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au Început turneele finale ale „cupei f.r.h."

La Cluj și Tg. Mureș eu început turneele finale ale „Cupei 
F.R.H.". Ele se desfășoară în mijlocul unui interes major, 
mărturie fiind numărul mare al spectatorilor care au luat loc 
în tribune încă din prima zi a competiției. întrecerile au fur
nizat duo surprize de proporții : STEAUA A FOST ÎNTRECUTĂ 
DE UNIVERSITATEA CLUJ (la băieți), iar RULMENTUL BRASOV 
de TEXTILA BUHUȘI (la fete) I

TG. MUREȘ, 1 (prin telefon, de 
11 la trimisul nostru). In sala I.M.F. 
‘ nu mal era vineri după-amiază 
■nici un loc liber. Spectatorii pre- 
zenți au asistat la partide de bun 

-nivel tehnic. In primul meci, 
spre surprinderea tuturor celor 
prezenți, Textila Buhuși (div. B) 
a întrecut divizionara A Rulmen
tul Brașov, cea care în prelimi
nariile competiției eliminase pe 
Rapid București. După ce au con
dus în min. 18 cu 5—2, textllistele 
au fost egalate : 5—5 în min. 22. 
Dar, jucătoarele din Buhuși au 
pus din nou stăpînire pe joc, au 
marcat multe goluri pe contra
atac șl au cîștigat cu 14—11 (7—5). 
Au marcat : Ingeborg Seidner (6), 
Vasilica Piuara (2), Georgeta Rusu
(2) și Rada șerban (4) — pentru 
Textila Buhuși, Hannelore Stamm
(3) , Hannl Allies (2), Marilena Pe
pene (2), Irene Oancea (1), Geor
geta Prundaru (3) — pentru Rul
mentul Brașov.

In cel de al doilea meci al 
zilei, Universitatea București a 
întrecut cu 11—7 (4—3) pe Liceul 
nr. 4 Timișoara. Au înscris: Doina 
Furcoi (5), Aurora Leonte (2), 
Aurelia Szoke (2) și Valeria Co- 
man (2) — pentru Universitatea 
București, Aurora Crișan (2), Pa- 
raschlva Wild (2), Gorița Gavrilov

(2) șl Ana Sturzinger (1) — pen
tru Liceul nr. 4 Timișoara. Astăzi 
se desfășoară partidele Universi
tatea București — Textila Buhuși 
și Rulmentul Brașov — Lie. nr. 4 
Timișoara.

Gh. RANGU
CLUJ, 1 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Peste 2 000 de 
spectatori se aflau în tribunele 
Sălii Sporturilor în clipa cînd ar
bitrul a fluierat începerea primu
lui joc : Dinamo Bacău — Poli
tehnica Timișoara. întîlnirea a 
fost cîștigată de băieții din Ba
cău care și-au asigurat victoria 
în prima repriză. In această parte 
a jocului ei au reușit să se deta
șeze șl datorită faptului că timi
șorenii au jucat slab în apărare. 
Scor final : 21—19 (12—8). Au mar
cat : Coasă (7), Horobăț (7), Pop
(3) , Gheorghevici (2), Mengoni (1) 
și Paraschiv (1) — pentru Dinamo 
Bacău, Sauer I (1), Sauer II (1), 
Szabo (1), Ivan (2), Stențel (5), 
Guneș (8) șl Fendler (1) — pentru 
Politehnica Timișoara. A arbitrat 
cu scăpări V. Pelenghian.

Surpriza zilei ne-a fost oferită 
de Universitatea Cluj care a reu
șit să întreacă echipa campioană 
a României (ceea ce n-a reușit

nici deținătoarea „C.C.E.” forma
ția vest-germană Gummersbach...) 
Steaua București cu 19—18 (9—10) : 
Meciul a fost foarte disputat. Clu
jenii s-au apărat bine, au acțio
nat cu calm în atac și au obținut 
o victorie meritată. în timp ce 
la Steaua, anihilarea (ca și jocul 
în general slab) lui Gruia a în
semnat reducerea substanțială a 
potențialului ofensiv al echipei, 
îa Universitatea, marcarea om la 
cm a iul Șpec a Pus în evidență 
valoarea de realizatori a jucăto
rilor Oană, Panțiru și Raich. Au 
înscris : șpec (2), Oană (5), Pan
țiru (5), Raich (3), Roth (3), Durai 
(1) — pentru Universitatea, Po
pescu (9), Gruia (3), Oțelea (2), 
Marinescu (1), Iacob (1), Goran 
(1), Roșescu (1) — pentru Steaua. 
A arbitrat foarte slab D. Purică 
(Ploiești).

Azi au loc jocurile: Steaua — 
Politehnica Timișoara și Univer
sitatea Cluj — Dinamo Bacău.

Călin ANTONESCU
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Impetuos și tehnic, 
porțile pîrtiei spre

maestrul sportului Cornel Tăbăraș străbate 
al 20-lea titlu de campion național la seniori 

Foto! AUREL NEAGU

CAMPIONI NAȚIONALI LA SLALOM URIAȘ

Fază dintr-un meci Dinamo — Farul
Foto: V. BAGEAC

FARUL—CONSTRUCTORUL 11-0
ÎN „CUPA DE IARNĂ" LA RUGBI
Restanța din prima etapă a 

.Cupei de iarnă", partida din
tre Constructorul București și 
Farul Constanța, a prilejuit o 
dispută în general echilibrată, 
dar de un nivel tehnic și spec
tacular mediocru.

într-adevăr, în acest meci 
au abundat șuturile în mar
gine ca și greșelile de tehnică. 
Echipa Farul a dominat în mo
mentele fixe și, în linii mari, 
a fost superioară mai ales sub 
raport tactic. De cealaltă par
te, Constructorul n-a putut 
face față decît printr-un plus 
de mobilitate în jocul de 
cîmp. Lucru de altfel așteptat, 
știut fiind că formația bucu- 
reșteană are o linie de trei- 
sferturi foarte rapidă.

în aceste condiții, victoria 
formației constănțene este pe 
deplin meritată. Farul se a- 
nunță — chiar de pe acum — 
un XV redutabil, care poate 
avea un cuvînt greu de spus 
în sezonul oficial.

Toate punctele au fost con
cretizate în cea de a doua 
repriză, prin trei încercări 
realizate cu contribuția între
gii echipe. Finalizatori — Tă- 
tiase, Zamfîrescu șl Beianu. 
(Una din încercări a fost 
transformată de Zamfirescu).

A condus bine, P. Nicn- 
lescu.

DAN LUCFSCU, coresp.

Ion Zob scoate din rucsac cîte- 
va sandvișuri uriașe, le a- 
șează cu grijă pe platoul din 

mijlocul mesei, după care mă in
vită la masă.

— Serviți. Pînă la Piatra Arsă e 
drum lung i...

Mîncăm tăcuți, întîlnindu-ne cînd 
și cînd privirile, ascultînd zgomo
tele albe ale iernii de-afară. Omul 
din fața mea este un tînăr muntean

ÎNSEMNĂRI
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voinic, înalt de peste doi metri, an
gajat „cărător" la Complexul spor
tiv Piatra Arsă. A venit aici, la 
Cota 1400, spre a conduce lotul de 
canotori la noua bază sportivă de 
mare altitudine, spre a-și încărca 
rucsacul cu provizii pentru Com
plex. A făcut drumul pe schiuri, 
ajungînd pe Furnica o dată cu în- 
tîia geană de soare. Acum îl va 
face din nou, în sens invers, împre
ună cu canotorii pe care îi va lăsa 
la „Piatra", iar el va merge mai

POIANA BRAȘOV, 1 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — Vre
mea proastă de dimineață (vlscel, 
ceață), ca și faptul că telefericul 
n-a funcționat, au făcut ca probele 
de slalom uriaș din cadrul campio
natelor naționale să înceapă, pe 
pîrtia Sulinar, spre amiază.

Primele au luat startul fetele 
(Kantzel — Drumul lui Lehmann, 
1 200 m, cu 42 de porți marcate de 
antrenorul federal Ion Berindei). 
Campioana de’ la slalom special, 
Mihaela Sandu, dezavantajată de nu
mărul de start 1 și jenată de cîțiva 
turiști pe traseu, a pierdut secunde 
prețioase și nu a realizat decît al 
5-lea timp. A cîștigat clujeanca 
Judith Tomori, al cărei talent din 
anii junioratului s-a concretizat în 
acest titlu de senioare.

Punctul de atracție al programului 
de azi (n.r.ieri) îl constituia, desi
gur, „uriașul" băieților (1 800 m, 
67 de porți, același marcator). Era 
de așteptat o dispută între vechea 
și noua generație, dar Zidul Mare, 
ca de obicei cheia cursei, a triat

nemilos i Dan Cristea a căzut, 
Gheorghe Bălan țîncă nerestabilit 
de pe urma căzăturii din antrena
mentele pentru coborîre, de joi) de 
asemenea. Plecat cu numărul de 
start 3, campionul de anul trecut, 
Kurt Gohn, a obținut 2:19,0 si. 
după cum ne-a declarat imediat 
după sosire, putea realiza un timp 
superior, dacă schiurile de „special" 
(!) cu care a concurat făceau fată 
porțiunilor cu gheată. Pînă Ia Cornel 
Tăbăraș (nr. 12) nu s-a petrecut ni
mic deosebit. Sinăianul a mers însă 
extraordinar, făcînd o cursă care 
ne-a amintit de apogeul carierei 
sale, a fost înregistrat cu timpul de 
2 : 14,8 (care a spulberat orice spe
ranțe adversarilor) și a cucerit ast
fel cel de al 20-lea titlu național de 
seniori 1 Și are șanse imense de a 
mai cîștiga unul, poate chiar două...

După amiază, a avut loc întrecerea 
juniorilor mari la sărituri speciale. 
Victoria l-a revenit clar lui Vasile 
Bîrsan, dar se cuvin menționate si 
săriturile foarte lungi ale lui Marcel 
Suioiu.

Sîmbătă, au Ioc coborîrile non-stop, 
pe Pîrtia Lupului, și ștafetele, în 
Poiana de Jos.

D. STANCULESCU

Rezultate tehnice : SLALOM URIAȘ, 
seniori : 1. Cornel Tăbăraș (Ci. Sp. Si
naia) 2:12,8 — campion național pe anul 
1968; 2. Kurt Gohn (Dinamo Brașov) 
2:19,0; 3. Dorin Munteanu (A.S.A. Bra
șov) 2:20,6; 4. Virgil Brenci (A.S.A. Bra
șov) 2:22,1; 5. Ion Zangor (A.S.A. Bra
șov) 2:22,3; 6. Gheorghe Vulpe (CI Sp. 
Sinaia) 2:23,3; 7. Dan Cristea (CI. Sp. Si
naia) 2:23,4; 8. Benjamin Hajdu (A.S.A. 
Brașov) 2:27,1; 9. Constantin Văideanu 
(A.S.A. Brașov) 2:27,4; 10. Geza Tbmiirl 
(Politehnica Brașov) 2:27,6; senioare : 1. 
Judith Tomori (Universitatea Cluj) 1:49,3 
— campioană națională pe anul 1968; 2. 
Elena Neagoe (I.C.F.) 1:49,6; 3. Glzela 
Mores (I.C.F.) 1:52,1; 4. Liana Blebea 
(A.S.A. Brașov) 1:53,3; 5. Mihaela Sandu 
(Dinamo Brașov) 1:53.5; 6. Georgeta Băn- 
cilă (Dinamo Brașov) 1:57,5; SĂRITURI 
SPECIALE, juniori mari (trambulina 
mijlocie): 1. Vasile Bîrsan (Tractorul 
Brașov) 212,8 puncte (51+48,5 m); 2. 
Gheorghe Gîrneț (A.S.A. Brașov) 202,7 p. 
(50+45,5); 3. Eugen Bârdaș (Tractorul 
Brașov) 197,6 p. (47+49,5); 4. Marcel Su- 
roiu (A.S.A. Brașov) 184,9 p. (52 + 49,5).

TURUL AL IIMea
AL CAMPIONATULUI DE H0CHE1

REZULTATELE ETAPEI DE IERI

Petrol Geologie București — 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc 
5—1 (0-0, 3—0, 2—1).

Steaua — Agronomia Cluj 
10—4 (3—2, 4—1, 3—1).

Dinamo — Avîntul Miercu
rea Ciuc 2—1 (1-40, 1—0,
0—1).

Unul din numeroasele atacuri ale jucătorilor mi
litari la poarta studenților. Fază de la partida 
Steaua—Agronomia Cluj. Foto : F, BRANDRUP

Cu etapa a V-a a turului III al campiona
tului republican de hochei pe gheață, au 
început meciurile decisive, în care se întîl- 
nesc între ele fruntașele clasamentului, iar 
codașele de asemenea, furnizînd adevărate 
derbiuri.

Aspectul partidei dintre Petrol-Geologie 
București și Tîrnava din Odorheiul Secuiesc, 
aflate la egalitate de puncte în partea a doua 
a clasamentului, a fost deosebit de la o repri

ză la alta. Astfel, după 20 
de minute în care echipele 
și-au împărțit perioadele de 
dominare, studenții (cu un pa
tinaj superior) încep să des
chidă jocul, inițiind acțiuni 
mai clare. în consecință, ei 
înscriu în repriza a doua trei 
puncte prin P. Sgîncă (2) și 
Iosub. Ultima parte a meciu
lui a fost cea mai frumoasă. 
Hocheiștii bucureșteni conti
nuă să domine, în timp ce 
adversarii lor inițiază reușite 
contraatacuri, mareîndu-se în 
total 3 goluri i P. Sgîncă, Nutu 
(Petrol-Geologie) și Socz (Tîr
nava). Rezultat final: 5—1
(0—0, 3—0, 2—1).

