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NOI ORIZONTURI
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ!

Interviu cu toy, IOSIF WALTER, secretar al C. C. al U. T. C.

ILIE NĂSTASE,

CAMPION

Sportul, cu atributele șl carențele sale, cu farmecul ți 
bizareriile sale, leu bucuriile și insatisfacțiile pe care 
le stîrnește cu egală violență, este un inepuizabil su

biect de discuție. Poate, tocmai din această cauză nu există 
ziarist sportiv blazat. Poate acesta este motivul pentru care 
am plecat la discuția despre sport cu tov. IOSIF WALTER — 
secretar al G.O. al U.T.G. cu plăcerea pe care o simți în 
fața ineditului. Și presimțirea avea să se împlinească, 
tru că — deși discutam despre sport, subiect vechi 
lumea — totul avea să fie nou, proaspăt, atrăgător.

de
pen- 
cînd

Și, încă înainta de a face 
o succintă relatare a discu
ției, trebuie să mărturisim 
bucuria simțită la constata
rea că în ansamblul vast al 
preocupărilor sale, în frun
tea cărora se află îndruma
rea tineretului pentru reali
zarea sarcinilor de producție 
ale celui de al 4-lea an al 
Cincinalului, Uniunea Tinere
tului Comunist acordă spor
tului o considerabilă pondere, 
o atenție care se va mate

rializa cu siguranță 
lente rezultate.

Discuția a debutat 
stă întrebare :

în

cu

exce-

acea-

• Obișnuim sâ ne gtndim 
cu tot mai multă insistență la 
ce va fi și cum va fi In anul 
2 000. Fie pentru că am dori 
să fim martorii momentului de 
trecere de la un mileniu ’a 
altul, fie pentru că actualele 
cuceriri ale științei ne înari
pează imaginația, ne conduc, 
uneori, spre năstrușnice visări. 
Pe această linie, a anticipa
țiilor cu termen lung, credeți

eâ «portul de mas A va deveni 
tntr-adevlr o activitate a tu
turor, de la mie la mare, pini 
la sftrțitul acestui secol 7

— Fără îndoială că un 
sport de masă așa cum îl do
rim nu este ușor de realizat. 
Termenul la care v-ați refe
rit este 
cotesc 
aproape 
punem 
Optimismul meu este generat 
de faptul că preocupările pen
tru răspindirea sportului s-au 
diversificat. Legea cu privire 
la dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport, adop
tată la 28 decembrie 1967, a 
ținut, fără îndoială, seamă de 
experiența anilor precedenți 
și pentru a-i asigura sportu
lui multiple posibilități de 
dezvoltare a creat responsabi
lități pe sectoare. Uniunii Ti
neretului Comunist îi revine 
rolul de a organiza activita
tea sportivă de masă din școli 
și instituțiile de invățămint 
superior — iar prin asociațiile 
sportive de la sate activitatea 
din mediul rural. Ocupindu-ne 
de tineret, era firesc să cu
prindem și acest aspect Prin
cipala noastră dorință este 
aceea de a-i crea incă din 
anii copilăriei, din acești ani 
botărîtori pentru formarea 
caracterului, deprinderea pen
tru exercițiul fizic, dorința de

INTERNAȚIONAL

AL INDIEI

In campionatul de handbal

După 12 etape, Steaua 
continuă să fie lider

• Rezultate scontate In etapa de ieri

insă prea lung. So- 
că vom fi foarte 
de ceea ce ne pro- 

încă din anul 1975.

Hristache NAUM

(Continuare In pag. a 2-a)

NEW DELHI, 12 (Ager- 
pres). — 
tenis al 
Năstase, ; 
nou Jjucces 
pionatelor 
ale Indiei.
New Delhi, 
tase l-a învins cu scorul 
de 6—4, 6—2, 4—6, 6—4 
Pe campionul Indiei, Lall.

de
Ilie
un

Campionul 
României, 

a repurtat 
i in cadrul cam- 

internaționale 
care au loc la 
In finală, Năs-

PATRU SĂRITORI

ROMANI

LA BUDAPESTA
Un grup de patru săritori 

români va pleca marți la Bu
dapesta, pentru a participa la 
concursul de inaugurare a 
trambulinei din masă plastică 
amenajată in acest oraș.

/

N. Io viei, veteranul slalomiștilor. continuă să atace cu aplomb locurile fruntașe

^££771 A. S. A. BRAȘOV A ÎNVINS ’ CLASAMENTUL

ONOARE!

A
I 
I

DETAȘAT ÎN „CUPA PREDEAL"
Dispută aprigă pentru locul II, încheiată cu succesul studenților bucureșteni

I I
I

CLUJ, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Primul 
turneu al celui de-aț doilea 
tur din cadrul campionatului 
național de handbal masculin 
s-a încheiat astăzi la Cluj 
printr-o etapă mai puțin inte
resantă decât cele două ante
rioare. Cu excepția ultimului 
meci, partidele din această a 
treia etapă au fost mai „cal
me, fără sarea și piperul pe 
care îl dau răsturnările de 
scor, sau diferențele minime 
de pe tabela de marcaj- O 
notă bună pentru echipa Po
litehnica Calați, învingătoare 
și astăzi, ceea ce ne îndrep
tățește să afirmăm că studen
ții gălățeni pot fi considerați 
performerii primului tur.

STEAUA — TIMIȘUL LU
GOJ 28—11 (17—5). După o 
oarecare rezistență opusă în 
primele minute, lugojenii au 
trebuit să se încline în fața 
superiorității evidente ahand- 
baliștilor bucureșteni. Astfel, 
în min. 7 scorul era de 4—4. 
iar în min. 18 ajunsese la 
12—4. Cele țnai multe puncte 
au înscris Cristian (7), Gațu 
16) și Iacob (5) pentru Steaua 
și Panghert (5) pentru Timi
șul. A arbitrat bine M. Gre- 
benișan (Tg. Mureș).

POLITEHNICA GALAȚI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
18—16 (9—6). Gălățenii, îm 
vervă, și-au depășit adversa
rii chiar de la început (min. 
g . 5—1). în continuare, ei au 
condus tot timpul, uneori la 
diferente apreciabile. Princi
palii realizatori: Dumitrescu 
(5), Eftimie (4), Condrea (4)

pentru gălățeni, Sauer (4). 
Cîrlan (3), Guneș (3) pentru 
timișoreni. A arbitrat V. Reis
ner (Sibiu).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
RAFINĂRIA TELEAJEN 
23—13 (12—6). Acesta a fost 
primul joc mai bun al echipei 
clujene, care s-a impus repe
de printr-o apărare mai

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

PREDEAL, 12 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Populara stațiune a oferit 
și duminică aceleași condi
ții excelente de concurs. 
Schiorii fondiști partiri- 
panți la „Cupa Predeal" 
s-au întâlnit de data aceas
ta în probele de ștafetă. 
Traseul de pe Poliștoacă a 
prezentat aceleași dificul
tăți, dar parcurgerea lui a 
devenit mai ușoară prin a- 
ceea că concurenții l-au 
„învățat'* după probele de 
fond de sîmbătă. Astfel că 
duminică, în cadrul ștafe
telor, nu s-au mai înregis
trat decît 2—3 schiuri rupte 
și, în rest, nimic neplăcut.

Organizatorii competiției 
au oferit primilor clasați 
frumoase cupe și diplome, 
echipament și material 
sportiv. Ei s-au străduit’ca 
totul să fie în ordine. Și 
totuși, le-a scăpat un amă
nunt: la sosirea din cursă 
participanților nu li s-a o- 
ferit ceaiul atît de necesar. 
Cu mai multă atenție s-ar 
fi putut evita acest neajuns 
spre mulțumirea sportivilor 
și lauda deplină a organi
zării.

Treclnd la întrecerile 
propriu-zise. trebuie spus 
că desfășurarea ștafetei se
niorilor — 3x10 km — t 
fost interesantă și s-a sol
dat cu o surpriză de pro
porții : studenții de la

I.E.F.S., pregătiți de pro
fesorul I. Dîngă, au ocupat 
un nesperat loc II, reușind 
să întreacă ștafeta dinamo- 
viștilor brașoveni, înyingă- 
toarea, A.S.A. brașov, a 
prezentat la start o forma
ție omogenă, ai cărei com- 
ponenți, neforțînd pe par
curs, au obținut succesul 
cu un avans substanțial. 
Moise Stoian (35:34), Ste- 
lian Drăguș (36:50) și Nico- 
lae Sjetea (35:50) au mers 
constant bine, nedînd ad
versarilor nici o speranță 
în ceea ce privește ocupa
rea primului loc. In schimb, 
pentru poziția secundă, 
lupta a fost ștrînsă și stu
denții din Dealul Spirii au 
reușit pînă la urmă să-și 
adjudece victoria și cu con
cursul dinamoviștilor. care 
au prezentat in formație 
un junior. După 10 km. pri
mul care a predat ștafeta 
a fost reprezentantul A.S.A.,
M. Stoian — care a marcat 
un avans de aproximativ 
2 min. față de dinamovis- 
tul Gh. Dihoi și studentul
N. ArghiropoL în timp ce 
ștafeta A.S.A. se distanțea
ză, echipa I.E.F.S. trece pe 
poziția a doua în următo
rul schimb datorită lui A- 
dalbert Ghiulai, care a ter
minat cei 10 km in 37:23, 
juniorul dinamovist N. Cio
ban reali zind doar 40:38.
Ultimul schimb a consfințit

militarilor, iar stu- 
prin Ion Dudu 

au rezistat atacu-

victoria 
denții, 
(37:03), 
rilor susținute ale- dinamo- 
viștilor, care cu toate efor
turile depuse de Gh. Bâdes- 
cu (36:35) nu au putut refa
ce integral diferența.

REZULTATE: ștafeta
3x10 km seniori : 1. A.S.A. 
Brașov (antrenor I. Cim
poia) lh47:34 2. J.E.F.S.
Buc. (I. Dingă) lh52:03, 3. 
Dinamo Brașov (Gh. Ol- 
teanu) lh54;37, 4. Tracto
rul Brașov (I. Sumedrea) 
lh57:30; ștafeta 3x5 km 
juniori: 1. Dinamo Bra
șov 56:09 (N. Cojocaru
18:38, V. Nan 18:43, N. 
Dudu 18:48), 2. A.S.A. Bra-

„Lupa

șov 57:04 (N. Cristolovea- I ASF J 
nu 18:50, N. Bobeș 19:36, »

I
I. Veștea 18:38), 3. Trac
torul Brașov 59:54 (I. Gir- 
bacea 20:04 C. Tirgoviș- 
teanu 19:55,' I. Urs 19.59) ; 
ștafeta 3x3 km junioare: 
1. Școala sportivă Rîșnov 
(antrenor Lucian Neagu) 
42:21 
14:34, 
13:43, 
14:04), 
45:06 
14:35, 
Rodica
A.S.A. Brașov 47:05 (Livia 
Vătui 16:38. Elena Cimpoia 

’ 15:45,
14:42).

(Georgeta Bărăscu 
Lămiița Gheoighese 

Georgeta Bănccu 
2. Tractorul Brașov 
(Marcela Bădescu 

Rodica Nilă 16:29, 
i Clinei 14:02). 3.

Rodica Zeican

Paul IOVAN

Postăvarul" la schi

I

UN CONCURS REUȘIT,d 7

CU CÎTEVA ÎNVĂȚĂMINTE |
I

ION ȚIRIAC
EVOLUEAZĂ
ÎN ITALIA
In timp ce cinci tenis- 

moni români concurează în 
india, un altul va părăsi, 
asîăzi, Capitala, plecînd în 
Itaiia. De data aceasta 
este vorba de maestrul e- 
merit al sportului Ion Ți- 
riac. Reputatul jucător va 
lua parte la o serie de tur
nee care se vor desfășura 
in această perioadă în 
Italia.

POIANA BRAȘOV, 12 (prin 
telefon). Concursul dotat cu. 
-Cupa Postăvarul* s-a desfă
șurat pe o vreme excelentă 
pentru schi : soare, .tempera
tură minus 2* de grade, ză
padă Înghețată. O singură re
zervă. stratul subțire de zăpa
dă. din care cauză ccncuren- 
țt au dat destul de repede de 
pămfnt. Aceasta poate fi con
siderată și una din cauzele 
numeroaselor abandonuri.

Dacă cele spuse mai sus pot 
constitui o explicație oarecum 
obiectivă, mai slnt și altele 
cu carao»r subiectiv, de care 
trebuie să ținem seama. Ast
fel. s« simte lipsa unor co- 
borln lungi, a unor antrena
mente continue, pe distanțe dc

Mihai BERA

(Continuare fn pag. a 2-a)

Pistolul starterului a răsunat din nou in sala Floreasca II. Pentru prima oară in acest an, 
atleții s-au reunit pe pista de concurs, cu prilejul campionatului municipal al juniorilor 
mici, din ale cărui întreceri fotoreporterul nostru Aurel Neagu a surprins imaginea de 

mai sus. Amănunte in legătură cu desfășurarea întrecerilor, in pag. a 2-a.

BOBERII ROMÂNI 
SE ANTRENEAZĂ ÎN ITALIA

CER VINI A, 12 (pnn telefon) Boberi din Franța, 
Belgia. Anglia. Spania. Elveția, Suedia. România, Italia, 
Austria și F F a Germaniei și-au dat intilnire in lo
calitate pentru a se pregăti fn vederea marilor compe
tiții internaționale. Mai mult Încă, lipsa zăpezii, ca ai 
dorința de a cunoaște mai bine ptrtia, au făcut ca atit 
Franța, cit și Austria, să-și programeze la Cervmia 
campionatele naționale, care constituie și ultimul cri
teriu de selecție in vederea C.E. în aceste zile și ho
herii italieni tși dispută titlurile naționale, dar la Cor
tina D’Ampezzo.

Pirtia a fost Insă datâ In 
folosință pe întreaga lun
gime de abia «îmbâtâ. Pînă 
atunci, doar W m au fost 
utilizabili, deoarece abun
dența de zăpadă (2 metri 
înălțime !) înfundase, pur 
și simplu, pista.- Acum, ea 
se prezintă excelent și cele 
17 viraje solicită o deose
bită tehnicitate, iar fina
lul este foarte rapid, foar
te „dur-. Panțuru, Neagoe 
șl D. Focșeneanu. din care 
se va forma echipajul de 
2 al României. se antre
nează cu sîrguințâ. Alege
rea Intre Neagoe sau Foc- 
șeneanu pentru postul de 
frîhar se va face doar pe 
2iua de 18. cînd este pro
gramat primul antrenament 
oficial al Campionatelor 
Europene. Deși mai puțin 
experimentat, tînârul Foc
șeneanu face progrese ra

I

pide și, fără îndoială, a- 
legerea va fi dificilă pen
tru antrenorul H. Pașov- 
schi.

în ce-1 privește pe Pan- 
țuru, deși este la primul 
contact cu pirtia din Cer
vinia. manifestă mult op
timism In legătură cu a- 
co mod a re a. cu atît mai 
mult cu cit cele 17 viraje 
II por-pnne în valoare ca
litățile de pilot.

Pînă acum, au efectuat 
coborîri toate echipajele 
prezente, DAR GAZDELE, 
DE$I AU CRONOMETRAT 
FIECARE CURSA, N-AU 
PUS LA DISPOZIȚIA CON- 
CURENTILOR SAU AN- 
TRENORILOR TIMPURILE I 
REALIZATE. 3

Deci — mister...
Lucrurile se vor limpezi 

însă cu siguranță, cu oca
zia primului antrenament 
oficial.

jarul nostru a publicat recent 
„Clasamentul celor mai buni 
tenismani români ai anului 
1968", întocmit de federația 
de specialitate. El arată ast
fel : femei : Eva Stăncescu j

bărbați : Gh. Viziru, T. Bădin C. Ca- 
raluiis, Gh. Cobzuc și A. Scnmidt.

La prima vedere, clasamentul trezește 
nedumerire. Să fie o greșeală de tipar 
în ceea ce privește anul ? Nu cumva 
este un clasament vechi, de ani și ani ?

Dar, nu I Nu este nici o greșeală. 
Clasamentul de care ne ocupăm con
tinuă cu numele atît de cunoscute 
lui Țiriac, Năstase, ludith Dibar, 
cel reprodus mai sus este precedat 
o indicație : ONOARE. Da I Acest 
lificativ onoare este mai just folosit, 
poale ca oricînd în sportul nostru.

DA I Onoare celor ce cu două-trei 
decenii mai înainte erau vîrfurile unei 
activități care făcea pași viguroși spre 
afirmare, spre cucerirea maselor de ti
neret.

DA 1 Onoare acelor pionieri de acum 
două-trei decenii pe care îi găsim și 
astăzi pe terenurile de tenis, nu ca 
pleziriști, ci ca participanți la unele 
concursuri. Onoare acestor sportivi 
care au știut să ignoreze contabilitatea 
anilor și să se mențină tineri. Să nu 
se bucure de gloria trecerii în galbene 
file de document istoric, ci să lupte 
pentru rămînerea In 
tate.

în clasamentul celor 
mani români ai anului 
sensuri mai adinei decît acelea ofe
rite de o ierarhizare. Apare în mod 
luminos, in acest clasament, sensul larg 
al noțiunii de sport, apare în mod stră
lucit rolul sportului în lupta, instinctivă 
sau conștientă, dintre tinerețe și bătrî- 
nețe.

Dar, dincolo de aceste considerente, 
clasamentul asupra căruia ne-am oprit 
trebuie să dea de gîndit actualei ge
nerații de sportivi, de tineri practicanfi 
ai sportului. La ei facem apel să re
flecteze atent asupra exemplului pe 
care acești sportivi mai sus citați îl 
dau. Să caute să vadă și să înțeleagă 
că sportul practicat din convingere și 
pasiune și sacrificiile pe care el le 
cere, deși grele uneori, ne dau drep
tul la victoria asupra bătrîneții, ne per
mit, chiar dincolo de unele limite fi
ziologice, păstrarea unui loc în con
temporaneitate.

Iar sportivilor citați în primele rîn- 
duri și federației care, păstrînd tradiția, 
a precedat anualul clasament cu cate
goria onoarei, le mulțumim pentru 
exemplul oferit, exemplu pe care 
dorim urmat dt tineri

ale 
iar 
de 

ca-

contemporonei-

mai buni tenis- 
1968 descifrăm

Niki Mihail BURILEANU

tl

I 
I

1

POIANĂ BRAȘOV, GAZDA UNOR IMPORIANTE 
ÎNTRECERI INTERNATIONALE DE BIATLON

Printre participante, echipa U. R. S. S„ campioană mondială la tineret
De vineri pînă duminică, pirtia și poligonul din Poiana Brașov vor găzdui întrecerile unui 

important concurs internațional de biatlon. Mai precis, vineri și duminică se vor desfășura pro
bele concursului rezervat reprezentativelor de tineret, la care vor lua parte echipele U.R.S.S. 
(campioană mondială in 1968), Suediei, R. D. Germane (locul III la C.M.), R. F. a Germaniei, 
Poloniei (locul IV la C.M.), Cehoslovaciei și României (locul VI la C.M.j, precum și selecțio
natele România II, Brașov și Sinaia. Sîmbătă și duminică se va disputa întilnirea dintre selecțio
natele de seniori ale României și R. D. Germane.

Aceste întreceri constituie importante verificări în vederea campionatelor mondiale 
de biatlon (seniori și tineret) care vor avea ioc, in curînd, la Zakopane.
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PENTRU DUMINICA 

BUCURE STENILOR: 

EXCURSII 
CU CARACTER

SP0RT1V-RECREATIV
Colectivul de turism de 

pe Ungi Consiliul Muni
cipal al Sindicatelor-Bucu- 
rețtl a alcătuit un amplu 
program prin care urmă
rește să asigure unui cit 
mal mare număr de oa
meni ai muncii precum și 
membrilor familiilor aces
tora posibilitatea de a fa
ce turism îmbinat cu di
ferite activități avlnd ca
racter sportiv-recreativ: 
concursuri de orientare, 
alpinism, ture pe schiuri 
etc.

Prima acțiune din acest 
an prevăzută fn progra
mul amintit o va constitui 
excursia de duminică 19 
ianuarie, organizată pe 
Valea Prahovei, fn stațiu
nile Sinaia, Bușteni, Pre
deal. Deplasarea se face cu 
trenul, plecarea avînd loc 
la orele 5,40 din Gara 
de Nord iar sosirea fn 
seara aceleiași zile.

Înscrierile se fac nu
mai prin colectivele de tu
rism ale sindicatelor din 
întreprinderile și institu
țiile Capitalei.

Pentru a asigura un 
succes deplin acestor ac
țiuni — ne informează 
tov. Engel Andrei, unul 
din inimoșii instructori 
obștești din Colectivul de 
turism de pe lingă Consi
liul Municipal al Sindica- 
telor-București — au fost 
luate măsurile corespun
zătoare : au fost pregătite 
cadre tehnice obștești din 
rindul unor experimentați 
și pasionați turiști, s-au 
fixat preturi avantajoase 
se realizează o populari
zare susținută prin colec
tivele de turism ale comi
tetelor sindicatelor din în
treprinderi și instituții.

Această excursie care 
va reuni, desigur, multi 
amatori de schi și de acti
vitate în aer liber, ur
mează a fi repetată săp- 
tăminal.

Unei asemenea inițiative 
menite să confere o nouă 
valență turistică dumini
cilor noastre citadine se 
cuvine să îi urăm : succes 
deplin !

UN CONCURS REUȘIT, 

CU CÎTEVA ÎNVĂȚĂMINTE
(Ormare din pag. 1)

I—» km și repetata de I pfnl 
la 19 ori pe zi, in care a-ar 
exersa, pină la automatizare, 
toate procedeele tehnice. Se 
știe că anumite procedee tint 
concepute pentru viteză șl 
stnt folosita numai in viteză 
Or, absența acestora Dină la 
concursul de azi (n. r.: ieri), 
deși nu constituie un antrena
ment specific de slalom, se 
iaca totuși simțită. Concuren- 
țil au lucrat pe distanțe scur
te, de .laborator”, șl lipsa de 
exercițiu (oarecum explicabilă, 
deoarece ne aflăm la început 
de sezon) a putut fi observată. 
Este necesar ded ca, prln- 
tr-un antrenament complet, 
prin variația mijloacelor, să 
se obțină stimuli optimi pen
tru ridicarea valorii sportive.

De obicei, juniorii au de în
vățat do la seniori. 1^ acest 
concurat insă, cel puțin la ca
pitolul combativitate seniorii 
au avut ce învăța de la ju
niori. Aceștia e-au angajat to
tal în luptă. El nu recunosc 
nici o ierarhie prestabilită, 
nici un fel de consacrare an
terioară șl de aceea lupta lor 
este pasionantă, dinamică, iar 
rezultatele pline de neprevă
zut. Seniorii parcâ-șl cunoș
teau dinainte locul in clasa
ment fi nu puteau .ofensa* 
ordinea acoeptată prin attta* 
alte concursuri. O excepție : 
Dorin Munteanu care, prin re
zultatele șl, mal ales, prin 
deosebita combativitate, ișl 
anunță candidatura pentru 
titlurile de campion național 
și poate chiar baleanle.

La fete, junioarele, prta nu-

Steaua continuă să fie lider

Săritorii in „Cupa D/nomo":

MAI BINE, DAR NU SUFICIENT
POIANA BRAȘOV, 12 (prin te

lefon). Dialogul pentru calitatea 
stilului l-am continuat duminică, 
la «Cupa Dinamo”, unde au ln-

Anghel Biriș, mai bun săp- 
tămina aceasta decît cea tre
cută. Ce ne va oferi în vi

itor ?
trkt tn discuție noi elemente ce 
se cer imperios rezolvate. Acest 
concurs a scos in evidență preo

cuparea antrenorilor A. Muntea
nu. L BIrlă șl EL Volnea pentru 
ridicarea valorică a tehnicii să
riturilor. .Ieșirea de pe masă și 
lucrul tn aer s-au Îmbunătățit la 
unii săritori, dar mal stnt multe 
de făcut*, conchidea A. Munteanu.

Duminică, săritorii de la A.S.A. 
Brașov au marcat o formă mai 
acceptabilă decit la trecutul con
curs, tn special A. Biriș și Gh. 
Gtmecl. ErSs, accidentat la un 
antrenament, a căzut la două în
cercări. In ansamblu, apreciem, 
insă, că săritorii nu au reușit să 
depășească treapta mediocrității. 
Mal toți manifestă scăderi, In 
special la aterizare, urmare a 
unei insuficiente pregătiri fizice. 
Concludentă este. In acest sens, 
părerea antrenorului federal Con
stantin Tlron : «Aterizarea este 
deficitară la majoritatea concu- 
rențiior, deoarece nu mențin zbo
rul tncllnat plnă la ultima parte. 
De altfel, această deficiență iese 
mal pregnant tn evidență pe 
trambulinele mari, cu racordaj 
mal brusc*. Se deduce din aceasta 
(pentru a cita oară 7) că tram
bulina mijlocie din Poiană este 
o importantă frînă In obținerea 
saltului calitativ al săritorilor 
neștrl. -

AI. DINCA
REZULTATE : SENIORI : 1. N. 

Dorobanții (Dinamo) 216,3 (54,S m 
— 54 m — 54 m); 2. Gh. Gtrneci 
(ASA) 213,1 (55—54,5 — 52,5) ; 3. A. 
Biriș (ASA) 212,2 (54 — 53,5 — 52,5); 
JUNIORI I : 1. V. Moruzan (Trac
torul) 196 (45,5 — 44,5 — 44,5); 2. 
P. Kopony (Dinamo) 170,9; 3. N. 
Coleș (Dinamo) 170,3; JUNIORI 
II: 1. Gh. Gerea (Dinamo) 173 (46 
—46 — căzutft), 2. C. Buzoi (Trac
torul) 142,3; 3. FI. Ene (A.S.A.) 
120,3. 4

mărul șl puterea Ier de luptă, 
anunță, tn sfîrșit. posibilitatea 
selecționării unei viitoare e- 
ehlpe naționale. O mențiune 
pentru Eva Naftan — clștlgă- 
toare — combativă; energică, 
tehnică. La senioare, rezultate 
normale.

Concursul; organizat prin 
intermediul comisiei județene 
Brașov (care s-a străduit și 
a reușit tn cea mal mare mă
sură să se achite de misiune), 
a fost frumos, atrăgător. Te ■ 
tuși, pentru că si tn viitor va 
organiza alte competiții, co
misia județeană are nevoie 
de sprijin material. Stabâtă 
și duminică, s-a simțit lipsa 
unor telefoane de legătură 
Intre posturile de plecare șl 
sosire, sau a unor aparate de 
emlsie-recepție. pe distanțe 
reduse, c*re să permită con
tactul permanent intre arbi
tri ș< cronometrori. Acest lu
cru ar oferi, evident, o ga
ranție suplimentară asupra re
zultatelor obținute. De aseme
ne*. stnt absolut necesare mal 
multe cronometre. In aceste 
condiții vitrege, trebuie să re
marcăm, totuși, pasiunea ar
bitrilor (șl pe această cale a 
mulțumim), care stau 9—7 ore 
In ger pentru a asigura des
fășurarea regulamentară a 
competițiilor.

REZULTATELE CURSEI da 
slalom special, după două 
manșe (pe Ptrtia Lupului) : 
SENIORI : L D. Munteanu 
(ASA Brașov) 95,» ; 2. N.VIo- 
vlci (St. roșu Brașov) 89,6; 
3—4. I. Zsngor (ASA) șl M. 
Ene (Dinamo) M,J; SENIOA
RE : 1. Liana Blebea 
106,9; t. Iudith T«m6rl 
101,1; 3. