
O COMPORTARE REMARCABILĂ A LUPTĂTORILOR DINAMOVIȘTI

LOCUL I LÂ TURNEUL DE LA PRAGA
Timp de două zile, capitala 

Cehoslovaciei a găzduit un turi 
neu internațional de lupte greco- 
romana la care ș-au întrecut 
formațiile Dțșamo București, 
Dynamo Berlin, Ruda Hvezda 
Praga și prima reprezentativă a 
țării gazdă; Sportivii buțiipeșteni 
au avut lă aceste Întreceri o 
comportare foarte bună, domi- 
nînd, cu autgr;itat% competiția. 
La șapte din cele opt categorii

de greutate, ei au obținut locu
rile I, II și III. Dintre cîștigăto- 
rii primelor locuri se remarcă, 
în mod deosebit, Ion Alionescu, 
la categoria 57 kg, o excelentă 
rezervă a campionului mondial, 
Ion Baciu. Ceilalți doi luptători 
români clasați în fruntea cate
goriilor 52 kg și, respectiv, 87 kg 
sînt Gheorghe Stoiciu și Nicolae 
Martinescu. Pe locurile secunde 
•-au situat Ion Enache (70 kg),

Gheorghe Popovici (87 kg) și 
Constantin Bușoiu (+97 kg). La 
categoria 78 kg, Ion Țăranu a 
ocupat locul III. Singurul dina- 
movist care nu s-a clasat printre 
primii trei este Gh. Gheorghe 
(categ. 63 kg).

Clasament pe echipe : 1. DI
NAMO BUCUREȘTI, 2. Ceho
slovacia A, 3. Dynamo Berlin, 
4. Ruda Hvezda Praga. La tur
neu au participat 42 de sportivi.

CAMPIONATELE NAȚIONALE,
CEL MAI IMPORTANT EVENIMENT
INTERN AL SCHIULUI

Dinu Petre, factorul determinant al victoriei ștafetei României 
la Balcaniada de pe Vitoșa, va concura in cadrul campio- 

” SECAREANUnatelor naționale Foto! V.

VICTORIE DIFICILĂ ÎN ÎNTÎLNIREA
INTERNAȚIONALĂ DE HANDBAL MASCULIN:

ROMÂNIA-ISLANDA 17-15 (5-9)

Iată-ne în săptămîna desfă
șurării celei 
competiții interne : campionate
le naționale de seniori la probe 
alpine șl nordice.

întrecerile se vor desfășura, 
începînd de joi, în Poiana Brașo
vului, după următorul pro
gram : joi : slalom special 
seniori și senioare, fond 30 km 
seniori și 10 km senioare ; vi-

mai importante

neri : slalom uriaș seniori și 
senioare ; simbătă : non-stop la 
coborîre seniori și senioare, șta
fetele de seniori și senioare; 
duminici : coborîre seniori și se
nioare, fond 15 km seniori și 
5 km senioare.

4 Schiorii clujeni și-au dis
putat ultimul concurs de verifi
care și selecție înaintea campio
natelor naționale, pe pîrtia ame
najată în cursul verii trecute pe 
muntele Băișoara. Dintre cei 60 
de participanți, cea mai bună 
comportare au avut-o studenții 
de la Universitatea, dar evi
dențieri se cuvin și schiorilor de 
la C.F.R., Bistrița și Voința 
Cluj. Iată câștigătorii probelor : 
SLALOM URIAȘ seniori : G. 
Tumori (Universitatea), juniori 
I: Al. Daniel (C.F.R.), juniori 
II: Z. Hambrich (Universitatea), 
copii : J. Cimpeanu (Universita
tea), senioare : Maria Pall (Uni
versitatea), junioare : Unige 
Szasz (Universitatea) ; SLALOM 
SPECIAL seniori: G. Tămări, 
juniori I: Alex. Daniel, juniori 
II: Z. Hambrich, senioare s Iu- 
dith Tfimări (Universitatea), ju
nioare : Clara Opfferman (Uni
versitatea). Se cuvin a fi re
marcați și Emil Horvath (Voin
ța), Marcel Peșteanu, Silviu Mă- 
gherușan, Ștefan Berbecaru, 
Doina Potîrniche (Bistrița), 
Vlad Sevan (Băișoara) ș.a. (P. 
NAGY — coresp.).
• Cei mai buni schiori reși- 

țeni s-au întrecut pe pîrtiile 
Semenicului, in concursul de ca
lificare pentru campionatele 
naționale. Iată câștigătorii 
probelor : SLALOM URIAȘ se
niori : I. Suciu (C.S.M.R.), se
nioare : Rozalia L e t a 1 i k 
(C.S.M.R.), juniori I: A. Raso- 
van (Șc. sp. Reșița), junioare 11 
M. Trestian (Șc. sp. Reșița), ju
niori II: A. Focht (Olimpia), 
junioare II: B. Seidl (Șc. sp.); 
SLALOM SPECIAL seniori : I. 
Suciu, senioare : R. Letalik, ju
niori I: O. Lungu (Șc. sp.), ju
nioare I: M. Trestian, juniori 
II: C. Ruzicska (Șc. sp.), ju
nioare II: B. Seidl; COBORI- 
RE seniori: I. Suciu, senioare : 
R. Letalik, juniori I : O. Lungu. 
junioare I: M. Trestian, juniori 
II: T. Munteanu (Șc. sportivă), 
junioare II s B. Seidl ; FOND 
seniori 15 km : R. Cuban (Olim
pia), senioare 10 km : N. Leghe- 
zeu (Viitorul), senioare 5 km: 
M. Popescu (Viitorul), juniori I 
10 km : R. Hudetz (Olimpia), 
junioare I 5 km : G. Russy 
(Viitorul), juniori II 5 km : E. 
Demeter (Olimpia), junioare II 
3 km : E. Moser (C.S.M.R.). (A.
RUDEANU — coresp.).

Cristian Gațu — principalul realizator al
Echipa masculină de 

handbal a României a 
reușit — într-un final 
dramatic — să învingă 
reprezentativa Islandei cu 
17—15 (5—9). După cum 
o arată și scorul, situația 
n-a fost prea ușoară pen
tru băieții noștri. Cu o e- 
chipă substanțial întine
rită, încă nerodată, des
tul de confuză în atac 
— handbalul nostru n-a 
putut fi la înălțimea exi
gențelor și a dorinței ce
lor 1500 de spectatori 
prezenți aseară în sala 
Floreasca. Doar apărarea, 
fermă tot timpul partidei 
(mai puțin Negovan), și 
jocul bun al pivoților în 
repriza a doua (joc care 
a derutat apărarea ad
versă) a făcut ca balanța 
victoriei să se încline în 
favoarea noastră. Dar, 
n-a lipsit mult ca oas
peții să ne întreacă (așa 
cum au mai făcut-o acum 
10 ani). Desigur, cei doi

antrenori (N. Nedef și E. 
Trofin) vor trage conclu
ziile corespunzătoare și 
vor îndrepta pregătirea 
echipei pe făgașul elimi
nării actualelor deficiențe, 
în fond, majoritatea ca
rențelor au fost generate 
de lipsa de experiență a 
tinerilor jucători.

Meciul a debutat cu cî- 
teva atacuri reușite ale e- 
chipei noastre, concretiza
te de Gațu, Samungi și 
Șpec. în min. 6 conducem 
cu 3—0. E. Magnusson re
duce din handicap, dar 
Lieu îl majorează din nou 
în min. 8 : 4—1. De aici, 
urmează o perioadă difi
cilă pentru echipa noa
stră. Atacurile handba- 
liștilor români greșesc 
mereu ținta (chiar și a- 
tunci cînd, de pildă, Gațu 
scapă pe contraatac), în 
timp ce cele ale oaspeți
lor se soldează cu goluri 
înscrise în poarta lui Ne
govan : 4—2, 4—3, 4—4,
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Convorbire cu acad. Constantin Daicoviciu,
rectorul Universității „Babeș-Boly ai" - Cluj

ION SANTEIU SI VIO
REL MARCU EVOLUEA
ZĂ ÎN R.A.U. Șl ITALIA

Astăzi urmează să plece 
în R.A.U. jucătorii de tenis 
Ion Santeiu și Viorel Marcu. 
Sportivii români vor lua 
parte la competiția pe echi
pe dotată cu „Cupa națiuni
lor" (Cairo, 1—3 martie), la 
un turneu individual (Cairo, 
3—10 martie) și apoi la con
cursul de la Alexandria 
(11—17 martie). La încheierea 
acestor întreceri, Santeiu și 
Marcu vor traversa Medite- 
rana și vor concura la două 
competiții de tineret în Ita
lia : Neapole (19—24 martie) 
și Roma (25—31 martie).

BOBERII AȘTEAPTĂ 
SEZONUL VIITOR...
Ploala căzută tn cursul 

nopții de duminică spre 
luni, alăturată efectelor va
lului de cătaură din ultimele 
zile, au făcui ca întrecerile 
pentru titlul național că 
suspende;

se

„CUPA F.R.N."
LA POLO

De astăzi și pînă duminică, 
bazinul acoperit din Cluj va 
găzdui un interesant turneu 
de polo dotat cu „Cupa F.R. 
Natație». ?

SURPRIZA’ 
LA „DINAMO"

Di-La Invitația clubului 
namo, echipa de handbal 
(juniori) Gwardla Opole, 
campioana Poloniei, între
prinde un turneu în Româ
nia. în primul meci, dis
putat aseară in sala din 
Ștefan cel Mare, oaspeții au 
intîlnit echipa care a lan
sat invitația, Dinamo, pe 
care — surprinzător — au 
învins-o cu 24—22 (li—12).

Azi, la ora 16,30, in ace
iași sală, Gwardla—Șc. ap. 
nr. 1,

echipei noastre — șutează la poarta lui L. Kristiansson
4— 5, 4-6, 4—7 1 Portarul 
Negovan este înlocuit cu 
Penu, dar situația nu se 
schimbă. Gațu aduce sco
rul la 5—7, pentru ca Os- 
karsson și O. Hallsteins- 
son să-1 stabilească la
5— 9. Repriza se încheie, 
deci, cu un avans de 4 
goluri în favoarea oas
peților. Islandezii îl me
rită. Ei au jucat cu multe 
pase, în viteză, au șutat 
prin surprindere.

La pauză — avem 
convingerea — cei doi an
trenori le-au dat inidicații 
bune sportivilor noștri. 
Ei au acționat — în re
priza a Il-a — tactic bine, 
au renunțat la jocul static 
în atac, au angajat mai 
bine pivoții. De la situa
ția de 6—10, handbaliștii 
români au reușit un tur 
de forță admirabil, ajun- 
gînd să conducă cu 13—11! 
Aici s-a jucat, de fapt, 
meciul. Căpătînd încre
dere în forțe și tn posibi
lități ei s-au detașat 
(16—12), iar revenirea is
landezilor (16—15) 
tut să le anuleze 
victoriei: 17—15. 
cat formațiile :

ROMANIA: Negovan, 
Penu — Samungi (3), Cos- 
tache II, Licu (3), Guneș, 
Gațu (7), Șpec (2), Paras- 
chiv (1), Nica (1), Chicid.

ISLANDA: L. Kristians
son, T. Bjărnsson — G. 
Hjalmarsson (2), J. Mag
nusson, G. Jonsson (1), 
E. Magnusson (1), S. Sand- 
holt, G. Hallsteinsson (4), 
A. Ogmudsson (3), O. 
Hallsteinsson (2), I. Os- 
karsson (2).

A arbitrat bine V. Sima- 
novicl (Iugoslavia), ajutat 
la tușe de P. Țîreu și Gh. 
Popescu (România).

n-a pu- 
șansele 
Au ju-

Hristache NAUMhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

Ionescu l-a depășit pe fundașul Basili des și înscrie un nou gol pentru Steaua Foto : V. BAGEAC

S-a reluat campionatul de hochei pe gheață
Stadionul de iarnă din parcul „23 August" din Capitală a găz

duit luni primele partide ale turului III al campionatului repu
blican de hochei.

UN MECI DEGENERAT IN 
FINAL

Întîlnirea
Agronomia 
©dorhelul 
rată două reprize sub semnul 
unei evidente superiorități a 
studenților (6—2, 8—1), a de
generat în ultima parte cînd 
unii dintre hocheiști au prac
ticat un joc obstructionist, 
plin de durități. Doi dintre 
jucătorii din ©dorhelul Se
cuiesc, $1 anume Derzsi și 
L, Gzaka, au depășit chiar li
mita, fiind eliminat! de pe 
gheată pentru cîte 10 minute. 
Ultimul a primit — pentru 
injurii aduse arbitrului FI. 
Gubarnu — și pedeapsă de 
meci (elimincrea definitivă de 
pe teren). Urmează ca atitudi
nea lui să fie analizată în 

disciplină a

inaugurală dintre 
Cluj și Tîrnava 

Secuiesc, desfășu-

F.R.H.P. care trebuie să-1 sanc
ționeze exemplar.

Scorul final 11—4 (6—2,
8—1, 2—1) pentru Agronomia

STEAUA — SCORUL ZILEI

ducătorii militari au avut e 
misiune ușoară în compania 
echipei Avîntul Gheorghieni 
de care au dispus cu severul 
scor de 19—2 (9—0, 4—2,
6—0). învingătorii au acționat 
în nota lor obișnuită, adică 
bine. Ei puteau termina me- 
dij cu un avans șl mal mare 
dacă nu se...
porții adverse.