Jocurile dintre Steaua — A- 
gronomia Cluj și Dinamo— 
Avîntul Miercurea Ciuc an 
atras aseară un număr mare 
de spectatori în tribune' care 
n-au avut ce regreta. Prima 
partidă a fost aprig disputată 
iar dacă stetiștii s-au distan
țat pe parcurs se datorește ac
țiunilor colective, bine con
cepute, care i-au pus adesea 
în poziție favorabilă de șut. 
Scorul final de 10—4 a fost 
realizat de G. Szabo (3), Cala- 
mar (2), Trăușan (2), Peter,

departe, la Peștera, apoi la Zănoa- 
ga, de unde va lua nu știu ce ma
teriale pentru Complex.

Sandvișurile au... dispărut. Ion 
Zob îmi spune, rîzînd, că am fost 
musafirul lui și al muntelui. îl 
întreb dacă a văzut „Zorba Gre
cul". Ride și mai tare, intuind ase
mănarea, referirea mea la optimis
mul lui, ia familia sa atît de bogată 
în copii. Zob, însă, este doar unul

din oamenii permanenți ai Comple
xului. Selecția acestor harnici mun
teni a făcut-o conducătorul bazei, 
profesorul de educație fizică Fănel 
lonescu. Tot respectul pentru felul 
cum a fost alcătuită această redu
tabilă echipă !...

Ne-am pornit spre „Piatra", cînd 
vîntul de dimineață isprăvise de 
mînat norii către Țara Bîrsei. Dru
mul a fost vesel, ca și soarele ce 
se înălțase peste piscurile albite de 
gheață. Zob, cu uriașul lui rucsac

în spate, deschidea pîrtie, povestind 
cu glas tare canotorilor despre vi
fornițele și sălbăticiunile întîlnite 
în munte, despre felul cum a fost 
ridicat Complexul sportiv, ce con
strucții cuprinde el, și zicea că au 
să se simtă foarte bine acolo. Am 
mers așa, în șir indian, pînă către 
ora prînzului, cînd Zob s-a oprit, 
arătîndu-ne noua bază sportivă.

Așezat la o altitudine de aproa
pe 2 000 de metri, Complexul 
sportiv Piatra Arsă îneîntă 

privirile. Construcția este modernă, 
zveltă. Cu dormitoare confortabile, 
cu un (frumos grup social, cu o 
splendidă sală de sport perfect uti
lată. Un fel de „23 August" Ia alti
tudine ! (lumină fluorescentă, în
călzire centrală, dușuri cu apă cal
dă și rece, cabinet medical, club, o 
elegantă sală de mese). Desigur, 
furat de atîtea treburi diurne, con
ducătorul bazei, prof. Fănel lones
cu, n-a cumpărat din Sinaia și un 
caiet pentru impresii. Aș fi găsit 
inserate acolo rînduri de mulțumire

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Dispută pentru puc. Imagine 
din meciul Petrol Geologie 
București—Tîrnava Odorheiul 
Secuiesc.

Czaka, Varga, respectiv, Gali, 
G. Cozan, A. Cozan și Diber- 
nardo.

Mult mai echilibrată a fost 
întîlnirea dintre Dinamo și 
Avîntul. Pînă la urmă au în
vins bucureștenii, la limită, 
cu 2—I, pentru că au știut să 
fructifice cu un gol mai mult 
din acțiunile ofensive. Păcat 
însă, că uneori meciul a scă
zut din valoare datorită duri
tăților excesive de ambele 
părți. Au înscris ! Ciobotaru și 
Huțanu pentru Dinamo și I. 
Szabo pentru Avîntul Miercu
rea Ciuc.

Programul de azi : ora 9 — 
Avîntul Gheorghieni—Tîrna
va Odorheiul Secuiesc ; ora 17 
— Agronomia Cluj—Dinamo : 
ora 19 — Steaua—Avîntul 
Miercurea Ciuc.

Tr. IOANIȚESCU

IN PAG. a IV-a:

„Internaționalele" de spadă 
ale României

PRIETENII
DIN TRIBUNE

e păcat că uităm atît de re
pede anii copilăriei, ai ado
lescenței noastre I Ce păcat 
că devenind „oameni mari", 
cu preocupări pe care le 
considerăm singurele impor

tante, nu mai înțelegem multe dintre 
pasiunile anilor noștri tineri. Și totuși, 
fiecare dintre noi le-a încercat la 
rîndul lui. N-afi dezlipit timbrele de 
pe scrisori ? N-ați strîns fotografii de 
artiști de cinematograf ? N-ați fost fe
ricit în clipa cînd ați obținut autogra
ful fotbalistului favorit ?

Desigur, crescînd în mijlocul unei 
lumi ale cărei orizonturi se lărgesc 
mereu, în toate direcțiile, noile gene
rații adaugă preocupări inedite celor 
pe care le-am avut și noi cîndva, dar 
nu le exclude nici pe cele vechi. în 
continuare, deci, referindu-ne la un 
singur aspect, pe profil ca să spunem 
așa, inima tineretului bate puternic 
pentru marii campioni, pentru stelele 
fotbalului și ale boxului, pentru echi
pele pe cane le simpatizează. Dar parcă 
vîrsfnicii sînt în afara unor asemenea 
elanuri ? Mii și mii de spectatori de pe 
stadioane nu se mulțumesc să-și aplau
de favoriții, ci îi caută, le scriu.

Le scrie. Primesc ei, însă, vreodată 
răspuns la aceste scrisori în care au 
pus atîta suflet și atîtea speranțe ? 
Ar fi păcat ca sportivii noștri să le 
citească în fugă și să nu le ofere 
răsplata unui răspuns. Cît de emo
ționat, cît de fericit era tînărul care 
urcase scările clădirii noastre, pentru 
a ne arăta o scrisoare primită de la 
Silviu Bindea. Ti scrisese lui „Binduț", 
vijelioasa aripă dreapta de-acum 3—4 
decenii a echipei noastre naționale de 
fotbal, și primise răspuns pe 3 pa
gini. 3 pagini pe care le-a învățat pe 
dinafară, pe care le-a sorbit cuvînt 
cu cuvînt, litieră cu literă. Desigur, 
timpul liber al unui sportiv în activi
tate este măsurat. Cluburile, la rîndul 
lor, au de rezolvat un noian de pro
bleme tehnice și administrative. Și to
tuși, credem, nu trebuie ignorat acest 
fei de a comunica, de a schimba pă
reri cu spectatorii. Fiindcă nu-i lipsită 
de importanță o astfel de comunicare. 
Ea contribuie la strîngerea legăturilor 
cu pasionații sportului, cu cei care for
mează cealaltă latură a spectacolului 
sportiv.

Avem impresia că și alte forme de 
a se realiza asemenea legături efec
tive nu sînt luate în considerație de 
grupările noastre sportive. Confecționa
rea unor insigne frumoase sau a unor 
brelocuri, editarea de fotografii, orga
nizarea unor întilniri cu spectatorii. 
Intr-un timp, Rapidul se întîlnea aproa
pe regulat cu suporterii săi, la fel de 
capricioși ca și jucătorii. O mai face 
și acum ? Notăm, oricum, că Giuleștiul 
și-a făcut un bun obicei din a orga
niza excursii pentru susținătorii săi, la 
meciurile pe care echipele feroviare le 
susțin în țară și chiar în străinătate. 
In ultimul timp, o tegâfură strînsă cu 
spectatorii ține echipa de fotbal Pro
gresul, care organizează în acest scop 
reușite consfătuiri. Dar iată că trebuie 
să ne oprim aici cu exemplele, deși 
ar fi de dorit ca ele să fie mult mai 
numeroase, să ne ofere doar greutatea 
alegerii.

Se vorbește _din ce în ce mai mult 
despre membrii susținători ai cluburi
lor. Față de pasiunea care clocotește 
în tribune pentru o echipă sau alta, 
numărul acestora este foarte mic. Pe
trolul, unul din cluburile pentru care 
ard atîtea inimi, n-are decît 800 de 
membri susținători. Și, cu această cifră, 
este printre fruntași I

Și totul poate începe uneori de la 
mica scrisoare, pornită din cine știe 
ce colț de țară, care așteaptă un 
răspuns...

Jack BERARIU



BDL PRAHOVEAN iiitilllli READUS PE PBZIIII FRUNTAȘE
îmi amintesc șl acum. Sînt a- 

jȚroâlbe 20 de ani de atunci. Eram 
pe stadionul din Ploiești, la un 
meci de fotbaL Pa un moment 
<iat, deși pe teren nu se petre
cuse ceva deosebit, în tribună, 
spectatorii au început să âplau'd'e 
irenetic. Ce se î&tîmplase ? Cine
va. a anunțat că boxerul ploieș- 
ieăn Ion Mihăilescu a terminat 
la egalitate meciul de Ia Bucu
rești, cu valorosul campion Ion 
Popa. Oamenii erau fericiți.

Am relatat acest amănunt pen
tru a arăta dragostea, pasiunea 
ploîeștenilor față de sportul eu 
mănuși, popularitatea de Care se 
bucura boxul pe aceste melea
guri. Aproape că nu exista du
minică fără vreo gală. De-a lun- 
■gul ănilor, ca urmare a acestui 
interes major, boxul din județul 
Prahova a „produs" sportivi 
valoroși. De la campionatele na
ționale, mulți se reîntorceau cu 
centurile de campioni. Gh. Po
pescu, I. Mihăilescu, Gh. Mătă- 
asăra au fost printre primii re
prezentanți de seamă ai școlii 
prahovene de box. Rezultatele 
lor bune n-au rămas izolate. Al ți 
feăieți vînjoșî, cu pumni de fier, 
au urcat treptele ringului și s-au 
încununat cu laurii victoriilor. îi 
știți șl dv : Toma Ilie, Petre Po
pescu șl Mihaî Nicolau au deve
nit campioni ai țării, Ilie Alexan
drin campion balcanic, Stroe 
Tritan l-a învins pe Nicolae Lin
ca. O parte dintre ei au îmbrăcat 
ți tricourile echipei reprezentati
ve.

VA MAI AMINTIȚI DE PROFE
SORUL DIN CIMPINA ?

Ce repede trec anii 1 Și totuși, 
unele performanțe nu se uită. 
Mal ales marile surprize care 
plac publicului. Era în 1959. în 
Prahova își desfășurau activitatea 
cîteva secții bune: Prahova și 
Voința Ploiești, Energia Cîmpina.

De aici se reia întrecerea echipelor feminine

Campionatul feminin de bas
chet se reia mîine cu partidele 
din prima etapă a returului. 
Trei jocuri sînt programate în 
Capitală : Rapid—Progresul (de 
la ora 11, în sala Giulești), I.C.F. 
—Politehnica și Constructorul- 
Voința (de la ora 10, în sala 
Constructorul). Celelalte două 
intîlnîri se vor desfășura la 
Cluj (Universitatea—Voința Bra
șov) și Oradea (Crișul—Mureșul).

Iată cum arată clasamentul 
înaintea acestor meciuri:
1. Pollt. Buc.
2. Rapid Buc.
3 Voința Bv.
4. I.C.F.
B. Mureșul Tg. M. 
e. Unlv. Cluj
7. Constr. Buc.
8. Voința Buc.

8 8 0 431—334 16
9 7 2 522—410 16
9 6 3 441—389 15
9 5 4 446—460 14
9 5 4 450—489 14
9 4 5 447—430 13
9 3 6 396—456 12
9 3 6 415—468 12

PATRU SPORTIVI ROMÂNI
IAU STARTUL LA BREMEN

Patru înotători 
români, Cristina 
Baiaban, Anca An
drei, Angel Șop- 
tereanu și Vasile 
Costa se află la 
Bremen, împreună 
cu antrenorul Re
mus Drăgușanu, pentru a participa la întrecerile 
celei de a Xl-a ediții a „Marelui Festival nau
tic".

La startul probelor se află aproape 200 de 
sportivi din 19 țări, printre care mai mulți cam
pioni ai continentului și recordmani ai lumii. 
Delegația S.U.A. cuprinde, printre alții, pe Marc 
Spitz, Greg Buckingham, Doug Russell, Claudia 
Kolb, Pamela Kruse și Janie Barkman. Lotul 
U.R.S.S. — 25 de persoane — cuprinde tot ce 
are mai valoros la ora actuală natația sovietică : 
Beliz-Goiman, Dunaev, Prozumenscikova, Gro- 
mak, Morciukov, Mihailov, Iiicev, ș.a.

® Duminică vor pleca la Praga alți trei îno
tători fruntași, care vor participa la concursul 
internațional organizat de clubul C.K.D. Este 
vorba de Nicoleta Șteîănescu, Gica Manafu și 
Herman Schier.

® Echipa de polo a R. D Germane și-a anun
țat participarea Ia turneul internațional, pe ca- 
re-1 va găzdui între 27 și 31 martie piscina olim
pică din Cluj. După cum se știe, echipa germană 
a ocupat locul secund la ultimul campionat eu
ropean, clasîndu-se înaintea Iugoslaviei, Italiei și 
Ungariei. Ea se află într-un cert progres, și ac
tualmente face pregătiri intense pentru a con
firma și la J.O. performanța realizată în 1966 
la Utrecht.

„CUPA F. R. N." LA POLO

In cea de a III-a etapă a turneului de polo 
dotat cu „Cupa F.R.N.", care se desfășoară la 
Cluj, s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Cluj II — Oradea II 8—4 (1—1, 4—1, 3—2, 0—0) 
și Cluj I — București juniori 5—2 (2—0, 1—1, 
1—1, 1-0).

P. RADVANI, coresp.

(Urmare din pag. 1)

din partea antrenorului emerit 
Ion Corneanu, care și-a pregătit 
„olimpicii" aici, aș fi găsit multe 
cuvinte de laudă scrise la adresa 
acestui îneîntător și util com
plex numit de sportivi — în 
mod foarte semnificativ — „Me
xic ir.

Vreau să epuizez capitolul 
amenajărilor sportive de la Pia
tra Arsă. Deci, continui cu pîr- 
tiile de schi, terenul de fotbal 
de pe acest minunat platou al 
Bucegilor, cu pista olimpică de 
atletism, cu viitoarele terenuri 
de baschet, volei, și tenis de 
clmp. Ceea ce, trebuie să recu
noașteți, îi confirmă întrutotul 
denumirea de „Mexic-junior".

Despre felul cum se pregătesc 
Sportivii aici, la altitudine, des
pre concluziile medicilor care îl 
însoțesc, am să rezum astfel: 
părerea unanimă (în urma unor 
minuțioase grafice întocmite) 
este că mișcarea, exercițiul fizic 
la altitudine, fortifică organis
mul, sporește numărul globule
lor roșii. Cu alte cuvinte, pregă
tirea fizică la mare altitudine 
se recomandă și după „Mexic". 
In special — precizau medicii 
lotului de lupte, Nicolae Ploieș- 
teanu și Nicolae Lazar — pen
tru sporturile de forță.

Cum se pregfttesQ «porUvii î

• Un bun antrenor... abandonat • Jumă
tățile de normă nu pot constitui o soluție

® Speranțele prahovenilor — juniorii
Nimeni, însă, nu se aștepta ca de 
la Cîmpina să apară rezultate ex
celente, cu toate că prin 1952— 
1953 cîțiva puști cîștigaseră titlu
rile de campioni republicani de 
juniori. în 1959 s-a produs minu
nea. Deși aveau la dispoziție 
doar... un pod de școală și un 
sac (găsit pe undeva), șapte bă
ieți din Cîmpina urcau treptele 
ringului, obținînd rezultate fru
moase. Erau Stroe Trifân, L. Pa
duraru, I. Pătran, P. Zăinescu, 
M. Nicolau ș.a. Doi dintre ei au 
izbutit mai mult. P. Zăinescu 
(campion de juniori în 1956 și 
1957) a ajuns semifinalist lâ se
niori, iar Mihai Nicolau a cucerit 
titlul. Toate succesele lor se da
torau, în bună parte unui orh 
priceput și entuziast, profesorului 
Traian Marinescu. Spectatorii de 
la finalele din 1959 își amintesc 
de acest om inimos, sfătuitorul 
lui NiColău. Bun pedagog, prof. 
Marinescu i-a atras pe acești ti
neri spre box și, în ciuda unor 
greutăți materiale, obținea cu ei 
rezultate foarte bune.

AU RĂMAS DOAR AMINTI
RILE...

De la regresul general al bo
xului nostru (perioada anilor 
1963—1964) n-au făcut excepție 
nici prahovenii. Dar căderea lor 
a fost, parca, mai pronunțată. 
De ani de zile, la finalele cam
pionatelor de seniori cu greu mai 
găsești un ploieștean sau cîm- 
pinean. De ce ? Venise vremea 
cînd P. Popescu, Moise, Trlfan, 
Zăinescu sau Pătran trebuiau

9. .Crișul Oradea 8 2 6 376—441 10
10. Progresul Buc. 9 1 8 414—461 10

• Clasamentul coșgeterelor Ia 
începerea returului : 1. Hanelore 
Spiridon 176 p, 2. Octavia Simon 
173 p, 3. Elena Ivanovici 138 p, 
4. Iudit Balaș 120 p, 5. Angela 
Tita 119 p, 6. Ecaterina Vogel 
116 p, 7. Suzana Szabados 106 p,
8. Anca Odobescu 105 p, 9. Oc
tavia Bițu 102 p, 10. Ecaterina 
Kerciov 95 p.

• în întrecerea pentru cele 
mai bune procentaje realizate 
din aruncări libere conduc Poli
tehnica București și Voința Bucu
rești cu 64%, urmate de: 3. 
Universitatea Cluj 61%, 4. Voin
ța Brașov 56%, 5. Crișul Oradea 
53%, 6. Constructorul 52%, 7. 
Progresul 51%, 8. Rapid 49%,
9. I.C.F. 48% și Mureșul 44%. 
Clasamentul individual arată 
astfel :

1. Ecaterina Kerciov 88%, 2. 
Octavia Simon 78%, 3. Ildiko 
Horvat 70%, 4. Suzana Szabados 
69% și 5. Hanelore Spiridon 
68%.

JUNIORII TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ

Cele trei partide 
pe care juniorii de 
la Dinamo șl S.S.E.l 
le-au susținut în a- 
ceastă săptămînă în 
compania echipei si
milare Gwardia O- 
pole au furnizat 
unele concluzii pri
vind atît potenția
lul valoric al echi
pelor noastre (și, 
în primul rînd al 
campionilor a căror 
evoluție ne-a inte
resat în mod deo
sebit) cit și capaci
tatea acestora de a 
ne reprezenta în 
competițiile interna
ționale de handbal.

Desigur, cele două 
înfrîngert suferite 
de juniorii bucureș- 
teni în primele me
ciuri ne-au ridicat 

• (nouă șl tehnicieni
lor) numeroase sem
ne de întrebare. Nu 
ne-am grăbit însă 
cu aprecierile, aș- 
teptînd cel de al 
treilea meci (Dina
mo—Gwardia) care 
avea să ne edifice 
asupra cîtorva lu
cruri, cei mai im
portant fiind cel al 
„vulnerabilității» pe 
teren propriu.

Partida — un fel 
de test al posibili
tăților de care dis
pun campionii noș
tri — a fost, spre 
satisfacția tuturor, 
la discreția dinamo- 
viștilor care, treziți 
de dușul primit, 
și-au concentrat 
forțele, și au obți
nut o victorie de 
proporții.

Dar, campionii

MEXIC II
în „mare", cam în felul acesta : 
dimineața, antrenament intens 
în sala de sport. După antrena
ment, relaxare (toată lumea dă 
fuga la schiuri și nu se oprește 
decit pe pîrtii). Pe urmă, masa 
(in fiecare zi bucătarul scoate 
din cuptor 30 de kilograme de 
pline caldă !), somnul, din nou 
antrenament, televizorul ș.a. De 
săptămînă viitoare „ș.a." va fi 
completat cu cinematograf (ine
puizabilul Zob va aduce de două 
ori pe săptămînă filme din Si
naia).

Așadar, cei care vin aici, la 
Piatra Arsă, au condiții optime 
de pregătire, și — înconjurați de 
atenția personalului acestui 
Complex — se simt ca Ia ei aca
să. Din păcate, însă, nu vin prea 
mulți. Sau, mă rog, nu vin cîți 
ar trebui să vină. De ce ? Pen
tru simplul șl unicul mc "? că 
posibilitățile de cazare sînt re
duse : 40 de locuri. Firește, se 
mai apelează și la dormitoarele 
cabanei de alături (o parte din
tre canotori, bunăoară, au fost 
găzduiți acolo). Sala, însă, „cere" 
un număr mai mare de sportivi, 
mai multe loturi, mai multă 
solicitare. Iar în curînd, și te
renurile sportive înconjurătoare 
vor „cere" aceste lucruri. Și cum 
nu poți sta jos, la Sinaia, și face 
antrenament sus, la Piatra Arsă, 
wiOiSiaiA nivel1; iMul» 

să-șl pună mănușile în cui. Ci
neva trebuia să-i înlocuiască. Dai 
cine ? La Cîmpina, văzînd că ni- 
meni nu-1 sprijină (la înapoierea 
de la București — îmi spunea 
prof. Marinescu — după ce Ni
colau cîștigase titlul, directorul 
de la uzina mecanică nu s-a de
ranjat nici măcar să-1 strîngă 
mîna), boxerii șl antrenorul s-au 
săturat de podul școlii (unde fă
ceau antrenamente) Și au aban
donat activitatea, sportivii mai 
buni au plecat în alte părți. 
1964—1965 au fost ani de totală 
inactivitate. Prof. Marinescu, _an- 
trenor de categoria I, s-a lăsat 
șl el păgubaș. Descoperise un 
băiat cu reale calități, pe nume 
Ion Alexe. îl pregătise și-i în
trezărea un mare viitor. Dar cînd 
Alexe a absolvit școala profesio
nală, în uziriă nu 1 s-a găsit un 
post corespunzător calificării Iul. 
Băiatul a plecat la Metalul Plo- 
peni. Acolo exista o secție nouă 
și erau create condiții corespun
zătoare. A rămas aci aproape 3 
ani. Azi, băiatul descoperit de 
prof. Marinescu este la Dinamo 
București. E campion al țării la 
categoria grea. Un alt sportiv ta
lentat, Matei, a plecat la Cra
iova. Iată de ce antrenorul Ma
rinescu a abandonat boxul. Cum 
se poate împăca federația de spe
cialitate, ai cărei reprezentanți 
n-au mai dat pe la Cîmpina de 
multă vreme, cu o asemenea si
tuație ? Cînd stăm cu boxul, așa 
cum știm, se poate oare renunța 
la un asemenea antrenor ? Hotă- 
rît nu !

PROMISIUNI PENTRU... 
MÎINE

Lupttnd cu Indiferența mem
brilor consiliului asociației Ener
gia (președinte Tudor Ion) și a 
conducerii uzinei, doi tineri an
trenori, foștii boxeri P. Zăinescu 
și I. Pătran, încadrați cu cite 
o jumătate de normă, au pre
luat de la prof. Marinescu 32 
de sportivi, dintre care cel mai 
mulți sînt copii și juniori mici. 
Ei lucrează cu multă tragere de 
inimă și vor să refacă terenul 
pierdut. Condițiile de pregătire 
sînt mai bune. O veche sală de 
cinema (care nu mai corespun
dea scopului inițial) a fost dată 
Consiliului orășenesc pentru edu
cație fizică. S-au învestit 260 000 
lei de către C.N.E.F.S, și Consi
liul județean Prahova, iar sala 
este acum foarte bună pentru 
antrenamente. E dotată cu saci 
și ring de box, aparate de gim
nastică etc. Aici se pregătesc 
cîțiva boxeri talentați — P. Pîr- 
vu, un semigreu (20 de ani) se
lecționat în lotul țării. Șt. Bucu- 
rel, C. Rădulescu, D. Șerban, ju
niorii Al. Tîrboi, D. Moraru, V. 
Florescu (toți au 17 ani). Ei au 
nevoie, însă, de un ajutor sub
stanțial din partea asociației și a 
comitetului sindical de la uzina 
mecanică, fiindcă o parte dintre 
acești sportivi — ca și cei doi 
antrenori — lucrează în trei 
schimburi. De asemenea, ar mai 
fi de adăugat un fapt eu totul 
curios : cînd multe asociații și 
cluburi simt nevoia unor dotări 
pentru pregătire, conducerea a- 
sociațiel Energia nu vrea să de
vină proprietarul sălii de sport 
pusă la dispoziția sportivilor săi 

noștri au avut ne
voie de... șoc : Dacă 
în campionatul in
tern ei abordează 
partidele cu încre
dere, chiar cu o a- 
numită dezinvoltu
ră, .Jocul internațio
nal le-a stîrnit trac. 
Au pornit timid și, 
pe parcurs, au avut 
chiar momente de 
inhibiție. Preocu
pați exclusiv de 
partenerul care le-a 
căzut în zonă, au 
scăpat din vedere 
ansamblul jocului. 
Handicapați de scor, 
au intrat în panică, 
s-au pripit în exe
cuții și au ratat 
exasperant de mult 
(printre altele șl 
șase lovituri de la 7 
m). Nesiguranța și 
rateurile s-au dato
rat, evident, caren
țelor existente în 
pregătirea tehnico- 
tactică a primei 
noastre formații, ca
pacității ei reduse 
de a-și organiza jo
cul. Cert, la Dina
mo se muncește. 
Totdeauna au fost 
apreciate eforturile 
depuse aici pentru 
selecția și formarea 
tinerelor cadre. Ju
niorii însă trebuie 
să depășească sta
diul „juvenil”, să 
fie apți pentru con
fruntările de anver
gură. Iată de ce, 
chiar cu o victorie 
de prestigiu, com
portarea campioni
lor noștri în parti
dele cu Gwardia nu 
ne-a mulțumit.
N. MUȘCELEANU

zolvată printr-o judicioasă șl 
proporțională distribuire a in
vestițiilor. Cei care susțin ca
zarea în corturi pe timp de vară 
nu cunosc muntele, nu au stat 
niciodată trei săptămîni la 2 000 
de metri altitudine, nu știu ce 
influență are confortul asupra 
dezvoltării fizice, asupra psihi
cului. încă un cuvînt despre 
această frumoasă sală : i-ar tre
bui o „debara" pentru depozi
tarea materialelor.

Și acum, dați-mi voie să revin 
Ia Zob. La „acei oameni minu
nați și rucsacurile lor zbură
toare", peste Valea lui Carp, sau 
oriunde este nevoie, spre a nu 
lipsi dejunul de portocale (ia 
munte sînt parcă7mai gustoase), 
de atîtea și atîtea lucruri care 
au contribuit și ele la reputația 
lui „Mexic II". Mă gîndeso la 
micul ghid și. „cărător" Lenuța 
Eftimle (schioară fondistă), la 
acel pivot de bucătar, cofetar și, 
in orele libere, organizator de... 
șotii ,— schiorul Ștefan Codae, 
la caloriferistui și electricia
nul Mihai Turea (bober de cla
să), la neobositul gestionar Mir
cea Popa, la toată „echipa" apre
ciatului profesor Fănel lonescu, 
conducăt.Qrgț Complex uluț,,, JMg- 
iHfJU 

de către organul sportiv orășe
nesc. Ciudată poziție ! E necesar 
ca organele sportive județene să 
la măsurile cuvenite în această 
direcție ca șl în readucerea prof. 
Marinescu în sala de box.

NICI-UN ANTRENOR CU O 
NORMA ÎNTREAGA :

In general, boxul din întregul 
județ Prahova a parcurs un drum 
asemănător celui din Cîmpina. 
Ani de zile, el n-a mai avut 
reprezentanți în finalele republi
cane de seniori.

Azi, în acest județ, situația e 
următoarea : există 5 secții (Pe
trolul, Rafinorul și Voința — la 
Ploiești, Metalul Plopeni și E- 
nergia Cîmpina). Pentru moment, 
în toate aceste secții se lucrează 
mai mult cu juniorii. Cu excep
ția Voinței Ploiești — care nu 
are încadrat antrenor — celelalte 
sînt conduse de 7 antrenori, dar 
nici unul nu e încadrat cu o 
normă întreagă, deși condițiile 
de lucru cer acum acest lucru. 
Anul trecut, în boxul prahovean 
s-au investit încă 110 000 lei.

Am stat de vorbă cu mulți 
sportivi, activiști și antrenori. Pă
rerea tuturor este că peste 3—4 
ani boxul prahovean va reveni 
pe pozițiile fruntașe de altă 
dată. E necesară, însă, o muncă 
de îndrumare mai competentă, 
mai ales din partea federației, 
care trebuie să se intereseze mai 
mult de aceste secții. Apoi, co
misia județeană (președinte Ion 
Cuculescu), reorganizată de cu- 
rînd, trebuie să fie mult mai 
activă.

Boxul prahovean poate fl rea
dus în primul pluton. Anonima
tul de acum nu-1 caracterizează. 
In acest județ stnt mulți activiști 
cu experiență, antrenori 
pricepuți. Ne gîndim la Gh. Po
pescu, I. Mihăilescu ca șl la toți 
cei ce ău îndrăgit sportul cu 
mănuși. Cît privește pe viitorii 
sportivi ei pot fl găsiți printre 
miile de elevi, mai ales în rîn- 
dul celor din școlile profesiona
le.

Constantin ALEXE

Figurile dificile 
nu pun in,., dificultate 
apți de progres PREGĂTIRII!

Mihai Stoenescu, un patinator de la care așteptăm mai mult....
Fotoi A. NEAGU

Ca de obicei spre sfîrșît de 
sezon, cînd totalul orelor de a- 
lunecare pe gheață se apropie de 
cifra maximă, patinatorii noștri 
au avut mai multe lucruri bune 
de arătat și în aceste finale ale 
„Cupei României", încheiate la 
începutul săptămînii. Nu avem 
pretenția să epuizăm aici toate 
aceste părți pozitive ale evolu
ției lor în concursul care a reu
nit pe aproape toți fruntașii pa
tinajului artistic din țară. Notăm 
doar cîleva din aspectele mai 
pregnante, cum ar fi :

— reușitele sărituri dublu- 
Axel ale campioanei țării, Ele
na Moiș, atît la proba figurilor 
obligatorii, cit și în programul 
ei de libere, foarte frumos ci
zelat ;

— buna concepție a liberelor 
lui Mihai Stoenescu, unde chiar 
nereușitele (dublu-Lutz ratat) a- 
rată totuși o preocupare pentru 
îmbogățirea conținutului tehnic;

— prima încercare de săritură 
cu triplă rotație în concursurile 
noastre, oferită curajos de San
du Dragoș, cu prețul unei căză
turi, care nu trebuie însă în nici 
un caz să-1 descurajeze, ci, dim
potrivă, să-i călească ambiția ;

— buna evoluție la libere a 
Doinei Ghișerel, cu cea mai ridi

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI
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Vine, vine, T\primăvara
lor, zăpada ignoră calendarul, așa 
că Dan Cristea își poate afirma în 
voie veleitățile de Killy autohton. Ori
ce s-ar zice, tînărul de pe Valea 
Prahovei n-a bătut degeaba drumul 
pînă la Grenoble : iată că, abia în
tors acasă, a și început să se pregă
tească pentru Sapporo, 1972...

Totuși — iarna poate să-și facă 
bagajele ! încă de-acum două-trei 
săptămîni, diferite baloane rotunde 
și ovale se zbuciumau intens pe te
renuri înghețate bocnă. Echipați ca 
pentru un meci în deplasare cu F. C. 
Eskimo, fotbaliștii au transformat pri
mele exerciții de „încălzire", în veri
tabile confruntări cu alură competi- 
țională. Dacă stăm să ne gîndim, re
turul campionatului bate Ia ușă, iar 
„Î6- imile" Cupei se dispută mîine ! Mă 
rog, nu zic, s-ar putea să mai îndu
răm niscaiva capricii ale prințesei 
arctice: o coadă de viscol rătăcită 
prin Bărăgan, o lapovijă zănatică, o 
măzăriche din senin, semănînd a
„calde, floricelele"...

Dar, zău așa, credeți-mâ pe cu- 
vînt: dacă au ieșit fotbaliștii pe te
ren — gafa, s-a zis cu iama 1

Dan DEȘI.IU

Luna mărțișorului debutează impe
tuos, cu soare, vînt, moină, ghiocei
— în fine, clasica recuzită a despăr
țirii de Dona Alba ... Pentru că, vrînd
— nevrînd, așa stau lucrurile : iarna 
e pe ducă !

în zadar încearcă să braveze si
tuația hocheiștii — o sută și ceva Ia 
număr, cîți sînt cu toții — duelîn- 
du-se amarnic pe gheața unicului 
nostru patinoar mai de doamne- 
ajută ... între noi fie vorba, sistemul 
ăsta sui-generis (patru tururi, cu o 
olimpiadă la mijloc) o să-i aducă 
precis, la concurență cu proximele 
reuniuni de notație în aer liber;.mă 
tem, chiar, că în ciuda stației frigo
rifice de la „23 August", întîlnirile 
decisive vor fi arbitrate ... din șa
lupă !

în zadar se deplasează patinatorii 
de viteză (uite, domnule, că avem și 
așa ceva !) la diferite concursuri in
ternaționale peste hotare: cînd se 
vor întoarce, zîna cu aripi de cristal 
va fi departe, căutîndu-și scăpare în 
patria lui Fred Anton Mayer, iar noi 
va trebui să așteptăm încă trei ano
timpuri pentru a ne da seama la ce 
le-a folosit deplasarea cu pricina...

Schiorii — parcă stau ceva mai 
bine. în căușul ocrotitor al Bucegi-

cată medie a notelor (4,60) după 
cea a Elenei Moiș (5,25) ;

— perseverența Cristinei For- 
magiu, prima în clasamentul se
nioarelor după cele 6 desene o- 
bligatorii ;

— un dubiu-Axel în progra
mul lui Eugen Tăuj an, îndrăz
neală rară la băieții noștri ;

— săriturile bune ale brașo
veanului Dezideriu Czeisner, 
care i-au adus din nou victoria 
în întrecerea juniorilor ;

— combinațiile de pași și să
rituri ale Ancăi Tănase, remar
cabile pentru o junioară ;

— buna alunecare șl ținuta a- 
greabilă a Marianei KISckner, 
handicapată însă de lipsa sări
turilor duble ;

— ameliorări în tehnica indi
viduală a Danielei Popescu, ca 
și a lui Marian Chiosea, care 
mai au de lucrat totuși la omo
genizarea perechii lor.

Și o remarcă de ordin general, 
Cîțiva dintre specialiștii noștri 
au criticat vehement îngreuie- 
rea figurilor obligatorii în com
petițiile noastre republicane, 
cum a fost cazul șl la această 
primă ediție a „Cupei Româ
niei". Nu vom fi de acord cu a- 
ceștia. In primul rînd, fiindcă 
dezacordul lor trebuia manifes
tat la prima aplicare a noilor 

prevederi regulamentare*. nu a- 
cutn, la sfîrșît de sezon. Apoi; 
există indicii concrete că ridi
carea ștachetei pretențiilor noa
stre în tehnica patinajului se 
dovedește un stimulent valabil, 
nicidecum o frînă. Și, nu numai 
atît : dificultățile triază compe
titorii, îi obligă pe cei realmente 
înzestrați să-și pună mai bine în 
valoare posibilitățile.

Nu dăm aici sentințe. Acestea 
revin arbitrilor, așa cum au fost 
exprimate în clasamentele pe 
care le-am publicat în cronica 
trecută. Am oferit acum doar 
cîteva puncte de reper pentru 
cei care, de bine de rău, for
mează publicul restrîns al com
petițiilor noastre de patinaj ar
tistic și care au lipsit în mare 
parte de la această frumoasă în
trecere, din cauza plasării ei în 
ore de dimineață. Dar-, dorința 
de a oferi o gheață mal bună 
concurenților i-a obligat pe or
ganizatori și Ia această sancțiune 
adusă puținilor noștri suporteri 
ai sportului pe patine. Nu facem 
deci un cap de acuzare din acest 
amănunt. Deși, poate unii dus 
dorul unui spectacol pe gheață 
adevărat, văzut din tribune, nu 
numai pe micile ecrane».

Radu VOIA

J

„Mal Mne spus», piegăfirife 
celor care năzuiesc Ta calita
tea de olimpic. Ia cinstea de 
reprezentant al voleiului româ
nesc Ia J.O. din Mexic, aut 
început. ETe se desfășoară deo
camdată fit majoritatea ffimptr- 
M Ia cluburi,, selecțibnabilii 
urmînd a se întruni a singura 
dată pe săptămînă' pentru ute 
antrenament condus,. în Capi
tală, de antrenorul principali 
al fotului,. T. Tănase, cu ajin- 
tarul antrenorului secund', Gfii. 
Petrescu. Aceasta*. pîttă la 30) 
mat,, adică pînă la finele cam
pionatului republican $ CUpeii 
campionilor europeni,, to <sar® 
sînt angrenate-, precum se- știe), 
Steaua și Dinamo,, echipei® 
avînd to compunerea tor p® 
cei' mai multi dintre- candi
da ții-olimpici'.

Planul' de pregătfieț.,pg^Jpra 
căruia nu stăruim acum-, pre
vede to continuare- un cres
cendo al pregătirii centrali
zate, alternate cu o serie de- 
3—4 trialuri, menite a selecta 
riguros valențele lotului. A- 
cesta —.... ediție- revăzută șii 
adăugită — lărgit și deschis; 
('în ambele sensuri')' cuprinde- 
ia ora actuală următorii 22! 
de jucători::

lorga, Christîanî, Bartha, Ro
taru, Poroșnicu. Crețu, Rauh',. 
Bînda (Steaua București), Gan- 
ciu, Stoian, Derzei, Tîrlici, 
Schreiber, Smerectoschi (.Dina- 
mo București), Drăgan, Cos- 
tinescu (Rapid București),. 
Vraniță, Arm ion, Tănăsescui 
(Politehnica Timișoara); Udiș- 
team», Ozum (Politehnica Ga
lați) și Dumitrescu (T.C.Fl. 
București)'. împărțirea tor pe- 
funcțiile pentru- care sînt pre
gătiți' este următoarea :

RIDICĂTORI - COORDONA
TORI DE JOC —■ Dragam, 
Ganciu, Christian!,, lorga-,, 
Stoian, Vraniță ;

TRĂGĂTORI PRINCIPALI — 
Udișteanu, Bartha, Tîrlici, Ro- 
taru, Derzei, Armi'on, Costi- 
nescu ;

TRĂGĂTORI SECUNZI — 
Schreiber, Crețu, Smerecinschi-,, 
Rauh, Poroșnicu, Bînda, Ozum,, 
Tănăsescu, Dumitrescu..

Vom reveni.

„Cupa 
schi-iahting‘fe

Inaugurarea actualului sezon* 
de iahting va avea Ioc prin-, 
tr-un concurs de schi, dotat 
cu trofeul „Cupa schi-iahting\ 
întrecerea are în program des
fășurarea a două probe da 
schi (slalom și coborîre) și a 
cinci regate de iahting (ia 
clasa finn).

Prima parte a concursului 
va avea loc duminică la Pre-, 
deal. Secretariatul Concursului 
primește înscrieri pînă Ia ore
le 10 la cabina telefericului. A 
doua parte a concursului 
„schi-iahting“ se va disputa 
o dată cu umplerea lacului 
Herăstrău din Capitală.
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SE RIDICA CORTINA

Pe stadioanele echipelor din „B
Duminica viitoare se reia ac

tivitatea fotbalistică și în divizia 
secundă. Corespondenții noștri 
au dat zilele acestea o raită pe 
stadioanele pe care vor evolua 
aceste formații. Iată constatările 
făcute cu acest prilej :

Cimpina

„16"- 
bine- 
celor

s-au 
cate-

Mîine, în sfîrșit, avem jocuri oficiale. 
Uvertura sezonului fotbalistic de pri
măvară o fac cele 32 de echipe rămase 
în cursa pentru cucerirea „Cupei Româ
niei". Sporul de atractivitate al 
imilor de mîine Ie este conferit, 
înțeles, de intrarea în arenă a 
„14 MARI".

Pînă la această etapă, se știe, 
luptat peste 3 000 de echipe din
gorii Inferioare, intrînd, pe parcurs, șl 
echipele din diviziile B și C. Din pri
mele, au „supraviețuit" trei formații 
a căror ascensiune pînă Ia faza „16"- 
imilor este meritorie... binemeritînd și 
sublinierea noastră. Este vorba de echi
pele Dinamo Obor (antrenor Gh. Teo- 
dorescu), Lemnarul Odorhel (antrenor 
A. Kiss) și Marina Mangalia (antrenor 
Gh. Cacoveanu).

Spre ele, In primul rtnd, șl spre ce
lelalte 15 echipe din diviziile B și C 
se îndreaptă privirile amatorilor de...

knockout-uri din fotbalul românesc. Fi
resc, dacă ne gîndim Ia faptul că sa
voarea „competiției k.o." este întreți
nută, an de an, de eliminări care de 
care mai spectaculoase. Nu mai depar
te decît ediția trecută ne-a oferit o fi
nalistă de nimeni așteptată, Foresta 
Fălticeni, autoarea senzaționalei elimi
nări a Rapidului în semifinala de Ia 
Bacău. 4

Rămîne să vedem ce ne rezervă 
„16"-imile de mîine, să vedem care vor 
îi „buturugile" mici care vor răsturna 
„carele mari"...

Bine ar fi ca mîine, în afara unor 
surprize de rezultat, să mai avem o 
surpriză: să vedem și fotbal de un 
nivel acceptabil.

AȘTEPTĂM...
Pînă atunci, iată programul „16"-imi- 

lor de mîine :
CHIMIA SUCEAVA — FARUL

DINAMO

POLITEHNI

C.F.R. TIMI-

A.S.A. TG.

DINAMO OBOR — RAPID
PROGRESUL BRAILA — DINAMO 

BACAU
METALUL BUCUREȘTI

BUCUREȘTI
MARINA MANGALIA

CA TIMIȘOARA
ANCORA GALAȚI — 

SOAR A
T.U.G. BUCUREȘTI -

MUREȘ
POLITEHNICA IAȘI — U.T.A.
METALUL TÎRGOVIȘTE — PROGRE

SUL BUCUREȘTI
C.S.M. SIBIU — F. C. ARGEȘ
VICTORIA TG. JIU — UNIVERSITA

TEA CLUJ
VAGONUL ARAD — STEAGUL ROȘU 
CRIȘUL ORADEA — PETROLUL 
CHIMIA FAGARAS — STEAUA
MINERUL BAIA MARE ■— UNIVERSI

TATEA CRAIOVA
LEMNARUL ODORHEI — JIUL

Poiana, a susținut o serie de 
jocuri de verificare și, împreu
nă cu numeroșii ei suporteri, 
așteaptă cu nerăbdare prima e- 
tapă, în care susține unul dintre 
cele mai grele meciuri ale retu
rului, cu Politehnica Galați. Sta
dionul Poiana se prezintă, în a- 
junul deschiderii sezonului ofi
cial, în bune condițiuni. Tribu
nele, pentru 4 000 de spectatori, 
terenul de joc, cît și anexele 
n-au necesitat reparații impor
tante. Cimpul de joc a fost pro
tejat prin acoperirea lui cu un 
strat gros de îngrășăminte. Pis
ta de atletism necesită, în 
schimb, o reparație capitală — și 
în principal — așternerea unui 
nou strat de zgură.

fost nefavorabil, pe terenul II. 
Dreptunghiul de joc este încon
jurat de o pistă de atletism și 
este îngrădit cu gard din plasă 
de sîrmă. Pe cele două părți ale 
terenului s-au montat tribune 
metalice cu o capacitate de a- 
proape 4 000 de locuri. In incin
ta stadionului există o clădire în 
care sînt situate vestiarele și 
instalațiile sanitare, care însă 
sînt incomplete.

După cum ne spunea preșe
dintele asociației sportive 
C.F.R., ing. Vasile Șerbuleseu, 
la teren ar fi nevoie de unele 
renovări (la poarta principală, la 
garduri etc.); dar lucrările nu 
pot începe deoarece nu s-a re
zolvat încă problema proprietății 
acestei baze sportive. Cui ii va 
fi repartizată ? Consiliului popu
lar orășenesc sau asociației 
sportive C.F.R. care o folosește. 
Lucrurile ar trebui lămurite de 
urgentă !

ceput în toamna anului trecut) și 
de reparația pistei de atletism și 
a gardului care împrejmuiește 
stadionul. în prima etapă (Gaz 
metan va juca acasă cu Olim
pia Oradea), vor veni mu Iți 
spectatori, dar nu știm unde vot 
fi plasați.

R. ZAMFIR

Moreni

CI. ENEA

Mediaș
C. VlRJOGHIE

Singura echipă ’din „B“ din 
județul Dîmbovița, Flacăra Mo
roni, are la dispoziție un stadion 
de a cărei gospodărire se ocupă 
consiliul asociației Flacăra. încă 
din toamnă s-au tăcut o serie 
de lucrări pentru asigurarea u- 
nor condiții cît mai bune pentru 
desfășurarea jocurilor de fotbal. 
Astfel, pe teren s-a semănat o 
cantitate de 25 kg de semințe de 
gazon, cartonul asfaltat de pe 
acoperișul tribunei a fost înlo
cuit cu tablă, au fost renovate 
vestiarele și cabina arbitrilor, 
precum și instalația sanitară etc. 
In cursul acestui an se va lucra 
la consolidarea scheletului tri
bunei și, probabil, la ridicarea 
unui gard în jurul stadionului. 
Ar fi necesar ca, pînă la relua
rea campionatului, să se înlo
cuiască actuala stație de ampli
ficare cu una mai puternică.

A. S. Gaz metan, proprietara 
stadionului pe care își susține 
meciurile de campionat echipa 
cu același nume, a efectuat în a- 
ceastă perioadă mici reparații 
ale instalațiilor sportive, dar 
n-a intervenit cu suficientă au
toritate pentru urgentarea unor 
lucrări capitale : încheierea lu
crărilor la tribuna de 1 500 de 
locuri (a cărei construcție a în-

pune-țî

Cunoașteți un alt 30c mai frumos decît acesta ?

la e- 
cei de 
Bucu- 
tineri

Pe urmele lui Dobrin
i*— Gigele, Gigele...
f<»- A Ieșit 7
>— Da.

/■e- Singur t
— Singur. Repede, 

(paltonul I
Cei doi puști au ieșit în 

stradă. Pe mînecile paltoane- 
lor au cîte un pătrățel bleu
marin, pe care scrie cu litere 
aurii: Liceul „Nicolae Bălces
cu", Pitești. Puțină alergătură 
și iată-i, l-au ajuns din urmă 
pe cel urmărit, un tînăr blond, 
înalt.

— Bună ziua, nea Dobrine.
— Bună, băieți. încotro î
— La teren.
— Dar voi parcă aveți an

trenament mîine...
— Da, dar...
Nicolae Dobrin, înaintașul e- 

chipel de fotbal F. C. Argeș, 
zîmbește și nu mal cere ex
plicații. îi cunoaște pe băieții 
de la juniori. Știe că sînt 
cîtiva care nu lipsesc de la 
antrenamentele lui. Vin și stau 
Ia marginea terenului, cu gu
lerele de la paltoane ridicate 
și... privesc, privesc... Une
ori, se apropie da ei.

— Ați Înghețat, copil. De-ar 
veni primăvara mal repede...

— N-am Înghețat, nea Do
brine. Dar ar fi bine să vină 
căldura., 
natul..,

Să-nceapă campio-

★
f _ ' ■

A doua
terenul de fotbal al clubului 
F. C. Argeș din Pitești, i-am 
întîlnit pe cei doi liceeni. Pe 
ei și încă vreo 30 de vîrsta 
lor. îmbrăcați în treninguri și

zl după-amiază, pe

Octavian Gune cîntînd Balada lui Ci
prian Porumbescu

Iată cîteva performanțe ale 
micilor fotbaliști piteștenl: E- 
chipa I de juniori a jucat în 
campionatul regional al senio
rilor și a cîștigat 12 partide 
din .15. Echipa a ,II-a a sus
ținut în campionatul orășenesc 
al seniorilor 13 meciuri, obti- 
nînd . victoria în 11 dintre ele. 

Juniorii de la F. 
C. Argeș i-au în
vins cu 1—0 pe 
cei de la U.T.A., 
chiar la Arad, și 
au terminat 
galitate cu 
îa Steaua 
rești. Doi 
fotbaliști piteșteni, 
Dumitru Ciolan și 
Daniel Ariciu, au 
făcut parte din Io
tul național de ju
niori.

Cea mai fru
moasă performan
ță a juniorilor de 
la F. C. Argeș 
este, însă, situația 
lor la învățătură : 
nici un corigent! 
Care dintre miciî 
fotbaliști ar risca 
excluderea din e- 
chipă pentru o 
medie proastă ? !

Antrenorul Le-

onte IanovscM 
își cunoaște foar
te bine elevii. 
Știe că mulți din
tre ei au și alte 
pasiuni în afară de 
fotbal. Ne-a vorbit’ 
despre ele stîr- 
nindu-ne curiozi
tatea, și iată-ne în 
vizită acasă 
cîtiva dintre 
nerii fotbaliști, 
levi la Liceul „Ni- 
colae Bălcescu".

Pe Octavian 
Gune, din clasa a 
IX-a, l-am ascul
tat cîntînd la vi
oară frumoasa Ba
ladă a lui Ciprian 
Porumbescu. Co
legul său, Con
stantin Ghețe, 
premiantul clasei, 

plimbat 
ghețari, 

dru- 
de 

Verescu, 
nu era

Octavian
ne-a... 
printre 
arătîndu-ne 
mul străbătut 
Octavian 
IX-a B, 
L-am găsit în laboratorul de 
chimie al școlii, printre epru- 

nouă me- 
a clorului.

Nansen, 
dintr-a 
acasă.

Pașcani
Terenul pe care va juca C.F.R. 

se prezintă în condiții bune. Ga
zonul se află în stare excelentă, 
întrucît a fost amenajat, meciu
rile amicale și antrenamentele 
desfășurîndu-se, cînd

GH. ILINCA

timpul a Hunedoara

Verescu: „Dacă nici acum nu-mi 
reușește..."

Foto: I. MIHAICA

ȘTIRI- ȘTIRI... ȘTIRI...
AZI SI MÎINE LA ZURICH
După cum am mai anunțat, 

astăzi și mîine se întîlnesc la 
Zurich, în vederea stabilirii 
datelor la care trebuie să se 
desfășoare jocurile grupei 1 
în preliminariile campionatului 
mondial, delegații federațiilor 
de fotbal din Portugalia, Ro
mânia, Elveția și Grecia. De
legația noastră, alcătuită din 
Ion Siclovan și Angelo Nicu- 
lescu, a plecat astăzi dimi
neață, pe calea aerului, la 
Zurich.

Delegația noastră va pro
pune următoarele date: Ro
mânia — Eleveția 20 X 1968 
(acasă) și 29 IX 1969 (depla
sare) ; România — Grecia 
24 XI 1968 (deplasare) șl 16 VI 
1969 (acasă); România — Por
tugalia 26 V 1969 (deplasare) 
și 20 X 1969 (acasă).

din cadrul „16“-imilor „Cupei 
României". Intîlnirea va avea 
loc mîine, de la ora 10, pe tere
nul Voința (Floreasca, capătul 
liniei 5).

DINAMO BUCUREȘTI ÎNVINSA 
Șl ÎN ULTIMUL MECI

în ultima partidă din cadrul 
turneului întreprins în Iran, 
echipa Dinamo București a 
întîlni t selecționata Iranului. 
Meciul a luat sfînșit cu scorul 
de 3—2 în favoarea formației 
gazdă.

Stadionul Corvinul din locali
tate, dat în folosința asociației 
Metalul Hunedoara de pe lîngă 
Combinatul siderurgic, nu este 
pus la punct decît în parte, pen
tru noul sezon. Gazonul se pre
zintă în bune condițiuni, au fost 
schimbate barele porților și s-au 
făcut reparațiile de rigoare la 
vestiare și instalațiile sanitare. 
A mai rămas însă să fie schim
bate băncile deteriorate din tri
bune.

V. ALBU

Roman

MECIURI AMICALE

COMISIE DE SELECȚIE
ALCĂTUITĂ DIN 3 ANTRENORI

cu ghete de fotbal în picioare 
păreau niște vedete autenti
ce. Alergările, exercițiile de 
gimnastică, săriturile la coar
dă și, în general, tot ce co
manda antrenorul Leonte Ia- 
novschi era executat cu con
știinciozitate și, mai ales, cu 
veselie. Celor care uitau însă 
că antrenamentul, chiar dacă 
se face cu rîsete și voie bună, 
este, totuși, o treabă foarte 
serioasă, profesorul Ianovschi 
le dădea... pedepse. O dată îl 
auzeai:

— Ghețe, fă 
stadion, să te 
puțin.

Și Constantin 
el de premiant
IX-a C la Liceul nr. 1, por
nea să facă o... excursie în 
pas alergător în jurul tere
nului, în timp ce colegii săi 
bateau cu poftă cele 15—20 
de mingi.

Centrul de copii și juniori 
F. C. Argeș cuprinde 90 de... 
cutezători, împărțiți în două 
echipe de juniori și patru de 
copii, care învață să stăpî- 
nească balonul rotund și vi
sează să cucerească tribunele. 
De aici s-au ridicat Dobrin, 
Prepurgel și Radu, acum ju
cători de bâză în prima e- 
chipă.

două ture de 
mai liniștești

Ghețe, cît e 
al clasei a

Tragerea specială LOTO
a Mărțișorului

DIN 1 MARTIE 1968

72
53

22
31

57
23

73
37

premii: 1 195 906 lei.

69 70
30 6
Fond de

0 Programul concursului Pro
nosport rit. 10 de duminică 10 
Martie 1968 : I ! F.C. Argeș—Ra
pid : II : 
HI : Jiul - 
va : IV ;
AS.A. Tg. 
34-ogresul ; 
tova ; VII : Fiorentina — Napoli ;
VIII : Internazionale — Brescia ;
IX : Juventus — Cagliari ; X : 
Lanerossi — Roma ; XI : Samp
doria — Milan ; XII : Spal—Bo-

I !
Farul—Steagul roșu ; 
Universitatea Craid- 

Univcrșițatea Cluj — 
Mureș ; V : U.T.A. — 
VI : Atalanta — Man-

bete, încercînd o... 
todă de preparare

★
I-am părăsit pe 

juniori de la F. C. Argeș cu

DIALOG
Cititorul Ion Beldi- 

man din București, 
str. Căpitan Gîrbea 16 
— sectorul 6, ne-a fă
cut plăcuta surpriză 
de a trimite redacției 
noastre două cărți 
poștale ilustrate, edi
tate cu mulți ani în 
urmă, cuprinzînd fo
tografiile lui Baratki, 
Dobai, Bodola, Sfera, 
Vintilă, Ploeșteanu, 
Wetzer, Feraru, Bog
dan, David și ale ce
lorlalți fotbaliști din 
echipele A și B, de pe 
acea vreme, ale Româ
niei. Precizîndu-ne că 
ne pune la dispoziție 
aceste valoroase ima
gini foto pentru ca să 
reamintim generației 
tinere de fotbaliști, 
exemplul marilor săi 
înaintași, al acelora 
care practicau sportul 
cu balonul rotund din 
dragoste și pasiune, 
încîntînd tribunele 
prin jocul lor specta
culos, tovarășul Bel- 
diman ne întreabă, tot
odată, de ce nu este 
posibil să se editeze 
și astăzi asemenea 
cărți poștale cu foto
grafiile componenților 
echipei reprezentative 
a țării.

Posibil, este. Lip
sește însă inițiativa. 
Să mai sperăm, totuși, 
că înir-o bună zi tova
rășii de la federația d“ 
fotbal vor 
ceva și în 
rect ie.

W
Sîmbăta

întreprinde 
această di-

trecută, Ia

această rubrică semna
lam unele acte de ne- 
sportivitate petrecute la 
meciurile de verificare 
ale echipelor diviziona
re. Sîntem nevoiți să 
revenim asupra temei. 
Inginerul Ion Guță din 
Petroșenl, str. Paro- 
șeni, blocul 149, ne a- 
duce la cunoștință că 
la partida amicală din
tre Jiul și A.S.A. Tg. 
Mureș, disputată pe te
renul primei echipe, 
fotbaliștii oaspeți, ne
mulțumiți de decizia 
arbitrului la un gol în
scris de gazde, au pro
testat vehement, fiind 
chiar pe punctul de a 
se retrage din joc. După 
minute întregi de par
lamentari șl numai la 
intervenția antrenoru
lui Bone (se pare că 
secundul său, Voinescu, 
n-a intervenit la fel de 
prompt), ei au reluat 
jocul.

Firește, s-ar putea ca 
decizia arbitrului să nu 
fi fost întru totul justă 
(nefiind martori la joc 
nu ne putem pronun
ța). Oricum, însă, ati 
tudinea jucătorilor din 
Tg. Mureș rămîne con
damnabilă, cu atît mai 
mult cu cît partida nu 
avea nici o miză, ci 
era amicală. Este de 
datoria conducerii sec
ției de fotbal a asocia
ției din Tg. Mureș să 
ia măsurile corespunză
toare, care Să preîn- 
tîmpine în viitor ase
menea situații neplă
cute.

★
Subliniam, tot în ru

brica de sîmbăta trecu
tă, interesul cu care 
așteptăm evoluția jucă
torilor întorși din tur
neul întreprins în Bra
zilia, pentru a ne da 
seama de ceea ce au 
acumulat din contactul 
cu fotbalul acestei țări, 
și iată ca începem să 
ne lămurim. Cititoarea 
Mariana Ban, din Tg. 
Mureș, str. Argeșului 
16. et. T apt 6 ne des
crie primirea caldă pe 
care publicul local a

fotbaliștii

convingerea că, peste cîțiva 
ani, în formația piteșteană 
vom întîlni și numele lui 
Gune, Ghete, Verescu și ale 
celorlalți băieți pe care i-am 
văzut antrenîndu-se, învățînd, 
cîntînd, călătorind cu gîndul 
sau făcînd experiențe în la
borator.

Biroul federal s-a întrunit 
aseară în cadrul unei ședințe 
de lucru. I’e ordinea de zi au 
figurat două puncte : alege
rea comisiei ele selecție și de
semnarea antrenorilor pentru 
cele trei loturi reprezentative 
(A. tineret, juniori).

Comisia de selecție are ur
mătoarea alcătuire : Ernerich 
Vogi. Angelo Niculescu și Din- 
că Schileru.

Iată și antrenorii celor trei 
loturi : Lotul A : Angelo Ni
culescu (antr. prncipal), Ro
bert Cosmoc (antr. secund) ; 
Lotul de tineret : Dincă Schi
leru (antr. principal). Virgil 
Mărdărescu (antr. secund) ; 
Lotul de juniori I: Gheorghe 
Ola ; Lotul de juniori II (de 
perspectivă) : Dumitru Teodo- 
rescu.

C.S.M. SIBIU — JIUL PE- 
TROȘENI 1-1 (1—1). Autorii go
lurilor : Schwartz (min. 38) pen
tru C.S.M.,- Naidin (min. 41) 
pentru Jiul. (G. Topîrceanu, co
respondent).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— C.F.R. I.R.T. ARAD 1—2 (1-0). 
Au înscris ; Vlad (min. 70), Radu 
(min. 86) pentru C.F.R. I.R.T., 
Cotormani (min. 15) pentru Poli
tehnica. (C. Crețu, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI—VICTORIA 
ROMAN 4—1 (2—0). Golurile au 
fost înscrise de Baicu (min. 15), 
Contardo (min. 18), Bejan (min. 
52), Dascăiu (min. 68), respectiv 
Otic (min. 80). (C. Enea, coresp.).

GLORIA BIRLAD - FLAMU
RA ROȘIE TECUCI 3—1 (1—0). 
Autorii golurilor : Moraru (min. 
18), Chiuș (min. 70 și 90), respec
tiv, Rusu (min. 83). (E. Solomon; 
corespondent).

CHIMIA FAGARAȘ - CHI
MIA RM. VILCEA 5—2 (2—0). 
Au înscris : Feher (min. 9), Le- 
chiță (min. 12), Filip (min. 63), 
Boantă (min. 69), Drăgoi (min. 
80), respectiv Preda (min. 56), 
Mateescu (min. 83 din 11 m). 
(B. Stoîciu și V. Lazăr, cores
pondenți).

Stadionul „23 August", pe caro 
își dispută meciurile echipa Vic
toria Roman, are nevoie de une
le intervenții gospodărești de 
primă urgență. Este vorba de 
repararea dușurilor șl de unele 
retușuri la tribună. In toamnă a 
funcționat aici o stafie de am
plificare care însă s-a defectat 
și n-a fost reparată nici pînă 
acum.

G. GROAPA

Pistolul starterului
răsună din nou...

P. H.

RAPID - DINAMO OBOR,
PE TERENUL VOINȚA

După lungi tratative între cele 
două cluburi, ieri a fost hotărît 
locul de disputare a meciului 
Rapid București—Dinamo Obor,

CU CITITORII
făcut-o jucătorului Du- 
iiiitriu III la prima sa 
apariție (după întoar
cerea din Brazilia) ală
turi de coechipierii de 
la A.S.A. Dar cei care 
la început l-au aplau
dat au rămas apoi de
zamăgiți de Idolul lor. 
Ei n-au putut remarca 
nou la Dumitriu III de
cît „bronzul" acumulat 
pe plaja de Ia Copaca
bana și lănțișorul pe 
care-1 purta la mîna 
dreaptă. în rest, ace
lași joe lent, lipsit de 
execuții tehnice deose
bite, aceeași lipsă de 
combativitate în lupta 
pentru balon pe care 
Dumitriu le „demons
trase" șl înainte de ple
carea în turneu. Ba, 
parcă s-a mai observat 
ceva în pluș : mina de 
superioritate pe 
aborda față de 
săi.

Să fim însă 
Dintr-un singur 
putem trage 
definitive. Să 
teptăm ..

★
Cu cîtva timp 

urmă am criticat, 
această rubrică, lipsa 
de seriozitate cu 
care conducerea a- 
sociației sportive Fo
resta Fălticeni a tra
tat angajamentul 
sumat de a trimite 
(pe bază de recipro
citate) echipa 
fotbal pentru un 
amical Ia Gura 
morului.

Credeam că 
pectivii tovarăși 
Fălticeni vor lua mă
suri pentru repararea 
prejudiciului mate
rial și moral cauzat 
asociației Minerul 
din Gura Humorului, 
cît și iubitorilor fot
balului din această 
localitate, " prin ne-

care o 
colegii

drepți, 
joc nu 

concluzii 
mal aș-

în 
la

a-

de

res-
din

RAPIDUL
EXCURSIE

ORGANIZEAZĂ
LA PITEȘTI

o
cu ocazia

Clubul Rapid va organiza 
excursie la Pitești 
meciului F.C. Argeș — Rapid, 
din prima etapă a returului cam
pionatului (10 martie). Costul 
excursiei (inclusiv biletul de in
trare la stadion) va fi de 36 de 
lei pentru membrii susținători 
și 46 de lei pentru ceilalți soli- 
citanți.

înscrierile se fac zilnic (între 
orele 7,30—15) la sediul clubu
lui pînă la 8 martie. Informații 
suplimentare se pot obține la 
telefon 1712 05.

prezentarea finalistei 
„Cupei României" Ia 
meciul programat în 
ziua de 4 februarie. 
Dar, ne-am înșelat. 
După cum ne semna
lează tovarășul Du
mitru Bolohan din 
orașul Gura Humoru
lui, str. Victoriei 29, 
critica făcută de zia
rul nostru i-a pus în- 
tr-adevăr pe jăratec 
pe cei din Fălticeni. 
Dar tot ceea ce au 
reușit să facă a fost 
să le mai ardă ce
lor din Gura Humo
rului încă două pă
căleli. Atît Ia 18 cît 
și la 20 februarie 
(cum sunau noile 
promisiuni) fotbaliștii 
de la Foresta au fost 
așteptați zadarnic.

Fată de această 
crasă lipsă de serio
zitate și de răspun
dere în îndeplinirea 
angajamentelor asu
mate, Consiliul jude
țean Suceava pentru 
educație fizică și 
sport trebuie să in
tervină energic, sanc- 
tionîndu-i pe vino- 
vați. Este, de aseme
nea, 
derația 
să-și

cern campionilor o- 
limpici, la redacție am 
primit noi scrisori 
cuprinzînd întrebări 
în acest sens. Tova
rășilor Ilie Năstăsoiu 
din Cluj, str. Al. 
Vlahuță 7, Const. Je- 
lescu din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej,
Cașin 11, ap. 29, cît 
și celorlalți
care ne-au

PRONOSTICUL NOSTRU
(ETAPA DIN 3 MARTIE 1968)

Cupa României
Min. B.M.—U“ Cv.
Chimia Făgăraș—Steaua
C.S.M. Sibiu—F.C. Argeș

str.

cititori 
solicitat 

o astfel de lămuri
re le răspundem că 
medaliile campioni
lor olimpici sînt din 
bronz, însă suflate cu 
un strat foarte sub
țire de aur.

I. MITROFAN

N.R. Următorii ci
titori doresc să co
respondeze cu alți 
iubitori de spor! : 
Trifon Brodeală, str. 
Găvana 37 — Pi
tești (despre echipele 
de ‘ ‘ ~
geș 
dia 
dor

fotbal F. C. Ar
și Steaua); Li- 

Dincanu, str. Tu-
Vladimirescu 99 
Corabia.
și Hari

comuna
cazul ca și fe- 

de fotbal 
spună cuvîntul.

judetul 
Stelian,

Tătă- 
judetul

★

toate că la ru- 
„Răspunde Ion 

." din numă- 
tre- 

nos- 
din 
me
de*

Cu 
brica 
Poștașul1 
rul de duminica 
cută al ziarului 
tru s-a explicat 
ce sînt făcute 
daliile care se

Olt, 
din 
răști-de-Jos, 
Teleorman (despre e- 
chipa de fotbal Ra
pid București) ; loan 
Matais, str. H.P. 11, 
comuna Nădlac, ju
dețul Arad (despre 
teme diverse), Vale- 
rică Trăistaru, str. 
N. Bălcescu 19 — 
Calafat, județul Dolj 
(despre echipa de 
fotbal Universitatea 
Craiova).

I.
II.

III.
IV. Chimia Suceava—Farul 
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Politehnica Iași—U.T.A. 
Campionatul italian 
Bologna—Internazionale 
Brescia—Fiorentina 
Mantova—Lanerossi 
Milan—Cagliari 
Napoli—Sampdoria 
Roma—Juventus 
Torino—Atalanta 
Varese—Spal

x
2
2
2
1

x
1
1
X
1
1

O vizită recentă în sala clu
bului Steaua ne-a pus mai 
bine în temă cu intențiile or
ganizatorilor concursului atle
tic de sîmbătă. Antrenorul Ion 
Soter ne-a spus următoarele s 
„Față de toate celelalte con
cursuri de sală de pînă acum, 
competiția dotată cu „Cupa 
Steaua" dorim să îie o ac
țiune foarte... cursivă ; două 
ore de atletism fără pauze, cu 
o densitate maximă în care 
fiecare minut să fie folosit 
integral. Tocmai de aceea am 
fost nevoiți să renunțăm la 
unele probe și să insistăm pe 
acelea, hai 
toare. Este 
rile pe 50 
săritura în 
cu prăjina, 
cu un singur 
tare. Dorim ca această com
petiție tradițională să cunoas
că ia ediția din acest an cel 
mai mare succes".

La întrecerile care încep Ia 
ora 16,30, au drept de concurs 
atleți seniori (senioare), maeș
tri ai sportului sau cu cate
goriile I și a Il-a de clasifi
care sportivă și juniori (ju
nioare) care dețin performan
te echivalente categoriei a 
IlI-a de Ia seniori.

înscrierile se vor face la se
cretariatul concursului cu cel 
puțin o jumătate de oră îna
intea primului start. „Cupa 
Steaua" va reveni echipei 
care va totaliza cel mai mare 
număr de puncte în probele 
masculine și în cele feminine.

® Tot astăzi, de la ora 15, 
în sala Floreasca II se va des
fășura concursul atletic uni
versitar al centrului București.

să le zic, curgă- 
vorba de alergă- 

m plat și garduri, 
lungime și săritura 
adică acele probe 

sens de dispu-

ACTUALITĂȚI... ACTUALITĂȚI...

• In zilele de 11—14 martie 
va avea loc Ia București — în 
organizarea Federației române 
de lupte — consfătuirea me
todică pentru perfecționarea 
antrenorilor. Participă antre
norii echipelor divizionare A 
(greco-romane și libere), pre
cum și alti antrenori invitați 
de federație.

O Pe plan Intern sînt în 
curs de desfășurare următoa
rele po.mpețițiij gîn| la .10

martie — etapa orășenească și 
județeană a campionatului re
publican individual ai seniori
lor la lupte libere și pînă la 
17 martie, aceeași etapă, la 
competiția juniorilor. La qre- 
co-romane se va desfășura în 
zilele de 16—17 martie faza 
orășenească 
publican de 
niorilor.

a concursului re- 
primăvară al ju-

meci international• Primul
al sezonului va avea loc la 
16 martie — Craiova — șt va 
opune reprezentativa de gre- 
co-romane a României celei a 
R.S.S. Bieloruse. A doua reu
niune se va disputa probabil, 
la Pitești (18 martie).

• Cinci luptători români vor 
fi prezenji în zilele de 17—18 
martie la un turneu interna
tional de lupte libere ce va 
avea loc la Țeheraa,



„INTERNAȚIONALELE** DE SPADĂ ALE ROMÂNIEI

E. HUSARIU - cel mai bun dintre reprezentanții noștri...

în sala Floreasca. Număr42 de spadasini s-au aliniat vineri dimineața în fața planșelor instalate 
record de participanți pentru „internaționalele" țării noastre.

Trăgătorii români au debutat bine, și, în special, Husariu, Moldanschi, 
Ei au încheiat asalturile din primul tur pe locul 2. Cel mai viguros a fost 
— destul de lejer — în 5 asalturi ! El a realizat o mult aplaudată victorie Ia 
prezența pe primul plan al con- 
curșului a trăgătorilor Moldan
schi și Husariu era oarecum fi
rească, dat fiind valoarea lor 
recunoscută — ambii au fost și 
campioni ai țării — în schimb 
comportarea lui Ciocodeică a în
semnat, de-a dreptul, o revela
ție. Ciocodeică s-a clasat după 
Vitebski, principalul favorit al 
probei, cu același număr de 
victorii ca și spadasinul sovie
tic : 5. Aiți- patru sportivi care 
reprezintă țara noastră au sosit 
pe locul 3 — Cristof, Marinescu, 
Nicolae și Budahaziu.

Cum era de așteptat (ca de 
obicei în proba de spadă), sur
prizele n-au ocolit acest concurs. 
Astfel, au rămas Paramonov 
(U.R.S.S.) și Dotka (Polonia), doi 
dintre trăgătorii care reprezen
tau un serios pericol pentru 
aspiranții la primul loc. Dar, o 
dată cu Paramonov și Dotka, au 
căzut și cîțiva dintre sportivii 
noștri, în primul rind Mironov 
și Popescu. Apoi, Sepeșiu. Ca 
șă-i amintim numai pe cei care 
puteau rezista mai multor tururi. 
In cazul tuturor, pregătirea fi
zică s-a dovedit a fi deficitară.

In turul 2 intră 8 români, 
5 : maghiari, 4 polonezi, 3 sovie
ticii, și 4 spadasini din R.D.G. 
Ayînd; cel mai mare număr de 
reprezentanți, tragem nădejdi, 
firește, să putem rămîne cu cit 
mai mulți trăgători pe planșe 
și în tururile următoare. Din 
păcate, sportivii noștri comit 
unele inexactități de orientare 
tactică și nu pot ține pasul cu 
trăgătorii oaspeți. Singur Husa- 
țitr.qbține 3 victorii, care i-au 
«țsigurat participarea în semi
finalele concursului : 5—0 cu
Kowalski, 5—2 cu Preda și 
Schmitt și 5—3 cu Cristof. Cris
tof, cu 2 victorii, este depășit de 
Burger (la o tușă). Tot cite 2 
victorii realizează Moldanschi 
și Ciocodeică, dar au situații 
grele la tușe, astfel că nu pot 
trece mai departe. Cu cîte o vic-

torie, alți doi spadasini români 
— Nicolae și Budahaziu — se 
văd nevoiți să iasă de pe plan
șă. Mai trist este că Marinescu 
și Istrate n-au realizat, în acest 
tur, nici o victorie...

Iată și finaliștii concursu
lui : Husariu (România), Vî-

Invinglnd pe Dozsa

TORINO (prin telefon). — Vi
neri au început la „Palazzo dello 
Sport" din localitate întrecerile 
din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la floretă fete. Confir- 
mînd buna pregătire ce o au în 
acest sezon, sportivele echipei 
Steaua, campioana țării noa
stre, au reușit o strălucită victo
rie, cu 10—6 In fața campioanei 
Ungariei, formația Dozsa Buda
pesta. Meciul a avut loc în ca
drul finalei de 3 din care mai 
face parte și campioana Uniunii 
Sovietice, Dinamo Moscova.

Pînă la turneul final, Steaua 
reușise două victorii categorice 
în serie, la campioana Belgiei, 
cu 16—0 și Ia campioana Aus
triei, cu 14—2. In primul meci, 
Steaua a aliniat formația Drim
bă, Szabo, lencic, Ardeleanu. 
Toate floretistele noastre au 
punctat cîte 4 victorii. In meciul 
al doilea a fost folosit „4“-ul 
Ene (4), lencic (4), Szabo .(3), 
și Drimbă (3).

Intrată în eliminări directe. 
Steaua și-a continuat șirul vic
toriilor, dispunînd șl de cam
pioana R. F. a Germaniei, cu 
9—1. Meciul s-a întrerupt la a- 
cest scor, deoarece — oricum — 
victoria formației noastre era a-

Ceva mai puțin populat cu evenimente sportive de mere 
anvergură, afișul internațional al zilelor ce urmează cuprinde 
totuși cîteva puncte de atracție deosebite. Sporturilor de 
iarnă, a căror cursă de „plin sezon" intră acum pe ultima 
linie dreaptă, le revine bineînțeles partea cea mai însemnată 
a programului.

In primul rind, schiori 
curajoșilor săritori de 
trambulină, reuniți 

data 
sare 
niei). Aci, se dispută o „Săp- 
tămină internațională a zborului 
pe schiuri". Elita săritorilor va 
da din nou lupta cu metrii și 
punctele răsplătind stilul exe
cuției. Nu știm încă dacă la 
start se prezintă actualul cam
pion mondial Bjoern Wirkola 
(Norvegia). învins la Grenoble, 
marele zburător pare să se fi 
resemnat la o voită îndepărtare. 
Numele său apare în concursuri 
peste Ocean, unde —e drept — 
cucerește primele locuri, dar 
fără concurența care l-a detro
nat pe pîrtia de aterizare de la 
poalele trambulinei St. Nizier. 
In aceste condiții, evident, ceho
slovacul Jiri Raska, austriacul 
Reinhold Bachler, norvegienii 
Lars Grini și Bent Tomtum, ca 
și numeroșii noi protagoniști so
vietici, în frunte cu campionul 
olimpic Vladimir Belousov, au 
cale liberă spre podiumul de 
vremiere.

N. Istrate și Ciocodeică. 
Istrate, care a punctat 
Schultze, cu 5—3. Dacă

(U.R.S.S.), Kurczab (Po-tebski
Ionia), Schultze, Fiedler, Uhlig 
(R.D.G.), Erddss, Schmitt (Un
garia). Finala are loc azi de 
la ora 10. După-amiază. con
cursul pe echipe, primele serii.

Tiberiu ST AM A

sigurată. Au tras: lencic (3), 
Szabo (3), Ene (2) și Drimbă (1).

Cîștigînd și acest meci, Steaua 
s-a clasat în turneul final de 3 
debutînd, așa cum am arătat la 
început, cu o victorie de presti
giu. O victorie care l-a asigurat, 
oricum, locul 2, performanță su
perioară celor precedente (locul 
3 in 1966 și în 1967).

La ora transmisiei se desfă
șura meciul Dinamo Moscova — 
Dozsa Budapesta. Apoi, Steaua 
urma să tragă, în finală, cu 
Dinamo Moscova. Amănunte 
despre aceste ultime partide, în 
ziarul nostru de duminică.

Asalt din primul tur al 
„internaționalelor". Pe planșă, 
N. Istrate (România) și Torok 

(Ungaria)
Foto: V. BAGEAC

n primul rind, schiorilor,
>. la

...... , , de
aceasta pe pistele de lan
de la Kulm (R.F. a Germa-

„Puștanca obraznică" Isabelle 
Mir este una din principalele 
adversare ale rapidei Nancy 
Greene, in cursa pentru ob
ținerea Cupei Mondiale la 

schi

Și schiul aplin rămîne în 
primul plan al actualității. 
Marii campioni ai slalo

mului și coboririi își fac acum 
bagajele pentru America, unde 
îi așteaptă noi concursuri la 
Aspen și Heavenly Valley. Aco
lo se vor. decide și viitorii de
ținători ai „Cupei mondiale".

Competiția, dotată cu trofeul 
Evian, se află, la mai bine de 
două treimi din parcursul actua
lei sale ediții, dar este încă des-

Țipatul; I. P. .Informația", str. Brezolanu 23—25.

EMO DANZER — al treilea titlu mondial 
PEGGY FLEMING — virtuala campioană

GENEVA, 1. — încă o zi pli
nă a întrecerii patinatorilor, 
înaintea căderii cortinei, au 
completat lista noilor campioni 
mondiali cu numele învingăto
rului în proba masculină și au 
făcut aproape cert pe cel din 
ultima probă, a fetelor.

Intr-adevăr, după epuizarea 
figurilor obligatorii, devine clar 
că Peggy Fleming va repeta 
victoria sa de la Grenoble, a- 
vînd acum 75 puncte avans 
față de învinsa sa de la J O. 
Seyfert. în urma lui Fleming și 
Seyfert. se va da o luptă foar
te strînsă, în proba liberelor, 
pentru ocuparea locurilor supe
rioare ale clasamentului. Aces. 
ta arată astfel, după cele 6 fi
guri impuse : 1. Peggy Fleming 
(S.U.A.) 1209,7 p ; 2. Gabriele 
Seyfert (R.D.G.) 1134,8 p ; 3. 
Beatrix Schuba (Austria) 1119,1 
p ; 4 Hanna Maskova (Ceho
slovacia) 1088,5 p ; 5. Kumiko 
Okawa (Japonia) 1043.2 p ; 6. 
Albertina Noyes (S.U.A.) 1029.5 
p ; 7. Patricia Dodd 
1006,9 p ; 8. Monika 
(R.F.b.) 994.2 p ;
Magnusson (Canada) 
10. Zsuzsa Almassy
992,7 p. La figurile libere, Fle-

ming are numărul de start 21, 
iar Seyfert — 14.

Iată și clasamentul primelor 
șase perechi în proba de dans,

Am salutat în cîteva rîndurl 
Inițiativa televiziunii noastre 
de a credita cu un spațiu de 
emisie din ce în ce mai 
larg marile competiții din 
sportul intern sau internațio
nal. In lumina acestei lăuda
bile acțiuni, sintem de-a 
dreptul surprinși de modul 
cum s-a transmis, pînă acum, 
Campionatul mondial de pa
tinaj artistic, de la Gene
va. Miercuri seara, de pildă, 
telespectatorii nu au putut 
urmări celebrele cupluri so
vietice 
popov 
iar joi -------
dintre reputatele perechi en
gleze, clasate pe primele trei 
locuri la dansuri. Aseară, a 
lipsit de pe micul ecran Tim 
— “ * schimb, au fost

integral — e- 
puțin sem- 

unor perechi

310,9 p ; 6. Pahomova-Gorșkov 
(U.R.S.S.) 307,0 p.

Printr-o splendidă apariție, 
în proba figurilor libere, și-a 
încheiat evoluția în acest cam
pionat, austriacul Emmerich 
Danzer care își păstrează titlul, 

1 totalizînd 2191,2 p. 11 urmează: 
T. Wood (S.U.A.) 2180,2 p, P. 
Pera (Franța) 2090,1 p,

Belousova — proto- 
și Juk — Gorelik, 
seara — nici una

(Anglia) 
Feldmann 
9. Karen 
999,6 p ; 
(Ungaria)

Wood. în 
transmise 
voluțiile 
nificative 
din grupe inferioare. Nu 
pledăm pentru extinderea 
programului-tele de patinaj 
artistic, și așa copios repre
zentat în ultimele sezoane. 
Am dori, însă, mai mult dis- 
cernămînt în alegerea secven
țelor unui program, de altfel, 
cunoscut. în urma unei infor
mări precise, s-ar putea trans
mite — în cadrul aceluiași 
spațiu de emisie — momen
tele cheie ale C.M., adică 
exercițiile maeștrilor. iar 
dacă aceasta ar da loc la in
terferarea cu un program 
imuabil, s-ar putea reda >— 
cîteva minute mal tîrzlu — 
secvențele sportive dorite, 
prin mijlocirea telerecordin- 
gulul. Deci...

mal 
ale 

grupe inferioare, 
pentru

încheiate joi seara tîrziu: 1. 
Towler-Ford (Anglia) 332,9 p; 
2. Suddick-Cannon (Anglia) 
319,8 p ; 3. Sawbridge-Lane 
(Anglia) 319,7 p ; 4. Schwome- 
yer-Sladky (S.U.A.) 311,8 p ;
5. Grișkova-Rîjkin (U.R.S.S.)

Emmerich Danzer patinează, 
spre al treilea titlu mondial...
Tetefoto: U.P.I.-AGERPRES

Aceste trei americance care candidează la supremație în 
„maratonul" probelor feminine de înot — 1500 m — au 
împreună doar 44 de ani... Și iată rezultatele lor pe această 
distanță (de la stingă la dreapta): Debbie Meyer 17:50,2;

Edy Wetzei 18:11,3; Sue Pederson 18:07,5
Foto: ASSOCIATED PRESS

TURNEU DE TENIS
LA TULSA (statul Oklahoma) 
a început un nou turneu inter
național de tenis rezervat ju
cătorilor profesioniști. Iată cîte- 
va dintre rezultatele înregistra
te : Denis Ralston (S.U.A.) — 
John Newcombe (Australia) 
31—25, 28—31, 5—3 ; Nikola Pilici 
(Iugoslavia) — Pierre Barthes 
(Franța) 31—24, 27—31, 5—1 ; Ro
ger Taylor (Anglia) — Tony 
Roche (Australia) 26—31, 31—21, 
5—1 ; Cliff Drysdale (Republica 
Sud-Africană) — Earl Buchholz 
(S.U.A.) 30—31, 31—28, 5—3.

REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ

DE PLANORISM LA PARIS
în capitala Francei se desfă

șoară reuniunea Comisiei inter
naționale de zbor fără motor 
din cadrul Federației Aeronau
tice Internaționale. Pe ordinea 
de zi figurează stabilirea deta
liilor de organizare a campiona
telor mondiale de planorism,

programate intre 8 și 23 iunie, 
în R.P. Polonă.

La această însemnată reuniu
ne de ia Paris, țara noastră 
este reprezentată de maestrul 
emerit al sportului, ing. Mircea 
Finescu.

BiatlonișLii români din echipa de tineret 
pe locul 6 la campionatele mondiale din Suedia

LULEA, 1 (prin telefon). — 
Vineri la amiază au început în 
nordica localitate suedeză Lulea 
campionatele mondiale de bi- 
atlon rezervate sportivilor pînă 
la 21 de ani. Trebuie menționat 
că și aici, aproape de paralela 
65, iarna s-a dovedit capricioasă: 
a plouat, două-trei zile înainte 
de concurs, ca vara ! Totuși, vi
neri vremea a fost din nou fru
moasă, iar cerul senin de peste 
noapte a făcut ca la ora con
cursului pîrtia să fie înghețată. 
Vizibilitatea a fost și ea foarte 
bună.

In această primă zi s-a dis
putat, contrar tradiției, proba de 
ștafetă 3 x 7,5 km (cu cîte două 
trageri în poziția culcat). Au 
cîștigat detașat reprezentanții 
U.R.S.S., distingîndu-se în spe
cial „olimpicul" Al. Tihonov. 
Reprezentanții noștri au mers 
mult sub așteptări : Soiu a efec
tuat 5 ture de penalizare, Mirzea

și Fontana cite 2, Mirzea pier- 
zind și mult timp in poligon.

Duminică la amiază se dispu
tă proba individuală de 15 km.

Iată rezultatele tehnice : 1. 
U.R.S.S. (Aleksandr Tihonov, 
Iuri Krokoșevici, Aleksandr 
Prizcir) lh 23:01 (1 tură pena
lizare) ; 2. Finlanda lh. 32:01 (6); 
3. R. D. Germană lh 34:16 (8); 4. 
Polonia lh 34:49 (10); 5. Norve
gia lh 35:11 (8); 6. ROMANIA 
(Ion Mirzea, Victor Fontana, Du
mitru Soiu) lh 43:00 (9); 7. Sue
dia lh 43:00 ; 8. R. F. a Germa
niei lh 46:01.

SUZUKI
A EGALAT
RECORDUL
MONDIAL
LA 500 m

TOKIO, 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs interna
tional de patinaj viteză desfă
șurat Ia Karuizawa (Japonia), 
sportivul japonez Keichi Suzuki 
a egalat recordul mondial . în 
proba de 500 m, cu timpul de 
39,2. Deținătorul recordului, 
vest-germanul Erhard Keller, s-a 
clasat pe locul doi. cu 39,5.

întrevedere Brundage — Vasquez

marea trambulină de la Kulrrt ?Autrcms, se va repeta Și laTriumful lui Jiri Raska, de la
tul de greu să se pronunțe cu 
certitudine numele învingăto
rilor. La bărbați, desigur, Jean- 
Claude Killy are un avans con
fortabil și pare bine situat pen
tru a-și reedita succesul de anul 
trecut, fără să mai poată repeta 
însă și totalul absolut de 175 de 
puncte. Mai ales că nu mai este 
de disputat decit o singură probă 
de coborire. lnvingătoarea stă 
sub semnul incertitudinii, la 
fete. Isabelle Mir și Nancy 
Greene, dar și elvețianca Fer- 
nande Bochatay au șanse sensi
bil egale. Marielle Goitschel se 
pare că nu-și va putea înscrie 
nici în sezonul acesta numele 
în palmaresul competiției, după 
ce șl anul trecut a cedat pasul 
în fața rapidei Nancy Greene.

Iată, deci, în ajunul ultimelor 
acte ale acestei confruntări, cla
samentele : MASCULIN — I. 
Jean-Claude Killy (Franța) 155 
p; 2. Dumeng Giovanoli (Elveția) 
117 p; 3. Edmund Bruggmann 
(Elveția) 77 p; 4. Gerhard Nen- 
ning (Austria) 75 p; 5. Karl 
Schranz (Austria) 69 p ; 6. llaa-

kon Mjoen (Norvegia) 
Alfred Matt (Austria) 
Guy Perillat (Franța)

60
50
48

7.
8.
9.

Jo

p; 
p; 
p;

Bernard Orcel (Franța), 10. 
Daettwyler (Elveția), 11. William
Kidd (S.U.A.) — ultimii cu 
punctaje neinteresante ; FEMI
NIN — 1. Isabelle Mir (Franța) 
125 p; 2. Nancy Green (Canada) 
101 p; 3. Fernande Bochatay 
(Elveția) 99 p; 4. Marielle Goi
tschel (Franța) 91 p; 5. Florence 
Steurer (Franța) 86 p; 6. Annie 
Famose (Franța) 79 p; 7. Olga 
Pali (Austria) 68 p; 8. Gertrud 
Gabl (Austria) 65 p ; 9. Kiki Cut
ter (S.U.A.) 59 p; 10. Christi 
Haas (Austria) 55 p.

Lupta nu s-a terminat. Să aș
teptăm, deci, finalul—

Campionatele mondiale de 
patinaj artistic, pe care le 
urmărim seară de seară 

pe micile ecrane, în transmisiile 
de la Geneva, intră de mîine în 
domeniul retrospectivelor.

Specialiștii vor avea desigur 
multe de spus asupra valorii 
acestei competiții, in multe pri-

vințe supremă pentru sportul 
pe patine, în altele mai puțin. 
Ne gindim la dezertările, deve
nite tradiționale, care sărăcesc 
spre finele sezonului rîndurile 
celor mai buni patinatori. Acum, 
de pildă, titlul mondial la băr
bați s-a decernat în absenta 
campionului olimpic Wolfgang 
Schwartz, trecut la profesionism. 
Dar nici fostul său coleg de 
club și de națională, ultimul 
mohican al școlii vieneze de pa
tinaj, elegantul Emmerich Dan
zer, nu pare străin de asemenea 
intenții. Ele se întrezăresc în 
amuzanta sa declarație, făcută 
imediat după epuizarea chinui
toarelor figuri obligatorii, cînd 
era devansat de teribilul Tim 
Wood cu cîteva locuri de arbi
tri : „La dracu cu impusele !. ..
De 17 ani ele 
Acum, am să 
impuse după 
nit în cale !
Ce a terminat Danzer ? Probabil, 
cariera de sportiv amator. Tr> 
spectacolele de revistă se cer 
numai figuri libere.

nu-mi dau liniște, 
arunc patinele de 
primul gard întîl-
Am terminat...“

CIUDAD DE MEXICO, 1 
(Agerpres). — Președintele Co
mitetului de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară de la 
Ciudad de Mexico, Pedro Rami
rez Vasquez, a plecat la Chica
go pentru a purta discuții cu 
președintele C.I.O., A. Brundage, 
in legătură cu situația creată 
în urma protestului țărilor afri
cane față de readmiterea Repu
blicii Sud-Africana la Jocuri. 
După cum se știe, această țară 
fusese exclusă pentru politica 
sa de apartheid.

Ramirez Vasquez este însoțit 
de generalul Jose Clark Flores,

vicepreședinte al C.I.O., și da 
R. Gomez, membru al C.I.O. 
Ramirez Vasquez a declarat că 
speră să se găsească o soluție 
problemelor care s-au pus miș
cării olimpice după hotărirea 
de la Grenoble.

Cu dispariția sa, Vîena, capi
tala de altădată a patinajului 
mare, va deveni un punct mă
runt pe harta sportului gheții. 
Centrul de greutate al valorilor 
se deplasează spre est pentru 
proba de perechi, dominată net 
de sovietici, iar pentru cele in
dividuale spre vest, unde Peggy 
Fleming și puternica pleiadă de 
noi patinatori americani promit 
să domine cu tot mai multă 
autoritate în concursurile 
viitoare.

IN SFERTURILE de finală ale 
„Cupei campionilor europeni*’ 
la baschet masculin, la Milano, 
Siemmenthal a întrecut cu 75—60 
(34-30) pe Zadar (Iugoslavia). 
Italienii au cîștigaț grupa, cali- 
ficîndu-se în semifinale.

CONTINUINDU-ȘI turneul în 
Peru, echipa de fotbal Dinamo 
Zagreb a terminat la egalitate 
(0—0) cu Alianza Lima.

Începutul lui martie cuprin
de puncte de program in
teresante și pentru spor

turile specifice verii. Miercurea 
fotbalistică ne oferă o întîlnire 
internațională opunînd, în ca
dru amical, reprezentativele Bel
giei și R.F. a Germaniei, la 
Bruxelles. In aceeași zi, la Pra- 
ga, se dau primele starturi în 
campionatele internaționale de 
natație ale Cehoslovaciei, la care 
se prezintă și înotători români. 
In decorul însorit al Rivierei ita
liene, automobilele concurînd în 
Raliul San Remo vor căuta să 
obțină puncte cit mai multe 
pentru a urca în clasamentul 
campionatului european. Rache
tele amatoare tind de asemenea 
să se reunească spre țărmuri 
cu soare cald, cum ar fi cele 
din jurul Mării Caraibilor unde 
începe suita de mari turnee de 
tenis in circuit. Cicliștii profe
sioniști se pregătesc pentru pri
ma mare cursă „clasică" a sezo
nului, Paris - Nisa, în care vor 
trece în revistă principalii ași ai 
pedalei.

In fine, pentru a avea o poan
tă de încheiere, menționăm că 
săptămîna viitoare vom avea 
vești de la un turneu de hochei 
programat chiar sub cerul Afri
cii, la Nairobi (Kenya). Cu pre
cizarea că este vorba, bineînțe
les, de hochei pe iarbă...

DOUA REZULTATE înregistrate 
în campionatul de hochei al 
Uniunii Sovietice: Ț.S.K.A. 
Moscova — Aripile Sovietelor 
Moscova 5—1 ; Spartak Mosbova 
— Sibir Novosibirsk 6—3.

■
ETAPA a Vl-a a Turului ciclist 
al Sardiniei, desfășurată pe dis
tanța Nuoro - Olbia (139 km), a 
fost ciștigată de italianul Ma
rino Basso, în 4h 02:48,0. In da

samentul general continuă să 
conducă Eddy Merckx (Belgia).

■
LA HAVANA: R.D. Germanăr 
Cuba (juniori) 12—10 la box.

INTILNIREA INTERNAȚIONAL 
LA DE HALTERE dintre repre
zentativele Suediei și R.D. Ger
mane s-a încheiat cu 4—3 în 
favoarea sportivilor suedezi. 
Klaus Bargende (R.D.G.) a sta
bilit un nou record al țării sale 
la categoria semigrea, stilul 
aruncat, cu 177,5 kg.

■
CAMPIONATELE DE ȘAH ale 
R.D. Germane, desfășurate la 
Weimar, s-au încheiat cu victo
ria marelui maestru internațio
nal Wolfgang Uhlmann (la mas
culin) și a cunoscutei jucătoare 
Waltraut Nowarra (la feminin).
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