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SCHIUL IN PIM ACTUALITATE
• Slalom uriaș pe Plrtia Lupului

• Primele întreceri

Poiana Brașov și Predealul 
vor găzdui sîmbătă și duminică 
noi întreceri. Cei mai buni 
schiori alpini vor evolua în- 
tr-un concurs de slalom uriaș, 
dotat cu «Cupa Postăvarul". 
Noutatea o constituie faptul că 
întrecerea va avea loc pe 
Pîrtia Lupului. Plecarea se va 
da de la cabana Cristianul 
Mare, iar sosirea va avea loc 
lingă cabana Postăvarul. Pri
mul concurent va lua startul 
sîmbătă la ora 11. Duminică 
se va disputa o nouă manșă.

„Zburătorii" pe schiuri se vor 
întîlni, ca de obicei, pa tram
bulina mijlocie din Poiana Bra
șov. „Cupa Dlnamof este des
chisă atît seniorilor, cit și 
niorilor mari și mici. Prima 
ritură — duminică la ora

Fondlștli și-au stabilit,
ocamdată, cartierul la Predeal. 
Pe Poliștoacă se vor desfășura 
sîmbătă, cu începere de la 
ora 10, cursele da 15 km se-

ju- 
să-
12. 

de-

îo satul turistic Sirnea
In pitoreasca localitate de 

munte SLmea, situată în a- 
propierea punctului turistic 
de mare atracție, Piatra 
Craiului* schiul este cel mal 
răspîndlt și apreciat sport 
în perioada de iarnă. Pen
tru a veni în ajutorul ti
nerilor dornici să practice 
acest sport, Consiliul jude
țean pentru educație fizică 
și sport Brașov a organi
zat aici un centru de schi, 
la care se pregătesc viito
rii performeri. Sub patro
najul secției de schi a clu
bului Tractorul Brașov și 
îndrumarea Instructorului N. 
Mărtoiu* micii schiori din 
Slrnea, ca și cei ce vizi
tează în acest anotimp sa
tul turistic, se pot familiari
za cu tehnica acestui fru
mos sport de lamă.

în perspectivă, organiza
rea unei competiții de schi, 
rezervată tineretului 
și dotată cu .Cupa 
turistic Sirnea*.

hi Valea Jiului

niori, 5 km senioare și juniori 
și 3 km junioarei Duminică sînt 
prevăzute, în program, ștafetele 
de 3X10 km seniori, 3x5 km 
juniori și 3x3 km fete.

★
Recent, pe pistele din masi

vul Straja a avut loc primul 
concurs oficial de schi. Au par
ticipat peste 40 de concurențl 
din asociațiile sportive din Va
lea Jiului.

Iată cîștigătoril probelor:
fond 3 km — junioare : Florica 
Medrea (Minerul Lupeni) ;
5 km — juniori : Bela T6r5k 
(Energia 
juniori: 
Lupeni); 
Dumitru 
troșeni) ; 
gore Cioflica (Minerul Lupeni).

Concursul a fost organizat 
de Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport Hu
nedoara, cu sprijinul comisiei 
municipale de specialitate. Câș
tigătorilor le-au fost acordate 
frumoase premii.

Paroșeni) ; 10 km — 
Peter Aron (Minerul 
slalom uriaș—seniori: 
Birlida (Spartac Pe- 
slalom special: Gri-

S. BALO! — coresp. principal
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pana viteza printre porțile de slalom I
IASEARĂ. LA COPEYHAGA Scrimerii ploieșteni in Grecia
I
I

6-4 LA BOX i
i

închiriază 
antrena-

la cluburi, care

spre Atena, selec- 
a orașului Ploiești, 
capitala Greciei re- 
scrimă Ploiești-Ate-

DEFICITUL?

ROMÂNIA-DANEMARCA

n popas în fața cifrelor de 
plan, a statelor de salarii și 
a cîtorva procese-verbale le
gate de activitatea patinoaru
lui artificial Floreasca ne-a 
adus revelații de-a dreptul

surprinzătoare. Aflăm că această bază 
sportivă atît de solicitată, acolo unde 
amatorii de patinaj fac coadă la casă, 
iar pe gheață — în orele de vîrf — 
n-ai unde să arunci un ac, acest pa
tinoar veșnic aglomerat lucrează ÎN 
PAGUBĂ, ' este DEFICITAR. Oricît de 
necrezut ar părea, acesta este ade
vărul pur I

Să nu se creadă că 
de intrare ar fi mult 
nu se pot face încasări 
re. La 3 lei biletul el 
limite foarte rezonabile 
tru tineret). Mai există 
de la cursurile de inițiere, cu taxe 
destul de ridicate, ca și cele prove
nind de 
patinoarul pentru orele de 
ment.

Dar, un întreg labirint de

prețul biletelor 
prea scăzut și 
corespunză’oa- 
se prezintă în 
(mai ales pen- 
apoi veniturile 

cu taxe

Dar, un întreg labirint de contracte 
și convenții birocratice, care reglemen
tează funcționarea patinoarului, poartă 
neîndoios vina. La baza acestora stau 
relațiile dintre Întreprinderea de A- 
grement de pe lîngă Consiliul popu
lar al municipiului București — admi
nistratoare a patinoarului — și fabrica 
producătoare de gheață, aparfinînd 
întreprinderii de produse alimentare. 
Situația nefirească începe din momen
tul în care patinoarul, „Floreasca" tre
buie să cumpere „frigul" de la ve
cini (I.P.A.), apa caldă pentru reface
rea gheții de la alți vecini (fabrica 
Automatica), are statele de salarii în
cărcate cu oameni nespecializați în 
amenajarea gheții etc., etc.

Rezultatul ? Pagubă bănească pen
tru întreprinderea de Agrement și pa
gubă morală (și materială, bineînțeles) 
pentru mișcarea sportivă, ai cărei pati
natori nu se pot pregăti în condiții 
corespunzătoare pe această bază.

Lipsește instrumentația necesară pen
tru amenajarea gheții. Un tractor de
fect, adus să răzuiască suprafața de 
gheață, stă inert la mantinelă. Cuțite
le pentru nivelare nu sînt utilizabile, 
sau pur și simplu lipsesc. Iar munca 
de noapte — cea strict necesară pen
tru amenajarea temeinică a unui 
tinoar — nu se [ \ 1 ‘
să de mînă de lucru calificată.

lată un șir întreg de deficiențe care 
duc la situația cunoscută, Cînd i se

Vineri dimineață a părăsit Bucureș- 
tiul, îndreptîndu-se 
ționata de scrimă 
care va susține în 
vanșa meciului de 
na. (în primul meci trăgătorii noștri au 

"ciștigat cu 2-1). Au făcut deplasarea 
următorii sportivii Bănică, Cristof, Fi
lip, Lăudoiu, Spinu, Georgescu, Crăițaru 
și Iliescu.

Selecționata este însoțită de antreno
rul Gh. Matei.

Ial galei • Ciucâ învins prin abandon

I
I
IIN C.C.E. LA BASCHET FEMININ

I I
prăbuși

C.R.E.F. MADRID
ca

Reuniune a antrenorilor

de atletism

GHEORGHIEM-FAVORITE
I. COVACI 0308

școlar 
(aiului

care, mai mult 
promova în turul 

competiției. Cu toa- 
antrenamentele Po-

R. FRUNTEȘ
Președintele Biroului
Sirnea

deosebită
european

sub povara încasărilor „cu de-

Radu VOIA

------------ dg
La aceste lucrări 

paria șl patru

temeinică a unui pa- 
poate efectua din lip-

• Giju învingător in cel mai frumos meci

In aceste zile, pe Valea Prahovei...

COPENHAGA. U (pri* te
lefon). într-o (i-1 *-“1;
(5 000 de «pecutari), echtpa re
prezentativă de bcz a Frai rț 
a obținut o aplaudată victorie, 
învingînd naționala -
cel cu (corul de 6—4, Durire 
(portivil cotnAnl. o ‘T1 "*• 

au lisa: carry or ul 
N. Gîju. V. Aruocuu.

Săptămtna viitoare va ave* 
loc la Atena o reuniune inter
națională a antrenorilor 
atletism. ’ ------
vor lua .___
specialiști români : Gheorghe 
Ztmbreșteanu șl Nlcolae Mârâ- 
șescu — antrenori federali. 
Olimpiu CoostantinMcu-Nehol 
șl dr. Angelica Lizirolu.

turUHc

TIRNAVA OOORHEIUL SECUIESC Șl AVIMTUl

POLITEHNICA BUCUREȘTI9
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va pune capăt ? Oare, doar atunci cînd 
această frumoasă bază sportivă se va

Iprăbus 
ficit"? I 

I

IN DIVIZIA B LA HOCHEI

> e r * —

D âe
pucrv-e la
Llxirea să zm 1

lor noastre 
sigur, vor 
următor al 
te acestea,
litehnicii au continuat aproape 
fără întrerupere și sperăm că 
in partida de azi Ecaterina Vo- 
cel. Cornelia Taflan, Bogdana 
Diaconescu, Gabriela Ciocan și 
celelalte vor face, încă o dată, 
dovada frumoaselor lor cali-

Oaspetele au sosit în Bucu
rești vineri.

întîlnirea va fi condusă de 
arbitrii: Vera Erofeeva (URSS) 
și Vladimir Ganev (Bulgaria).

Iată programul complet din 
sala Floreasca: ora 15,30 : Vo
ința București-Olimpia (div. B 
f), 16,45: Universitatea Bucu- 
rești-Pedagogic Constanța (div. 
B f), 18,15 : Politehnica-C.R.E.F. 
(C.C.E.), 19,30: Arhitectura-
I.E.F.S. II (div. B f)..

Tr. tOAMTtSCU

START PROMIȚĂTOR LA RELUAREA CAMPIONATULUI DE HANDBAL MASCULIN
CLUJ, 10 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Ieri, în mij
locul unul Interes deosebit (pes
te 2000 de spectatori), s-a re
luat campionatul național de 
handbal masculin. Jocurile a'u 
fost în general frumoase și de 
un bun nivel tehnic. POLITEH
NICA TIMIȘOARA — TIMIȘUL 
LUGOJ 24—17 (10—10). Jocul 
inaugural ne-a oferit două sur
prize. Prima, plăcută, a consti
tuit-o jocul prestat de formația 
lugoj eană, care a evoluat cura
jos, practicînd un handbal co
rect. Cea de a doua surpriză, 
de această dată de loc plăcută, 
a fost furnizată de echipa timi
șoreană, Lipsiți de aplomb, fără 
forță, comițînd și grave erori 
de apărare studenții au trebuit 
să facă eforturi mari în final 
pentru a învinge. Principalii 
realizatori Guneș (7), E. Sauer
(5) pentru Politehnica, respec
tiv, Păcuraru (6) și Panghert
(6) . A arbitrat foarte bine P. 
Radvani (Cluj).

DINAMO BACĂU — POLI
TEHNICA GALAȚI 22-21 (10— 
12). Ardoarea cu care gălățenii 
și-au apărat șansele a molip-

sit și pe dinamoviști astfel că 
partida a avut un ritm trepi
dant. Adăugăm la aceasta spec
taculoasele răsturnări de scor, 
care au făcut ca victoria să 
nu fie certă decît în ultimele 
secunde. în primele minute re
zultatul a fost egal (3—3, 4—1) 
pentru ca apoi dinamoviștii să 
se distanțeze (min. 12, 7—4). 
Sprintul lor a fost însă de 
scurtă durată deoarece Poli
tehnica a reușit egalarea și a 
luat conducerea pe care n-a 
mai cedat-o pînă la sfirșitul 
primei reprize. După reluare 
gălățenii au păstrat inițiativa 
și folosind cu succes pătrun
derile individuale pe semicerc 
au luat un avantaj consistent 
(14—10, 15—11). Dinamoviștii,
mal rutinați, au speculat însă 
prompt cîteva greșeli egalînd 
în min. 42, 14—14. Finalul a 
fpst pasionant, Dinamo Bacău 
avînd mereu un Infim avantaj 
iar Politehnica cu un admi
rabil efort de voință egalînd 
de fiecare dată. Cele mai 
multe puncte au înscris Horo- 
băț (8), Paraschlv (6) pentru 
Dinamo Bacău, Toma (5), Con-

drea. Pădure și Dumitrescu 
(cîte 4) pentru Politehnica Ga
lați. A arbitrat V. Pelenghian- 
Bucureștt

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CLUJ 23—17 (9—8). Studenții 
clujeni lipsiți de aportul lui 
Roth, deci al unui conducător 
de joc cu experiență, au încer
cat ca prin ambiție și eforturi 
fizice în plus să suplinească a- 
ceastă deficiență. Din păcate 
principalul lor realizator (Palko) 
nu a putut rezolva singur sarcina 
de a înscrie golurile necesare. 
Bucureșteni! au jucat foarte 
bine în apărare, au știut să re
ziste cu succes asalturilor din 
prima repriză ale gazdelor și 
avînd în Orban un portar în 
formă au putut ca, în repriza 
secundă, să se detașeze.

