
lui București, ai sistemelor fi
nanciare, precum și ai între
prinderilor poligrafice. Alături 
de celelalte personalități artis
tice, a căror devoțiune fată de 
echipa -albaștrilor este recunos
cută (Grigore Vas-iliu-Birii-c, 
Goca Andronescu, Nușa Pe-tcu- 
lescu, Florin Piersic, Dem. 
Savu,;Mihai Fotino, Dem. Ra
dulescu, George Corbeni etc.) 
vor fi atrași în cercul suporte
rilor și alți fruntași ei 6cenei 
bucureștene.

Proxima consfătuire a supor
terilor va prilejui, printre al
tele, și o întîlnire a foștilor 
antrenori și jucători ai echipei 
cu cei care apără astăzi culo
rile clubului.

Se intenționează, de aseme
nea, organizarea unor excursii 
la diferite -meciuri în deplasare 
ale echipei (31 martie — Plo
iești; 2 iunie — Constanța), 
atribuirea unei „cupe a supor
terilor11 celui mai merituos ju
cător în -actualul campionat, 
lansarea unui con cuts atractiv 
„Proinio-Progresul'1. Cercul su
porterilor își mai propune să 
ajute clubul în editarea unor

pliante și a unui buletin cu 
aspecte din activitatea sporti
vilor de la Progresul, precum 
si la confecționarea și ampla
sarea .cîtorva panouri (ilumi
nate) In diferite puncte cen
trale ale orașului. Sediul cer
cului 
dotat cu radio, televizor, jocuri 
de șah și colecții de ziare.

Nu ne îndoim că toate aceste 
obiective propuse vor fi îm
plinite de către entuziastul 
cerc al suporterilor Progresu
lui. Cu atît mai sigură va fi 
reușita lor dacă echipa de fot
bal a clubului, obțin,înd rezul
tate bune ta returul campiona
tului, va da un mai mare su
port moral acestor vajnici și 
devotați simpatizanți ai săi.

din gir. Doamnei va fi

C. FIRANESCU

N.A. Astăzi dupfi-amiază, în. 
organizarea aceluiași cerc al 
suporterilor Progresului, are 
loc la clubul Finanțe-Bănci, din 
str. Doamnei 2, un spectacol de 
varietăți, la care își vor 
concursul artiști de frunte 
teatrelor bucureștene. Stat 
vitafi toți simpatizanții cit 
lui Progresul.

da 
ai 

ta
bu-

înapoiată vineri din turneul întreprins în Iugoslavia, echipa „JSteaua și-a reluat pregă
tirile. Ieri, prima garnitură A jucat la două perji, pe terenul Ghencea, cu formația de tineret- 
rezervă. In fotografie, Suciu prinde balonul, urmărit de Voinea

Meciuri amicale
FARUL—RAPID 1—1 (0—1)

Constanța, 25 (prin te
lefon). Partida disputată în 
localitate nu a corespuns, de
oarece fotbaliștii, deși au o 
bună pregătire fizică, nu au 
arătat nimic deosebit în joc. 
Palid au evoluat îndeosebi 
jucătorii care au fost în tur
neu în Brazilia (Ionescu, 
Kallo, Sasu). Bucureștenii au 
mizat pe Dumitriu în atac și 
pe Lupescu ca „libero11, în 
apărare, dar primul nu a pu
tut trece prea des de apăra
rea Farului, iar Lupescu a 
greșit uneori în zona în care 
activează. O constatare gene
rală : exceptîndu-1 pe Koszka. 
ceilalți mijlocași (și au fost 
rodați nu mai puțin de 7) nu 
s-au aventurat în atac, prefe
rind pase scurte la mijlocul 
terenului. Golurile au fost 
marcate de Dumitriu (min. 
12) pentru Rapid, și Iancu 
(min. 56) pentru Farul.

FARUL : Uțu (Ștefănescu)
— Georgescu, Pleșa, Mareș, 
Dumbravă — Antonescu (Un- 
guroiu), Koszka—Sasu, Tufan, 
Iancu, Kallo (Ologu).

RAPID : Andrei (Răducanu)
— Lupescu, Ștefan, Motroc, 
Costea, Greavu—Pop (Dinu),

Duminică 3 martie

Dumitru (Jamaischi) — Nea- 
gu, Dumitriu, Ionescu (Co
dreanul.

C. POPA și L. BRUCKNER
- coresp.

Dl NAMO BACĂU - STEAGUL 
ROȘU 4-0 (0-0)

Bacău, 25 (prin telefon), 
în prima repriză,, jocul a fost 
echilibrat. După pauză, lo
calnicii au avut m-ai mult 
timp inițiativa și au înscris 
de patru ori. Autorii goluri
lor : Panait (min. 54), D. Ene 
(min. 63 și 77) și G. Ene 
(min. 65).

Dinamo Bacău : Ghiță (Fu
gaciul — Maghiar, Nunweiller 
IV, Vătafu, Velicu — Panait, 
Nedelcu — Comănescu, Dem- 
brovschi, Ene II, David. Au 
mai jucat D. Ene și Kiss.

Steagul roșu : Papuc (Ada- 
mache) — Ivăncescu, Campo, 
Alecu, Rusu—Kadar, Pescaru, 
— Florescu, Gane, Ciutac, 
Selimesy. Au mai jucat : To- 
dirașcu și Șerbănoiu.

1LIE IANCU, coresp. prin
cipal

U.T.A. — I.C. ATîAD 5—1 (2-41)
Arad, 25 (prin telefon). Un 

util joc de verificare pentru 
fotbaliștii de la U.T.A. Cele 
cinci goluri ale 
au fost înscrise 
Dumitrescu, Tr. 
Neșcu (autogol).
Dumitrescu a folosit următo
rul „11“ : Gornea — Bodea, 
Bacoș, Lereter, Brașovschi — 
Jak, Petescu — Tr. Popescu, 
Moț, Axente, Dumitrescu.

ȘT. IACOB, coresp. prin
cipal

F.C. ARGEȘ - METALUL TIR- 
GOVIȘTE 8-0 (5-0)

PITEȘTI, 25 (prin telefon). 
Terenul foarte bun de joc 
(de la Metalul Ștefănești), a 
permis divizionarilor să-și eta
leze întreaga gamă de cunoș
tințe și să cîștige la un scor 
categoric. Punctele învingăto
rilor au fost înscrise de Kraus

3, Olteanu și Jer-

textiliștilor 
de Moț (2), 
Popescu și 
Antrenorul

Olteanu, Pîrvu, M. Nițescu, 
Chiram, Chiriță, Prejbeanu.

în . deschidere î F.C. Argeș 
(tineret) — Metalul Pitești 
2—1 (0—1).

ILIE FEȚEANU — coresp.
A.S.A. TG. MVREȘ - METROM 

BRAȘOV 4-1 (2-1)
TG. MUREȘ, 25 (prin tele

fon). Meciul, desfășurat pe un 
timp frumos, a fost mai echi
librat decît arată scorul. Punc
tele au fost înscrise de Mu- 
reșan II (2), Pavlovici și Du
mitriu III, respectiv Penzeș.

A.S.A. : Solyom (Hlopețki), 
Tîmpănaru, Balaș, Chiru, 
Sleam, Dumitriu III (Dodu), 
Siko, Pavlovici (Mureșan
II) , Mureșan II (Dumitriu
III) , Raksi, Rațiu.

METROM: Pozna, Bîrsan, 
Dinu, Ochea, Bodițoiu, Laza- 
rovici, Gabor, Butai, Selimesi 
III, Gruia, Aescht. Au mai 
jucat Penzeș, Filimon și 
Cincu.

C. ALBU — coresp. 
UNIVERSITATEA CLUJ 
— ÎNVINSA LA SCOR

Jucînd la Szeged cu echipa 
din localitate, care activează 
în prima ligă a campionatului 
ungar, Universitatea Cluj a 
fost învinsă cu 5—1 (1—1).

//Cupa României"
avanpremiera

atractivă 
fotbalistică!

REZULTATE TEH
NICE : Grivița Roșie

Gloria 26—6 (15—6), 
Dinamo — Progresul 
14—3 (11—0), Steaua— 
Rapid 27—0 (14—0).

*
Cît de capricioasă 

poate să fie această 
lună februarie ! După 
ce cu o săptămînă î-n 
urmă ne-a reamintit 
că ne aflăm încă în 
plină iarnă, iată, ieri, 
o zi de autentică pri
măvară, cu soare căl
duț și fără nici o ur
mă de zăpadă... Cadru 
splendid pentru jocu
rile etapei inaugurale 
a „Cupei de iarnă11 
(denumirea, în aceste 
condiții, ar putea să 
pară impiipprie), în 
care șase echipe 
bucureștene de rugby 
și-au făcut prima a- 
pariție publică în 
1968.

în primul meci, 
Grivița Roșie a făcut 
un excelent antrena
ment în compania 
formației Gloria. Lua
tă repede din start, 
echipa lui Dorel Du
mitrescu a încasat, în 
primele 10 minute, nu 
mai puțin de 15 punc
te, prin trei încercări 
frumos lucrate, a- 
port al întregii linii 
de treisferturi a echi
pei campioane. Trep
tat, jucătorii Gloriei 
■au reușit, însă, să

mai echilibreze ra
portul de forțe și să 
reducă ■ din handicap 
prin, două lovituri de 
picior de pedeapsă 
transformate de inspi
ratul Na ea.

A fost -un scurt re
viriment al Gloriei, 
deoarece după pauză 
rugbyștii ’ Griviței Ro
șii au preluat iniția
tiva, înscriind alte 11 
puncte (două încer
cări, o transformare și 
o lovitură de picior 
de pedeapsă). Lui Th. 
Witing, conducerea a- 
cestei partide nu i-a 
creat nieio dificultate.

Diferența de valoa
re dintre Dinamo și 
Progresul s-a concre
tizat încă din prima 
repriză, cind cîștigă- 
torii „Cupei campio
nilor europeni11 pe 
1967 și-au asigurat o 
zestre substanțială (11 
puncte). Cîndea a rea
lizat o mult aplauda
tă încercare. Apoi, 
Pilă a transformat o 
lovitură de picior de 
pedeapsă. In fine, 
Mitan a înscris și el o 
încercare transformată 
de Pilă.

La reluare, Progre
sul a reușit să reducă 
din handicap (Ccaușu 
—■ lovitură de picior de 
pedeapsă), dar Dinamo 
a restabilit prompt di
ferența, prin încerca
rea lui Coravu. Am
bele echipe au practi

cat un joc deschis (o 
mențiune specială 
pentru Progresul, care 
a acceptat.., oferta di- 
namovistă) pe care 
aifbiitrul Gi,;;, Efiîtnescu 
a căutat ‘ să-l lase căt 
mal liber.

Cel mai frumos 
meci l-au furnizat, 
însă, Steaua și Rapid. 
Băieții lui Bombonel 
Cosmănesou au fost o 
revelație, nu atît prin 
victoria ș la scor ps 
care au realizai-o, ci, 
îndeosebi, prin modul 
cum fe-au mișcat TOȚI

jucătorii. Excelent 
s-au comportat mai 
ales proaspeții titu
lari — aripile Cara- 
gea și Peter și mijlo
cașul Giugiuc. Ne-au 
mai plăcut Rădulescu, 
Prosi, Șerban, Călă- 
rașu și bineînțeles, 
Penciu, într-o mare 
dispoziție de joc, în 
acest med, și un 
fructuos realizator.

în maniera partidei,' 
arbitrajul lui Dan 
Lucescu.

Tiberiu ST AM A

Dispută pentru balon — după o repunere 
din margine — în meciul Dinamo — Progre
sul. Va prinde Țuțuianu, ultimul din dreapta 

Foto: N. Tokacek

Astă-seară, în sala Floreasca:

Meciul de handbal masculin 
România - Islanda

Astă-seară, sala Floreasca 
din Capitală va fi din nou gaz
da unor dispute handbalistice. 
Este vorba de întihiirea dintre 
echipele masculine ale ROMÂ
NIEI și ISLANDEI, în deschi
derea căreia vor evolua forma
țiile -feminine Universitatea 
București și Școala sportivă 
nr. 2 București. Primul meci 
începe la ora 17,45, întîlnirea 
internațională fiind programată 
pentru ora 19.

Așa cum am anunțat, jocul

Jon H. Magnusson (4, Viking), 
Orn Hallsteinsson (17, F. H. 
Hafnarfindi), Hermann Gunars- 
son (12, Val), Gudjon Jonsson 
(18, Fram), Einar Magnusson 
(2, Viking), Stefan Sandholt 
(13, Val), Ingolfur Oskarsson, 
(18, Eram), Geir Hallsteinsson.
(9, F.H. Hafnarfindi), Birgir 
Finnbogason (debutant, F. H. 
Hafnarfindi), Agust Ogmudsson 
(5, Val), KarI Johannsson (30,. 
K. R. Reykjavik). Delegația 
este condusă de RUNAR BJAR-

Coasă, Pop, Ștențel, Horobăț 
și Pădure.

Întîlnirea va fi arbitrată de 
V. SIMANOVICI (Zagreb, Iu
goslavia). Cea de a doua întîl
nire dintre echipele României 
și Islandei (a 5-a în palmare
sul celor două formații) va 
avea loc miercuri 28 februarie 
în Sala sporturilor din Cluj, 
începînd de la ora 17,30.

★
Arbitrul român Petre Țîrcu

Echipa Islandei — sosită aseară în Capitală — a și luat primul contact cu sala Floreasca. 
Fotoreporterul nostru VASILE BAGEAG i-a fotografiat înaintea antrenamentului

Duminică, 3 martie, au 
loc primele meciuri ofi
ciale din noul sezon. Este 
vorba de „16“-zecimile 
„Cupei României11. O avan
premieră la returul cam
pionatului (a cărui deschi
dere are loc 
tie), în care 
debutul toate 
prima divizie

Publicăm astăzi progra
mul meciurilor și arbitrii 
acestor partide.