Au marcat 
G. Szabo (3),
Bucur (2), Ionescu (2). Cala- 
mar. loniță, Varga. Vacar și 
Iorda î pentru Steaua, Csiki și 
Benedek de la învinși.

jucau în fața

Gheorghiu (4),
Trăușan (3),

...l-au furnizat Avîntul 
Miercurea Ciuc și Petrel-Gee- 
logie București. în vervă- de
osebită, studenții bucureștenl 
au reușit să înscrie in prima 
repriză 2 puncte prin Sgîncă II 
și Mihăilescu, la capătul unor 
frumoase contraatacuri. în con
tinuare, am asistat la o înver
șunată luptă pentru egalare, 
atacurile hocheistilor din 
Miercurea Ciua fiind adesea 
stăvilite în ultima instanță de 
portarul Crihan. Pînă la urmă, 
plusul de tehnică ' arătat 
Avîntul și-a 
jucătorii din 
egalînd prin 
Andrei.

Rezultatul i 
O-J)J.

Programul de azi: ora 9! 
Avîntul Gheorghieni — Dina
mo București; ora 17 : Avîntul 
M. Ciuc — Tîrnava Odorhei; 
ora 19: Steaua — Petrol-Gee- 
logie București.

Ir. IQAN1T6SCU

de 
spus cuvîntul, 
Miercurea Giua 

Iuliu Szabo și

2—2 (0—2, 2—0,

PRIMELE ECOURI LA ANCHETA
NOASTRĂ INTERNAȚIONALA:

CE LOC OCUPA EDUCAȚIA 
FIZICĂ ÎN ȘCOLILE

DIN JARA DV. ?
Pag. a 3-a

ȘEDINȚĂ LA

ÎN DEZBATERE:
La Ministerul Invățămîntului 

a avut loc, ieri, ședința colec
tivului central pentru probleme
le de educație fizică și sport din 
învățămîntul de toate gradele. 
Cu acest prilej, au fost dezbătu
te probleme legate de activitatea 
școlilor sportive și a liceelor cu 
program de educație fizică, mă
gurile ca «a imnun pentru con-

I
i

I

I
I
I

TENTATIVA
DE RECORD•••

n eforturile pentru spori
rea valenfelor valorice și 
de frumusețe ale sportului 
contemporan, pare-sa că 
este nevoie și de un ră
gaz pentru redescoperirea 

unor căi, nu știm de ce, de multă vre
me abandonate sau atît de insuficient 
exploatate.

Bunăoară, tentativa de record 1 îi 
recunoaștem — unanim — complexa 
înrîurire asupra a ceea ce numim, în 
sinteză, viafa stadionului. Știm că ten
tativa de record stimulează pregătirea 
sportivului, dezvoltînd — printre altele 
— continua încercare de autodepășire, 
fără de care marile performante în- 
tîrzie sau nu vin niciodată I Știm câ 
tentativa de record contribuie la spec
taculoasa afirmări. Este unul din pa
sionantele examene pe care sportivul le 
susține în fața spectatorului și în fața 
lui însuși. Și mai știm că tentativa de 
record — cu respectarea condițiilor re
gulamentare : anunțarea din timp și 
desfășurarea ei în cadrul unor con
cursuri — constituie unul din mijloa
cele eficiente pentru aducerea cît mai 
multor spectatori în tribună, ceea ce 
înseamnă un prețios cîștig.

Știm, dar am uitat...
Am putea vorbi de haltere, de ci

clism, de călărie (probele de înălțime 
și lungime), dar atletismul apare, totuși, 
drept cel mai bun teren de discuții 
pe această temă.

Cîfi ani au trecut de la tentativa, în
cununată de succes, a lui Edith Treibal 
pentru stabilirea recordului mondial pe 
o milă ? Dar de la suita impresionantă

> au 
la

a tentativelor lolandei Balaș, care 
ridicat de atîtea ori recordul lumii 
săritura în înâlfime ?

Să fie, oare, tentativa de record 
formă depășită ? Marii sportivi

î
i
I
I
I

o
, , . , ,...... au

dezminjit complet o asemenea părere. 
Dimpotrivă, prin astfel de tentative a_ 
stabilit Tommie Smith recordurile lumii 
la 200 și 400 m. Ne amintim, desigur, 
și tentativei!? de record ale lui Ron 
Clarke sau Jim Ryun. Au fost eveni
mente care au reținut atenția lumii 
atletice de pretutindeni și care ș-au 
încheiat, do asemenea, cu performanțe 
încă neegalate.

De ce tentativa ? Pentru că — ne 
spune Ron Clarke — nu trebuie să aș
tepți numai marile competiții. Atunci, 
poale, este vînt, plouă, pista e necores
punzătoare, emoțiile sînt mai mari, iar 
tu — lucru atît de frecvent ! — nu te 
simți în plenitudinea forțelor. Trebuie să 
încerci ori de cîte ori simți că recor
dul poate să cadă...

Istoria atletismului consemnează o 
întîmplare oarecum amuzantă care ar 
putea fi și o replică la comoditatea 
și la multe din scuzele semifondiștilor 
și fondistilor noștri. în 1955, norvegia
nul Aucfun Boysen a solicitat o tenta
tivă pentru recordul mondial al pro
bei de 800 m, întrecere la care au 
participat și alți specialiști ai probei. 
Printre ei, belgianul Roger Moens care
— aflat în zi bună — a cîștigat cursa, 
stabilind el noul record al lumii I

Ce n-am da să urmărim — și înain
te de plăcerea spectacolului sportiv 
există nevoia reală a atletismului nostru
— asemenea tentative de record (perso
nal, național și — pe cît se poate — 

european sau mondial), în care să ve
dem printre protagoniști pe Mihaela 
Peneș, Viorica Viscopoleanu, Virginia 
Bonei, Șerban Ciochină, Șerban.. loan, 
pe sprinterii, pe săritorii cu prăjina și 
chiar pe fondiștii fruntași.

Se apropie sezonul în aer liber. Ce-ar 
fi să se încercte o... tentativă ? Bineîn
țeles, nu este vorba numai de atletism 1

Dan GARLEȘTEANU .
_ „ _____ — J

I 
I

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL1

tinua lor dezvoltare, propunerile 
privi- 1 dezvoltarea bazei mate
riale necesară activității de edu
cație fizică și sportului școlar 
precum și un proiect de plan de 
măsuri privind îmbunătățirea 
activității de educație fizică și 
sport în învățămîntul superior.

Ședința, prezidată de tovară
șul Miron Constantinescu, ad-

junct al ministrului tnvățămînș 
tulul, a reunit factori de răspun
dere din principalele orașe ale 
țării prilejuind o amplă și rod
nică discuție în legătură cu a* 
piicarea unor noi măsuri menite 
să asigure o mai largă dezvolta
re educației fizice și «portului 
in rindul tineretului școlar Șj 
universitar din .
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Viața sportiva în universitățile noastre

ALMA MATER NAPOCENSIS
!» 1800 de studențj 

la cursul de educație 
fizică

• „U“~cea mai veche
grupare 
studențească 
din țară

• Sportul este o mare 
școală

P
ermanent prezent jn munca de cercetare și de creație științifică, în activitatea peda
gogică universitară Ici.catedră, desfășurînd o laborioasă'strădanie în lumea muzeelor, 
ca președinte de secție în importantul organism al ICOM (Consiliul Internațional al 
Muzeelor, pendinte de. UNESCO) și ca înalt activist obștesc, acad. Constantin Daico
viciu, membru al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a găsit răgazul 
să se întrețină cu noi, în calitatea d-sale de rector al Universității clujene, în atît de 
variata problemă a sportului în universitate.

—Se pare că, dincolo 
de sobrietatea funcțiilor ofi
ciale și de o aparentă aus
teritate, un filon de roman
tism tineresc întreține pre
ocupări în favoarea sportu
lui... Avînd în vedere acest 
lucru, v-am ruga să ne vor
biți despre activitatea spor
tivă în universitatea clu
jeană.

— Deosebit de preocupă
rile mele profesionale, am pri
vit cu interes șl simpatie, 
chiar cu pasiune, activitatea 
sportivă, atît cea de masă cit 
și cea de performanță și a- 
ceasta din motive pe care în
cerc să le înșir pe scurt.

începînd cu anul 1918, 
mi-am petrecut viața numai 
în universitate, fie ca student, 
fie ca profesor. în această din 
urmă calitate, am ținut să 
fiu aproape de tineretul uni
versitar, pe care vîrsta îl 
îndeamnă, în mod firesc, spre 
mișcare, implicit, spre sport. 
Era oarecum în firea lucruri
lor să fiu ademenit de mișca
rea sportivă al cărui adept 
fusesem și eu în prima tine
rețe.

Ca dascăl, am prețuit în
totdeauna sportul ca mijloc 
de educație, știind că odihna

1 ".

0 COMPETIȚIE ELOCVENTĂ... „CRITERIUL TINERETULUI»

ASTĂ-SEARĂ, FINALELE

Un loc în tribună la un con
curs atletic pe teren acoperit 
este, după părerea noastră, cu 
mult mai avantajos unuia la o 
competiție pe un mare stadion, 
în sală, prin forța împrejurări
lor, spectatorul este mai aproa
pe de atleți, le simte emoția 
de concurs, le poate urmări pînă 
la finețea amănuntului fiecare 
gest, fiecare mișcare, într-un cu- 
vînt, prin această apropiere, 
participă într-un mod direct la 
lupta sportivilor cu zecimile de 
secundă și centimetrii, la stră
daniile lor pentru obținerea u- 
nor rezultate cît mai bune. în 
felul acesta spectatorul trăiește 
din plin bucuria sau amărăciu
nea unui atlet, este introdus și 
participă direct la intimitatea 
disputei pe care o urmărește, 
estompată de distanță la între
cerile în aer liber.

Iată de ce considerăm că un 
concurs atletic de sală poate fi 
comparat în totul unui specta
col de teatru în care regia, și 
nu numai interpreții, îi pot ho
tărî succesul. Și pentru că avem 
în minte foarte proaspete im
presiile recentului concurs in
ternațional de la Steaua, vom 
sublinia ca pozitivă inițiativa 
organizării acestei competiții, 
desfășurarea întrecerilor, parti
ciparea etc. Și totuși, nu de 
dragul de a găsi neapărat puncte 
negre, vom arăta că, în gene
ral, acest concurs n-a lăsat to
tuși impresia de suficiență, căci 
numărul participanților a fost 
prea mic în raport cu cerințele 
și că, datorită acestui fapt, au 
existat lungi perioade de timp 
în care nu s-a întîmplat nimic, 
ceea ce,- firesc* a dus la oare
care somnolență I De aceea, 
poate că ar fi fost bine ca or
ganizatorii să fi știut mai din 
timp pe cine contează, să fi avut 
în vedere ca „rezervă" și alți 
atleți, pentru a nu se ajunge la 
situația de a avea șase concu
rente la înălțime, șl doar cîte 
)dou& serii la probei* de aler
gări fete,

Fiind vorba de primul con
dur* internațional d* acest fel 
89 impun* 0 serioasă analiză a 
desîfițurMl lui, pentru ca pe 
baza soncluziilor să se poată lua 

timp «*le mai eficiente mă- 
:|Wi pentru organizare* viitoa- 
ir«i ediții • acestei competiții, 
fcttf jeea c* privește partici- 
O^eiigbncurenților români cit

Convorbire cu acad. Constantin Daicoviciu,
rectorul Universității „Babeș—Bolyai“-Cluj

activă care se face metodic și 
rațional prin sport e un sti
mulent și factor mobilizator 
pentru activitatea intelectuală, 
pentru studiu.

în această înclinare, am fost 
inspirat, cred, și de realita
tea vremurilor trecute, a lu
mii antice — clasice (de care 
mă simt legat prin studiile și 
preocupările mele), lume în 
care sportul practicat pe sca
ră largă făurea nu numai 
tăria fizică, dar și fermitatea 
morală, contura caractere și 
dezvolta curajul, ascuțind tot
odată și mintea. Oaie nu sînt 
anticii cei care au exprimat 
formula ideală, etern valabilă: 
„MENS SANA IN CORPORE 
SANO"?

Să mai adaug că Banatul, al 
cărui fiu sînt, dacă este con
siderat leagănul muzicii și al 
cîntecului, poate fi socotit și 
vatra luminoasă a sportului, 
care a dat patriei sportivi de 
seamă. Deci, de pe plaiurile 
natale am adus cu mine a- 
ceste merinde îndelung hră
nitoare.

Si apoi îmi este drag spor
tul pentru că, Ia începutul 
carierei mele universitare, Clu
jul era o cetate (falnică a spor
tului românesc, care strălu
cea în culorile alb-negru ale 

și, în egală măsură, pe cea a 
atleților străini.