Cele mal multe puncte au 
fost înscrise de Kicidt (9), Dinea 
și Schuman cîte 4 pentru bucu- 
reșteni și Palko (6), Oană șl 
Schmidt cîte 4 pentru clujeni. 
A arbitrat corect și autoritar V. 
Cojocaru — Craiova

STEAUA BUCUREȘTI — RA
FINĂRIA TELEAJEN 35—14 
(15—4). Principalii realizatori au 
fost Gruia și Cristian cîte 6 
puncte pentru Steaua, respectiv 
Martini, Rotaru și Laub cîte 4 
goluri. A arbitrat Martini Thel- 
man — Bistrița.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 30—15 (15—5). 
Cei mai eficace : Papp (8), Mol
dovan (6) pentru bucureșteni și 
Bota (5) pentru brașoveni. A ar
bitrat C. Senchea — Ploiești.

Călin ANTONESCU

în pag. a 2-a:

Sportul studențesc lu ora Montului In primul meci de la Madrid, Bogdana Diaco
nescu a dominat lupta sub panouri. In această 
seară, in sala Floreasca, ea are din nou prilejul 

confirmării valorii sale.
i
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fBilANȚULUI
luburile sportive universitare și-au dezbătut 
activitatea. Au încheiat conturile unui an de 
muncă (al doilea din existența lor), scrutînd 
viitorul, făcîndu-și planuri, desenîna perspec
tive.

Bilanțul nu este bogat. Tn angrenajul sportului româ
nesc de performanță studențimea continuă să fie rotița 
care scîrțîie. Cîteva din cauzele acestei stări de lucruri 
au reieșit din adunările de dări de seamă ale cluburilor.

Le publicăm astăzi, urmînd ca într-un număr viitor 
facem loc altor relatări din înfrunterea universitarilor 
•i înșiși.

tâ
cu

I
I
I
I

DL IA BRAȘOV

lu lui de campioană națională de 
către echipa feminină de hand
bal, promovarea în prima divi
zie a echipelor de volei (fete) 
și rugby, victoriile internațio
nale ale voleibalistelor (cîștigă- 
toare ale „Cupei tineretului" tn 
turneul de la Rijeka), ale rug- 
byștilor și baschetbalistelor tn 
partidele cu formațiile clubului 
francez Clermont Ferrand etc. 
De asemenea, nu putem neglija 
faptul că Universitatea Timi
șoara este unul dintre cluburile 
studențești cu o densă prezență 
în divizia A. Din cele 5 secții 
de performanță, baschet, hand
bal, volei, rugby și gimnastică, 
primele patru au cile o repre
zentantă in rindul elitei și, ex- 
ceptînd rugbyul, cîte una tn di
vizia

EXPLORĂRI
RODNICE

U“ ESTE DATOR... SEMICENTENARULUI

Printre cluburile sportive stu
dențești, Universitatea Timișoa
ra și-a cîștigat și și-a conso
lidat de-a lungul anilor un fru
mos prestigiu. Recentul bilanț 
anual efectuat in cunoscutul 
centru bănățean a prilejuit cîte- 
va concluzii îmbucurătoare în 
ce privește activitatea sportivă 
de masă și de performanță în 
care au fost angrenați aproape 
jumătate din numărul studen
ților.

Astfel, numărul echipelor pur- 
tînd ecusonul Universității Ti
mișoara care activează în pri
mele divizii a sporit cu încă 
două, mulți studenți îmbrăcînd 
tricourile echipei naționale, iar 
formațiile din divizia B și din 
campionatele locale, se numără 
printre animatoarele întreceri
lor.

Explicațiile succeselor sporti
vilor universitari se datorează 
în bună măsură pasiunii și hăr
niciei cu care profesorii și an
trenorii timișoreni pregătesc e- 
chipele, se îngrijesc de continua 
lor alimentare cu forțe noi, 
proaspete, cu elemente talenta
te. descoperite în masa „boboci
lor" sau urmărite încă de pe 
băncile liceelor, sprijinite în ve
derea progresului atît în direc
ția învățăturii cit și a sportului.

Tradiționala competiție „Cupa 
anilor l" organizată la fiecare 
început de an universitar și a- 
vînd ca ‘principal obiectiv se
lecția, întrecerile inter-ani, or
ganizate de asemenea cu regu
laritate, 
pentru 
baschet, 
mărirea 
lor din 
secțiilor de performanță ale clu
bului numeroase elemente va
loroase. care constituie o rezer
vă neprețuită pentru echipele 
din diviziile A și garanția men
ținerii acestora în rîndul elitei.

Căutarea neîntreruptă a 
sportivilor de perspectivă — în- 
cepînd cu sondajele în școli și 
terminînd cu probele de control 
la studenți — asigurarea unei 
serioase pregătiri a acestora, co
laborarea fructuoasă cu școala 
sportivă pe car- , de altfel, o și 
patronează, stau la baza succe
selor înregistrate de secțiile de 
performanță de la Universitatea. 
Din realizările cele mai impor
tante ale anului trecut cu care 
se mîndrește, pe drept cuvint, 
clubul, amintim ciștigarea tit-

să
Și, 

obiectivele

fi fost 
prin ur- 

fixate

secundă.
încurajatoare și pro- 

mițînd un progres cert 
au fost și evoluțiile gim
nastelor, care au ocupat, 
la „universitare”, locul 
IV (gimnastici sportivi) 
fi locul V (gimnastici ar
tistică).

Dar, deși bilanțul anu
lui trecut a fost pozitiv

pentru studenții timișoreni, s-a 
apreciat că au existat condiții 
ca rezultatele 
fi mai bune 
mare,
pentru următorii 2 ani prevăd 
transformarea acestor POSIBI
LITĂȚI tn REALITATE. Prin 
lărgirea bazei de performanță, 
prin crearea unor condiții mai 
bune de practicare a sportului 
de către studenții Universității 
(amenajarea de terenuri în Ju
rul căminelor, dotarea lor cu a- 
parate și echipament modern), 
printr-o mai 
interni, clubul 
înregistra. în 
simțitoare.

bogată activitate 
timișorean poate 
viitor progrese

D
Indiscutabil „U* Cluj re

prezintă o forță in sportul 
studențesc și cel național. 
Este un club cu personalitate 
pregnantă, căruia vechimea 
și rezultatele marcante obți
nute de numeroasele genera
ții purtătoare ale culorilor 
alb-negru Ii conferă o deose
bită notorietate.

O dată cu ’69,' clubul clu
jean a Intrat în cel de al 
50-lea an de existență. Sărbă
torile* semicentenarului (pro
gramate pentru luna septem
brie) vor constitui pentru clu
jeni, In afara unui Jubileu, 
o retrospectivă. Și retrospec
tiva presupune comparații, iar 
comparația pare să-i dezavan
tajeze pe actualii reprezen
tanți ai „U'-ului. Situație re
levată, de altfel, și în recen
tele lucrări de analiză ale 
clubului Universitatea.

Fără a considera că per
formanța s-ar afla în impas 
la „U" (și clasamentele o con
firmă : handbal băieți — lo
cul I în .Cupa României** și 
locul 4—5 în campionatul na
țional : baschet feminin — 
Jocul 3 în campionatul națio
nal : baschet băieți — locul 
5 în campionatul național ; 
gimnastică fete cat I — lo
cul I în campionatele univer
sitare ; gimnastică artistică — 
locul 3 în campionatele uni
versitare ; schi fond 5 km, 
fete — locul I în campiona
tele universitare ; volei fete — 
locul 7 în campionatul națio
nal î fotbal — locul 10 în 
campionatul național), actua
lul nivel al rezultatelor nu 
demonstrează, totuși, adevă
rata capacitate a clubului, 
suma valențelor sale.

Greutățile au fost multiple, 
cea mai pregnantă răminînd 
penuria de baze sportive, fapt 
care a cauzat supraaglome
rări în săli și pe terenuri, an
trenamente desfășurate la ore 
neproductive și cu durată 
scăzută, lucru în bloc, cu toa
tă echipa, fără Individualiza
re.

Formațiile Universității duc 
insă lipsă — paradoxal — și 
de element uman. Legați strîns 
de un anumit ciclu 
țămînt (3—5 ani) 
sportivi pot apăra 
clubului Pînă cînd 
le solicită serviciile, 
fara puținelor cazuri cînd ab
solvenții rămln să profeseze 
în orașul respectiv, majorita
tea licențîaților urmează — 
firesc — altă cale. înlocuito
rii lor sînt, de cele mai multe 
ori, nepregătiți 
movare. Situația 
mai acută cînd 
predată de mai 
venți deodată, 
cestei stări de 1 
de abandon, pe ț 
cultății, al unor jucători 
posturi cheie în echipe.

Inexistența unei „gărzi 
rezervă** la fel de bine instru
ită ca și prima garnitură, ca
pabilă să preia ștafeta și s-o 
poarte cu succes mai departe, 
a constituit explicația nume
roaselor crahuri ale echipelor 
universitare. Situație întîm- 
pinată și de „U“ Cluj, unde 
formațiile 
chet, .volei 
private, la 
de aportul 
bază ca Horvath, Rizescu, Pop, 
Porumb. Mocanu, Tătaru, 
Vidu, Maximilian, Borza, ab
sențe care n-au putut fi ușor 
recuperate.

de învă- 
studenții 

culorile 
producția 
Și, în a- ,

pentru pro- 
i devine și 

ștafeta este 
mulți absol- 

Adăugăm a- 
fapt cazurile 
parcursul fa- 

cu

de

feminine de bas- 
și handbal au fost 
jumătatea anului, 

unor jucătoare de

AUREA MEDIOCRITÂS

centrele de pregătire 
copii si juniori (volei, 
handbal) precum și ur- 
necontenită a sportivi- 
divizia școlară au adus

Analiza activității sportive 
de masă și de performanță 
a studenților de la Institutul 
pedagogic Pitești a scos în e- 
vidență rezultatele modeste 
obținute de cele 5 secții ale 
acestui club, precum și sla
ba participare la competițiile 
interne. La acest din urmă ca
pitol. conducerea clubului re
cunoaște : „E adevărat că. 
poate, nici noi nu am făcut 
totul pentru a asigura un ni
vel mai ridicat activităților 
sportive ale studenților noștri. 
,Vu ascundem că avem lip
suri. Iată, de exemplu, in 
primul rind, putem arăta că 
ar fi putut fi organizate mai

multe întreceri cu caracter, 
intern. Timpul liber al stu
denților se cheltuiește cîte- 
odată fără folos".

De fapt, și secțiile de per
formanță (volei, handbal, a- 
tletism, gimnastică și șah) nu 
se ridică mai sus de campio
natul județean, cele mai mul
te figurînd în cel municipal, 
unde au comportări modeste, 
între realizările anului trecut 
clubul piteștean nu a avut 
de consemnat decît prezența 
a DOI ATLEȚI în selecționa
ta divizionară a fostei regiuni 
Argeș (!). Secția de șah își 
justifică existența numai prin 
activitatea a DOI JUCĂTORI, 
gimnastele nu pot participa, 
deocamdată, Ia întreceri, aflîn- 
du-se sub cerințele normelor 
de clasificare.

Argumentele aduse de con
ducerea clubului sînt legate 
de lipsa unei facultăți de e- 
ducație fizică în cadrul insti
tutului din Pitești (care ar 
face posibilă ridicarea per
formanțelor), precum și pre
gătirea necorespunzătoare a 
elevilor care vin în institut 
Este într-un fel o EXPLICA
ȚIE, lucrurile fiind adevăra
te, dar aceasta nu poate fi tn 
nici un caz o SCUZA a slabei 
activități ce masă și a re
zultatelor modeste . obținute 
de studenți în campionatele 
locale.

Dureros este faptul că la 
adunarea de analiză a fost 
prezentată în fața studenților

doar darea de seamă, nimeni 
dintre cei prezenți în sală ne
găsind vreo soluție pentru vi
itor. Toți s-au împăcat cu gîn- 
dul că nu se poate facă mai 
mult. De ce această resem
nare ?

GRÎU ȘI NEGHINĂ
• ••

Pericolul este la fel de mare 
șl în cazul echipelor în care 
funcționează mai mulți ab
solvenți. Dincolo de eventua
litatea transferului sau a re
tragerii din activitate, cerute 
de solicitările meseriei, nu le 
poți pretinde acestor cărăuși 

benevoli „marea cu sarea". 
Astfel, tenta de divertisment 
în antrenament s0 Impune 
din ce în ce mai mult și a- 
menință rezultatul. In plus 
mulți dintre acești Jucători 
sînt aproape de apogeul cari
erei lor, după care va urma, 
irevocabil, refluxul.

Indiferent ce alibi de mo
ment ar căuta antrenorii pen
tru a motiva lipsa rezervelor, 
el va fi ușor de descoperit 
Iar „U“, se pare, suferă de 
acest neajuns tocmai acum, 
cînd forțele sale trebuie să 
fie mai viguroase, mai pros
pere. Bineînțeles- nu peste 
noapte se pot face schimbă
rile. Capitolul presupune timp 
și paciență. Ceea ce trebuie

întreprins, insă, ar fi o cam
panie de mobilizare a forțe
lor. Pentru ca garda actuală, 
care va fi prezentă la săr
bătoarea semicentenarului, să 
poată toasta cu generațiile 
înaintașe ca între adevărați 
colegi din nobila grupă a per
formanței !

EXTREME...

• La Institutul politehnic 
București s-a desfășurat în 
1968 o bogată activitate spor
tivă de masă: 102 echixA,

REZULTATE
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BRAȘOV, 10 (prin telefon). — 
Vineri a început în localitate 
turneul internațional de baschet 
(feminin și masculin) la care 
participă, pe lingă formațiile ro
mânești și echipele poloneze 
A.Z.S. Poznan. Iată rezultatele 
primelor meciuri : Rapid Bucu
rești — Steagul roșu Brașov 
(juniori) 89—64 (46—20), A.Z.S. 
Poznan — Școala sportivă Bra
șov 60—45 (22—17), Voința Bra
șov — Școala sportivă Brașov 
(F) 72—45 (38—27). Turneul con
tinuă sîmbătă și duminică, cu 
începere de la ora 16, în sala' 
Tractorul.

C. GRUIA, coresp. principal
/

Noi construcții
sportive

in județul Vrancea

A compara calitățile tehnh 
co-tactice a doi sportivi, unul 
ajuns pe culmile măiestrie! 
și un altul aflat încă la ni
velul primelor trepte, .ar fi, 
desigur, de domeniul absur
dului. Dar, o asemenea com
parație făcută pe planul com
portării si al vieții este pe de
plin logică, fiindcă noțiunea 
de sportiv presupună, indife
rent de nivelul măiestriei, în 
primul rînd, DISCIPLINA.

Considerația ne-a fost pri
lejuită de ședința de analiză 
a Științei Petroșeni. Clubul 
sportiv universitar din Valea 
Jiului reunește în cadrul sec
țiilor sale mulți tineri vred
nici, fruntași pe stadion și 
în auditorii, oameni cu o com
portare exemplară ațît pe te
renurile de joc, cît și în a- 
fara acestora.

Dar (fiindcă nu se poate 
grîu fără neghină și pădure 
fără uscături), se află prin
tre ei și unii care nu fac 
cinste clubului. Grav ni s-a 
părut că la Știința Petroșeni 
sînt, totuși, cam prea multe 
uscături pentru o pădure 
foarte mică.

De pildă, printr-o reoentă 
hotărîre a comisiei de disci
plină din cadrul federației, 
echipei de volei i-a fost sus
pendat terenul pe o etapă. De 
ce? Pentru că voleibaliștii, 
dornici să-și apropie victoria 
cu ORICE PREȚ în meciul 
cu Electroputere Craiova, au 
cerut ajutorul colegilor din e- 
chipa de rugby, care — dis- 
punînd de calitățile fizice 
„corespunzătoare" — au blo
cat, pur și simplu, ieșirea, 
declarînd că nimeni nu va 
părăsi sala. „Aut Cesar, aut 
nihil !“ Rezultatul ? Se cu
noaște. Curios este că în ca
drul plenarei nu s-a amintit 
nimic despre incidentele de 
la acest joc, desfășurat la 24 
noiembrie. Dimpotrivă, în da-

seamă se spune : Ai* 
semnalat ABATERI,

amintit 
In con- 
de sea-

rea de
s-au 
sportivii manifesta în cămin 
și la cantină o viață DISCI
PLINATA. Constatările de 
mai sus fiind făcute cu oca
zia vizitelor programate de 
către membrii catedrei de e- 
ducație fizică". Sugerăm to
tuși ca aceste vizite să nu se 
limiteze numai la cămin și 
la cantină, ci să fie făcute și 
pe... terenul de joc.

Și pentru că am 
de rugbyști, cităm — 
tinuare — din darea
mă: „Trebuie combătute cu 
toată asprimea absențele de 
la pregătirea profesională, 
prezentarea slabă- la exame
ne, manifestările incompati
bile din cămin, cum ar fi bă
tăile și bețiile, indisciplina în 
treburile gospodărești, tn păs
trarea bunului obștesc și a e- 
chipamentului. Echipa de 
rugby din divizia B manifes
tă foarte multe din lipsurile 
echipei din divizia A. TRE
BUIE"... ~ 
crete au 
nevoie 1

Cităm
(n.n. la echipa B) a fost fă
cută la întîmplare, după cri
terii subiective... Echipa era 
un refugiu pentru studenții 
cu o slabă pregătire profesi
onală... Nici pretențiile antre
norului (n.n. fostul antrenor 
Mihai Dumitrescu) față de 
jucători nu erați ridicate... 
etc... etc...". Ne abținem de la 
comentarii (le așteptăm' însă 
de la conducerea clubului și 
a institutului). Să continuăm: 
sportivul Păunescu „din sec
ția de fotbal, îndrăgește mai 
mult restaurantele", Boboi- 
ceanu „are multe absențe la 
cursuri și la seminarii", hand
balistul Cosma, după ce și-a 
părăsit, fără nici un regret,

Dar măsurile con- 
lipsit. Deși ar fi fost

din nou i „Selecția

/

colegii pentru a pleca la 
I.E.F.S., s-a întors smerit după 
doi ani, solicitînd să fie re
primit. Și a fost! Rezultatul! 
85 de absențe nemotivate de 
la cursuri și seminarii, alte 
numeroase abateri. Lista ar 
putea continua. Dar ne oprim 
aici.

Sîntem convinși că cele mal 
multe dintre rezultatele nesa
tisfăcătoare obținute de stu- 
denți, se datoresc INDISCI
PLINEI, manifestate la antre- 

' namente, competiții, în viața 
particulară.

De aceea, ne exprimăm con
vingerea că cel de al cincilea 
punct din planul de măsuri 
pentru anul aoesta („Sancți
onarea cu toată severitatea a 
abaterilor săvîrșite, indiferent 
de valoarea sportivului in 
cauză, precu.m și a acelora 
care absentează de la antre
namente și nu se pregătesc 
conștiincios") va fi aplicat 
PERMANENT și FARA CON
CESII.

în mișcarea sportivă ieșea
nă, studenții ocupă un loc în
semnat prin Clubul sportiv 
universitar Politehnica. în ca
drul lui activează 219 spor
tivi legitimați, cuprinși tn sec
țiile de handbal, volei, rugby, 
fotbal, baschet și scrimă.

O scurtă trecere în revistă 
a rezultatelor obținute în ac
tuala „stagiune" de către e- 
chipele clubului, ne oferă ur
mătoarea situație; fotbal — 
locul 3, rugby — locul 6, vo
lei masculin — locul 7, bas
chet masculin — locul 12, 
handbal feminin — locul 10. 
Este clar că în afara echipei 
de fotbal, celelalte se zbat in 
„apa călduță* a mediocrității, 
dacă nu chiar mai rău, deși 
după cum reiese din darea 
de seamă prezentată la ședin-

ța de analiză au existat con
diții pentru obținerea unor 
rezultate mai bune. Antre
nori calificați, bază materială 
mulțumitoare, pregătiri cen
tralizate la Piatra Neamț (e- 
chipele de handbal și volei), 
ia Costine ști (echipele de rug
by și baschet), iată doar cite- 
ra din elementele care pu
teau contribui la ridicarea 
măiestriei sportivilor și a va
lorii echipelor.

Și totuși... Jucătoarea de 
handbal Elena Șarpe a tre
buit să fie exclusă din lot, 
baschetbaliștii Șt. Vișoianu, 
Doru Scripcaru și I. Voronea- 
nu lipsesc în mod cronic de 
la antrenamente, H. Chiorea- 
nu a fost suspendat pină la 
1 mai 1969. Munca educativă 
a lăsat, așadar, de dorit și 
aici trebuie căutată, probabil, 
cauza multor rămineri în ur
mă. Tocmai de aceea au su
nat puțin fals cuvintele, alt
minteri patetice, rostite la re
uniune : „A face totul pentru 
culorile clubului, a te dărui 
cu pasiune pentru apărarea 
prestigiului echipei, nu trebu
ie privit ca ceva impus din 
afară, ci ca o seînteie ce tre
buie să ardă permanent în 
sufletul fiecărui sportiv".

Sperăm ca concluziile reie
șite din analiza activității pe 
1968 cit și măsurile stabi
lite pentru anul acesta, să 
producă un reviriment in ac
tivitatea acestei însemnate u- 
nități sportive moldovene.

I 
i

cuprinzînd 1280 de studenți, I 
aii participat la tradiționala | 
competiție „Politehniada", în- 
treeîndu-se la 10 discipline 
sportive ; în etapa pe cen
tru universitar a „Cupei ani
lor I“, Institutul a fost re
prezentat la toate discipli
nele, ocupînd două locuri I, 
la handbal (băieți) și gim
nastică sportivă (fete).

• în activitatea de per
formanță — un salt valoric 
față de 1967. Echipele de 
baschet, în special (fetele au 
cîștigat campionatul național 
și „Cupa României"), și-au con
solidat poziția pe plan na
țional, cu țoale că s-au pre
zentat la start descompleta
te, în urma unor transferări 
de jucători sau a renunțării 
la activitatea sportivă a al
tora. Echipa de tenis de ma
să s-a arătat și ea în , pro
gres, ocupînd locul doi în 
campionatul național. Gim
nastica artistică s-a Jjmpus, 
furnizînd două sportwe lo
tului național.

• Fotbalul, handbalul, vo
leiul — în continuare sub 
nivelul cerut I Căutări de... 
jucători, de formule de joc, 
transferări, indisciplină ; e- 
chipa de fotbal se zbate un
deva în jumătatea a doua 
a clasamentului, cea de hand
bal masculin deține ultimul 
loc într-una din seriile di
viziei B, iar cea feminină 
a retrogradat. Lipsă de inte
res din partea conducerii clu
bului, a jucătorilor sau... a 
tuturor ?

I
I
I
i
I
i
i
I
I

• Preocupare pentru echi
pa de rugby, clasată la ter
minarea turului diviziei B 
pe locul II. S-a muncit și 
se muncește intens pentru în
tărirea lotului de jucători, 
pentru creșterea unor rezer
ve valoroase.

• Semnalăm cu satisfacție 
înființarea în cadrul clubu
lui a unei secții de judo care 
numără peste 50 de sportivi. 
Un prim rezultat i locul IV 
în „Cupa României"*, desfă
șurată recent.

l
• Dintre sportivii clubu

lui, 2() au fost selecționați în 
loturile naționale, preponde
rență avînd baschetbaliștii.

• Prin
lor, a fost apreciată pozitiv 
activitatea antrenorilor Va
sile Popescu, Grigore Costes- 
cu (baschet), Andi Ardeleanu 
(tenis de masă). Florentin 
Tudorache (rugby), exemple, 
sub toate aspectele, pentru 
întregul colectiv.

prisma rezultate-

Anul 1969 va marca un ritm 
deosebit în dezvoltarea bazelor 
sportive din județul Vrancea. 
în primul rînd, subliniem că 
I.G.O. Focșani va încheia, în 
luna aprilie, lucrările de con
strucție a sălii de atletism din 
orașul Focșani. Pista va avea 
6 culoare și o lungime de 74 m. 
Vor mai fi amenajate sectoare 
pentru sărituri și, bineînțeles, 
anexele sanitare. Se prevede 
ca sala să fie utilată șl 
practicarea gimnasticii, 
prima parte a anului 
date tn folosință piste
letism tn orașele Mărășești șl 
Adjud, iar tn Focșani va în
cepe construirea unei săli des
tinate exclusiv gimnasticii. în 
momentul de față, un grup de 
specialiști, sub îndrumarea 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport Vrancea, 4 
lucrează la proiectul transfor
mării unul pare al Orașului 
tr-un complex sportiv. De 
semenea, In primăvară se 
executa o serie de lucrări 
îmbunătățiri la stadionul 
August din Focșani.

pentru 
Tot în 
vor fi 
de at-

tn-
a-

vor
de
23

A. AXENTE, coresp.

O BIBLIOTECĂ
I FĂRĂ CITITORI

*4 ti mai p
1 cultivată
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Grupaj realizat de :
Nușa MUSCELEANU, Mariana BORZEA, Aurelian BREBEANU

și Emanuel FTNT1NEANU ■

1 ți mai pomenit o livadl 
/-I cultivată cu griji și plină 

de roade dintre cele mai 
ispititoare, care nu sînt culese 
însă de nimeni I

In această postură 
blioteca centrali a 
(strada Vasile Conta 
etajul VIII), cea mai completă 
biblioteci sportivă din țară, 
după cea de la I.E.F.S. Pe lingă 
mii de volume de specialitate, 
*a dispune și de o colecție 
— la zi — de periodice și ziare 
de sport, completată cu un sis
tem de documentare care per
mite o informare a cititorilor 
cu datele cele mai importante 
ale vieții sportive din toate 
țările.

Recent, la o consfătuire a ca
binetelor metodice ale clubu
rilor sportive din București, or
ganizată de C.M.S.F.S., mai 
mulți tehnicieni s-au plîns 
de lipsa unui material docu
mentar adecvat. S.i-i credem ? 
Se întîmplă si treacă zile în 
șir fără ca vreun tehnician sau 
sportiv fruntaș si deschidă ușa 
bibliotecii, pentru a consulta 
comoara de cunoștințe și infor
mații adunate acolo de miini 
harnice și grijulii.

Și dacă, cei aproape 1500 de 
antrenori și profesori de edu
cație fizică din București nu 
sînt suficient convinși de nece
sitatea unei 
cum putem 
să citească, 
pentru a-și 
metodele de pregătire ?

Tehnicieni și sportivi — fruc
tele așteaptă să fie culese.

apare bi- 
C.N.E.F.S.
nr. 16 —

documentări la zi, 
pretinde sportivilor 
să se documenteze 
perfecționa mereu

E. H.

NOUTĂȚI DIN SPORTUL POPICELOR

p
OLIMPIA REȘIJA TN 

„C.C.E."
Incepînd din acest an, 

competiție internațională, 
iampionilor europeni" se va dis
puta și în sportul popicelor (băr
bați). Pentru prima ediție a C.C.E. 
și-au anunțat participarea fermă 
cu echipele lor campioane, fede
rațiile naționale din 10 țări. Or
ganizatoarea Întrecerilor, Federația 
internațională de popice (F.I.Q.), 
a împărțit (după criterii geogra 
fice), echipele participante in trei 
serii, care vor juca sistem turneu, 
iar apoi capii de serii se vor în
trece într-un turneu final pentru 
desemnarea formației ciștigătoare. 
Campioana României Olimpia Re
șița, va juca în seria I alături de 
formațiile campioane ale Ungariei 
și Iugoslaviei. Datele de disputare 
â jocurilor din prima serie au 
fost stabilite astfel : 28. VI. la Bu
dapesta, 5. VII. în Iugoslavia și 
12. VII. la Reșița. Din celelalte 
două grupe fac parte formațiile 
campioane ale Austriei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane (gr. II), 
Franței, Elveției, Italiei și R. F. 
a Germaniei (gr. III).

Bogat calendar international 
pe 1969

Loturile republicane mas
culine și feminine au înce-

populara
„Cupa

put pregătirea de iarnă. Pen
tru viitoarele întreceri inter
naționale se pregătesc, prin
tre alții, I. Micoroiu, P. Pur- 
je, C. Radulescu, V. Măntoiu, 
Elena Trandafir, Margareta 
Szemanyi, Cornelia Moldo- 
veanu. Elena Cernat și Cris
ta Szocs. Dintre cele mai im
portante întîlniri internațio
nale ale anului 1969 amin
tim partidele : România-Ceho- 
slovacia (juniori) 5-6.IV, 
București-Niirnberg (R.F.G.) 
12-13.IV ; România-Ungaria 
26-27.IV ; România-R.F.G. 
(juniori) 10-ll.V, campionate
le europene de juniori la 
Nurnberg, 25.VI-1 VII, Ro- 
mânia-R. D. Germană 7-8.VI 
etc.

La 28-29 iunie va avea loc 
la București Congresul Fe
derației internaționale de po
pice (F.I.Q.).

★
• Zilele trecute s-a desfășurat 

în Capitală un curs de specializa
re a antrenorilor și instructorilor, 
la care au participat 29 de cadre 
tehnice, care se ocupă de pre
gătirea echipelor divizionare.

0 Returul campionatului divi
zionar, masculin și feminin, va 
începe în ziua de 22 februarie.

Echipele campioane de jude
țe se vor întrece în prima etapă 
a campionatului de calificare 
pentru divizia A în zilele de 12—13 
aprilie. In total se vor disputa 5 
«tape.

i

Cupa Lyceum"
o frumoasă inițiativă

în zilele vacanței, din Ini
țiativa comisiei de șah a 
C.J.E.F.S. Galați, • s-a organi
zat în localitate — pentru pri
ma oară la noi în țară — o 
competiție pentru echipe mix
te de juniori și junioare (2 bă
ieți și 2 fete), elevi de liceu, 
întrecerile, dotate eu „Cupa 
Lyceum", au atrag 8 echipe, 
reunind o serie de tinere spe
ranțe ale șahului.

Condițiile de organizare a 
competiției au corespuns în 
cea mai mare parte, excepție 
făcînd cazarea, care a lăsat 
mult de dorit La aceasta s-au 
adăugat distanțele foarte mari 
de parcurs, ceea ce a pus în 
dificultate pe participanțl, care 
aveau de susținut cîte două 
runde pe zi.

După întreceri disputate cu 
dîrzenie, primul loc în clasa
mentul final al turneului a re
venit școlarilor bucureșteni, în 
a căror formație au evoluat 
candidatul de maestru Aurel 
Urzică, jucătorul de categoria I 
Dan Romaniuc, alături de ele
vele Dorina Negroiu și Ana 
Maria Murafa, ambele pose- 
diud categoria I.

um*: 1. București 13 puncte 
(din 14 posibile); 2. Galați 11 p 
(punctaveraj — 21) ; 3. Cluj
11 p (punctaveraj 17‘/«); 4.
Brașov 8 p ; 5. Bacău 5 p; 6. 
Constanța 3 p; 7. Dolj 2 p; 
8. Tg. Mureș 2 p. Au fost pre- 
mlațl pentru cele mai bune 
rezultata individuala A. Urzică 
(51/, p din 7), Doina Negroiu 
și Margareta Juncu (cîte 61/, p 
din 7), Marcela Florea (6 din 
7) și Ana Maria Murafa (5V« p 
din 7), toți cinci fără nici o 
înfrîngere.

Considerăm ca deosebit de 
prețioasă inițiativa șahiștilor 
gălățeni menită să promoveze 
tinerele elemente capabile de 
progres în «ceastă frumoasă 
disciplină.

prof. C. M. POPESCU 
arbitru internațional

Ji
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Ultimele noutăti de pe rata 
București — Londra 

via Bruxelles, Groningen...
® Lupescu și Deleanu — titulari in partida
de pe Wembley • Dumitrache in revenire

de formă
Ultima partidă public* da ve

rificare a lotului național îna
intea confruntării de miercuri, de 
pe Wembley; a coincis cu o vic
torie obținută în Oi an da (scor 
3—1 în fața echipei G.V.A.V. 
Groningen, formație din prima 
ligă a țării lalelelor, clasată pe 
locul 9, cu lt puncte din 1» me
ciuri...

Ora tîrzle de desfășurare a In- 
■tîlnirii (In nocturnă) nu ne-a per
mis a furniza în ziarul 
de Ieri decît amănunte 
de ultimă ediție.

Ieri dimineață, însă, am i 
legătura telefonică cu 
Hoffmann din Groningen, 
fierul general" al fotbaliștilor ro
mâni, înaintea trecerii Canalului 
Mînedl.

In lipsa antrenorilor lotului, am 
discutat cu secretarul general
adjunct al F.R.F., FI. Tănăsescu. 
care a răspuns cu solicitudine 
întrebărilor noastre :

— După dușul rece de la nege, 
care a consternat pe Iubitorii 
fotbalului de la noi, victoria de 
aseară a avut darul sa mal tem
pereze spiritele... Care sint însă 
noutățile apărute în formație fa;â 
de meciul cu Standard șl cum se 
explică acest salt în comportare 
pe distanța a numai trei zile T

—• Joi seara, tntr-o atmosferă 
foarte apropiată de cea care va 
domni miercuri la Londra — te
ren tare, temperatura scăzuta, 
ceată — jucătorii noștri s-au do
vedit mult mai inspirați, reuțina 
o comportare remarcabili tn fața 
unui adversar bina cotat in fot
balul olandez, ctt despre noutăți. 
acestea sint două: Lupescu și 
Deleanu — In linia de fund, so
luții pe care antrenorii ie pre
conizează pentru confruntarea cu 
campionii lumii. In timp ce Boc 
și Mocanu, folosiți in Israel ți 
Belgia, vădesc o scădere accen
tuată a capacității de joc, cuplul 
de fundași centrali Lupescu — 
Dinu, secondat tn margine de 
Sătmăreanu și Deleanu, a dat to
tală satisfacție. De altfel, unicul 
gol al gazdelor a fost inserts 
in ultimul minut de joc, cină 
meciul era „jucat"... Dinu, șters 
ca mijlocaș in partida de la Liege, 
a acoperit joi seara o mare 
zonă de teren, mardndu-fi strict 
adversarul direct și contribuind 
adesea la „construcție". Trebuie 
remarcați pentru randamentul dai 
Gornea, Sătmăreanu, Nunweiller

z

VI și Dum&roafte, care, Oesi 
schtmbat in finalul pcntCei per.
tru a fi menajai, pare is revenire 
de formă după ulbnete sale evo
luții modeste—

— Cum explicați totuși tlasco-ul 
de la ?

nostru 
stricte.

obținui 
hotelul 

, „car-

Vești de la Petrolul
și Progresul

Reintorși din turneele efec
tuate in Algeria, Libia, Malta 
și Italia, jucătorii de Ia Pe
trolul și Progresul au luat o 
scurtă vacanță (ploiețtenii pînă 
la 16 ianuarie, iar bucureștemî 
pînă la 21). După aceea va ur
ma controlul medical Și ime
diat plecarea p« Valea Praho
vei pentru pregătirea Ia munte. 
Progresul se va înapoia In 
Capital Ia 31 ianuarie iar Pe
trolul se va întoarce ia Plo
iești la 2 februarie.

sportul
LA TIMIȘOARA

PREGĂTIRILE AU ÎNCEPUT 
FĂRĂ ANTRENORI • ••

Pag. a 3-a

In ziua de 7 ianuarie au în
ceput pregătirile celor două for
mații de divizia B din Timi
soara. Jucătorii au fost supuși 
unui control medical de 
specialiștii dispensarului 
tiv. O notă comună celor 
formații: pregătirile nu
începu*— antrenorii, d preșe
dintele clubului C.FJL — maes
trul sportului Iosif Covaci, iar 
la Politehnica — secretarul clu
bului — prof. Teodor Bc-npa 
ajutat de ing. Chiroiu — reve-

către 
spcr- 
ci ouă 
le-eu

— rnatnte de eboseax
drumului _ Apoi -ati-ue nume
roase a-’e etccanților noștri, la 
scorul de S—», forma bună a por
tarului beigutr. .. In două cuvinte. 
un meci In oare adversarului i-a 
reușit totul, iar ncud aproape ni- 
mic... •

Evident, o asemenea expacațle 
n-a avut darul să ne mulțu
mească. In consecință, am insis
ta: :

— Credeți câ aceste „argumen
ta- Unt suficient T

— IT
Cum întrebarea noastră a ră

mas — suspendată undeva Intre 
BucureșU și Groningen, l-am ru
gau în continuare, pe Interlocu
torul nostru să ne împătnășească 
programai pe care lotul naț 
11 va urma în aceste zile, 
mele înaintea confruntării 
campionii lumii.

— lliine (n.r. am. rom pleca 
spre Amsterdam, ce unae last. 
la ora șninzului, na vom deplasa, 
pe calea aerului, ia Londra. După 
toate probabilttățue, duminică 
vom efectua un joc da antrena- 
rr.em cu o ecliipd d.n Amster
dam sau din împrejurimi. In sco
pul omogentzărti. la special, a 
careului de fundați—

l-am mulțumit searetarulul ge- 
r-eral-adjunct al federației nu 
înainte de a-1 ruga să transmită 
un mesaj de drum bun șl de 
succes întregii delegații din partea 
Iubitorilor de fotbal de acasă—

nri după pensionare. In Timi
șoara (a fost primul căpitan de 
echipă al Politehnicii).

Antrenorul K. Goceanu. fi
ind rupraaglocnerat cu pro
bleme profet; ocale, nu net 
poate antrena echipa CTJL

Politehnica va beneficia de 
la 15 ianuarie de aportul lut 
Gh. Drăghiream, fost Ia Oțehll 
Galați- Cotormani Și lEhăSâ 
au solicitat dezlegări de la 
Politehnica, primul pentru JiuL 
al doilea pentru Politehnice 
Iași.

La C.F-R- a fost promovat 
tinărul Orieanu, venit de Ia 
Junboiîa, In timp ce fercvlar-.l 
au Început pregătirile In aer li
ber, studenții fac antrenamen
te In tali
P. ARCAN, coresp principal

MOTROC DESPRE

Ov. L
Motroc fi cele trei ... dragoste 

(sofia, copilul fi echipa) 
Desen de A. DRAGOMIRESCU

ION

SI
■>

EL,

IONESCU

RAPID

CU PORTUL LA... MUNTE
Hașoti este circumspect dar speră...

PREDEAL, 10. Prima echipă 
de fotbal sosită în această 
frumoasă stațiune este Portul 
Constanța. Joi dimineața, cei 
16 jucători constănțeni puteau 
fi întâlniți pe potecile albite 
ele Clăbucetului, într-un de
cor de basm: soare generos, 
brazi pudrați din belșug cu 
zăpadă.

După mai bine de un ceas 
de alergare ușoară (prin care 
s-a urmărit o treptată adap
tare la efort) cele 16 „tre
ninguri" bleumarin și tot 8- 
tîtea -jxăolulițe roșii regăsesc 
vila jjUrinișor" care-i găzdu
iește pe tot timpul șederii lor 
în Predeal. Profităm de mo
mentele de destindere — pînă 
âa ora mesei (așteptată cu o 
foame de... lupi de mare) mai 
e vreme suficientă —■ pentru 
a ne întreține cu HAȘOTI, 
antrenorul principal al echi
pei. La înoeput, notăm nu
mele celor 18 jucători con
stănțeni (portari t Pițuru, 
Popa, Manclu t fundași i 
Ghiorgache, Alexe, Dan, Hulă. 
Sîntimbreanu ;
Etern, Strimbeaau, 
înaintași i Tănase, Caraman, 
Biikossy, Mănescu, 
apoi înfiripăm următoarea 
discuție :

— Vă satisface nivelul 
valoric al lotului pe care-l 
pregătiți î

— Intr-o oarecare măsură. 
Comparind însă cu ceea ce 
posedă Steagul roșu mu chiar 
Politehnica Galați—

— Sînteți totuși, în 
cursă, la numai 2 puncte 
de lider (n-r. Politehnica 
Galați)...

— Sincer să fio, am ajuns 
aici oarecum prin forța îm
prejurărilor. înainte de start, 
analizind obiectiv situația, ne 
planificasem un loc mal mo
dest, intre > șl #. Echipa, pe 
care am luat-o in primire 
doar cu 5 zile înainte de În
ceperea campionatului, n-avea 
o idee de joc bine conturată 
și nici un potențial fizic co
respunzător. Totul trebuia 
schimbat din mers, cu migală,

mijlocași: 
Cojocar u ;

Stan) și

Pein funcție de jucătorii 
care-i aveam la dispoziție.

— Ce anume v-a creat 
cele mai mari dificultăți ?

— Concepția dd joc a echi
pei în meciurile disputate in 
deplasare. Băieții erau oblș- 
nuiți să cedeze total iniția
tiva adversarului, blocîndu-se 
în fața propriei porți și re- 
zumîndu-se la contraatacuri 
sporadice. Așa se explică și 
faptul concret că, în depla
sare, Portul n-a acumulat de
cît 4 puncte.

— Sînteți împotriva jo
cului pe contraatac ?

— Sint împotriva oricărei 
concepții unilaterale, schema
tice. Iar în cazul înaintașilor 
mei, lipsiți in general de vi
teză, contraatacul devine o a- 
berație,

— Ce ați făcut practic 
pentru remedierea situa
ției ?

— în primul rind, am cău
tat să-i conving pe fotbaliști 
de necesitatea îmbunătățirii 
calitative a jocului, in toate 
compartimentele sale, de alt
fel singura cale spre satisfac
țiile mari. Am stabilit, fi
rește, ideea de joc, în cadrul 
sistemului 1-4-2-4, lăsînd bă
ieților o libertate mai mare 
în acțiune. I-am sfătuit să 
gindească mai mult în teren, 
mie revenindu-mi grija de a 
trasa 
doar 
rește, 
greu, 
obișnuiți 
timpul indicațiile de pe mar
gine. Am acordat, de ase
menea, atenția cuvenită și 
procesului de individualizare 
a antrenamentului, la toți 
factorii lui. Fiind la începu
tul carierei mele de antrenor 
mi-am dat seama cit de im
portant este să-ți cunoști ju
cătorul, sub toate aspectele, 
și să-I modelezi ținind cont 
de calitățile lui specifice și, 
bineînțeles, și de defecte. Bii- 
kossy, de pildă, a fost un 
mare talent al fotbalalui nos
tru, dar. totodată, și un mare 
emotiv. Cred că dacă s-ar fi 
lucrat cu el mak atent, altele

ar
ce
posibilul dar, vedeți, Biikossy 
are acum 33 de ani...

fi fost rezultatele. în ceea 
mă privește, eu încerc tot

— Apropo de Biikossy. 
Deși mai în vîrstă decît 
ceilalți coechipieri, el con
tinuă să fie un om de 
bază în formație. Care 
sint celelalte „piese grele'1 
pe care contați, și- în re
tur ?

.gîndesc, în primul 
Caraman, un jucă- 
dar deosebit de do-

— Mă 
rind, la 
tor' tînăr, 
tat. Este omul nostru de „gol" 
și ni?i întreb de ce o fi me
reu ocolit de antrenorii re
prezentativei de tineret. Mă 
mai declar satisfăcut și de a- 
portul pe care-l aduc Alexe, 
un fotbalist care se dăruiește 
total, Strîmbeanu, Hulă, Dan, 
Tănase. Sint jucătorii care 
in prima parte a campionatu
lui au deținut, cit de cît, și 
o formă constant bună și 
care au ridicat, cu puțin peste 
satisfăcător, nivelul general ai 
echipei. Pentru retur, sperăm 
să fie mai bine. Așa cum re
marcați și dv., sîntem totuși 
în cursă...

— Care ar fi, după pă
rerea dv., obstacolul cel 
mai greu în fața „Portu
lui1* ?

înaintea fiecărui meci 
jaloane. La început, fi- 
lucrurile au mers mai 
deoarece jucătorii erau 

să primească tot

— Steagul roșu, fără îndo
ială. Este cea mai matură 
echipă a seriei, are răbdare 
in joc, știe să plimbe mingea 
in momentele dificile.»

— Dacă nu mă înșel, 
vorbiți puțin cu patos des
pre Steagul roșu. Nu 
cumva prima „dragoste"?... 
Ați jucat la Brașov 11 
ani—

— E posibil. Cert este, insă, 
că eu la origine sint constăn- 
tean și că 
hotârit să

O spune 
Hașoti, în

m-am inters acasă 
fac treabă.

tinărul antrenor 
_ , ____  vîrstă de numai 
36 de ani, care, cu doi ani în 
urmă, sub tricoul cu numă
rul 7, se arăta un exemplu 
de conștiinciozitate și abilitate 
fotbalistică

O intilnire pe cit 
văzută, pe alit de 
interesantă cu NELU 
fundașul central al 
Ne-am urat reciproc 
ani după care, 
duceri, am trecut la fotbal.

— Cum a fost tn vacanță ?
— Frumos, instructiv. Am că

zut multe și am învățat cit in
tr-un an.

_  ș |

— Nu vă mirați. Vacanța 
mi-am petrecut-o, împreună cu 
soția, tn Italia fi R.F.G. Punc
tul terminus al călătoriei a fost 
orașul Aachen. Am fost, firește, 
la Puiu Ionescu. Am petrecut 
revelionul împreună.

— Ce face Puiu J
— A fost accidentat 

nunchiul drept. Ulterior 
și o ușoară contuzie la 
Acum e refăcut și te zimțe 
bine. $i-a reluat antrenamen
tele Și a șt jucat un meci a- 
mical cu o formație olandeză, 
înaintea Anului Nou. Aleman
nia a avut și o partidă de Cupă, 
dar Puiu a fost menajat. 11 
așteaptă un campionat greu și 
contribuția la succesele echi
pei sale trebuie să fie dintre 
cele mai substanțiale. După jo
cul de care aminteam, o re
vistă de specialitate din R.F.G. 
a apărut cu un titlu încuraja
tor pentru el: „Ionescu con
firmă din nou tehnica sa“. Ve
deți cită atenție i se acordă,

La Aachen, am asistat la pa
tru antrenamente ale formației 
Alemannia. Despre $ele văzute, 
promit un material 
„Sportul". Sînt atîtea 
de spus, se pot trage foarte 
multe concluzii. Mai ales de 
către jucătorii noștri.

— Cu ce gînduri abordezi 
noul sezon ?

In februarie voi împlini 32 
de ani. Anii trec... Dar nu mă 
tem. Am o viață de familie or
donată, nu fumez, nu mi în
graș. Iată de ce încă mă gîn- 
de^c la fotbal. Mă simt capa
bil să mai îmbrac cîțiva 
tricoul vișiniu al echipei 
Giulești, in cadrul căreia 
de un deceniu.

— Pînă cînd 7
— Pină imi voi da seama ci 

publicul începe si nu mai fie 
mulțumit de randamentul meu. 
El e cel mai bun judecător.

— Ce ne spui despre Rapid ?
— Cite nu zînt de zpus l tn- 

cepînd cu locul pe care-l ocu
păm in prezent in clasament și 
terminind cu cel pe care do
rim să ne aflăm la finele cam
pionatului.

— Anume ?
— Am traversat o etapă grea, 

zbuciumată, de frimîntări. Dar 
Rapidul poate realiza lucruri 
m,.lt mai bune. Cu condiția să

de nepre- 
plicuti 
MOTROC, 
Rapidului. 
.La mulți 

fără intro-

la 
a avut 
gleznă.

pe-

pentru 
lucruri

ani 
din 
joc

FRUNTAȘE ALE DIVIZIEI C

METALUL TÎRGOVIȘTE
(SERIA A IV-a)

Tîrgoviște este, 
una din cele 
formații care

fără 
mai 

ecti- 
nor-

Metalul 
îndoială, 
cunoscute 
vează în divizia C. Este și 
mal. Cu cîțiva ani în urmă,
tîrgoviștenii făceau parte din 
prima divizie a țării. Echipa 
și-a cîștigat notorietate și dato
rită faptului că în ultimul timp 
a fost solicitată ca parteneră de 
întrecere diferitelor formații 
reprezentative și echipe din 
prima divizie a campionatului. 
De asemenea, ea 
serie de meciuri 
formații 
află pe primul 
a IV-a cu 23 de 
diferență de 3 p față de a 
doua clasată, Carpați Sinaia), 
cu un golaveraj excelent — 
38—17 — și cu o singură în- 
frîngere, în fața echipei Caral- 
man Bușteni (1—2). Din etapa 
a Xl-a, Metalul «-a instalat în 
fruntea clasamentului și... acolo 
a rămas, poziție pe care o va 
deține cel puțin pînă la pri
măvară.

străine.

a susținut o 
amicale cu 
Metalul se 

loc în seria 
puncte (la o

Fotbaliștii 
nei de utilaj pe
trolier Tîrgoviște 
au prestat în ma
joritatea întîlniri- 
lor de campionat 
un joc de calitate, 
arătînd, în același 
timp, că formează 
un „11“ omogen. 
Tinerețea formați
ei — media de vîr- 

• stă 21 de ani —, 
precum și buna 
pregătire tehnică a 
majorității jucăto
rilor au constituit 
atuurl în disputa cu

SPORT* 
.MAFIA
GLOANȚE ȘI CIANURA

PENTRU JAMES RAGEN
de Lamberto ARTIOLI

fie menținuți o formație 
bază. Desele schimbări au 
fluențat comportarea echipei in 
ansamblu. Aceasta nu înseam
nă, bineînțeles, ca cei .11’ de 
bază si aibă un rețim prefe
rențial.

Apoi, pentru ca Rapidul si 
redevină ce a fost, trebuie ca 
Răducanu tă fie foarte serios 
idefi Rămureanu e un portar 
Pe care se poate pune bază), ca 
Dan să-ți reia locul in linia de 
fundași și ză țină seama de 
perioada grea prin care a tre
cut, ca Jamaischi, printr-o or
donare a vieții particulare, si 
se pregătească cu toată exigen
ța. Și, in sfîrșit, noul coleg 
Mazurachis și Angelescu si se 
străduiască să suplinească lip
sa lui Dumitriu și Ionescu ți 
împreună cu Năsturescu (pe 
care nu știu de ce selecționerii 
il ocolesc, deși, după Pîrcălab, 
e cea mai bună extremă) și Co- 
dreanu să formeze atacul nos
tru de altădată.

— L-ai uitat pe Neagu.
— Nu. El trebuie să se pre

gătească pentru a putea ocupa 
un loc in echipă. E încă tînăr.

Cred în valoarea și posibili
tățile colegilor. Acest lucru mă 
face să afirm, acum cînd am 
început pregătirile pentru noul 
sezon, că mai jos de locul 6 
nu vom încheia acest campio
nat. Și, în plus, nu uităm Cupa, 
cea care ne-a jucat atîtea feste...

de 
in-

Constantin ALEXE

James Ragen a fost ard de-a rindul președintele 
•uriașului serviciu de presă CONTINENTAL cu se
diul Ia Chicago. Organizația sa transmitea, tele
grafie, hipodromurilor și agențiilor de curse de 
pe ir.treg cuprinsul Statelor Unite rezultatele în
trecerilor hiprie: materie primă abundentă pen
tru rotunjirea robustelor încasări ale miilor 
book-makeri angrenați în frenetica și ilicita lor 
activitate in domeniul pariurilor.

.Această fabuloasă agenție era ținta ambiției u- 
n-.a di.-.tre cei trai periculoși gangsteri ai Ame- 
ricii, Tony Accardo. Tony voia să devină stăpînul 
acestui serviciu de presă dar Ragen se opunea de 
fiecare cată. James, care împlinise în 1945 63 de 
ani, ;=; exprimase de multă vreme dorința de a 
abar.u.ra activitatea pentru a se retrage la țară 
ca să-t. trăiască. în tihnă, ultimi: ani ai vieții, dar 
amina mereu momentul retragerii ca să nu dea 
impresia că a fost învins de lăcomia implacabilu- 
lului său adversar. Tony Accardo l-a amenințat, 
atunci, cu moartea. însă Ragen nu a cedat: cîștiga 
26 de milioane de dolari pe an cu această agenție 
telegrafică și dorea să se mențină stăpinul absolut 
al informațiilor de pe hipodromuri. Accardo i-a 
oferit, atunci, 1.-. C"30 de dolari ca să-i cedeze, mă
car, buletinul de știri referitor la cursele de cai 
din Midwest. încă o dată, Ragen l-a refuzat, de
terminat și de modesta sumă ce i se oferise. Exa
sperat, Tony a reînceput să-1 amenințe cu moar
tea. Ragen a informat poliția: „Dacă într-o zi o 
să mă găsiți mort pe vreo stradă din Chicago, a- 
mintiti-vă că ucigașul meu trebuie să fie unul din
tre aceștia trei: Tony Accardo, Murray Humphreys 
și Jake Guzik*.

Per.tru a slăbi puternica și prospera organizație 
a lui Ragen, Accardo o hotârit să înființeze, la 
Chicago, o agenție concurentă, avertizîndu-i pe 
book-makerii din oraș că, dacă voiau să evite ne
plăcerile, trebuie să renunțe la serviciul telegrafic 
al agenției Continental și să-1 folosească pe al său. 
Șapte book-makeri cate au refuzat să i se supună 
au plătit cu viața La începutul lui februarie 1946, 
ucigași plătiți de Tony Accardo i-au adresat lui 
James Ragen un ultim și categoric avertisment. Dar 
Ragen se ținea tare pe poziție.

în ziua de 24 iunie a aceluiași an, pe cînd James 
se plimba pe South State Street din Chicago, un 
uriaș autocamion încărcat cu lăzi de salată a 
trecut foarte aproape de trotuar. Au răsunat sec 
două focuri: Ragen s-a prăbușit, grav rănit.

Transportat ia spital, a trebuit să stea patru
zeci 
deși 
rilor 
neze 
dine.
criminal : într-o noapte, printr-un 
introdus în spital ca infirmier, i

de

ce s-a refăcut puțin, 
dispoziții colaborato- 
de presă să funcțio- 

continuat să dea or- 
recurs la un alt plan 

i ucigaș plătit, 
___ „ . ____, a substituit pe

noptiera din camera lui Ragen, comprimatele din- 
tr-un flacon cu altele, asemănătoare, dar conținînd 
cianură.

James Ragen a murit la 14 august 1946, iar ser
viciul de presă Continental a trecut, cu întreaga 
sa rețea de informații, în mîinile Uui Accardo. 
Book-makerii continuară să aibă prețioasele știri 
de la un nou informator și nimeni nir a fost acu
zat de moartea lui James Ragen. Ofițerul de poli
ție Bill Drury din Chicago, care a încercat să 

crimă, sJ fost găsit 
cu trei gloanțe de

de zile la pat. îndată 
imobilizat, a împărțit 
săi pentru ca serviciul 
în mod regulat. Și a 
Atunci, Tony Acardo a 

într-o noapte,

ție Bill Drury din Chicago, 
facă lumină în această oribilă 
asasinat în garajul vile: sale, 
pistol în cap.

Fără nici o urmă, se-nțelege.

In românește de S. BONIFACIU

(Din „SPORT E MAFIA" - (C) 
Valentino Bomptsni — Milano).

și A. BREBEANU

1968 — Casa edltrlce

DIALOG
CU CITITORII

G. NIC

Reîntilnire cu cei mai fideli cititori ai ziarului. Acesta 
este primul nostru dialog in 1969. Deci, înaintea primelor 
răspunsuri, un sincer ' ~ ■’
trimise redacției.

• La ordinea zilei 
meciul de fotbal cu 
Cele mai multe dintre scri
sori ne pun in față echipa 
națională „văzută" de autorii 
rândurilor respective. „Selec
ționeri” sînt IONEL NICULA 
din Arad. ION SÎRBU — Tg./ 
Mureș, IONEL VASILE — Pi
tești. GRIGORE NICHIȚEA- 
NU — Arad, AUREL BENȚE 
— Tg. Mureș, TIBERIU RA
DU — Brăila, MARIN FRA- 
TILA — București. ION BU
RUIANA — județul Galați, 
ION DINA — Sishetul Mar- 
mației, PETRE DUMITRU — 
Ploiești. UN GRUP DE IU
BITORI AI FOTBALULUI 
DE LA ȘANTIERUL NAVAL 
CONSTANȚA.

Ce jucător» au primit, din 
partea acestor cititori, cele 
mai multe ., voturi pentru a 
face parte din formația care 
să r.e reprezinte la Londra ? 
Rezultatele au fost următoa-

„La mulți ani“ și cit mai multe vești

se află 
Anglia.

Gornea 9 (din 11 posi-
Sătmăreanu 11, Barbu

rele : 
bile),
9, Boc 3, Dinu 10, Mocanu
10, Ghergheli 8, Nunweiller 
VI 9, Dobrin 2, Pîrcălab 4, 
Năsturescu 4, Pantea 2, Do
mide 11, Dumitrache 11, Lu- 
cescu 6. Alți 12 jucători au 
fost propuși cîte o dată. Prin 
urmare, echipa propusă de 
cititorii amintiți mai sus a- 
proape se confundă cu aceea 
care a capotat în fața lui 
Standard Liege și a cîștigat 
in Olanda. Acum să așteptăm 
"locul cu Anglia.

Unii dintre cititorii citați 
mai sus 
rile cu 
puse de 
cia și

ne-au dat și scoru- 
care teamurile 
ei vor învinge 
Elveția. După acel 

penibil 0-5, credem 
dat seama că s-au 
zardat.

• Tov. AUREL 
Deva: „Pentru o 
mogenizare, propun

pro
ci re-

și-aucă 
cam ha-

SÎRBU, 
bună o- 

ca cei

Loto-Pronosport
MARELE SUCCES AL CONCURSULUI SPECIAL PRONO- 
EXPRES AL REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1969

32 autoturisme • 6 premii a 50.819 lei 
• Tn total 31.168 premii

Concursul special Prono- 
expres al Revelionului din 
1 ianuarie 1969 s-a soldat

doi D (Domide și Dembrov- 
schi) să joace în aceeași e- 
chipă de club, 
indiferent unde, 
namo Bacău, ori
Jucînd tot timpul împreună, 
sper că vor forma un cuplu 
de temut chiar și pentru 
Banks-B. Moor sau Zoff-Fac- 
chetti".

Tovarășe Sîrbu, mai întîi 
trebuie să vă atragem aten
ția că portarul Banks nu poa
te forma un... cuplu cu fun
dașul central Bobby Moor, 
după cum nici Zoff cu fun
dașul stingă Facchetti. Des
pre cuplarea celor doi „D“ la 
o echipă de club, ce să vă 
spunem ? Asemenea propu
neri au mai avut și alți oa
meni cu cîtva timp în urmă, 
din păcate puse chiar în prac
tică. Atunci toți jucătorii sus
ceptibili de selecție au fost 
adunați la echipele din Bucu
rești. $i în loc ca treburile 
să se îndrepte (să fie reali
zată întărirea echipei națio
nale, creșterea valorii ei) ele 
au mers pe același 
deasupra, au fost 
unele formații din 
(U.T.A., Petrolul,

Mie îmi e 
ori la Di- 
la U.T.A.

I ianuarie
cu un mare succes; 31168 
de premii din care 32 auto
turisme, 6 premii în bani a 
50.819 lei ș a.

Jatâ lista completă a pre
miilor :

Extragerea I: Categoria I : 
6 variante a 50.819 lei ; a
II a : 368 a 828 lei ; a IH-a : 
8128,5 a 37 lei.

Extragerea a
goria A: 20,5

atuurl în disputa cu celelalte e- 
chipe. Antrenorul Gică Petres
cu (fostul jucător al Petrolului) 
a lucrat cu mult simț de răs
pundere, promovînd alături de 
jucători experimentați și o se
rie de tinere talente. Pot fi dați 
ca exemplu 'pentru buna lor 
comportare fotbaliștii 
meanu, Pirvu 
tîrgoviștenilor, cu 
Mureșan. Buzatu, 
și Păun. Alături de

Buciu- 
(golgeterul 
11 goluri) 

M. Nițescu 
aceștia s-au

remarcat o serie de juniori 
(proveniți din fostul campio
nat raional), ca, de exemplu, 
Ciornei, Sava, Dumitru și alții.

După o scurtă vacanță, jucă
torii au reluat antrenamentele 
și se pregătesc cu multă ar
mare pentru retur. Metalul 
Tîrgoviște dorește să facă dru
mul 
nu 
cea 
zile

înapoi, să se întoarcă, dacă 
în divizia A, măcar în 
secundă, în care ani de 
a figurat printre fruntașe.

In fotografie (de la stingă la 
dreapta, în rindul de sus): 
H. Stănescu (portar), I. Nițescu, 
M. Nițescu (căpitanul echipei), 
Gică Petrescu (antrenor), AL 
Stanciu, D. Ciornei, P. Mun- 
teanu (portar-rezervă); în rîn- 
dul de jos — I. Păun, M. Bu- 
ciumeanu, V. Pirvu, P. Bubu- 
ruz, Gh. Petrache, P. Mureșan 
ți S. Tiron (Foto: Gh. Tache).

M. AVANU, coresp. principal

11-a: Cate- 
variante a 

14.873 lei ; B : 916,5 a 332 lei; 
C : 12 038 a 25 lei.

Premiile suplimentare : Ca
tegoria D : 6 variante din care 
5 autoturisme prin 
la sorți și 1 premiu 
în valoare de 10.000 
130 variante (întregi) 
lei și 43 (50%) a 500 
425 (întregi) a 100 lei și 112 
(50%) a 50 lei.

Premiile speciale: Catego
ria NI î 2 autoturisme „Dacia 
1100' s 1. Gîdea D. Ștefan 

din com. Drăcea jud. Teleor-

tragere 
în bani 
lei ; E :
a 1.000 
lei ; F :

man; 2. Cerchez Paul din 
Ploiești. Categoria N : 10 au
toturisme „Moskvici 4(>8” cu 
4 faruri și radio : 1. Negoi- 
ță Ion — Craiova ; 2. Ciuleiu 
loan Emil — Sibiu ; 3. Boi- 
ceanu Toma — Sibiu ; 4. Po- 
logea Gheorghe — București 
5. Mușu Dumitru — Constan
ța ; 6. Mihăilescu Alexandru 
— București ; 7. Dejica Toma 
Com. Florești jud. Cluj ; 8. 
Stăncescu Dumitru — Bucu
rești; 9. Sahlean Nicolae Dra- 
goș satul Bucșoaia — Frasin 
jud. Suceava ; 10. Ilie A. Ște
fan satul Comănești, comuna 
Conțești, jud. Dîmbovița; Ca
tegoria 0: 566 variante din 
care 15 autoturisme prin tra
gere la sorți; 40 excursii în 
Bulgaria prin tragere la sorți 
și 511 variante a 500 lei; 
Categoria 1. 8.417 variante
a 50 lei.

• L O T O — numerele ex
trase la tragerea din 10 ianua
rie 1969 : 21, 10, 89, 90, 23, 75 
76, 18, 71, 87, 34, 73. Fond de 
premii i 871.636 lei.

făgaș. Pe 
slăbite și 
provincie 

. „U- Cluj 
etc.). Așa că e mai bine ca 
Domide și Dembrovschi. 
nu numai ei, să rămînă la 
echipele lor. acolo unde au 
crescut și au învățat fotba
lul, la cluburile de care se 
simt legați.

• TRAIAN BAL ALA, „In
ter" București : „Deși a ve
nit iarna Inter nu și-a în
trerupt activitatea și va dis
puta pe terenul curățat 
zăpadă „Cupa tinereții".

Foarte bine Trăienele 
felicitări pentru succesul în 
lupta cu troienele ! Dar aveți 
grijă să nu răciți sau să 
suferiți vreo accidentare. 
La primăvară trebuie să răs
pundeți din nou... prezent în 
competiția ' ’ ” 
cată vouă.

® TOV. 
Hunedoara, 
de asemenea „sporturi". Dacă 
sînteți totuși amator de bă
taie... adresați-vă direct doam
nei Emma Peel, care v-a im
presionat cu loviturile sale. 
Poate că ea are și regula
mentul și schițele pe care le 
solicitați. Dar n-ar fi mai 
bine să vă prezentați la un 
antrenor de box ? Acesta 
este, intr-adevăr, un spor*. 
Și încă foarte util și frumos. 
Sau gîndiți-vă la judo...

C. ALEXANDRU

și

de

și

fotbalistică dedi-

VIRGIL JUNEA. 
Nu ne ocupăm



UN JOU VAL“ DE HALTEROFILI IRANIENI 
AȘTEAPTĂ CONSACRAREA INTERNAȚIONALĂ

au Început să dispară semnele de întrebare

Luptele și halterele sînt 
sporturile cele mai populare 
în Iran. Dacă însă luptele 
cunosc o tradiție seculară, 
halterele au o istorie mai 
scurtă. Abia în 1944 s-a creat 
primul nucleu al acestui 
sport și, într-un timp rela
tiv scurt, halterofilii iranieni 
s-au afirmat pe plan mondial. 
Explicația acestei dezvoltări 
vertiginoase o dă antrenorul 
iranian, HENRIK TAMRAZ, 
care cu două decenii în 
urmă s-a numărat printre 
cei mai valoroși halterofili 
ai lumii.

— Prin structura lor fi
zică, iranienii sînt oameni 
foarte puternici. Chiar și 
înainte de 1944, deși ridica
rea greutăților nu constituia 
un sport oficial, mulți tineri 
iranieni obișnuiau să-și mă
soare forța brațelor în acest 
fel. Ridicau bare' de oțel, 
trunchiuri de copaci care a- 
veau o greutate apreciabilă...

Aceasta a fost pînă în 
1944. Peste patru ani, la Olim
piada din 1948, Iranul era 
prezent la prima mare corn-

FOTBAL PE GLOB
SURPRIZE LA MAR DEL 

PLATA

Turneul internațional de la 
Mar del Plata (Argentina) 
a continuat cu alte două 
partide în care s-au înre
gistrat rezultate surprinză
toare. în ambele jocuri for
mațiile sud-americane au fost 
învinse : Rapid Viena — Mar 
del Plata 3—2; M.T.K. Bu
dapesta — Palmeiras 2—1

UN ARBITRU ROMAN LA 
MECIUL UNGARIA — 

CEHOSLOVACIA

întîlnirea dintre Ungaria și 
Cehoslovaoia din prelimina
riile campionatului mondial 
programat în capitala Unga
riei la 25 mai va fi condusă 
de un arbitru român. Forul 
nostru de specialitate urmează 
să desemneze pe arbitrul a 
cestei întîlniri.

CINE SE CALIFICA IN 
CAZ DE EGALITATE DE 

PUNCTE?

Articolul 6 (paragraful 
4) al regulamentului pri
vind preliminariile cam
pionatului mondial de fot
bal prevede că în caz de 
egalitate de puncte — două 
sau mai multe echipe — 
formațiile respective vor 
susține meciuri suplimen
tare pe teren neutru. Dacă 
și aceste meciuri se în
cheie la egalitate după pre
lungiri, se va califica 
echipa cu cel mai bun 
golaveraj.

TORINO — SPARTAK 
MOSCOVA 9—1

Echipa Spartak Moscova a 
jucat la Torino cu echipa lo
cală A.C. Torino pe care a 
învins-o în meci amical cu 
1—0 . (0—0) prin golul înscris 
în minutul 65 de Oscianin.

ÎNCEPE TURNEUL 
HEXAGONAL DE LA 

SANTIAGO

Federația chiliană a anun
țat că la turneul hexagonal 
care va începe la 15 ianuarie 
la Santiago, vor participa Di
namo Moscova, Steaua Roșie 
Belgrad, San Lorenzo, Corin
thians Sao Paulo și două 
echipe chiliene care urmează 
să fie desemnate zilele aces
tea.

Turneul „open“ 
de la Meîbourrtie

MELBOURNE, 10. — In turne
ul internațional de tenis 
„OPEN" de la Melbourne, Stan 
Smith (S.U.A.) l-a eliminat cu 
6—2, 6—4, 8—6 pe Thomas Le- 
jus (U.R.S.S.). Ashe (S.U.A.) a 
cîștigat cu 11—9, 6—4, 6—3 în 
fața lui Phillips-Moore (Aus
tralia). Rezultatele înregistrate 
în semifinalele probei de du
blu masculin: Stone (Austra
lia). Crealy (S.U.A.) — Giltinan, 
Ball (Australia) 9—7, 6—4, 6—3 ; 
Bowrey, Russels (Australia)- 
Ashe, Pasarell (S.U.A.) 7—9,
4—6, 6—3, 6—2, 8—6.

La Spindleruv Mlyn

Raska și Wirkola 

la egalitate
PRAGA 10 (Agerpres). — în 

stațiunea de sporturi de iarnă 
de la Spindleruv Mlyn a în
ceput meciul de sărituri cu 
schiurile de la trambulină din
tre echipele Cehoslovaciei și 
Norvegiei (paralel se dispută și 
un concurs internațional cu 
participarea unor sportivi con- 
sacrați în acest gen de între
ceri). Prima probă a fost cîș- 
tigată de Raska (Cehoslovacia) 
și Wirkola (Norvegia), care au 
totalizat același număr de 
puncte — 226,3.

Ei au obținut sărituri de 78 
și respectiv 80 m. Pe locul 
trei s-a clasat norvegianul 
Tomtum cu 213,3 puncte. 

petiție de haltere. Am ocupat 
locul V și succesul meu a 
constituit un adevărat imbold 
în dezvoltarea acestui sport 
în Iran.

Tot mai mulți tineri au în
ceput să vină în sălile de 
antrenament. Prima condiție, 
forța, o îndeplineau cu toții. 
Munca principală a antreno
rului trebuia îndreptată spre 
învățarea procedeelor tehni
ce. Spre deosebire, însă, de 
alte discipline, în haltere lon
gevitatea este o caracteristi
că esențială. Iată de ce so
cotesc că munca de șlefuire 
a calităților tehnice poate fi 
făcută încet, metodic și cu 
răbdare. După părerea mea. 
la 30 de ani un halterofil 
este încă tînăr (cu condiția 
să nu fie plafonat) și abia 
la 33 de ani el poate obține 
performanța maximă".

Henrik Tamraz este an
trenorul actualului campion 
olimpic, Nassiri pe care îl 
caracterizează astfel :

— Nassiri a început, mai 
de mult să practice sportul. 
Mai întîi ca gimnast și nu
mai peste cîțiva ani, ca ri
dicător de greutăți Pentru 
a atinge performanțe de va
loare, Nassiri a muncit cu 
multă conștiinciozitate, a dus 
o viață sportivă exemplară.

Nassiri nu funtează (așa 
cum am observat la mulți 
halterofili), nu consumă al
cool și, paradoxal, alimentația 
sa este mai mult lacto-vege- 
tariană.

In Iran — spune Tamraz 
în continuare — avem peste 
3 000 de halterofili și printre 
ei, foarte multe talente. Des
pre aceștia, însă, m-aș bu
cura să am prilejul să vor
besc după ,,mondialele" de la 
Varșovia.

In pofida nămeților, spor- 
tul-rege revendică dreptul de 
primat și într-al doilea pano
ramic : prea e important me
ciul de la Londra, mai ales 
după seria de ciudate (și geo
grafic sinuoase) teste care l-au 
precedat. De altfel, nu numai 
confruntarea Anglia-România 
va figura pe agenda săptămînii 
de care ne ocupăm, ci și între
cerile de cupe și de campio
nate — calcio, cu sarzii în frun
tea clasamentului, își reia vîr- 
tejul după dubla aventură din 
Mexic; nemilosul campionat al 
R. F. a Germaniei de asemenea, 
după un „intermezzo” sud-ame- 
rican. Mai sînt în cursă, și alte 
campionate, * precum și clasi
cele turnee în țări calde.

Vom acorda un loc secund 
în ordine, dar prim în greu
tate, verișorului oval al fot
balului. Sîmbătă începe ediția 
pe anul în curs a Turneului ce
lor, cinci națiuni, adevărat cam
pionat european neoficial de 
rugby XV. L-am dori tare mult 
„al celor șase", cu ' România, 
forță de temut, printre parti
cipante. Deocamdată, însă, ne 
vom limita la a urmări de la 
distanță confruntările, iar re
zultatele echipei Franței, unic 
criteriu de comparație vala
bil pe plan internațional pen
tru noi, ne vor forma o idee 
apropiată de realitate. E drept, 
criza: ivită în rîndurile repre
zentanților cocoșului galic, care 
a început imediat după înche
ierea, fără a cunoaște înfrîn- 
gerea, în ediția trecută a ace
leiași competiții, le dă multe 
dureri de cap selecționerilor 
francezi. Asta cu atît mai mult, 
cu cit Scoția aliniază un „XV" 

Principalul atu al rugbyștilor scoțieni în meciul inaugural al Turneului celor cinci națiuni — 
uriașul Peter Stagg, „regele tușei"

® Brian Labone nu vrea să 
Manchester United, un bun

La mai puțin de o săptămînă 
înaintea meciului cu România, 
pe Wembley, naționala engle
ză de fotbal începe să se con
tureze cu destulă precizie. Cel 
puțin în ce privește apărarea, 
semnele de întrebare au înce
put să dispară o dată cu anun
țul făcut public de stoperul 
Brian Labone că renunță să 
pună stop carierei sale fot
balistice în iunie viitor. Aceas
ta rezolvă titularul pentru un 
post important în echipă și 
totodată cade, se pare defini
tiv, ipoteza reintegrării lui 
Jackie Chariton.

Labone anunțase anterior că 
se va retrage la 30 iunie, cînd 
expiră contractul său cu F. C. 
Everton. El urma să părăseas
că definitiv scena sportului cu 
balonul rotund pentru a se 
dedica antreprizei de construc
ții condusă de familia sa. Ex
celentul fundaș central numără 
acum 28 de ani, a fost selec
ționat de 13 ori în echipa An- 

Campionul mondial profesionist la categoria semigrea, Bob Foster, semnează zimbitor, servin- 
du-se de brațul viitorului său adversar, contractul prin care își va pune in joc centura, la 22 

ianuarie, in arena Madison Square Garden, in fața lui Frankie De Paula. In plan secund — 
Edwin Dooley, președintele lui „New York State Athletic Comission“

puternic, al cărui punct forte 
îl reprezintă tocmai... punctul 
slab al gazdelor — înaintarea, 
în special în jocul la margine.

Agenda competițională este 
însă dominată numeric de schi
ul alpin. Vom aminti în primul 
rînd de două mari întreceri de 
la care (de ce oare ?) absen
tăm : Cupa Mondială-Trofeul 
Evian și europenele de juniori 
(ultima chiar In curs de des
fășurare). Dintre clasicele dem

ne de amintit fac parte a 29-a 
ediție Hahnenkamm (in Aus
tria, la Kitzbuhel) și „Cheia de 
Aur” (tot în Austria, la Mon- 
tafon), apoi, „Kandahar“-ul (în 
Elveția, la Murren), „Sugar 
Bowl" (în S.U.A., California) 
și „Cupa Corcoran” (tot în 
S.U.A,, la Waterville-New 
Hampshire), „Derbyul de sla
lom" (Canada, Ravelstoke), „Ma
rele Premiu", de la Sportinia 
și a 22-a ediție a „Cupei D’Aos
ta” (în Italia, la Sportinia și, 
respectiv, la Tarvisio), în sfîr- 
șit — „Vulpea de Aur" (în Iu
goslavia, la Maribor).

Și „nordicii", fondiști și sări
tori, au intrat în ritm : în Iu
goslavia și Austria, la Maribor 
(Villach) și, respectiv, Feldkir-

cedeze lui Jackie Charlton postul de stoper în naționala Angliei • Derbyui Leeds — 
„barometru" pentru echipa lui Ramsey ® Va juca Stiles în meciul cu România?

gliel, ultimele opt tricouri de 
internațional cîștigîndu-le în 
anul care s-a scurs. El a pre
luat postul marcat la noi cu 
nr. 5 de la Jackie Charlton și 
se pare că nu-1 va mal părăsi 
nici în viitorul apropiat. Dacă 
hotărîrea sa de a continua ră- 
mîne definitivă, sir Alf Ram

Corespondență specială pentru SPORTUL

sey se poate considera fericitul 
posesor al stoperului pe care-1 
dorește pentru C.M. din Mexic.

Pentru celelalte posturi din 
apărare, edificatoare va fi, cu 
siguranță, confruntarea de mîi- 
ne (n.r. azi) dintre Leeds Uni
ted și Manchester United, din 
cadrul etapei din prima ligă. 
Atunci vom ști, de pildă, dacă 
Stiles revine în națională, a- 
cesta fiind acum singurul 
punct obscur în spațiul defen-

chen, - apoi în Suedia, la 
Stockholm (SIK Hellas)
„Cursa Skansen" rezervată fon- 
diștilor fruntași din țările scan
dinave, în Italia (în ordine, la 
Castelrotto, Castellefiemme și 
Folgarido), „Săptămînă fondu
lui”, în Franța, la Autrans, 
„Marele Premiu” al fondiștilor, 
în Cehoslovacia, la Zvolen, 
„Memorialul Bezrouk", în 
U.R.S.S., la Leningrad, un mare 

concurs internațional, ca și în 
Iugoslavia, la Bohin). Pînă și 
în S.U.A., unde probele nordice 
au priză redusă, va avea loc 
(la Putney-Vermont) o „Săptă
mînă a fondului"...

In patinajul viteză, „Trofeul 
celor 3 piste" se încheie în 
Italia, la Madonna di Campi- 
glio, dar mai au loc mari con
cursuri și în Olanda, și în 
U.R.S.S. (la Minsk).

Tenisul nu s-a refugiat nu
mai în ' emisfera australă sau 
în țările calde: la Paris, în 
sala Coubertin, se dispută 
„Campionatele Internaționale 
ale Franței" pe teren acoperit.

In hochei, baschet, volei și 
hrșidbal continuă competițiile 
amicale, tradiționale sau chiar 

sivei. In meciul citat apar nu 
mai puțin de 6 dintre cei 22 
de selecționabili. Șl, fără în
doială, interesant va fi de ur
mărit duelul dintre cei doi frați 
Charlton — Bobby și Jackie — 
adversari „la sînge" în acest 
joc-derby.

Anticipînd, în continuare, de

ducțiile posibile după etapa de 
sîmbătă, vom aminti că alte 
echipe, avînd în formație ju
cători reținuți pentru meciul 
internațional de miercurea vi
itoare, susțin acum jocuri u- 
șoare. De pildă West Ham — 
cu Moore, Peters și Hurst — 
întilnește echipa din coada cla
samentului, Queens Park Ran
gers.

Impreciziunile continuă în ce 
privește înaintarea. Aci, Ram- 

continentale rezervate echipe
lor de club, toate prefigurînd, 
prin contacte bilaterale, marile 
îhtreceri ale anului abia în
ceput și ale următorului.

Săptămînă ce urmează mai 
prilejuiește și un campionat 
mondial de... yachting. Este vor
ba de cel rezervat ambarca- 
țiilor din categoria „505”, de 
curînd „olimpizată", pe care-1 
va găzdui largul portului Bue
nos Aires, iar argentinienii vor 
încerca să folosească la ma
ximum avantajul... apelor pro
prii.

Avem și un „desert", desti
nat în principal iubitorilor au
tomobilului al căror număr nu 
știm dacă nu-1 depășește pe a- 
cel al filofotbaliștilor... De abia 
în curs de stingere a ecourilor 
Maratonului Londra-Sydney, și 
iată că rallyeman-H o iau de la 
capăt: se va da startul în 
Raliul Monte Carlo, poate cea 
mai prestigioasă întrecere de 
pe șoselele Europei. Vremea 
defavorabilă, duritatea întot
deauna amplificată de regula
ment a traseelor, fac din a- 
ceastă competiție o probă de 
rezistență în regim de viteză, 
atît pentru piloți, cît și pen
tru vehicule. Startul, după ul
timele știri sosite pînă la scri
erea acestor rînduri, va fi 
foarte populat. De fapt însă 
starturile vor fi populate, în- 
trucît se va pleca din opt o- 
rașe, pentru o parte din con- 
curenți cursa desfăgurîndu-se 
în circuit. Pentru a vă edifica, 
măcar în parte, asupra succe
sului de care se bucură aceas
tă competiție vă redăm cifrele : 
Atena — 26 de partanți, Frank
furt — 34, Reims — 12, Lisa
bona — 12, Londra — 24, Os
lo — 21, Monte Carlo (circui
tul...) — 50 și Varșovia — 115 !). 
De numărul mare al celor ce 
vor pleca din capitala Poloniei 
nu este, desigur, străină grija 
oficialităților locale pentru sta
rea drumurilor !

G. RUSSU-ȘIRIANU

NĂSTASE, DRON Șl DIBAR 
culeg victorii in campionatele 

internaționale de tenis ale Indiei
NEW DELHI 10 (Agerpres).

— în turul IV al campiona
telor internaționale de tenis 
ale Indiei, desfășurate la New 
Delhi, Ilie Năstase (România) 
l-a învins cu 6—2, 8—6 pe 
indianul Amritraj. Dron (Ro
mânia) a cîștigat cu 6—4, 4—6, 
9—7 in fața lui Nowicki (Po-

e^r rhc/tic/eHea ediției
BELOUSOVA Șl PROTOPOPOV 

ÎNVINȘII
Din Moscova se anunță c-ă In 

cadrul campionatelor de patinaj 
artistic ale U.R.S.S., perechea 
Ludmila Belousova — Oleg Proto- 
popov, multipli campioni mon
diali șl europeni, au suferit o 
surprinzătoare înfrlngere, pierzînd 
titlul unional In favoarea cuplu
lui Tamara Moskvina — Alexei 
Mîșin.

TOMMY KONO

SOLICITAT

IN R. F. a GERMANIEI

MUNCHEN, 10. — Oficialită
țile sportive din R. F. a Germa- 

sey se află In fața unei veri
tabile probleme de cuvinte în
crucișate, alegerea titularilor 
arătîndu-se deosebit de grea. 
Pînă acum, o singură indicație 
ar fi de notat, aceea că Rad
ford, de la Arsenal, a făcut o 
partidă slabă miercuri, în fața 
echipei din liga secundă Car
diff City, meci rejucat din 
„Cupa Angliei". Arsenal a cîș
tigat totuși cu 2—0, dar fără 
contribuția efectivă a lui Peter 
Radford. In schimb, fundașul 
McNab, un neofit în onorurile 
internaționale, a fost foarte 
bun în defensiva Arsenalului, 
ceea ce îl recomandă suficient 
pentru meciul de la Wembley.

Intr-un cuvînt, lumini și um
bre se îmbină în jurul viitoru
lui „11” pe care sir Alf Ramsey 
îl pregătește pentru miercuri. 
Zilele viitoare vor aduce pre- 
ciziuni definitive.

Stan LEVENSON 
Londra, 10 ianuarie

Turneu de lupte 
libere la Tbilisi

In zilele de 17, 18 și 19 ianua
rie va avea loc la Tbilisi un 
mare turneu internațional de 
lupte libere la care vor parti
cipa sportivi din Bulgaria, 
R. D. Germană, Polonia, Iran, 
Mongolia, Cehoslovacia, Ro
mânia și U.R.S.S. Lotul țării 
noastre va fi format din I. Van
gheliei, V. Iorga sau N. Cris- 
tea, Fr. Bolla și I. Marton.

TROFEUL „SULLIVAN"

BEAMON, EVANS Șl SMITH 
nu figurează printre primii 15 sportivi

Bob Beamon, cel care cu un 
salt fantastic măsurînd 8,90 m 
a cîștigat medalia olimpică de 
aur la săritura în lungime, la 
Mexico, nu figurează printre 
cei mai buni 15 sportivi ame
ricani pe anul trecut. Da alt
fel, nici Lee Evans, campion 

OERTER

olimpic și recordman mondial 
la 400 m și la 4X400 m, și nici 
Tommie Smith, nu sînt de gă
sit printre primii 15.

Acesta este surprinzătorul re
zultat al sondajului efectuat 
în rîndurile ziariștilor sportivi 
din S.U.A. de către „Amateur 
Athletic Union", în scopul de 
a desemna pe laureatul pre
miului „Sullivan", care recom
pensează pe cel mal valoros 
sportiv american al anului.

„Sînt pur și simplu dezolat”,' 
a declarat cu tristețe Bob 
Beamon.

Ionia). Suedezul Martin Carl- 
stein a reușit să-l elimine cu 
10—8, 6—4 pe Mukerjea, cam
pionul Indiei. In proba de 
simplu feminin, campioana 
României Judith Dibar a în
vins-o în sferturile de finală 
cu 6—3, 6—3 pe Udaya Ku
mar (India).

niei duc In prezent tratative cu 
fostul recordman mondial, a- 
mericanul Tommy Kono, pentru 
angajarea acestuia ca antrenor 
al lotului olimpic de haltere.

SURPRIZĂ ÎN COBORÎREA DE LA GRlNDELWALD 

Olga Pali descalificată — Austriaca Drexel pe primul loc

ZURICH, 10. — Prima probă de 
coborlr» din cadrul întrecerilor 
feminine pentru „Cupa Mondială” 
la schi, desfășurată la Grlndel- 
wald, a furnizat o surpriză de 
proporții. Favorita probei, austria
ca Olga Pall a fost descalificată 
pentru ratanea unei porțb primul 
loc revenind compatrioatei sale 
Wlltrud Drexel, In 2:04,61. Au 

IN CAMPIONATUL DE HOCHEI 
pe gheață al Cehoslovaciei conti
nuă să conducă echipa Dukla Jih- 
lava (40 p). Urmează în clasament 

' Slovan Bratislava — 37 p șl Z.K.L.
Brno — 34 p.

Rezultate mal importante, înre
gistrate în etapa • de ieri : Sparta 
Praga—Țesla Pardubice 8—2 ; 
Dukla Jlhlava—Motor Ceske Bu- 
dejovice 6—0 ; Sonp Kladno— 
Z.K.L. Brno 1—6 ; „H.Z.“ Litvi
nov—Slovan Bratislava 2—4.

■
LA 24 IANUARIE va începe la 
Macon (Georgia) turneul interna
țional masculin de baschet pentru 
„Cupa intercontinentală". La acest 
turneu vor participa echipele Slrlos 
(Brazilia), Real Madrid, Spartak 
Praga, Goodyear (S.U.A.), deți
nătoarea trofeului, șl echipa Ma
con (S.U.A.).

CAMPIONUL MAGHIAR de tenis 
de masă Peter Rozsas a fost invi
tat de oficialitățile sportive ja
poneze să evolueze la Tokio și 
In alte orașe japoneze, între 13 
ianuarie și 5 februarie.

TELEVIZIUNEA AMERICANA va 
prezenta peste cîteva zile filmul 
intitulat „Killy campionul". In 
decurs de o oră, filmul prezintă 
aspecte din activitatea triplului 
campion olimpic de schi, Jean 
Claude Killy. Renumitul campion 
francez se află în prezent în 
S.U.A., unde turnează 13 seurt- 
metraje intitulate „Stilul Killy".

IN LOCALITATEA BERDICEV 
(U.R.S.S.) s-a disputat un con
curs de atletism pe teren acope
ri:. Cel mai bun rezultat : Ana- 
tolie Morozov, student din Lvov, 
care a sărit la înălțime 2,15 m.

a
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
de sărituri cu schiurile, desfășu
rat la Schonach, a fost cîștigat de 
Franz Keller (R.F.G.) cu 232 p ; 
2) Alfred Winkler (R.F.G.) 228.5 p.

■
IN „CUPA CUPELOR" la baschet : 
Olimpia Ljubljana—Genolik Izmir 
79—66 (37—31). Echipa iugoslavă 
urmează să întîlnească formația 
Bayern Miinchen.

Laureatul premiului „Sulli
van" este socotit acel atlet 
american amator care întru
nește cele mai numeroase su
fragii în acest sondaj de sfîr- 
șit de an în care, printre primii 
clasați găsim pe Al. Oerter,

Jim Hines, Bob Seagren, Dick 
Fossbury, Bill Toomey, Debie 
Meyer și alții.

C.C.E. la baschet 
în stadiul 8-imilor 

de finală
SOFIA, 10. — In meci re

tur pentru optimile de finală 
ale „Oupei campionilor euro
peni" la baschet, Academik 
Sofia a învins cu 76—54 pe 
AEK Atena și s-a calificat 
pentru turul următor al com
petiției.

★
Alte rezultate din „C.C.E." : 

Standard Liege — Honved 
108—76. Echipa belgiană s-a 
calificat pentru sferturi dato
rită unui coș-<averaj mai bun. 
Oransoda — Partizan Tirana 
90—63 (45—27). Echipa itali
ană s-a calificat în continu
are ; Zadar (Iugoslavia) —• 
AS Villeurbanne 88—67 (41— 
28). Baschetbaliștii iugoslavi 
au obținut calificarea.

Kono a pregătit halterofilii me
xicani în vederea Olimpiadei de 
la Ciudad de Mexico. El a 
fost campion olimpic la Helsinki 
și Melbourne.

urmat : Rosl Mlttermeler (R.F.G.) 
în 2:06,69 șl Isabelle Mir (Fran
ța) In 2:07,14. In urma acestor 
rezultate, clasamentul „Cupei 
Mondiale’ la femei, continuă să 
albă în frunte pe Gertrud Gabl 
(Austria); care are un avans de 
24 p asupra schloared franceze 
Annie ramose, acum egală cil 
Roși Mlttermeier,
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