• CHIMIA SUCEAVA
— FARUL : M. Rotaru la 
centru, V. Popa și C. Ale
xandru (toți din Iași) 
tușă ;

O DINAMO OBOR 
RAPID BUCUREȘTI : 
Tonea la centru, Fr. Co
loși și C. Constantin (toți 
din București) la tușă ;

O PROGRESUL BRĂI
LA — DINAMO BACĂU : 
A. Munich la centru, Șt. 
Lazăr și C. Iofciu (toți din 
București) la tușă ;

» METALUL' BUCU
REȘTI — DINAMO BUCU
REȘTI : D. Isăcescu la 
centru, M. Bic-ă și M. Sa- 
doveanu (toți din Bucu
rești) la tusa ;

« MARINA MANGA
LIA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA : C. Ghemigean 
la centru. I. Dancu și C. 
Marin (toți din București) 
la tusa ;

• ANCORA GALATI
— C.F.R. TIMIȘOARA : N. 
Petriceanu 
Bărbulescu 
ftoti din 
tușă ;

• T.U..G. BUCUREȘTI
— A.S.A. TG. MUREȘ : 
E. Vlaiculescu la centru, 
M. Vasiliu și E. Păunescu 
(toți din Ploiești) la tușă :

Ia 10 măr
iși vor face 
echipele din 
a țării.

la

V.

la centru, C. 
și R. Buzdun 

București) la

• POLITEHNICA IAȘI
— U.T.A. : A. Macovei Ia 
centru, C. Buburuz și C. 
Gheorghiță (toți din Ba
cău) la tușă ;

• METALUL TÎRGO- 
VISTE — PROGRESUL 
BUCUREȘTI : Al. Alexa 
(Rm. Vîlcea) la centru, 
I. Chilibar (Pitești) și G. 
Smeureanu (Rm. Vîlcea) la 
tușă ;

0 C.S.M. SIBIU — F.C. 
ARGEȘ : N. Barna (Tîrnă- 
veni) la centru, A. Lucacî 
și C. Cîmpeanu (ambii din 
Tg. Mures) la tușă;

• VICTORIA TG. JIU
— UNIVERSITATEA CLUJ: 
I. Ritter (Timișoara) la 
centru, I. Oprită și G. O.pri- 
ță (ambii din Arad) la 
tusa ;

® VAGONUL ARAD — 
STEAGUL ROȘU : N. La
zăr (Petroșeni) la centru, 
I. Ștefăniță și C. Pop (am
bii din Hunedoara) la 
tusa ;

O CRISUL ORADEA — 
PETROLUL PLOIEȘTI : 
I. Boroș (Timișoara) la 
centru, S. Birăescu (Timi
șoara) și Tr. Cruceanu (A- i 
rari) la tușă ;

• CHIMIA FĂGĂRAȘ
— STEAUA BUCUREȘTI : 
I. Soos la centru, Z. Szec- 
sey și I. Rusz (toți din Tg. 
Mures) Ia tușă ;

• MINERUL BAIA 
MARE — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA: A. Pop 
la centru, V. Mezaroș și 
G. Vereș (toți din Cluj) la 
tușă ;
• LEMNARUL ODOR- 

HEI — JIUL: Chifor Za- 
haria (Brașov) la centru, 
A. Mathe și S. Marian 
(ambii din Sighișoara) la 
tușă.

ECH1PE POLONEZE 
ÎN TURNEU 

ÎN TARA NOASTRĂ

a desfășurat un joc 
mijlocul terenului, 
de eficacitate în

3, Dobrin 
can.

Metalul 
bun la 
dar lipsit 
atac.

F.C. ARGEȘ : Stan, Păciu- 
Iete, Vulpeanu, I. Stelian, 
Prepurgel, Olteanu (Ioniță), 
Nuțu, C. Radu, Kraus, 
brin. Jercan.

METALUL : Stănescu, 
fan, I. Nițescu. Păun,

tribuna

Do-

MINERUL BAIA MARE — ZA- 
WISZA BYDGOSZCZ 1-0 (1-0)

Baia Mare, 25 (prin tele
fon). Peste 2 000 de spectatori 
au asistat, pe o ploaie toren
țială, la primul meci amical 
internațional din localitate în 
actualul sezon. Jocul a plăcut 
datorită eforturilor depuse de 
ambele formații. Localnicii au 
arătat o mai bună pregătire 
și au avut mai mult inițiativa. 
Unicul gol a fost marcat de 
Pînzaru (min. 14).
T. TOHĂTAN, coresp. prin

cipal
UNIREA FOCSANI - RYBNIK 

ROW î-3 (1-2)
Focșani, 25 (prin telefon). 

Oaspeții au fost mai rapizi în 
execuții și periculoși în fazele 
de finalizare. Au înscris: Bro- 
ja (min. 20 și 25), Cholewa 
(min. 89) pentru Rybnik, Trăz- 
nea (min. 37) pentru Unirea.

A. AXENTE, coresp.

Dinamo

de astă-seară este al 4-lea din
tre formațiile reprezentative 
ale României și Islandei. Pînă 
acum au învins de două ori 
handbaliștii români și o dată 
cei islandezi. Echipa Islandei 
este alcătuită dintr-un lot de 
jucători valoroși, cu experiență 
ta activitatea internațională. 
Iată de altfel numele handba- 
liștilor islandezi și, în paran
teză, numărul de selecționări 
în echipa națională șl clubul 
din care fac parte : Thorsteinn 
Bjornsson (19, Fram), Gunnlau- 
gur Hjalmarsson (37, Fram),

NASON — vicepreședinte al 
federației de specialitate. An
trenor : Birgir Bjornsson.

Lotul echipei României — 
substantial întinerit — este 
condus de antrenorii N. Nedef 
și E. Trofin. Au fost chemați 
să reprezinte handbalul din 
țara noastră următorii jucă
tori : Penu, Negovan, Bogolea 
(portari), Nica, Samungi, Cos- 
tache, Lieu, Moldovan, Guneș, 
Gațu, Șpec, Paraschiv, Chicid,

a condus la Varșovia meciurile 
feminine dintre reprezentati
vele Poloniei șl Iugoslaviei, 
meciuri organizate cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de acti
vitate handbalistică în Polonia. 
Victoriile au revenit în ambele 
meciuri echipei Iugoslaviei : 
17—10 și 16—13. Arbitrajul 
prestat de Petre Țîrcu a fost 
elogiat de ambele echipe și de 
presa de specialitate.

H. N.

UN TURNEU APRECIAT

Tri
Ban,

înaintea deschiderii sezonu
lui competițional oficial, arbi
trii bucureșteni și cei din ju
dețele Ilfov și Ialomița (din 
lotul divizionar) s-au prezentat, 
ieri dimineață, la trecerea pro
belor atletice. Pe pista de at
letism de sub tribuna stadio
nului Dinamo „cavalerii fluie
rului11 au trecut cu succes nor
mele prevăzute în program : 50 
și 80 m plat. Apoi, pe categorii

de vîrstă, arbitrii au parcurs, 
în jurul terenului, 1200 m — 
probă-test de rezistență.

Printre cei care au dovedit 
o bună pregătire fizică au fost 
arbitrii A. Radulescu, C. Băr- 
buleseu, N. Mihăilescu, C. Pe- 
trea, A. Bentu, A. Pîrvu, V. 
Dumitrescu, G. Limona, C. Ma- 
nusaride, D. Isăcescu, Constan
tin Marin. A. Munich, N. Pe
triceanu ș.a.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 
rezultate exacte, la Concursul 
Pronosport nr. 8, etapa din 

25 februarie 1968 
Atalanta — Roma 
Cagliari — Mantova 
Fiorentina
Internazionale—Varese 1

x
2

VII. Sanipdoria «— Brescia 1#,--

I. 
II.

IU.
IV.
V. 

VI,

1
x

Bologna 1

Verona — Palermo 
Lanerossi — Napoli

UN MĂRȚIȘOR
E UN DAR FERMECĂTOR

Răspunzînd invitației clubu
lui sportiv Halloren -din Halle, 
echipa feminină de handbal 
Textila Buhuși, fruntașa seriei I 
a diviziei B, a întreprins în 
perioada 8—20 februarie, un 
turneu în R.D.G. în cadrul că
ruia a susținut 4 jocuri.

Primul meci l-a avut la 
Halberstadt cu echipa Posta 
(din campionatul secund) pe 
care a intrecut-o cu scorul de 
14—10 (7—4). Apoi, a întîlnit 
la Halle echipa care a lansat 
invitația : Halloren, din divizia 
A. Scorul a fost strîns pe t-ot 
parcursul partidei (6—6 la pau
ză), gazdele reușind să ia con
ducerea abia în finalul meciu
lui (13—10 pentru Halloren). La

16 februarie, o selecționată a 
orașului Gera, sub numele de 
Lokomotiv, este învinsă sever 
de către românce: 28—13 (15—8).

Peste alte două zile, Textila 
a susținut o nouă întîlnire (și 
ultima -din cadrul turneului) cu 
Halloren din Halle. Handbalis
tele noastre conduc și termină 
prima repriză în avantaj (6—5), 
dar experiența gazdelor și-a 
spus pînă în final cuvîntul 
(10—8 pentru handbalistele ger
mane).

Asupra evoluției echipei 
Textila în acest turneu, presa 
de specialitate din R.D.G. a 
făcut aprecieri pozitive.

I. VIERU — coresp.

SORTIMENT VARIAT Șl 
MODELE NOI DE MĂR-
ȚIȘOARE S-AU PUS ÎN 
VÎNZARE PRIN MAGA
ZINELE, RAIOANELE Șl 
TONElDEBE AMENAJATE 

SPECIAL
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Cinematograful Timpuri Noi din Capitală 

Un program de scurt metraje românești 

pe teme sportive:

- PLEDOARIE PENTRU BOX

- STADIOANELE VĂ AȘTEAPTĂ

- STĂPÎN PE SINE

- PAGINI DIN ISTORIA SPORTULUI 
ROMÂNESC

x
X
X
1
X
1

me-

VIII. Spăl — Torino
IX. Foggia — Bari
X. Lazio -

XI. Modena 
XII. Pisa — 

XIII. Venezia
Se atrage 

ciul V este Verona—Palermo, 
așa cum a fost publicat în 
Programul Loto-Pronosport de 
marți 20 februarie a.c.

Fond de premii 412 546 lei.

■ Genoa
— Novara 
Padova
— Potenza 
atenția că



CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN SOFIA
A

ștafeta 3xîo i» a româniei -
ÎNVINGĂTOARE LA BALCANIADA DE SCHI

® La slalom uriaș, sportivii români au cucerit medalii 
de argint și bronz

balcanice:
SOFIA, 25 (prin telex). Nu

meroși locuitori al capitalei 
bulgare, profitînd de timpul 
frumos, au fost prezenți la în
trecerile zilei a doua a primu
lui campionat balcanic de schi, 
Printre miile de spectatori, 
menționez și grupul de 30 de 
turiști români.

Reprezentanții României au 
avut o comportare bună Ia edi
ția inaugurală a competiției, 
reușind să-și adjudece trei din 
cele șase titluri puse în joc 
(slalomul special pentru seniori 
și juniori și ștafeta 3x10 km) 
și să cîștige două medalii de 
argint și una de bronz la sla
lom uriaș pentru seniori și ju
niori. Schiorii bulgari porneau 
favoriți în mai multe probe, 
dar au trebuit să se mulțu
mească cu un singur titlu, iar 
iugoslavii s-au reabilitat după 
insuccesele din prima zi, cîști- 
gînd duminică două medalii de 
aur.

Prima probă de astăzi (n.r.: 
ieri), ștafeta 3x10 km, a dat loc 
la o luptă pasionantă între e- 
chipele României și Bulgariei, 
victoria revenind la diîerență 
mică sportivilor români. în pri
mul schimb, Gh. Vilmoș a pre
dat ștafeta lui Petre Dinu cu 
numai două sutimi de secundă 
înaintea iugoslavului Mlinar și 
cu 6,2 secunde înaintea bulga
rului Anghelov. Dinu a mers 
împreună cu Kerstajn (Iugo
slavia) pînă la km 3,5, de unde 
a început un urcuș foarte difi
cil. Aici, Dinu a forțat mărind 
avantajul, care la km 8 a ajuns 
la 55 de secunde față de Mit- 
kov (Bulgaria). In ritm constant, 
Dinu i-a predat ștafeta lui Gh. 
Cincu cu un avans de 62,2. In 
ultimul schimb, cîștigătorul 
probei individuale de 15 km, 
P. Pankov, încurajat de miile 
de spectatori, a pornit în ur
mărirea lui Gh. Cincu. Con
curentul român a mers tare 
pînă la primul urcuș, de unde 
a început să scadă ritmul. Ca 
urmare, diferența a început să 
scadă, ajungînd la jumătatea 
cursei la numai 16 secunde. 
Mai mult chiar, la km 8,5 Pan
kov l-a întrecut pe Cincu. 
Acesta nu a cedat, însă, și 
după alți 400 de metri a trecut 
din nou în frunte. Susținut de 
colegii săi și de turiștii români 
înșiruiți pe ultima porțiune a 
traseului, Cincu a găsit re
surse fizice pentru a trece pri
mul linia de

Clasament
sosire.

final: 1. ROMA-

noii

rmmFi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■BfflILKaHiSnDIEiaM

® Următoarea ediție a campionatelor 
februarie 1969, în România
NIA 11146:14,6; 2. Bulgaria lh 
46:16,5; 3. Iugoslavia 11152:18,1; 
4. Turcia 2hl0:59,3.

Slalomul uriaș pentru se
niori s-a desfășurat pe un tra
seu lung de 1 600 m, cu 55 de 
părți. Victoria i-a revenit lui 
P. Jakopici (Iugoslavia), urmat 
de Dorin Munteanu și Cornel 
Tăbăraș. Dan Cristea a fost je
nat de un spectator în prima 
jumătate a cursei, fiind nevoit 
să facă un viraj mai larg și să 
atace invers o poartă. Astfel, 
viteza i-a fost micșorată.

La juniori, primul loc a re
venit tot unui iugoslav, D. 
Lach, pe locul al doilea clasîn- 
du-se talentatul Vasile Crețoi.

Rezultate la SLALOM URIAȘ: 
seniori: 1. B. Jakopici 1:28,64; 
2. D. MUNTEANU 1:29,91

C. TĂBĂRAȘ 1:30,11; 4. I. Gaz- 
voda (Iugoslavia) 1:30,26; 5. 
DAN CRISTEA 1:31,05;... 9. M. 
FOCȘENEANU 1:33,96; iunioti: 
1. D. Lach 1:35,53; 2. V. CRE
ȚOI 1:36,31; 3. I. Penev (Bul
garia) 1:36,44;... 6. GH. VULPE 
1:37,42. I. Bobiț a căzut si a 
abandonat.

La Conferința reprezentanți
lor federațiilor de specialitate, 
s-a stabilit ca ediția a doua a 
campionatelor balcanice de 
schi să se desfășoare în 1969, 
în ultima duminică a lunii fe
bruarie, în ROMÂNIA. Pro
gramul a fost lărgit prin inclu
derea curselor de 10 km și 
3x5 km fond, rezervate junio
rilor.

Toma HRISTOV

Juniorul Dan Cristea, cîștigătorul probei de slalom special 
pentru seniori din cadrul Balcaniadei

Telefoto Agerpres

Elena Neagoe și Niculae Crețoi, 
universitari la slalom specialcampioni

POIANA BRAȘOV, 25 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
începem nu cu relatarea ulti
mei probe a campionatelor na
ționale universitare de schi, 
cum ar fi normal, ci cu felul 
în care a fost folosit teleferi
cul. Organizatorii au avut în
țelegerea cu „mai marii" tele
fericului ca duminică concu- 
renții să aibă, normal, priori
tate. Dar, la ora stabilită se 
formase deja un șir de cîteva 
sute de turiști duminicali 
După insistențe, discuții, com
petitorii au început urcușul 
cu telefericul spre Kantzer, 
dar cu „prioritate" la al... pa
trulea scaun. în aceste condi
ții, începerea cursei de slalom 
special a trebuit să fie amî- 
nată cu mai mult de o oră.

Referitor la disputarea pro- 
priu-zisă a probei, vom men
ționa că Elena Neagoe, câș
tigătoarea întrecerii feminine, 
a înregistrat încă din prima 
manșă cel mai bun timp și că 
principala ei rivală, Ioana 
Belu, a mers splendid în man
șa a doua, dar în final a tre
cut pe lîngă fanioanele de so
sire. A revenit, dar secundele 
s-au scurs și astfel, bucureș- 
teanca a rămas pe locul al 
treilea în clasamentul general.

La băieți, proba a fost cîș
tigată de concurentul mai su
plu și mai tehnic. Acesta a 
fost Niculae Crețoi, la fel de 
bun în ambele manșe.

Sperăm ca la campionatele 
naționale, programate pentru 
această săptămînă, să-i vedem

pe cei mai buni sțudenți 
schiori printre protagoniștii 
curselor. Andrei Gorog, Elena 
Neagoe și Ioană Belu vor în
cerca, desigur, să se claseze 
printre fruntași și, de ce nu, 
să atace titlurile

în rest, trebuie subliniat 
sprijinul Ministerului învătă- 
mîntului în înzestrarea schio
rilor cu echipamentul și mate
rialul necesar. De asemenea, 
se cuvin a fi remarcate 
organizarea asigurată de 
clubul sportiv Politehnica Bra
șov și bunele rezultate înre
gistrate de „elevii" profesori
lor Constantin Diaconeseu, 
Vasile Cîrstocea, Ion Dîngă și 
Dragoș Birt.

Rezultatele tehnice ale pro
bei de slalom special: FETEi
1. Elena Neagoe (I.C.F.), 75,8;
2. Gizela Mores (I.C.F.) 81,9; 3 
Ioana Belu (Arhitectura Bucu
rești) 93,4; 4. Mariana Andro- 
escu (Politehnica Brașov) 101,1; 
5. Ecaterina Csutak (I.M.F. Ti
mișoara) 107,9; 6. Maria Pali 
(Universitatea Cluj) 111,6; BĂ
IEȚI: 1. N. Crețoi (Politehnica 
Brașov) 66,1; 2. N. Stinghie 
(Politehnica Brașov) 68,9; 3. I. 
Juncu (I.C.F.) 69,7; 4. L. Pre- 
deleanu (I.C.F.) 73,8; 5. A. 
Lungii (I.M.F. Timișoara) 
75,3; 6 P. Brînzei (I.C.F.) 77,1.

Paul IOVAN

„Internaționalele" de sală, 
un concurs atletic reușit

(Urmare din pag. 1)

7,33
7,14
7,07

m,
m.
m,

Mureșanu (Progresul) 
Coman Agapie (A.S.E.) 
Teno Mancev (Bulgaria) 
Haralambie Gogoașe (Dinamo) 
7,05 m. Mihai Pantor (Progre
sul) 7,01 m.

O dispută interesantă a ca
racterizat întrecerea săritoare
lor în înălțime, aflate la egali
tate de șanse pentru victorie 
prin absența favoritei Virginia 
Bonei (entorsă la o gleznă). A- 
lexandrina Stoenescu, mult mai 
sigură decît la precedentele sale

Petre Teodorescu (Steaua) cîștigătorul probei de 200 m bras.

evoluții în sală,. a avut cîteva 
sărituri foarte reușite sub as
pect tehnic. Ca atare ea n-a 
avut probleme : Alexandrina 
Stoenescu (Rapid) 1,65 m, Cor
nelia Popescu (Lie. 35 Buc.) 1,60 
m, Rumiana Koșarevska (Bul
garia) 1,60 m, Dumitra Radu 
(Steaua) și Elvira Crețu (Șc. 
Sp. 2 Buc.) 1,55 m.

P.S. Din programul concursu
lui internațional a lipsit proba 
de aruncarea greutății. Aruncă
torii au luat parte însă la o 
altă competiție, Ia Floreasca, și 
Adrian Gagea a stabilit cu 16,57 
m un nou record republican pe 
teren acoperit.

Campionatele 
mondiale de ciclocros

La Luxemburg s-au desfășu- 
t duminică campionatele 

mondiale de ciclocros, pentru 
amatori și profesioniști. La 
amatori, titlul a revenit belgia
nului Roger de Vlaeminck, care 
a parcurs un traseu de 19,400 
km în 58:45,0. Cursa rezerva
tă profesioniștilor, desfășura
tă pe un itinerariu de 22,100 
km, a fost cîștigată de Eric 
de Vlaeminck (Belgia) în 1 h 
02:18,0. Două campionate mon
diale, doi învingători, doi frați.

PETRE TEODORESCU
M. SLAVIC — 55,5 (!) ÎN

clubului 
afirme, 

întîlnirii

ȘTAFETA DE 4x100 m LIBER

Tinerii înotători ai 
Steaua continuă să se 
Și în ziua a doua a 
amicale cu sportivii de la Flota 
Gdynia, ei au dominat catego
ric, însotindu-și evoluțiile de o 
serie de rezultate remarcabile 
pentru actualul stadiu de pre
gătire.

în lipsa recordmanului țării, 
A. Șoptereanu (gripat), Petre 
Teodorescu a cîștigat cu ușu
rință cursa .de 200 m bras, 
timpul realizat (2:36,2) confir-

mînd saltul valoric înregistrat 
în lunile de iarnă. O altă, sur
priză ne-a fost oferită de Ma
rian Slavic. După ce a cîștigat 
cu facilitate proba de 200 m 
liber (2:04,8), el a parcurs cele 
trei lungimi ale ultimului 
schimb din ștafeta de 4x100 m 
liber în 55,5 sec. (!), cea mai 
bună performanță realizată 
vreodată de un înotător român 
pe această distantă. Au mai 
reținut atenția timpii obținuți 
de Agnefa Șterner la 200 m

Tipării: L P. .Informația', str. Btezolauu 23—25.

în meciul de sîmbătă de pe ,,Hampden Park11 din Glasgow, portarul echipei engleze, 
Banks a fost cel mai bun de pe teren. Comentatorii subliniază că fără Banks, echipa Angliei nu 
ar Și reușit rezultatul de egalitate (1—1) care i-a asigurat calificarea în sferturile de finală ale 
campionatului european. în fotografie, o săritură acrobatică a lui Banks

Telefoto U.P.I.—Agerpres

(15,93 m) pe locul doi 
in concursul pe teren 

acoperit de la Madrid
MADRID, 25. (Agerpres). — 

Competiția internațională de 
atletism pe teren acoperit 
„Marele Premiu al orașului 
Madrid" a început! în Palatul 
sporturilor din localitate. La 
competiție participă atleți din 
Italia. R.F. a Germaniei, Por
tugalia, România și Spania.

în proba de triplu salt, vic
toria a revenit italianului 
Giuseppe Gentile eu 16,09 m, 
Șerban Ciochină (România) 
s-a clasat pe locul doi cu 
15.93 m, urmat de Luis Areta 
(Spania) cil 15,65 m.

Alte rezultate : lungime — 
Segura (Spania) 7,43 m ; 50 m 
garduri — Ottoz (Italia) 
6,8; înălțime — Garriga 
(Spania) 2,09 m ; 50 m plat — 
Paraiso (Spania) 5,8 ; 800 m 
plat — Esteban (Spania) 1:51,4;

TURNEUL DE TENIS
MOSCOVA

deîn semifinalele probei 
simplu din cadrul concursu
lui internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Mosco
va, Metreveli (U.R.S.S.) l-a 
învins cu 8—6. 6-—4, 8—6 pe 
Nerell (Suedia), iar Lejus 
(U.R.S.S.) l-a întrecut cu 6—3, 
3—6, 7—5, 6—3 pe Lihaciov 
(U.R.S.S.). în finala probei de 
dublu masculin, perechea 
Beust, Contet (Franța) a dis
pus cu 6—1, 6—4, 10—8 de 
Lihâciov-Metreveli (U.R.S.S.). 
Proba feminină a fost cîști
gată de Galina Bakșeeva-Ana 
Dimitrieva (U.R.S.S.).

Campionatul european 
de bob pentru tineret 
s-a încheiat după două

manșe
CERVINIA, 25 (prin tele

fon). Duminică dimineață, bo- 
berii participanți la campio
natul european de tineret 
pentru echipajele de 2 per
soane nu și-au putut disputa 
decît o manșă, după care 
pirtia s-a spart în mai multe 
locuri, devenind impractica
bilă. Organizatorii au decis 
ca rezultatele finale să fie 
cele înregistrate după cele 
două manșe de sîmbătă di
mineață, în care cei mai buni 
timpi fuseseră realizați de 
italienii Dandrea - Candara. 
România I (Niculescu-Stava- 
rache) ocupă locul 8, iar Ro
mânia II (Stoian-Stanciu) lo
cul 12.

De menționat că în manșa 
a treia (anulată, după cum 
am mai spus) echipajul Ro
mânia I a obținut al treilea 
timp, iar România II al cin
cilea timp.

LA ACTUALA EDIȚIE A 
TRADIȚIONALEI COMPE
TIȚII CICLISTE „CURSA 
PĂCII", al cărei start se va 
da la 9 mai din Berlin, și-au 
confirmat participarea pînă 
în prezent 15 țări : Anglia, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslova
cia, Danemarca, Elveția, R.D. 
Germană, Iugoslavia. Italia, 
Norvegia, Polonia, România, 
Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

ÎN CADRUL UNEI CON
FERINȚE DE PRESA, prima
rul orașului Torino, Giuseppe

Milan a obținut o victorie prețioasă (Corespondență specială din Italia)

Atenția iubitorilor de fotbal 
din Italia s-a îndreptat asu
pra derbiului Juventus — 
Milan, desfășurat sîmbătă 
(deoarece Juventus susține 
miercuri returul partidei din 
„C.C.E." cu Eintracht Brausch- 
weig). Milan și-a confirmat 
valoarea și a obținut victoria 
cu 2—1, îndreptindu-se în- 
tr-un marș triumfal spre cu
cerirea titlului de campioană. 
Meciurile de duminică au fost 
estompate astfel de importanta 
jocului desfășurat în ajun. De 
fapt, în partidele de dumini
că nu s-au înregistrat mari 
surprize. Internazionaie a în
vins pe tefen propriu pe Va
rese, printr-un gol marcat de 
Mazzola, în revenire de for
mă. înfrîngerea echipei lui 
Picchi (Varese) și victoria re
purtată de Napoli la Vicenza 
au schimbat într-o oarecare 
măsură situația echipelor frun
tașe. Napolitanii au trecut pe 
locul al doilea, în timp ce 
Varese a coborît p6 locul al' 
patrulea. O victorie muncită 
a realizat Sampdoria în fata 
formației Brescia (1—0). Uni
cul gol a fost înscris în ul
timul minut de joci

Iată, rezultatele etapei și au
torii golurilor :

I a Bergamo: Atalanta — 
Roma 2—1 (Savoldi 2, resnec- 
tiv Cordoba).

La Cagliari: 
Mânto va 2—2 
pectiv Catalano

La Florența :
Bologna 1—0 (Maraschi).

La Milano : Internazionaie — 
Varese 1—0 (Mazzola).

La Vicenza: Napoli — La- 
nerossi Vicenza 1—0 (Altafini).

La Genova : Sampdoria — 
Brescia 1-—0 (Cristin).

timp ce

Cagliari — 
(Riva 2, res- 
2).
Fiorentina —

Ferrara: Spăl — TorinoLa 
0—0.

La
ventus 2—1 (Prati și Hamrin, 
respectiv Zigoni) — disputat 
sîmbătă.

în urma acestor rezultate, 
în 
cu 
cu 
cu 
Și

Torino: Milan Ju-

Ultimul meci al grupei, Ța
ra Galilor — Irlanda de Nord, 
va. avea loc la 28 februarie.

STIRI, REZULTATE

clasament conduce Milan 
32 p., urmată de Napoli 
26 p„ Torino și Varese 
cite 25 p., Internazlonale 
Fiorentina cu cite 23 p. 

în clasamentul golgeterilor 
conduc: Prati (Milan) cu 13 
goluri; Altafini (Napoli) și 
Combin (Torino) cu cîte 12 
goluri, Savoldi (Atalanta) si 
Riva (Cagliari) cu cîte 11 go
luri etc...

Echipa Iugoslavă de fot- 
Dynamo Zagreb, care se 
în turneu în Peru, a ju- 
la Lima cu echipa Uții-

Cesare TRENTINI

TURNEUL DE LA VIAREGGIO

desemnate echipeleAu fost 
care se vor întilni în finala 
turneului internațional de fot
bal (juniori) de la Viareggio. 
Dukla Praga a învins cu sco
rul de 2—0 (2—0) pe F. C. 
Napoli, iar Juventus Torino 
a întrecut cu 2—0 (1—0) pe 
Vojvodina Novi Sad (Iugosla
via).

CLASAMENTUL GRUPEI.
A VIII-A...

...din campionatul european, 
după partida Scoția — Anglia 
(1—1) desfășurată sîmbătă la 

prezintă astfel:Glasgpw,.

1. Anglia
2. Scotia
3. Irlanda

se

de

6 4 1
6 3 2
Nord
5 1 1

4. Țara Galilor
5 0 2

1 ÎS— 5
1 10— 8

3 2—6

3 4—12

^telex radiotelefon^
Grosso, a declarat că orașul 
Torino își va depune candi
datura pentru a organiza în 
1976 Jocurile Olimpice 
iarnă.

de

ÎN BAZINUL acoperit 
Magdeburg s-a disputat 
tîlnirea internațională de polo 
pe apă dintre echipele R.D.

din 
în-

FRED ANTON MAIER
ABSOLUT DE PATINAJ VITEZĂ

Norvegianul Fred Anton 
Maier a cîștigat ieri seară la 
Goteborg titlul de campion 
mondial absolut de patinaj

2:36,2 LA 200m BRAS
delfin (2:39,4) și Gica Manafu 
la 200 m bras (2:58,8). Oaspeții 
au realizat singura victorie din 
acest concurs prin W. Wojcie
chowski — 2:26,7 la 200 m 
delfin.

REZULTATE TEHNICE. 100 
m liber (f): 1. E. Schuller 67,5, 
2. A. Doboszynska (FI.) 71,6;
2C0 m liber (bl: 1. M. Slavic 
2:04,8, 2 G. Gotter 2:09,9; 200 
m delfin (f): 1. A.
2:39,4, 2. G. Cerbeanu 
200 m bras (b): I. P.
rescu 2:36,2, 2. G. Săruleanu
2:40,5; 200 m bras (f): 1. G. 
Manafu 2:58,8, 2. E. Silianu

Șterner
2:54.4;

Teodo-

M.3:03,8; 200 m spate (b): 1.
Movanu 2:29,4, 2. A. Marin 
2:32,0; 100 m spate (f): 1. R. 
Spandonicle 1:19,3, 2. C. Ce- 
hanzuc 1:23,1; 200 m delfin (b): 
1. W. Wojciechowski (Fi.) 
2:26,7, 2. M. Rău 2:33,6, 3. W. 
Pstrokonski (Fi.) 2:39,6, 4. 
Copcealău 2:40,1 (r.p.); 
m liber (f): 1. Steaua 4:49,9; 
4x100 m mixt 
4:24,8( 4x100
Sfeaua 5:05,0;
(b): 1. Steaua 
mul schimb, M. Slavic a „mers" 
55,5 sec.).

L.
4x100

Steaua(b): 1. 
m mixt (fl: 1.
4x100. m liber

4:06,9 (în ulti-

viteză, cu 176,340 p., rezultat 
ce reprezintă un nou record 
mondial. Pe locurile următoa
re s-au clasat: Thomassen 
(Norvegia) 176,467 p., Ard
Schenk (Olanda) 177.695 p.,
Kees Verkerk (Olanda) 177,718 
p., Jan Bols (Olanda) 178,230 
P-, Jonny Hoeglin (Suedia) 
178.257 p. Proba de 5 000 m 
a fost cîștigată de Fred An
ton Maier în 7:25,0; pe locurile 
2 și 3: Kees Verkerk 7:30,9 și 
Jan Bols 7:32,1. La 1 500 m a 
terminat învingător Magne 
Thomassen cu 2:07,1, urmat de 
olandezul Schenk 2:07,2 și 
norvegianul Tveter 2:08,3. Ul
tima probă a campionatelor 
mondiale. 10 000 m, a revenit 
tof lui Fred Anton Maier — 
15:26,8.

în foto: campionul mondial 
absolut evoluînd în proba de 
10 000 m

Telefoto: U.P.I.—Agerpres
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2

, bal 
află 
cat 
versitario. Fotbaliștii iugoslavi 
au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (2—0).

0 S-a stabilit ca primul 
meci dintre echipele Iugosla
viei și Franței, în cadrul sfer
turilor de finală ale campio- 

. natului european, să aibă Toc 
la 3 aprilie, la Marsilia. :în 
vederea acestui joc, antreno- 

. rul echipei iugoslave, Mitici, 
a anunțat că la 13 martie se- 
lecționabilii vor susține o par- 

. tidă de verificare în compa
nia echipei orașului Sofia. 
Mitici a declarat că va alcă
tui un „11" din jucători ti
neri și că mai mult ca sigur 
nu va apela la fotbaliștii care 
în prezent activează la clubu
rile din. străinătate.

0 În cadrul unei conferințe 
de presă, care a avut loc, la 

• Casablanca, G. Canedo, preșe
dintele Federației mexicane de 
fotbal, a declarat că biletele 
de intrare pentru turneul fi
nal al campionatului mondial, 
care va avea loc în Mexic, 
vor fi puse în vînzare cu t3 
luni înaintea începerii compe
tiției.

0 S-a hotărît ca tragerea la 
sorti pentru stabilirea semifi
nalelor competițiilor de fotbal 
„Cupa campionilor europeni" 
și „Cupa cupelor" să aibă loc 
ia Praga. Această operație se 
va desfășura la 21 martie.

Germane și Bulgariei. Gazde
le au obținut victoria cu sco
rul de 
2—1).
mează 
nire.

0
ÎN

LOR COMITETULUI DE DI
RECȚIE al Uniunii cicliste 
internaționale, care au avut 
loc la Luxemburg, s-a stabi
lit ca întrecerile campionate
lor mondiale de ciclism pen
tru amatori să se desfășoare 
în acest an în Uruguay, la 
Montevideo. Se proiectează ca 
întrecerile să aibă loc după 
J.O., între 2 și 11 noiembrie.

10—2 (2—0, 3—1, 3—0, 
Cele două echipe ur
să mai susțină o întîl-

CADRUL LUCRĂRI-

COMPETIȚIA INTERNA
ȚIONALĂ de rugby în XV 
„Turneul celor 5 națiuni" a 
programat alte două întîlniri. 
La Paris, selecționata Franței 
a învins cu scorul de 14—9 
(3—6) echipa Angliei. în me
ciul disputat la Dublin, Ir
landa a întrecut cu scorul cls 
14—6 (6—0) echipa Scoției. 
După desfășurarea acestor 
meciuri, clasamentul se pre
zintă 
puncte 
ciuri) ; 
puncte 
da 3 puncte (3 meciuri); 4. 
Anglia 2 puncte (3 meciuri); 
5. Scoția zero puncte (3 me
ciuri).

astfel : 1. Franța 6
(realizate din 3 me-
2. Țara Galilor 3 

(2 meciuri) ; 3. Irlan-

ÎNTR-UN MECI retur con- 
tînd pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei Cupelor'1 la 
baschet, echipa ASK Vor- 
wărts Leipzig a învins cu 
scorul de 75—58 (30—19) echi
pa Spartak Sofia. Baschetba- 
liștii de la Vorwărts s-au, ca
lificat în semifinale datorită 
unui coșaveraj mai bun. În 
primul meci cîștigaseră bas- 
chetbaliștii bulgari cu 82—81.

TURUL CICLIST al Cubei 
a continuat cu desfășurarea 
etapei a 14-a pe distanța 
Pinar del Rio—Bahia Honda 
(166 km). A cîștigat mexica
nul Trevino cronometrat în 
4h 35:12,0. în clasamentul 
general individual conduce 
Sergio Martinez (Cuba).

LA MELBOURNE au înce
put campionatele de hatație 
ale Australiei. Iată principa
lele rezultate înregistrate : 200 
m fluture masculin — Brett 
Hill 2:13,5 ; 200 m spate mas
culin — Early Byrom 2:14,8; 
100 rn bras femei — Playfair 
1:17,9 ; 100 m liber femei — 
Lyn Watson 1:01,8.

CROSUL INTERNAȚIO
NAL de la Rabat a fost cîști
gat de atletul tunisian Mo
hamed Gamoudi, care a par
curs distanța de 
29:55,0. El a fost 
Zemmal (Tunisia) 
El Ghazi (Maroc)

wrSLOCH (de Ia agenția S.X.D.). 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.F. a Germa
niei au început sîmbătă și ele au 
continuat duminică. Rezultate 
tehnice : simplu bărbați, optimi 
de finală : șurbek — Stanek 3—2, 
Jonyer — Scholer 3—1. Remar
cabilă performanța tînărului (17 
ani) campion maghiar Jonyer. 
Sferturi de finală : Vecko — Jon
yer 3—0, Giurgiucă — Miko 3—0, 
Korpa — Jansen 3—1, semifinale: 
Vecko — Șurbek 3—1, Korpa ' — 
Giurgiucă 3—1 (—18, 13, 18, 14); 
simplu femei : optimi de finală: 
Wiebke Hendriksen (R.F.G.) — 
Eva Koczian 3—2 ! sferturi de fi
nală: Wright — Hendriksen 3—0, 
Mihalca — Jurlk 3—0, Luzova — 
Simon 3—1, Alexandru — Bucholz 
3—0; semifinale: Wright — Ale
xandru 3—0 (16, 20, 15), Luzova — 
Mihalca 3—0 (15, 13, 20); dublu 
bărbați, semifinale: Scholer, Go- 
molla — Jonyer, Beleznai 3—2, 
Stanek. Miko — Giurgiucă, Negu- 
lescu 3—2 (—20, —17, 21, 13, 21). A 
fost una dintre cele mai fru
moase partide ale competiției. 
Dublu femei, semifinale: Luzova, 
Karlikova — Alexandru, Mihalca 
3-2 (19, 10, —14, —18, 14), Wright, 
Smith — Koczian, Jurik 3—0; 
dublu mixt, semifinale: Luzova, 
Miko — Wright, Neale 3—2, Koc
zian, Jonyer — Karlikova, Stanek 
3—2.

Rezultatele finalelor : simplu 
bărbați : Korpa — Vecko 3—0, 
simplu femei : Marta Luzova — 
Mary Wright 3—1, dublu femei : 
Luzova. Karlikova — Wright, 
Smith 3—1, dublu bărbați : Sta
nek, Miko — Scholer, Gomolla 
3—2, dublu mixt : Luzova, Miko 
— Koczian, Jonyer 3—1.

10 km în 
urmat de 
30:40,0 și 

30:06,0.

ÎNTRECERI PENTRU

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI
OSLO, 25. — în concursul 

international de sclii care se 
desfășoară la Varingkolkn, in 
apropiere de Oslo, proba fe
minină de slalom uriaș cop
iind pentru „Cupa Mondială" 
a fost cîștigată de Fernande 
Bochatay (Elveția) cu rezul
tatul de 1 : 25,70. Au urmat în 
clasament Isabelle Mir (Fran
ța) 1 : 25,73 și Kiki Cutter 
(S.U A.). La masculin a termi
nat învingător Dumeng Giova- 
noli (Elveția) 1 : 14,57. Pe locu
rile următoare s-au clasat Ja
cob _ Tishhauser (Elveția)
1 : 14,78 și Edmund Bruggman 
(Elveția) — 1 ; 14,82.

Slalomul 
austriacului, 
în 2:32,61, urmat de Willy 
Fabre (Elveția) 2:32,80.

★
CHAMONIX, 25 — în ca

drul întrecerilor de schi pen
tru Premiul Arlberg Kandahar, 
proba masculină de coborîre 
a revenit francezului Bernard 
Orcel, cronometrat în 2 : 16,96. 
El a întrecut în ordine pe 
Kurt Huggler (Elveția) 2 : 19,0 
și Guy Perillat (Franța)
2 : 19,21.

special a revenit 
Werner Bleiner