Andrzej Kreszinski, conducă
torul și antrenorul săritorilor cu 
prăjina din Polonia, el însuși 
fost campion al țării sale, re
marca reușita acestui concurs, 
condițiile bune de desfășurare 
a întrecerilor și promitea pen
tru anul viitor că atleții polo
nezi se vor prezenta în număr 
mai mare și la mai multe pro
be. în legătură cu aceasta cre
dem că F.R.A. va trebui să-și 
anunțe din timp intențiile și 
să facă, tot din timp, invitații 
de participare unui număr mai 
mare de atleți, din mai multe 
țări, alegînd pentru concurs o 
dată convenabilă la care să fie 
cît mai puține suprapuneri de 
alte asemenea competiții inter
naționale.

în ceea ce privește aspectul 
tehnic al întrecerilor, fără Ca re
zultatele să fi fost de o înaltă 
valoare, totuși, în ansamblu, ele 
pot da concursului calificativul 
de reușit. în această privință 
o comparație ni se pare mai 
mult decît concludentă. In ace
lași timp cu concursul nostru 
a avut loc la Madrid, în sala 
viitoarelor campionate europe
ne, o competiție la care au par
ticipat cîțiva atleți de primă 
mărime. Comparînd rezultatele 
vom vedea că la 50 mg italia
nul Ottoz, campion european 
la 110 mg. a alergat 6.8 s în 

„U"-ului. îar spre anii tine
reții, ori de cîte ori avem 
prilejul ne întoarcem privirile 
cu drag...

După acest preambul, sau 
mai bine zis, profesiune de 
credință, socot necesare une
le precizări: în Universitatea 
noastră, ca și în alte instituții 
de învățămînt superior, din 
centrele puternice universita
re, activitatea sportivă cu
noaște două aspecte: sportul 
de masă, efectuat pe linie di
dactică și sportul de perfor
manță cultivat în secțiile Clu
bului sportiv „Universitatea".

înființat în anul 1919 (deci, 
la anul împlinește 50 de ani 
de activitate meritorie în sluj
ba sportului românesc), Clu
bul sportiv Universitatea e 
cea mai veche grupare stu
dențească din țară, cu care, 
în calitate de rector și pre
ședinte de onoare, mă mîn- 
dresc.

— Se pare că servituțiile 
romantice ale unor începu
turi ce nu se pot uita, 
operează și acum, după o 
jumătate de veac, chiar și 
asupra omului de știință, 
a rectorului auster... Poate 
că ne înfățișați unele as
pecte din sportul universi
tar clujean.

timp ce Dan Hidioșanu a ob
ținut doar cu 0,1 s mai puțin ; 
Coman Agapie a realizat pe 50 
m plat același timp (5,8 s) ca 
șl cîștigătorul de la Madrid ; 
Șerban loan cu 2,08 m la înăl
țime a fost cu un singur cen
timetru în urma lui Garriga 
victorios în Spania etc. Și la 
celelalte probe similitudinea 
rezultatelor a fost evidentă !

Și apropo de această com
parație : în timp ce Șerban 
Ciochină, indiscutabil omul 
nostru nr. 1 la triplu, obținea 
la Madrid 15,93 m, în sala 
Steaua am avut plăcuta sur
priză să consemnăm alți trei ti. 
nerj atleți care bat cu insis
tență la poarta consacrării in
ternaționale : Valeria Răuț 16,01 
m, Vasile Dumitrescu 15,97 m și
Carol Corbu 15,83 m (ultimii doi 
au avut sărituri de peste 16 m 
măsurate însă de Ia locul bă
tăii). Cu alte cuvinte, prin co
respondență, Ciochină ar fi 
fost al treilea !... Consemnăm 
această situație cu satisfacția 
de a vedea că la triplu salt 
perspectiva este dintre cele 
mai bune. Nu de alta, dar ne 
gîndim că pentru a putea lua 
parte la J.O., Federația inter
națională a fixat un standard 
de 16,00 m (cerința forului nos
tru de specialitate fiind însă 
,de 16,50 m).

Dintre fete o impresie din 
nou foarte bună a produs evo
luția tinerelor Aura Petrescu 
și Sanda Angelescu.

Romeo VILARA

— Pentru a nu abuza de 
spațiul ziarului dv. am să în
cerc s-o reflect în cîteva date 
edificatoare: numărul total al 
studenților Universității cluje
ne este de 6175 tineri de am
bele sexe. Dintre aceștia 60% 
activează în mișcarea de edu
cație fizică și sport. Iar cei 
1800 de studenți ai anului I 
frecventează obligatoriu cursul 
de educație fizică, instruirea 
făcîndu-se prin grija catedrei 
de specialitate. La noi, situa
ția este avantajată de îm
prejurarea că Institutul peda
gogic de 3 ani, care a fost 
integrat în Universitate, dispu
ne de o catedră de profil, 
care prin cadrele sale oferă 
numeroși specialiști. în frun
tea lor este însuși conducă
torul acestui Institut, prorec
torul prof. Ion Ciobanu, pre
ședintele activ al Clubului 
sportiv Universitatea.

Competițiile inițiate în cu
prinsul Universității au de
venit foarte populare. Spre 
exemplu în „Cupa anilor I" și 
„Cupa Universității", se con
fruntă un mare număr de stu
denți la cele mai îndrăgite 
discipline ca: fotbal, atletism, 
baschet, handbal, volei, nata- 
ție, șah, tenis de masă, tir 
și gimnastică.

— Ni s-a povestit că 
conducerea Universității 
clujene se preocupă cons
tant de folosirea timpului 
liber al studenților și că 
„mișcarea fizică" nu se li
mitează numai la manifes
tările din stadion. Ce ne-ați 
putea spune în această 
privință ?

— în cămine, studenții dis
pun de materiale sportive de 
cameră, ca haltere ușoare și 
extensoare, iar catedra de e- 
ducație fizică difuzează pro
grame de exerciții și expune 
fotomontaje cu tematici adec
vate. Atenția ce se acordă a- 
cestui gen de educație fizică 
înregistrează rezultate cu efi
ciență certă.

— Ne permiteți să abor
dăm și un capitol care an
grenează entuziasmul ma
selor ? Atunci, vă rugăm 
să ne vorbiți ceva și des
pre sportul de performanță.

— Sportul de performanță, 
a'stfel după cum s-a mai ară
tat, își desfășoară activitatea 
în cadrul Clubului sportiv 
Universitatea Cluj, prin cele 
11 secții dintre care 10 cu 
echipe în diviziile A ale di
feritelor competiții sportive din 
țară. Excepție face numai 
handbalul feminin, care este în 
categoria secundă și nu a pu
tut promova în prima cate
gorie a țării numai dintr-un 
capriciu al regulamentului de 
promovare, deși echipa a fost 
prima clasată. Cu toate a- 
cestea, echipa are 3 compo
nente în lotul național — 
două la senioare și una la ti
neret.

— Argumentarea dv. ne 
bucură. Ea reflectă, cu a- 
devărat, nu numai pasiu
nea cu care participați la 
desfășurarea vieții sporti
ve a studenților pe care-1 
conduceți, convingerea unui 
suporter devotat, dar și o 
bună cunoaștere a regula
mentelor, a sistemelor 
competiționale.

— în disciplina d* mar*

VALERIV RĂUȚECHIPELE STEAUA Șl RAPID - LIDEREÎN CONTINUARE ÎN DIVIZIA A
înainte de a vedea situația 

în cele trei grupe de echipe 
participante la întrecerea 
din ediția 1967/1968 a divi
ziei A — cîteva amănunte de 
la două din meciurile desfășura
te duminică în cadrul etapelor 
a Vil-a și, respectiv, a VIII-a 
și de la care n-am publicat luni 
decît rezultatele.

Minerui Baia Mare — Celu
loza Brăila (m) 3—0 (8, 13, 11). 
Partida a durat mai puțin de 
o oră și a fost de scăzut nivel 
tehnic, abundentă în greșeli de 
ambele părți. Gazdele își dato- 
resc victoria superiorității în 
ceea ce privește combativitatea. 
S-au remarcat, de la învingători, 
Rău, Vaida și Cosma, iar de la 
învinși, Brandenburg și Posto- 
iaehe. Tntîlnirea a fo’t condusă 

popularitate, care este fotba
lul, echipa noastră a avut e 
comportare meritorie, fiind 
clasată în turul actualului cam
pionat la două puncte dife
rență de lider, îar echipa de 
juniori, în anul trecut, a cu
cerit campionatul national, a- 
preciată corespunzător în pu
blic.

Trebuie, de asemenea, rele
vat că echipa noastră de fot
bal din divizia A este cea 
mai tînără dintre toate for
mațiile din țară. Socot că va 
merge pe un drum ascendent 
pentru a sărbători cu cinste 
aniversarea semicentenarului, 
eveniment care va prilejui 
serbări și emulații sportive pe 
măsura celor 50 de ani îm
pliniți. Tot cu această ocazie, 
clubul va edita un volum ju
biliar.

Atletismul, această discipli
nă cu obîrșia în antichitate, 
posedă la Cluj cîteva elemente 
de valoare și recorduri de 
prestigiu, dar adeseori roadele 
muncii noastre sînt culese de 
alte cluburi, în orașele unde 
sportivii se stabilesc după 
terminarea studiilor. Sîntem 
mulțumiți, totuși, că oriunde 
se află, ei luptă pentru glo
ria sportivă a patriei, rămî- 
nîndu-ne convingerea că nu 
se pot uita culorile clubului 
vestitei ALMA MATER NA
POCENSIS.

Am relevat, la începutul con
vorbirii noastre, importanța 
covîrșitoare a sportului pen
tru sportiv. El exercită, în 
același timp, și o influență 
binefăcătoare asupra echipelor 
și a sportivilor ca grupări în
chegate. într-adevăr, emula
țiile sportive au ceva măreț 
în ele, prin lupta cavalereas
că și cinstită pentru victorie, 
procurînd satisfacții... ca și 
amărăciuni, pe care nu le ofe
ră nici un alt gen de mani
festare. Frămintă astfel psihi
cul, biciuindu-1, rafinează emo
țiile și cizelează sufletul...

Și nu numai atît! în lupta 
pentru a fi mai bun ca adver
sarul, pentru a-1 învinge, spor
tivul dovedește multă dăruire, 
frizînd eroismul și prin a- 
ceasta electrizează numărul 
mare de spectatori care tră
iesc spectacolul sportiv ca pe 
o acțiune proprie, generînd 
pasiune creatoare la toți, în 
toate domeniile vieții publice 
și particulare. Sportul, de 
orice natură ar fi, delectează, 
mobilizează. El are un rol 
educativ de masă!

Sportul e o mare școală, 
căreia i se cuvine și dragoste 
și respect.

Iată de ce, pe frontispiciul por
ții Parcului sportiv al universi
tății clujene, ctitorul acestei 
palaestra vitae, predecesorul 
meu la conducerea Universi
tății, academicianul prof. dr. 
Iuliu Hațieganu, așezase cu 
atîta înțelegere, iar noi o 
păstrăm cu sfințenie, deviza 
înțeleaptă a unui gînditor an
tic: „PRO PATRIA EST, LU- 
DERE DUM VIDEMUR", ca pe 
o realitate nedezmințită peste 
milenii, doarece, deși se pare 
că numai ne jucăm, ceea ce 
facem e pentru Patrie... — a 
încheiat convorbirea, ilustrul 
om de știință și rector al Uni
versității din Cluj.

V. FIROIU

Boxerii participant la „Cri
teriul tineretului" își vor dis
puta astă-seară finalele. Au 
rămas în întrecere 22 de ti
neri, care s-au dovedit a fi 
cei mai valoroși pugiliști ai 
turneului. După disputele dîrze 
furnizate de ei în primele două 
reuniuni, este de așteptat ca 
finalele din seara aceasta să 
ofere miilor de spectatori pre- 
zenți în tribunele sălii Floreas
ca meciuri dinamice și de un 
nivel tehnic superior.

La ora 19 va răsuna prima 
bătaie de gong. Vor urca, rînd 
pe rînd, treptele ringului, ur
mătoarele „perechi" : semimus- 
că: M. Aurel (Steaua) — M. 
Lumezear.u (Steaua) ; muscă : 
Pascale Iuga (C.F.A. Brăila) — 
Francisc Molnar (Tractorul 
Brașov) ; cocoș : Pavel Nedelcea 
(Dinamo) — Ion Petre (Voința); 
pană: Paul Dobrescu (Progre
sul Brăila) — Gheorghe Drugă 
(Tractorul Brașov) ; semiușoară: 
Calistrat Cuțov (Dlnamo) — 

bine de arbitrii clujeni M. Her- 
ța și N, Bucșe.

T. TOHATAN 
corespondent principal

Drapelul roșu Sibiu — Rapid 
București (f) 0-3 (—9, —8, —8), 
după 72 de minute de joc, în 
care sibienceie au ținut, deseori, 
pasul cu feroviarele, aceasta, 
desigur, în mare parte, ca ur
mare a oboselii bucureștencelor, 
încă nerefăcute după eforturile 
depuse în cele două partide (10 
seturi) susținute joi și vineri 
cu voleibalistele japoneze. Supe
rioritatea experienței oaspete- 
lor și-a spus insă clar cuvîntul 
în t’inalurile seturilor. De la 
Rapid s-au evidențiat Tudora, 
Todorovschj și Baga. Cele mai 
eficace de la Drapelul roșu — 
Fleșeriu, Lutsch și Stoica. Bun 
— arbitrajul prestat de V. Chio- 
reanu (Cluj), secundat de Gh. 
Borghida (Timișoara).

I. BOȚOCAN — eorcsp.

PE LUCIUL GHEȚII
AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE

FINALE PENTRU „CUPA 
ROMÂNIEI" LA PATINAJ 

ARTISTIC
După consumarea întreceri

lor preliminare pentru prima 
ediție a „Cupei României", de 
ieri, în Capitală, se întrec fi- 
naliștii competiției. Pe gheața 
patinoarului Floreasca s-au 
prezentat competitori din Bucu
rești și provincie, care aspiră 
Ia primele locuri in cele două 
categorii — juniori mari și se
niori.

în prima zi a întrecerilor fi
nale, începute ieri dimineață, 
juniorii s-au întrecut în proba 
figurilor obligatorii. După e- 
fectuarea celor 6 desene pe 
gheață, arbitrii au fixat urmă
toarea ordine în clasamente : 
JUNIORI Băieți: 1. Mihai Po
pescu (Constructorul) 206,7 p;
2. Dezideriu Czeisner (Petrolul 
Brașov) 194,2 p; 3. AtanaSie 
Bulete (Școala sportivă nr. 2) 
166,7 p. Fete : 1. Constanța Io- 
nescu (Constructorul) 242,6 p; 
2. Mariana Ionel (Școala spor
tivă nr. 2) 219,8 p; 3. Leliția 
Păcuraru (Dinamo) 215,9 p.

Concurenții mai au de sus
ținut cîte 2 sărituri obligato
rii și o piruetă, completînd 
la 9 numărul figurilor impuse, 
Azi dimineață, concursul con
tinuă. Intră în întrecere și se
niorii, tot la figuri obligatorii. 
Mîine, în ultima zi a compe
tiției, toți concurenții se pre
zintă la proba de figuri libere, 
UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR

Un grup de 30 de patinatori 
începători, din cadrul Școlii

Tudor Miron (Voința) ; ușoară : 
Gheorghe Ene (Dinamo) — Va
leriu Prodan (Metalul Buc.); 
semimijlocie : Victor Silberman 
(Steaua) — Alexandru Popa 
(C.S.M. Cluj) ; mijlocie ușoară: 
Constantin Cocîrlea (Dinamo) — 
Gheorghe Călin (Dlnamo) ; mij
locie : Alee Năstac (C.S.O. Ga
lați) — Tudor Ivan (Progresul); 
semigrea: Petre Pîrvu (Energia 
Cîmpina) — Anghel Iancu 
(Steaua) ; grea : Ion Sănătescu 
(Dinamo Craiova) — Vasile Le- 
hăduș (C.S.O. Galați).

RAPID — POLONIA 6—2
Aseară s-a disputat în sala Giu- 

leștl întîlnirea dintre echipele fe
roviare Rapid și Polonia Varșo
via. Prezentîndu-se foarte bine 
din punct de vedere fizic, rapi- 
diștii au obținut victoria cu sco
rul de 6—2, o impresie bună 
lăsînd îndeosebi Ispas, Streche și 
Gologan, ultimul reușind să-și 
pună adversarul de cinci ori k.d. 
Oaspeții au opus o rezistență 
slabă, patru dintre el pierzînd 
înainte de limită. Rezultatele teh
nice : șt. Constantin (R.) b.p. 
Witkowski ; St. Ispas (R.) b.ab. 
III Bukowski ; I. Streche (R.) 
b.ab. I Kulpanovski ; Gh. Golo
gan (R.) b.ab. III Wroblewski ; C. 
Stanciu (R.) b.p Gawroriski; N. 
Tudor (R.) b.ab. II Maliszewski ; 
Kurek (P.) b.p, Dobre ; skoczez 
b.k.o. N. Motoc.

Miercuri, de la ora 18, în sala 
Floreasca este programat meciul 
revanșă.

Și acum, iată cum se prezintă 
situația în clasamentele divi
ziei A după jocurile disputate 
sîmbătă 24 și duminică 25 fe
bruarie :

MASCULIN 
SERIA I

1. Steaua București 7 7 0 21: 5 14
2. Dinamo București 7 6 1 19: 7 13
3. Viitorul Bacău 7 4 3 15:13 11
4. Petrolul Ploiești 7 2 5 8:18 9
5. I.C.F. București 7 1 C 10:18 8
6. Alumina Oradea 7 16 7:19 8

Verificări in vederea
PIATRA NEAMȚ (prin tele

fon). — In scopul verificării 
pregătirii desfășurate pentru re
turul întrecerii din cadrul divi
ziei B, care începe duminică 
3 martie, la Piatra Neamț a fost 
organizată și a avut loc, în zilele 
de 24 și 25 februarie, o competi
ție feminină dotată cu „Cupa 
Ceahlăul". La turneul respectiv 
au luat parte patru echipe, și 
anume : Ceahlăul Piatra Neamț, 
Universitatea Tasi. Voința Mier-

sportive din Brașov, s-au pre
gătit sub îndrumarea profeso
rului Carol Hertl, timp de 2 
luni, pentru prima lor probă 
oficială de concur*. Aceasta a 
avut loc zilele trecute, între
cerea fiind dotată cu «Cupa 
Școlii sportive".

Trecînd cu succes emoțiile 
„examenului", o serie întrea
gă de patinatori și patinatoare 
au dovedit reale aptitudini 
pentru un progres viitor. La 
băieți, pe primele locuri s-au 
clasat în ordine i 1. Dorin Io- 
nașcu 10,1 p; 2. Kissgyorgy
Csaba 9,1 p; 3. Florin Gazdău 
7,9 p. La categoria fetelor, cela 
mai bune evoluții au fost ofe
rite de Anemarie Modiga cu 
11,5 p șl Alina Nagy cu 10,9 p.

ÎNTRECERILE PENTRU „CUPA 
CONSTRUCTORUL»

între 1—3 martie se desfă
șoară la patinoarul Floreasca 
întrecerile pentru „Cupa Con
structorul" rezervată patinate-: 
rilor din secțiile bucureștene, 
care nu au luat parte Ia com
petițiile cu «aracter republican, 
întrecerile se desfășoară la 
patru categorii de vîrstă, Intre 
7 șl 12 ani.

ÎNTRECEREA 

TINERILOR 
BUCUREȘTENI

Duminică dimineața, în trei 
săli din Capitală (la Dinamo, 
Rapid și Progresul), s-a des
fășurat etapa a IV-a a campio
natului orășenesc de lupte pe 
echipe — tineret — la greco-ro- 
mane și libere. Rezultatele re
uniunilor au fost cele așteptate : 
favoritele și-au adjudecat victo
ria Ia scoruri concludente.

DINAMO — METALUL 
15‘/a—24% (la libere) și 27%-12% 
(la greco-romane). Clubul Dina
mo a asigurat întrecerilor un 
cadru organizatoric corespunză
tor. S-au evidențiat, prin dirze- 
nia cu care au abordat meciurile, 
următoarele perechi : Gremia— 
Gheorghe, Cireașă—Văduva (li
bere), Mogildea—Răduț, Troscot 
—Panait și Hotăran—Iorgu (gre
co-romane).

La Progresul, ambele forma
ții au evoluat slab: Steaua la 
libere și Progresul la greco-ro
mane. Scor: PROGRESUL - 
STEAUA 32-8 (libere) și 9—31 
(greco-romane). In Giulești, ra- 
pidiștii, cu un plus de experien
ță, i-au întrecut categoric pe ti
nerii de la Școala sportivă Ener
gia, 33—-7 (libere) și 35—5 (gre
co-romane).

SERIA A II-A
1. Rapid București
2. Minerul B. Mare
3. Pollt. Galați
4. Farul C-ța
5. Celuloza Brăila
6. Tractorul Brașov

FEMININ
1. Rapid București
2. Dlnamo București
3. Penicilina Iași
4. C.S.M. Sibiu
5. Farul c-ța
6. C.P. București
7. Univ. Cluj
8. Univ. Craiova
9. Drap. roșu Sibiu

10. Medicina Buc.

7 7 0 21: 5 14
7 3 4 10:14 10
5 4 1 14: 5 9
7 2 5 8:19 9
6 2 4 9:12 8
615 8:15 7

8 8 o 24: 1 16
8 8 0 24: 2 16
8 5 3 17:10 13
853 19:14 13
844 16:17 12
8 4 4 13 19 12
826 12:20 10
826 7:20 10
8 17 7:21 9
8 17 6:21 9

returului la „B"
curea Ciuc și I.C.F. București. 
Trofeul a fost cîștigat de I.C.F., 
prima în clasament, succedată, 
în ordine, de Ceahlăul, Voința și 
Universitatea, în urma rezulta
telor : I.C.F. — Ceahlăul 3—1,
I.C.F.  — Voința 3-1, I.C.F. - 
Universitatea 3—1 ; Ceahlăul — 
Voința 3—0, Ceahlăul — Univer
sitatea 3—1, Voința — Univer
sitatea 3—0.

O. NFMTFANU - (WMpl
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De vorbă cu antrenorul Ion Bălănescu

Din Timișoara am primit primele ecouri 
la ancheta noastrâ internațională

CE LOC OCUPĂ EDUCAȚIA FIZICA 
ÎN ȘCOLILE DIN ȚARA DV.?

Echipa Progresul a evoluat 
duminică tn Iugoslavia, In loca
litatea Zrenianln, unde a Intîl- 
nit formația locală Proleter, 
care activează th campionatul 
primei categorii. Victoria a 
venit gazdelor cu 1—0.

re-

•’ Mal multe „variante*4 pentru postul de fundaș dreapta
• Dobrin — „piesă tactică4* în jocul echipei noastre 

dejuca intențiile adversarului.
® „Dorim să confirmăm presa bună pe care am avut-o 

în toamnă**

va

I

MECIURI 
AMICALE

A.S. CUGIR — INDUSTRIA 
SÎRMEI C. TURZII 3—1 (l—1). 
Autorii golurilor: Pașcanu 
(min. 20 și 80 din 11 m), Gher- 
gheli (min. 89), respectiv. Sardl 
(min. 7). (M. Vîlceanu).

METALUL HUNEDOARA — 
EI ECTROPUTERE CRAIOVA 
1—1 (1—1). Golurile au fost 
marcate de Popescu (miți. 1) 
pentru Electroputere și Popa 
(min. 89, autogol) pentru Me
talul. (V. Albu).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
FIECTRONICA OBOR BUCU- 
REȘTI 0—-1 (0—1). Unicul goi 
a fost realizat de Ion Con
stantin (min. 14). (D. Gruia).

OLIMPIA ORADEA—STEAUA 
ROȘIE SALONTA 3—0 (2—0). 
Au înscris: Sacacl III (min. 
22 și 80) și Petrică (min. 55).' 
(Ilie Ghișa).

CRIȘUL ORADEA — MEDI
CINA CLUJ 1—0 (0—0). Gră- 
denii au evoluat slab. Singu
rul go) a fost Înscris de Kun I 
(min. 70). (V. Sere).

PROGRESUL BRAILA —ME
TALUL BUZĂU 0—0. Jocul a 
fost mai frumos în repriza a 
doua, însă s-a ratat mult. 
(D. Hristache).

OLIMPIA GIURGIU — 
OLTENIȚA 4—2 (3—1).
marcat: Angelescu (min. 80 
și 39), Storobăneanu (min. 43), 
Gojocaru (min. 81), respectiv 
Baltag (min. 15), Ghegheli 
(min. 57). (T. Barbălată).

DUNĂREA GIURGIU — VIS- 
COFIL BUCUREȘTI 2—1 (2—0). 
Autorii golurilor i State (min. 
19 și 35) pentru Dunărea, Ma
rin (min. 90) pentru Viscolii. 
(B. Traian).

S.N.
Au

Trei infrîngeri, un rezultat 
de egalitate — iată bilanțul 
cu care s-a înapoiat F. C. Ar
geș din turneul (de patru par
tide) întreprins in R. D. Ger
mană între 14 și 21 februa
rie i un bilanț cu atît mai su
părător cu cît aparține unei 
formații cu aspirații la titlul 
de campioană. Și nu este de 
ignorat nici amănuntul că doi 
din partenerii de întrecere, 
Dynamo Berlin și Dynamo 
Schwerin, activează în liga 
secundă.

Avem 
Complete 
scorurile 
și pe... antrenorul Ion Bălă
nescu care, intuind insatisfac
ția provocată de echipa pe 
care o pregătește, împreună 
cu Eugen Mladin, se simte da
tor cu unele explicații.

— In toate cele patru par
tide — deschidem noi dialo
gul — ați „stat bine" la pau
ză. La două dintre ele ați 
avut și conducerea. Să ne ex
plicăm Insuccesele mai 
prin scăderi la capitolul 
gătire fizică 1

— Nu, hotărît nu, deși 
rențele ar conduce la această 
concluzie. Evoluțiile mai slabe 
din partea a doua a meciuri
lor se datoresc, în principal, 
faptului că, în dorința de a 
verifica întreg lotul, am efec
tuat numeroase schimbări, in- 
troducînd în formație jucători 
de rezervă. Procedînd astfel 
nu am putut evita niște în
frângeri, dar am reușit o bună 
verificare a tuturor celor 18 
jucători care au efectuat de
plasarea. Și, dacă ne gîndim 
bine, acesta este scopul prin-

In față rezultatele 
ale turneului (cu 

finale șl la repriză)

mult 
pre-

apa-

cipal al oricărui turneu cu ca
racter de pregătire.

— S-a conturat, deci, 11-le 
pentru retur...

— In linii mari, da. Cău
tăm un înlocuitor pentru Ioa- 
chim Popescu care, deocam
dată, n-a fost recuperat pen
tru fotbal. In turneu, pentru 
postul de fundaș dreapta am 
încercat pe Ioniță și pe Cio
lan, acesta din urmă un ju
nior din pepinieră proprie, de
osebit de dotat, care nu s-a 
intimidat de loc de faima lui 
Vogel, de la F. C. Karl Marx 
Stadt, ținîndu-1 la respect o 
repriză întreagă. Nu ne-am 
decis încă pe cine vom titu
lariza în acest post. Mai este 
posibilă o „variantă" cu 
ciulete, folosit în turneu, 
mare eficiență, pe post 
fundaș central dreapta...

— ...locul inamovibil al 
Barbu.

— Dar care s-ar putea 
acuze oboseală după lungul 
turneu din Brazilia. Și, în a- 
ceastă situație, va reintra ceva 
mai tîrziu. Ca și Coman, de 
altfel...

— Un singur post descope
rit, dar care antrenează, se 
pare, mai multe modificări. 
Spuneți-mi, de pildă, în ca
zul în care Ioniță va întruni 
mai multe sufragii pentru pos
tul de fundaș dreapta, cum va 
arăta lfnla mijlocașilor ?

— Prepurgel—Olteanu ; este 
o formulă destul de omogenă 
pe care am mai utilizat-o cu 
bun randament în cîteva me
ciuri.

— Referitor la capitolul tac
tică i veți prezenta ceva nou-

Pă- 
cu 
de

lui

să

'Antrenamentele continuă. Paralel cu meciurile 
amicale, la echipe se lucrează intens pentru 
pregătirea fizică a jucătorilor. Colaboratorul 
nostru N. Tokacek a surprins pe peliculă un 

aspect de la antrenamentul echipei T.U.G. 
București din campionatul juniorilor

tați în retur ?
— în mare, vom păstra ide- 

ea de joc folosită în toamnă. 
Mici corective vom aduce doar 
jocului lui Dobrin, și aceasta 
în dorința de a contracara e- 
ventualele intenții ale adver
sarilor noștri, mereu intere
sați în a neutraliza această 
importantă „piesă tactică" la 
F. C. Argeș.

— Așadar, pe plan tactic 
căutați mereu elemente inova
toare iar din punct de vedere 
al pregătirii fizice, spuneați la 
început, formația a răspuns so
licitărilor. Ne-ar interesa cum 
se prezintă echipa la ceilalți 
factori — tehnic, psihic — ai 
jocului ?

— Chiar dacă nu ați fi adus 
vorba despre acestea, aș fi 
ținut eu să vă spun cite ceva, 
întrucît confruntarea cu fot
baliștii din R. D. Germană 
mi-a întărit pe deplin unele 
constatări mai vechi. în pri
vința tehnicii, de exemplu, 
toate echipele cu care am ju
cat ne-au fost inferioare, sub 
acest aspect probînd cunoș
tințe tehnice oarecum rudi
mentare. Numai că puținul pe 
care-1 știu îl aplică cu maxi
mum de seriozitate pe întrea
ga durată a partidei. Cei pen
tru care tehnica nu mai are 
nici un fel de secrete, mă 
refer la Dobrin, la Dumitriu II, 
Ivansuc, etc., alunecă des pe 
panta „numerelor personale", 
atît de dăunătoare. Cam la lei 
se prezintă lucrurile și cînd 
ne referim la factorul psihic, 
în loc să lupte timp de 90 de 
minute din proprie convinge
re, jucătorii noștri apasă pe 
accelerator numai sub impul
suri exterioare (indicații de pe 
margine, făcute pe un ton mai 
energic), toate acestea expli- 
cînd, în ultimă analiză, incon
stanța în comportare.

— Cum vedeți rezolvarea ?
— Sistînd, o dată pentru 

totdeauna, orice tendință de 
cocoloșire a lipsurilor, de 
imixtiune în treburile noastre, 
ale antrenorilor. în ceea ce 
ne privește, rămîne doar să 
găsim metodele pedagogice 
cele mai adecvate.

— Ce ne puteți spune pen
tru retur ?

— Că dorim din tot sufle
tul să confirmăm presa bună 
pe care am avut-o în toam-

G. NICOLAESCU

g
ECUSONUL ȘCOLII

Cîteva litere cusute cu dibă
cie și încadrate, de un chenar 
auriu pe o bucată de stofă : așa 
arată ecusonul școlii generale 
nr. 30 din cartierul bucureștean 
Tei, pe care-1 poartă cu mîn- 
drie școlarii pe echipamentul 
lor sportiv. Aici sportul este un 
bun prieten al tuturor — elevi 
șl profesori.

„Școala noastră nu a împlinit 
nici cinci ani de existență, ne 
spune tov. director-adjunct, Cor
nel Stănescu. Cînd am intrat in 
ea, nu aveam nici un fel de 
bază sportivă. Acum, aș putea 
spune, nu ne lipsește nimic. Mi- 
crostadionul din curte cuprinde 
terenuri de fotbal, de volei, de 
handbal, amenajate din fondu
rile școlii, prin muncă voluntară 
și cu sprijinul comitetului de 
părinți. Au mai fost amenajate 
două săli de sport pentru sezo
nul rece ; ne-am procurat mate
rialele și echipamentul strict 
trebuincioase, pe care fetele au 
cusut, fa orele de „Mîini înde- 
mînatice", ecusonul școlii. Dacă 
ați ști ce mult înseamnă pentru 
copii această emblemă I

Pentru un privitor oarecare, 
însemnul aplicat pe tricoul unui 
sportiv este doar un banal mij
loc de diferențiere a concuren,'.- 
lor. Pentru tînărul chemat să re
prezinte colectivitatea din care 
face parte, el constituie însă re
sortul entuziasmului, imboldul 
la mobilizarea tuturor energiilor, 
apa vie generatoare de noi pu
teri. Pentru elevii noștri — în
drăgostiți da sport — ecusonul 
brodat pe echipament consti
tuie și un îndemn la obținerea 
unor rezultate buna la învăță^ 
tură. Mulți dintre cei care stă
teau mai slab la acest capitol au 
fost determinați tă Studieze eu 
sîrg pentru îndreptarea situația^ 
altfel, riscau să facă sport nu
mai în ora de educație fizică, ti 
nu participe la emoționantul 
moment de la sfirșitul eantpioj 
natelor inter-clase l inmtnarea

tricourilor de campioni 
sonul școlii".

Intrăm, pentru cîteva 
te în sălile de sport. Sint pline. 
Au ore profesoarele Ana Bucur 
și Ilinca Rizea. Copiii execută 
cu siguranță exerciții de gim
nastică sub privirile atente ale 
acestora.

„Nu numai profesorii de edu
cație fizică sint îndrăgostiți de 
meseria lor — continuă tov 
Stănescu, după ce părăsim să
lile. Sportul ne interesează pe 
toți".

Intr-adevăr, pasiunea pentru 
sport este generală în Școala 
nr. 30. Astfel, profesorul de ma
tematică T. Sirbu, este... antre
nor voluntar al echipei de fotbal 
a clasei la care este diriginte, 
însuși directorul adjunct — fost 
jucător de baschet — poate fi 
văzut adesea printre elevi, căro
ra le împărtășește din expe
riența sa, Ie insuflă dragoste 
față de culorile școlii. Profeso
rul de chimie, Gh. Iancu, este 
mereu printre sportivi, ca și în
vățătorul Grigore Lăngescu...

După ce am continuat itinera- 
riul prin laborator (unde am no
tat prezența unui aparat de fil
mat, a cîtorva filme și diafil- 
me cu subiect sportiv), prin ate
liere și pe la „Colțul sportului", 
care cuprinde fotomontaje din 
timpul desfășurării competiți
ilor sportive, după ce am admi
rat măiestria cu care mîinile 
harnicelor fete au inserat nu
mele școlii pe tricouri, le-am as
cultat pe tinerele profesoare de 
educație fizică.

„Fotbalul este marea pasiune 
e școlarilor noștri. Cit de mult 
ti stimulează pe copii I Ca să fie 
iidmis fa echipa clasei, elevul 
trebuia să aibă numai note

jprâmul campionat l-am or
ganizat fa 1966, cu îl de echi
pe, Au fost atribuite atunci cîș- 
tigătorilor, fa cadru festiv, tri- -----j.-------------- * -,rscum

I BO»-

cu ecu-

momen-

tru, fostul internațional Petre 
Steinbach, care le-a vorbit apoi 
băieților despre activitatea sa. 
Și amil acesta deschiderea s-a 
făcut în cadru festiv..."

„Avînd în vedere caracterul 
stimulativ al competițiilor spor
tive, ne-am gîndit (de fapt, a 
fost și dorința elevilor) să or
ganizăm asemenea întreceri și la 
alte discipline: handbal, bas
chet, gimnastică, atletism. Pen
tru ultimele două am făcut pro
pagandă cu ajutorul filmului și 
sperăm să avem succese asemă
nătoare"...

Din carnetul de însemnări nu 
lipsesc o serie de succese ale 
școlarilor de aici în competițiile 
locale de fotbal, handbal și
gimnastică. Deși este tînără, I 
fără o tradiție consolidată, Școa- ■

I
I
I
I
I
I
I

la nr. 30 se numără printre șco- . 
iile fruntașe la capitolul sport. I 
Notăm și numele cîtorva elevi: 
Măria Gurgu, Gh. Scupra. Gh. | 
Traciuc, C. Condrea, E. Vecer- | 
dea, care, prin rezultatele ob-
ținute în sport și la Învățătură, I 
fac cinste ecusonului.

Aurelian BREBEANU I

Azi, ultima zi
De la introducerea extrage

rilor duble la PRONOEXPRES, 
această formulă tehnică a fost 
apreciată de către participanți, 
dovada cea mai grăitoare fiind 
fondurile de premii înregistrate 
concurs de concurs.

în același timp, și premiile 
au Înregistrat o creștere substan
țială la ambele extrageri. Ast
fel, la concursul nr. 1 din 3 ia
nuarie au fost înregistrate : un 
premiu de 95.285 lei (extragerea 
I) și unul de 40.579 lei (extra
gerea a Il-a), la concursul nr. 3 
din 17 ianuarie 1968 : un premiu 
de 68.676 lei (extragerea I) și 
48.912 lei (extragerea a Il-a),

TRIPTICUL
PROBLEMELOR

NOASTRE:
Climat favorabil; 2. Condiții 

de lucru; 3. Cadre 
de specialitate

fiAncheta privind educația 
zică în școlile altor țări m-a 
interesat mult și o discuție pe 
marginea ei mi se pare foarte 
utilă. îmi voi expune părerea 
referitoare la situația din școlile 
noastre atît prin prisma funcției 
de profesor de specialitate, ca și 
prin aceea de fost director al 
unei Școli medii tehnice de 
cultură fizică.

Pentru ca educația fizică să-și 
îndeplinească în întregime mul
tiplele sarcini trebuie să i se 
asigure : 1. Un climat favorabil; 
2. Condiții bune de lucru (bază 
materială, echipament); 3. Ca
dre de specialitate pasionate și 
pricepute.

La noi în țară — cu regret o 
spun — mai dăinuie, încă, în 
rîndul părinților și chiar prin
tre cadrele didactice concepția 
că educația fizică și sportul ar 
sustrage pe elevi de la învăță
tură. Pentru combaterea acestei 
concepții trebuie să se lupte 
prin toate mijloacele. Presa, ra
dioul și televiziunea au un rol 
major în lămurirea maselor — 
de la părinți și pînă la cadre di
dactice — asupra importantului 
aport pe care îl are educația 
fizică în întărirea sănătății co
piilor, în formarea unor oameni 
multilateral dezvoltați.

Copiii trebuie atrași spre 
practicarea mișcării și a exer
cițiului fizic de la o vîrstă cît 
mai fragedă. Pentru a reuși 
aceasta este, însă, nevoie de 
condiții materiale adecvate pen
tru desfășurarea educației fi
zice. Baza materială deficitară 
este o cauză esențială, care face 
ca ^Jucația fizică să nu se ri
dice la nivelul pe care-1 dorim 
și Ia care ar trebui să fie. Am 
vizitat o serie de țări și am 
văzut că pe lingă fiecare școală, 
fie din mediu urban fie din cel 
rural, s-au construit săli și te
renuri de sport.

în ceea ce privește problema 
cadrelor, aș ține să subliniez, 
în primul rînd, faptul că indi
ferent de condițiile de lucru, 
pasiunea profesorului pentru 
meseria aleasă este un factor 
hotărâtor în rezultatele care îi 
vor încununa activitatea. Con
ducerea procesului instructiv- 
educativ nu este ușoară, deoa
rece multiplele sarcini care de
curg din acest proces cer pro
fesorului de specialitate să cu
noască cele mai moderne me
tode de lucru, să folosească cu

pricepere exercițiile fizice ți- 
nînd seama de particularitățile 
de vîrstă ale elevilor, să for
meze un tineret cu o înaltă 
ținută morală.

Dar chiar în pregătirea cadre
lor didactice este necesar să se 
producă o schimbare. Profesorul 
trebuie să fie pregătit să in
struiască elevii în mai multe 
ramuri sportive, ori aceasta în
seamnă ca el să renunțe, în ca
drul școlii, la specializarea pe 
care și-a însușit-o ca student al 
Institutului de cultură fizică.

în legătură cu pregătirea ele
vilor, aș propune ca elevii care 
nu pot fi cuprinși în speciali
zare să fie îndrumați de pro
fesorul de educație fizică spre 
școlile sportive. Aceste școli pot 
aduce o contribuție importantă 
în progresul sportului de per
formanță și ar fi bine, cred, ca 
ele să-și orienteze preocupările 
spre sporturile individuale (o- 
limpice). Evident, acolo unde e- 
xistă o tradiție bine statornicită 
a jocurilor sportive, unde există 
condițiile necesare pentru prac
ticarea lor, acestea nu vor fi 
ocolite.

Pe timpul cînd funcționau 
S.M.T.C.F.-urile, o bună parte 
din componenții loturilor na
ționale erau elevii acestor uni
tăți . de învățămînt. (Nu înțeleg 
nici acum de ce s-a renunțat la 
un lucru care a dat rezultate 
bune ?).

Directorii actualelor licee 
program de educație fizică 
trebui să fie profesori din
ceastă specialitate. La Liceul 
nr. 4 din Timișoara, de exemplu, 
liceu cu tradiție în sportul ro
mânesc, s-au perindat la con
ducerea lui nu maj puțin de 
cinci-șase directori, dar nici 
unul de specialitate. Ar mai fi 
de dorit ca aceste unități de 
învățămînt să aibă regim de 
cămin, prevăzîndu-se totodată 
o alocație pentru hrană cores
punzătoare efortului depus 
elevi.

cu 
ar 
a-

de

Conf. univ.
Cornel IOVANESCU

de educație fizică 
la Universitatea 

din Timișoara

șeful catedrei 
și sport de

MAI MULTE 
LECȚII

DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ!

Ancheta realizată de ziarul 
de specialitate cu privire la 
educația fizică școlară din 
mai multe țări a fost urmă
rită, cred, cu multă atenție 
de factorii interesați. Mă re
fer la profesorii de educație 
fizică, la celelalte cadre di
dactice, Ia Ministerul învăță- 
mîntului și C.N.E.F.S.

Am citit cu atenție artlce- 
lele publicate, ajungînd Ia 
concluzia că și în țara noastră 
trebuie să se acorde educa* 
tiel fizice importanța cuveni
tă pentru ca ea să-și îndepli
nească în întregime sarcinile 
pe care le are. Dintre multi
plele sarcini mă vei referi 
doar la una i ÎNTĂRIREA 
SĂNĂTĂȚII.

Trebuie să avem un peper 
sănătos șl aceasta nu numai 
pentru ca să contribuie din 
plin la propășirea tării noas
tre, dar șl pentru că sănăta
tea constituie principala con
diție a unei vieți fericite. 
Cum asigurăm sănătatea noi
lor, generații ? Pentru a rea
liza acest deziderat consider 
că trebuie să întrunim, neapă
rat, doi factori primordiali: 
BAZA MATERIALĂ și PRO
FESORI DE SPECIALITATE.

Cînd spun bază materială 
mă refer atît la spațiul în aer 
liber, cît și la cel acoperit. 
S-au construit în ultimii 10—15 
ani foarte multe școli noi, dar 
puține dintre ele au și săli 
de gimnastică. Din motive de 
economiei Nu sînt specialist 
în construcții, dar, după cîte 
am aflat, ® sală de sport de 
pe lîngă o școală nouă ar 
costa cincl-șase sute ________
Iei, sumă care este cu puțin 
mai mare deeît cea cheltuită, 
de obicei, pentru aleile asfal
tate din jurul școlilor, pentru 
spatiile verzi și rondurile de 
flori.

O altă situație nefirească l 
Liceul nr. 2 din Timișoara nu 
are nici curte de recreație, Iar 
policlinica orașului dispune de 
un spațiu Imens nefslosit 11 
Secolul nostru este caracteri
zat de o viață trepidantă. Nu 
trebuie, oare, să creăm posi
bilități de relaxare prin sport 
pentru copiii noștri ? Pentru 
ca acestă relaxare să fie mai 
eficientă ar fi de dorit să se 
prevadă mai multe lecții de 
educație fizică. Necesitatea 
activității fizice se resimte șl 
Ia elevii mai mici, așa fncît 
educația fizică ar putea fi in
clusă în program chiar de Ia 
clasa I, cu două lecții pe săp- 
tămină, plus alte două de 
activități sportive.

O condiție esențială pentru 
a asigura o dezvoltare cores
punzătoare educației fizice în 
școli o constituie schimbarea 
mentalității unor cadre di
dactice care consideră 
sportul sustrage copilul de 
obligațiile lui școlare.

Cînd baza materială Va 
asigurată, cînd prsfeserii 
specialitate vor munci cu pa
siune, cînd celelalte cadre di
dactice vor înțelege menirea 
educației fizice, atunci sportul 
școlar își va putea realiza cu 
succes sarcinile care-1 stau în 
față.

prof. Constantin LACHE 
director adjunct al Liceului 
cu program de educație fizică 

din Timișoara

de mii de

eă 
la

fi 
de

Lotul feminin ne promite 
surprize plăcute; le așteptăm!

Convorbire cu antrenorul NlCOLAE COVACI

In cadrul pregătirilor pentru re
luarea activității competiționale și 
participării la viitoarele competiții 
internaționale, un grup de gimnaste 
din lotul național s-a aflat o perioa- 

la Brașov. Am avut o convorbire 
unul din antrenorii care au înso- 
pe gimnaste, NlCOLAE COVACI, 
care l-am solicitat să ne răspun- 
la cîteva întrebări :

— ÎN CE STADIU SE AFLA PRE
GĂTIREA GIMNASTELOR CU CARE 
AȚI LUCRAT ?

— După cum știți, ne-am deplasat 
la Brașov pentru a continua pregăti
rea începută de gimnaste încă din 
luna ianuarie, la cluburile lor. Din 
mica noastră delegație au făcut par
te gimnaste îndreptățite să aspire în 
acest an la tricourile echipei națio
nale : Elena Ceampelea, Rozalia Fl- 
llpescu, Lucia Chiriță, Rodica Apă- 
teanu, Olga ștefan, Rodica Cheșa, 
Maria Andrioale, Claudia Pandeles- 
cu, Elena Călin și Mariana Bozolan.

Pe noi. antrenorii, ne-au preocupat 
îndeosebi perfecționarea legărilor șl 
mișcărilor de la exercițiile impuse, 
retușarea (îmbunătățirea) exercițiilor 
libere, la toate aparatele. Unele gim
naste au modificat mai mult, altele 
mal puțin, dar toate cu scopul ca 
în acest an gimnastele din lot să se 
prezinte, atît în concursurile interne 
cît și în cele internaționale, cu 
exerciții care să se situeze din punct 
de vedere al conținutului și concep
ției la un mal ridicat nivel. Fi
rește, sperăm — deopotrivă — ca și 
execuția să fie la înălțimea exigen
țelor mereu sporite impuse de pro
gresul impetuos al gimnasticii pe plan 
mondial.

— CE ANUME MODIFICĂRI AU 
FOST OPERATE ÎN EXERCIȚIILE 
GIMNASTELOR FRUNTAȘE ? NU 
CREDEȚI CA INTRODUCEREA 
UNOR ELEMENTE SAU LEGĂRI 
NOI AR PUTEA INFLUENȚA NE
GATIV COMPORTAREA SPORTIVE
LOR ?

— să mă refer, mai întîi, la ceea 
ce am făcut. Toate gimnastele și-au 
îngreuiat considerabil exercițiile, 
fapt pe care-1 consider pozitiv, o 
bună execuție asigurând o bună no

tare pe plan internațional. Rozalia 
Filipescu, de pildă, șl-a schimbat 
mult exercițiul la bîrnă, ea stăpînind 
deja numeroase elemente de dificul
tate la acest aparat. Săriturile șl 
paralelele, care ne-au dat atîtea bă
tăi de cap în meciurile cu R.D. Ger
mană și Franța din toamna anului 
trecut, au fost în eentrul atenției 
noastre. Toate gimnastele și-au în
sușit un repertoriu nou de sărituri, 
variate, originale. Ceampelea șl Chi
riță — stînd echer, Filipescu — roată 
laterală cu întoarcere 3/4, iar Apă- 
teanu pregătește o săritură nouă : 
stînd pe mîini cu întoarcere 360 gra
de ; la paralele toate gimnastele și-au 
îmbunătățit coborârea, care este 
acum mult mal dificilă (de regulă 
cu întoarcere).

în ceea ce privește utilitatea, pen
tru această perioadă, a modificărilor 
operate în exercițiile liber alese cu 
care gimnastele vor concura în acest 
an, problema comportă, într-adevăr, 
un oarecare risc. Dar, nu e mal pu
țin adevărat, tot un risc era și pre
zentarea în competiții internaționale 
cu exerciții care nu se ridicau la un 
nivel acceptabil din punct de vedere 
al conținutului și compoziției. între 
aceste două riscuri, l-am ales pe cel 
dinții șt cred că alegerea a fost in
spirată. îmi întemeiez afirmația pe 
modul in care fetele au recepționat 
schimbările survenite, toate trecînd 
cu bine acest examen șl am speran
ța că ele se vor prezenta bine șl la 
primele întreceri ale anului, fixate 
chiar pentru luna viitoare.

— CUM V-A CONTINUA PREGA- 
TIREA ?

— împreună cu Emilia Liță și Vic
tor Clbi ne vom ocupa mal departe 
de gimnastele din lotul național, pre
gătirea urmînd să se desfășoare în 
Capitală. Sperăm să putem convoca 
șl alte gimnaste, în . afara celor mai 
înainte menționate, astfel ca să avem 
în primăvară un mai mare număr 
de sportive bine pregătite din care 
să selecționăm echipa reprezentativă 
a țării.

★
Eforturi sporite, încercări șl expe

rimentări, poftă mai mare de lucru 
deeît în anii precedențl, perspectiva 
înjghebării unul lot mai larg (pe care 
o dorim de mult realizată) — iată 
coordonatele pe care se înscrie acti
vitatea gimnastelor noastre fruntașe 
în acest început de an olimpic, sînt 
motive care măresc considerabil in
teresul față de startul gimnasticii 
noastre în sezonul competițional 1968, 
sezon bogat în numeroase întreceri 
de mare anvergură.

Constantin MACOVEI

Accesul
interzis!

pare mai 
alte com- 
se intim- 
obstrucții.asemenea

ceilalți organizatori nu 
pentru realizarea pla- 
de venituri ? Cei de la

• La galele de box orga
nizate de asociația sportivă 
U.M. Timișoara, corespon
dentul ziarului nostru, C. 
Crețu, nu are acces pe baza 
legitimației, ci numai dacă 
prezintă bilei de intrare. Deși 
s-a explicat organizatorilor 
că aceasta este o practică 
greșită, ^cerberii*» n-au ce
dat și procedeul se menține.

Ceea ce ni se 
straniu este că Ia 
petiții sportive nu 
pină 
Oare 
luptă 
nului
U.M.T. pretind că din cauza 
firavelor încasări sînt ne voi ți 
să procedeze așa. Dar noi nu 
putem crede că se însănăto
șesc finanțele unei asociații 
cu prețul unui bilet. încasă
rile slabe se datoresc, poate, 
evoluțiilor în ring de factu
ră submediocră ale boxerilor 
asociației, modului uneori la
mentabil în care ei se pre
zintă in fața publicului și în 
fața adversarilor. In orice 
caz, practica de pînă acum 
Împiedică popularizarea pro
priilor acțiuni ale asociației 
U.M.T. (P. ARCAN - coresp. 
principal).

• In sala de sport a clu
bului Nicolina, de pe lingă 
Uzina Mecanică din Iași, se

pregătesc, sub atenta condu
cere a antrenorilor, tinerii 
boxeri și luptători ai clubu
lui. Antrenamentele au loo 
in fiecare zi DUPĂ AMIA
ZA. Școala profesională Ni
cotină (din aceeași incintă) a 
solicitat clubului permisiunea 
ca în orele de DIMINEAȚA 
elevii să-și desfășoare lecțiile 
de educație fizică in sala de 
sport, dar ea S-a lovit de un 
refuz categoric, deși din rân
durile acelorași elevi sint se
lecționați sportivii clubului 
respectiv. Unde se desfășoară 
acum orele de educație fizi
că ? In curte, in sătii'e de 
clasă, numai în sala de sport 
nu ! Este oare rațional ca în 
cadru] aceleiași instituții — 
Uzina Mecanică — să existe 
asemenea discriminare, atita 
lipsă de înțelegere pentru 
pregătirea fizică a elevKor î 
Ceva mai mult, școala are 
aparatele ei de gimnastică șt, 
deci, nu ie-ar folosi pe cele 
ale clubului. Atunci de ce se 
opun diriguitorii și nu-i Iasă 
pe elevi să se bucure de am
bianța săfii de sport In orele 
de educație fizică; bineînțe-- 
Ies, atunci cînd aceasta nu 
este folosită pentru antrena
mentele secțiilor de box și 
lupte ?

D. DIACONESCU 
corespondent principal

pentru concursul
concursul nr. 5 din 31 ianuarie 
1968 a înregistrat: un premiu 
de 68.438 lei (extragerea I) și 
43.471 lei (extragerea a Il-a), iar 
concursul special PRONOEX
PRES din 7 februarie 1968 a în
registrat, la extragerea a Il-a, 
un premiu de 124.929 lei, în afa
ra celor 33 de autoturisme.

Oricine poate obține un ase
menea premiu participînd săp- 
tămînal la concursurile PRONO
EXPRES.

Azi este ultima zi cînd mai 
puteți juca la concursul PRONO
EXPRES de mîine, a cărui tras, 
gere va avea loc la București,

PRONOEXPRES
în calea Șerban Vodă nr. 209 
(Clubul Adesgo).

REZULTATELE TRIERII 
PROVIZORII DE 

CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 8

urma trierii buletinelor

LA

în
depuse la concursul Prono
sport Nr. 8 din 25 februarie 
1968 au fost stabilite urmă
toarele rezultate provizorii:

Categoria I:
cu 12 rezultate exacte

Categoria a II-a: 119.5 va
riante eu 11 rezultat' exacte

Categoria a IlI-a: 873,5 va
riante cu 10 rezultate exacte.

16 variante

AUTOTURISME
PRIMEȘTE in Consignație 

și VINDE 
unitatea din București, 
calea Rahovei nr. 224
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ÎNTRECEREA supremă
A PATINATORILOR ARTISTICI

Tripticul marilor competiții 
de patinaj artistic — campiona
tele, europene, Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale — își 
programează, în această săptă- 
mînă, ultimul act. La Geneva, 
încep azi întrecerile pentru titlu
rile de campioni mondiali, în 
cele patru probe clasice : indivi
dual masculin, individual femi
nin, perechi și dansuri. întrece
rile constituie o atracție deo
sebită nu numai pentru specta
torii care timp de șase zile vor 
lua, cu asalt tribunele moder
nului patinoar acoperit din ora
șul considerat, altă dată, drept 
capitala diplomatică a lumii, ci 
și pentru milioane de telespecta
tori care, pe întreg cuprinsul 
continentului, vor urmări, pe 
micile ecrane, evoluția așilor 
alunecării pe gheață.

Pentru a doua oară intr-un 
răstimp de numai trei ani, El
veția este gazda campionatelor 
mondiale de patinaj artistic. In 
1966 ele aveau ca loc de desfă
șurare, în decorul feeric al Alpi- 
lor, patinoarul de altitudine de 
la Davos. In ultima vreme, forul 
internațional de patinaj (I.S.U.) 
preferă însă patinoarele acope
rite, cele care oferă maximum 
de garanție a unor condiții op
time de desfășurare pentru com
petițiile de patinaj artistic, ast
fel că acestea părăsesc cadrul 
tradițional pentru a poposi în 
orașele de la șes, Geneva — a 
50-a ediție a C.M. — se situează 
pe linia acestor cerințe.

Pe plan strict sportiv, între
cerile de la Geneva promit „sus- 
pens“-uri, în special, la proba

masculină, unde ierarhia stator
nicită în ultimele sezoane tinde 
să se frîngă, sub impulsul for
țelor noi din rîndul competito
rilor ce aspiră la definitiva con
sacrare. Mai ales acum, cînd lo
cul întîi este total „vacant", 
după retragerea învingătorului 
de la Grenoble, Wolfgang 
Schwartz. Dacă ,ne-am ghida 
exclusiv după rezultatele din 
concursul olimpic, atunci pe 
prima treaptă a podiumului ar 
trebui să promoveze patinatorul 
american Tim Wood, tatonat de 
francezul Patrick Pera. Dar, să 
nu uităm că în urma acestora 
se află un „outsider" redutabil, 
actualul deținător al titlului 
mondial, Emmerich Danzer. 
Anul trecut, la Viena, el repeta 
victoria sa din competiția su
premă. Probabil că Emo, con
sacrat pentru prima oară cam
pion mondial la Davos, va dori 
să cucerească, în fața elvețieni
lor, a treia sa medalie de aur, 
probabil, ultima din carieră.

Ca totdeauna, însă, pronos
ticurile sînt riscante. Vom con
semna, totuși, ca fapt evident, 
ponderea, poate decisivă și aici, 
a figurilor obligatorii care, dacă 
vor fi apreciate in mod diferit 
de arbitrii mondialelor, vor per
mite lui Danzer să abordeze, 
fără emoții prea mari, proba de 
libere, unde rămîne superior. 
Afară de cazul cînd și aici se 
va produce o surpriză, printr-un 
asalt încununat de succes al 
competitorilor de peste Ocean, 
dintre care Timothy Wood, Mi- 
scha Petkewicz și canadianul

Excelenta patinatoare americană Peggy Gale Fleming, de două 
ori campioană mondială, pornește ca principală favorită și 

in întrecerile de la Geneva

Jay Humphrey ni se par cei 
mai redutabili. Ca o curiozitate, 
notăm că Wood s-a clasat al 
9-lea la Viena, iar Humphrey 
al 12-lea. Petkewicz este debu
tant. Pera are, la ultimele trei 
ediții ale mondialelor, următoa
rele locuri: 15, 6, 7. Iar ceho
slovacul Nepela, alt concurent 
notabil: 16, 8, 6.

Să rămînem in domeniul ci
frelor și pentru cealaltă probă 
individuală, cea feminină. Aci, 
ordinea Peggy Fleming — Gaby 
Seyfert — Hanna Maskova, sta
bilită anul trecut la Viena, s-a 
păstrat și la Olimpiada de la 
Grenoble. Pentru primele două 
ea datează chiar de la Davos. 
Singurele concurente care par a 
emite pretenții justificate pen
tru un loc pe podium ar mai fi 
americanca Albertina Noyes (lo
cul 9 la Davos, 7 la Viena, 4 la 
Grenoble), japoneza Kumiko 
Okawa (10, 5, 8) și maghiara 

Zsuzsa Almassy (a 6-a la Gre
noble). Dar și austriaca Trixy 
Schuba, foarte tare la impuse, 

ca și canadianca Karen Magnus- 
sen, cu excelentul ei program 
de libere, pot avea un cuvînt de 
spus.

Ca și pentru Peggy Fleming, 
e greu de găsit contracandidați 
la primul loc și pentru proba de 
perechi. Aci, Ludmila Belousova 
și Oleg Protopopov — despre 
care circulă versiunea că vor 
aborda anul viitor dansurile — 
trebuie să obțină a patra lor 
medalie de campioni mondiali. 
Lupta este deschisă doar pentru 
locurile următoare ale clasamen
tului.

In fine, pentru proba de dans, 
cea care a lipsit de pe progra
mul Olimpiadei, vom aplauda, 
desigur, reapariția imbatabililor 
Diane Towler - Bernard Ford, 
urmați de alte două-trei perechi 
engleze. Poate doar americanii 
Lorna Dyer-John Carrel, me- 
daliați cu argint la Viena, să în
trerupă această monotonie bri
tanică în proba mișcărilor sin
crone cu muzică.

Rd. V.

CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC
PE MICUL ECRAN

Miercuri 28.11 — ora 22,55 : figuri libere,
Joi 29.11 — ora 22,00 : dansuri 
Vineri LIII — ora 22,45: figuri libere, bărbați 
Sîmbăfâ 2.1 II — ora 22,35: figuri libere, 
Duminică 3.111 — ora 16: demonstrația de

perechi

femei 
închidere.

Pe pîrtiile de schi
OSLO. — Concursul inter

național de schi de la Varing- 
kollen (in apropiere de Oslo), 
care contează pentru „Cupa 
Mondială11, a continuat cu dis
putarea probei de slalom spe
cial. La masculin, victoria a re
venit sportivului francez Patrick 
Russel cu timpul de 107,35 (56,46 
plus 50,89), urmat de Dumeng 
Giovanoli (Elveția) — 107,50
(55,83 plus 51,67) și Hakon 
Mjoen (Norvegia) — 107,89 (56,46 
plus 51,43).

în proba feminină, primul loc 
a fost ocupat de americanca 
Klkki Cutter, cronometrată cu 
93,41 (45,28 plus 48,13). Pe locu
rile următoare s-au clasat: 
Isabelle Mir (Franța) — 93,95 
și Wendy Allen (S.U.A.) — 95,06.

CHAMONIX. — Proba mas
culină de slalom special din 
cadrul tradiționalei competiții 
de schi pentru ■„Premiul Arlberg 
Kandahar" a fost cîștigată de 
tînărul sportiv austriac Rein
hard Tritscher cu timpul de 99,46 
(45,85 plus 53,61). Pe locurile 
următoare s-au clasat compa- 
trioții săi Herbert Huber (100,22) 
și Harald Rofner (100,34). Schio
rul francez Guy Perillat a ocu
pat locul patru, cu timpul de 
101,47.

STOCKHOLM. - Pe pîrtiile 
cunoscutei stațiuni Falun au 
continuat campionatele interna
ționale de schi ale Suediei. 
Cursa de 30 km s-a încheiat cu 
victoria norvegianului Germund 
Eggen cronometrat cu timpul de 
lh 42:00. Locurile următoare au 
fost ocupate de Kalevi Oikarai- 
nen (Finlanda) — lh 43,18 și Per 
Erik Eriksson (Suedia) — 
lh 43:52. Proba de ștafetă 3x5 
km femei a fost cîștigată de 
echipa Suediei cu timpul de 
55:38. Din echipa învingătoare 
a făcut parte, alături ■ de Bar- 
bro Martinssen și Britt Strad- 
berg, dubla camțsjpană olimpică 
Toini Gustafsson. Pe locurile 
următoare s-au clasat formațiile 
U.R.S.S. — 56:27 și Finlandei 
— 57:04.

Sezonul de atletism pe teren acoperit este in plina desfășurare, așa cum certifică foto
grafiile ce ne sosesc zilnic Ia redacție, instantanee de la mari concursuri. Xn stînga — Harald 
Norpoth (B.F.G.) trece primul linia de sosire în eursa de 800 m de la Cosford (Anglia), cu tim
pul 1:50,8. Sus — săritoarea sovietică Tatiana Tallșeva cîștigă titlul la lungime (6,20 m) în cam
pionatele „indoor" ale S.U.A., la Oakland. Jos — tot la Oakland, atletul american de culoare 
Earl McCulloch (dreapta) întrece pe Willie Davenport (centru) în proba de 60 yarzi garduri. 
Timpul lui McCulloch — 6,8 sec — reprezintă cea mal bună performanță mondială pe aceasta

Telefotot tJPI-Agerpres

CONCURSURI ATLETICE
DE SALA

@ Ana
record

@ Rita

Sălăgean 16,37 m — nou 
republican ia greutate 

Schmidt (R.D.G.) — 1,85 m
la înălțime !

BELGRAD, 26 (Agerpres). — 
Peste 300 de atleți din 11 țări 
europene, printre care și Româ
nia, s-au întrecut în cadrul con
cursului internațional atletic de 
sală de la Belgrad. Proba de 
400 m bărbați s-a încheiat cu 
victoria polonezului A. Baden- 
ski, cronometrat cu timpul de 
47,4 s — nou record european 
de sală, (v.r. 47,6 M. Kinder — 
R.F.G.). După o luptă foarte 
disputată, proba de săritură în 
lungime femei a revenit atletei 
Loehnert (R.D.G.) cu rezultatul 
de 6,20 m. Pe locul secund s-a 
clasat Viorica Viscopoleanu cu 
6,18 m. La aruncarea greutății 
femei, Judith Bognar (Ungaria) 
s-a clasat pe primul loc cu 16,98 
m, fiind urmată de Ana Sălă- 
gean (România) care, cu 16,37 m, 
a stabilit un nou record repu
blican de sală. Alte rezultate : 
MASCULIN, 60 m — Maniak 
(Polonia) 6,5 ; 60 mg — Jozvik 
(Polonia) 8,0 ; 800 m — Ivanov

(Bulgaria) 1:52,3 ; înălțime — 
Milek (Iugoslavia) 2,09 ; greutate 
— Varju (Ungaria) 19,08 ; prăji
nă — Dionisi (Italia) 4,80 ; lun
gime — Kalocsai (Ungaria) 7,41 ; 
FEMININ, 60 m — Lubej (Iugo
slavia) 7,4 ; 60 mg — Antenen 
(Elveția) 8,4 ; 400 m — Maricic 
(Iugoslavia) 59,0 ; înălțime — 
Lazova (Bulgaria) 1,70.

★
BERLIN, 26 (Agerpres). — La 

Berlin s-a desfășurat un concurs 
pe teren acoperit la care au 
participat atleți și atlete din An
glia, Bulgaria, 
Finlanda, Suedia,
R.D.G. Cea mai bună 
manță a concursului a 
ținută de Rita Schmidt 
care a cîștigat săritura
țime cu excelenta performanță 
de 1,85 m. Rezultatul său se si
tuează la numai 1 cm de recor
dul mondial pe teren acoperit, 
care aparține Iolandei Balaș. In 
urma Ritei Schmidt s-au clasat :

Cehoslovacia,
U.R.S.S. și 

perfor- 
fost ob- 
(R.D.G.) 
în înăl-

Blagoeva (Bulgaria) cu 1,75 m 
și Inkpen (Anglia) cu 1,70. Pro
ba de săritură în înălțime , a re
venit suedezului Nilsson, care a 
trecut peste ștacheta înălțată la 
2,09 m, iar cea de triplusalt Iui 
Neumann (R.D.G.) cu 16,24 m. 
La săritura cu prăjina, pe pri
mul loc s-a clasat fostul record
man european, Wolfgang Nord- 
wig (R.D.G.) cu 5,10 m.

Rezultate de valoare

de natație

CU BALONUL ROTUND ÎN JURUL LUMII
® Botafogo a cîștigat turneul hexagonal de Ia Ciudad 
de Mexico • A fost reluat campionatul în R.D. Germană 
• Maehester United a dispus în deplasare de Arsenal#Spor* 
ting Lisabona a trecut pe primul loc • Real Madrid învinsă

Nantes a pierdut pe teren propriula Valencia ®
MEXIC

La Ciudad de Mexico s-a 
desfășurat un important tur
neu internațional de fotbal, la 
care au participat 6 echipe. Ca 
valoare, acesta a fost al doilea 
turneu organizat. în 1968 peste 
Ocean, după turneul octogonal 
de la Santiago de Chile.

Mexicanii au organizat „he
xagonalul" în scopul de a-și 
verifica formațiile fruntașe din 
care se va alcătui1 selecționa
ta olimpică a Mexicului. în 
afară de Botafogo, Ferenovaros 
și Steaua roșie Belgrad, la com
petiție au participat 3 formații 
mexicane •' selecționata orașu
lui Ciudad de Mexico, Jalisco 
și Toluca.

O comportare excelentă a avut 
formația braziliană Botafogo, 
campioana statului Rio de Ja
neiro, care a terminat neînvin
să. în ultimele jocuri, Botafogo 
a învins cu 3—1 pe Ferencva- 
ros și cu 1—0 selecționata ora
șului Ciudad de Mexico. După 
cum anunță agenția France 
Presse, o impresie excelentă au 
lăsat internaționalii brazilieni 
Manga, Ze Carlos, Jairzinho, 
Gerson și Carlos Roberto, care 
activează la Botafogo. O com
portare mai slabă a avut Fe- 
rencvaros, care a suferit trei

înfrîngeri: 1—3 cu Ciudad de 
Mexico, 1—3 cu Botafogo și 
0—2 cu Steaua roșie Belgrad.

în ultimul meci, Ciudad de 
Mexico a dispus cu 1—0 de 
Jalisco. Iată clasamentul:

R.D. GERMANĂ

1. Botafogo 5 4 10 12— 4 9
2. Sei. Mexico 5 4 0 1 11— 3 8
3. Steaua roșie 5 2 1 2 8—10 5
4. Ferencvaros 5 2 0 3 9—11 4
5. Jalisco 5 2 0 3 7— 8 4
6. Toluca 5 0 0 5 6—17 0

Campionatul R.D. Germane a 
fost reluat sîmbătă cu desfă
șurarea etapei a XlV-a. în ge
neral, rezultatele etapei au fost 
normale, primele trei clasate 
obținînd victorii. Fruntașa cla
samentului, F.C. Carl Zeiss Je
na, în oare activează interna
ționalii Blochwitz, Marx, Rock 
și frații Ducke a dispus de F.C. 
Rot-Weiss Erfurt cu 1—0. F.C. 
Hansa Rostock a învins pe Lo
komotive Stendal cu 2—0, iar 
F.C Magdeburg a întrecut pe 
Dynamo Dresda cu 2—0. Alte 
rezultate : F. C. Vorwărts Ber
lin — F. C. Lok. Leipzig 2—2, 
Sachsenring Zwickau — F. C. 
Karl Marx Stadt 2—2, F. C. 
Chemie Halle — Wismut Aue 
4—0, Chemie Leipzig — F. C.

pe stadionul municipal din Torino, are loc revanșaMiercuri,
întilnirii dintre Juventus și Eintracht Braunschweig din sfer
turile de finală ale „C.C.E.". In fotografie, o fază din primul 
meci (3—2 pentru Braunschweig). Berg (in primul plan) înscrie 

al treilea gol pentru echipa sa

H. LEHMANN A CÎȘTIGAT TURNEUL DE
MADRID, 26. — Turneul in

ternațional de șah de la Olht 
(Spania) a fost cîștigat de Heinz 
Lehmann (R.F. a Germaniei) cu 
opt puncte din nouă posibile. 
L-au urmat în clasament : Ta- 
tai (Italia), Durao (Portugalia),

Damianovici (Iugoslavia) 6 punc
te ; Pomar (Spania) 5l(â puncte ; 
Medina (Spania) 4V2 
Fernandez (Spania) 4
Bru (Spania) 2 puncte ; Besch 
(Spania) IV2 puncte ; Pares

puncte ; 
puncte ;

ȘAH DE LA OLOT
(Spania) 1 punct. In ultima 
rundă, Lehmann l-a învins pe 
Pares, iar Tatai pe Besch. Me
dina a cîștigat la Bru, Damia
novici la Pomar și Durao la 
Fernandez.

PozițiaUnion Berlin 5—2. 
echipelor fruntașe : 
--------Jena 14 10

Rostock 14 8 
Magdeb. 14 î

ANGLIA
în etapa a 29-a a campiona

tului englez s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Arse
nal— Manchester United 0—2;. 
Coventry — Sheffield Wed
nesday 3—0 1 Liverpool *— Lei
cester 3—1 1 Manchester City
— Sunderland 1—0 ,• Newcas
tle — Wolverhampton 2—0 ; 
Nottingham Forest ■— Burnley 
1—0 j West Bromwich — Ful
ham 2—1.

în clasament conduce Man
chester United cu 43 de puncte.

PORTUGALIA
în campionatul portughez de 

fotbal, după 17 etape, pe pri
mul loc în clasament se află 
echipa Sporting Lisabona cu 
29 puncte, urmată de Benfica 
Lisabona cu 27 puncte ■, F.C. 
Porto, Academica 24 puncte 
etc.

în etapa a 17-a, Sporting a 
învins ou 3—0 formația San- 
joanense. Alte rezultate : Bra
ga — Academica 1—1 ■, C.U.F.
— F.C. Porto 2—1 ,• Tirsense— 
Varzim 2—0 ; Setubal — Ben
fica 2—0.

1. F.C.
2. F.C.
3. F.C.

2
3
4

2
3
3

31—13 22
23—16 ÎS
20—18 18

SPANIA
înregistrate în eta- 
campionatului sna- 

Barcelona — Sabadel

Rezultate 
pa a 22-a 
ni o l:
3—1 ; Atlefico Madrid — Ma
laga 1—0 ; Valencia — Real 
Madrid 2—0 ; Pontevedra — 
Betis 1—1 ; Elche — Cordoba
3— 0 ,- Saragossa — Las Palmas
4— 1.

în clasament conduce Real 
Madrid cu 30 puncte, urmată 
de Las Palmas, Barcelona 28 
puncte, Atletico Madrid, Va
lencia 27 puncte etc.

FRANȚA
In cea de-a 25-a etapă a 

campionatului francez s-au în
registrat următoarele rezulta
te : St. Etienne — Nice 3—1; 
Marseille — Ajaccio 2—0; Lens 
— Rouen 2—1 ; Nantes — Va-

KlPaiall ir ft aîftÎQimaJla"( »U. BiezQlana 23—25.

ale Australiei

Iată-l pe Florian Albert, cel 
mai bun fotbalist european al 
anului 1967, în posesia trofeu
lui „Balonul de aur", oferit 
de revista „France Football", 
care a organizat referendumul

lenciennes 0—2 ; Bordeaux — 
Red Star 1—0 ; Sedan — Lyon 

Metz — Rennes 6—1 ; 
5—0 ;

So-

2—3 ;
Monaco — Angers 
Strasbourg — Aix 1—0 ; 
chaux — Lille 2—1.

în clasament continuă 
conducă St. Etienne cu 
puncte, urmată de Bordeaux 29 
puncte (un meci mai puțin ju
cat), Marseille 29 puncte, So- 
chaux 28 puncte etc.

PROGRAMUL SĂPTĂMÎNH
MIERCURI, 28 FEBRUARIE 
„C.C.E.“: Juventus Torino 
— Eintracht Braunschweig 
(în tur 2—3), Real Madrid— 
Sparta Praga (primul joc).

„CUPA CUPELOR" : Stan
dard Liege —Milan (primul 
joc).

CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI: Gdzlepe Izmir — 
Vojvodina Novisad (în tur 
0—1), F.C. Zurich — Spor
ting Lisabona (primul joc).

CAMPIONATUL EURO
PEAN : Țara Galilor — Ir
landa de Nord (ultimul joc 
din grupa a 8-a).

MECI AMICAL : Spania— 
Suedia.

MELBOURNE, 26. — In ziua 
doua a campionatelor de na

tație ale Australiei, care se des
fășoară în prezent la Melbourne, 
au fost înregistrate unele rezul
tate de valoare. Tînărul înotător 
Gregory Brough, în vîrstă de 
16 ani, a cîștigat proba de 1 500 
m liber cu timpul de 16:51,9, re
zultat ce reprezintă a patra per
formanță mondială a probei. 
Alte rezultate : MASCULIN, 
100 m Kuture — Robert Cusack 
59,1 ; 200 m bras — David Oxer 
2:38,9; 100 m liber — Michael 
Wenden 53,8 ; FEMININ, 200 m 
bras — Sue McKenzie 2:48,3 ; 
200 m liber — Julie McDonald 
2:14,2; 100 m spate — Lyn 
Watson 1:09,1 ; 800 m liber — 
Karen Moras — 8:36,9.

a

pe Leius In finala
de la Moscova

MOSCOVA, 26. - Proba de 
simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Moscova a revenit jucătorului 
sovietic Aleksandr Metreveli, 
care, în finală, l-a întrecut cu 
6—4, 4—6, 9—7, 6—4 pe com
patriotul său, Tomas Leius. Iată 
rezultatele celorlalte finale dis
putate : simplu femei: Virginia 
Wade (Anglia) — Galina Bak- 
șeeva (URSS) 6—1, 6—8, 6—4; 
dublu
Aleksandr Metreveli (URSS) — 
Galina Bakșeeva, Tomas Leius 
(URSS) 2-6, 9—7, 7—5.

0 In cadrul unei ședințe care 
a avut loc la Roma au fost nu
miți trei noi membri a. comite
tului zonei europene ai compe
tiției de tenis pentru „Cupa Da
vis". Noii membri sînt F. T. 
Ștowe (Anglia), E. Urlich (Dane
marca) și Luigi Orsini (Italia).

mixt: Ana Dimitrieva;

9 Federația australiană de 
tenis a fixat lotul jucătorilor 
care urmează să participe la mai 
multe turnee programate în Eu
ropa. Selecționerul Harry Hop
man a alcătuit un lot numai din 
jucători sub 20 de ani t Dick 
Crealy (17 ani), John Alexander 
(16 ani), Bob Giltinan (17 ani); 
Lesley Hunt (17 ani) și Kerry 
Harris (18 ani).

Reprezentativa mascu
lină de handbal a R.D, 
Germane a susținut 
prima partidă la 
Kariskrona. Oaspeții 
au fost învinși cu sco
rul de 21—19 (11-9) de 
selecționata Suediei, 
în cel de-al doilea 
meci, la Malmo, echi
pa R.D. Germane a 
dispus cu 22—18 (10-8) 
de o selecționată a o- 
rașului.

întrunită ia Dussel
dorf, Liga europeană

de natație a hotărît ca 
turneul de calificare 
în turneul olimpic de 
polo pe apă să se des
fășoare la Milano în
tre 3 și 9 iunie. Vor 
participa 10 formații : 
Anglia, Austria, Bel
gia, Olanda, Spania, 
Bulgaria, Grecia, Fin
landa, R.F. a Germa
niei și Suedia. După 
cum se știe, în turneui 
final olimpic sînt ca
lificate pînă în pre
zent alte șase forma
ții : U.R.S.S., R.D. Ger

mană, România, Iugo
slavia, Ungaria și Ita
lia.

In campionatul de ho
chei pe gheață al 
U.R.S.S. s-au disputat 
patru noi întîlniri: Lo
komotiv Moscova—Hi- 
mik Voskresensk 0—2 
(0-0, 0-2, 0-0) ; Avto- 
mobilist Sverdlovsk 
—Torpedo Gorki 2—5 
(0-1, 1-1, 1-3) ; Dinamo 
Kiev—Dinamo Mosco
va 0—2 (0-1, 0-0, 0-1) ; 
S.K.A. Leningrad—Si

bir Novosibirsk 7—3 
(3-0, 1-0, 3-3).

■
La Magdeburg s-a 
desfășurat întîlnirea 
revanșă dintre selec
ționatele de polo pe 
apă a£e R.D. Germane 
și Bulgariei. Și de data 
aceasta victoria a re
venit gazdelor, care 
au terminat învingă
toare cu scorul de 
12-5 (4-0, 2-3, 3-1, 3-1). 
în primul joc, echipa 
R.D. Germane cîștigase 
cu 10—2.
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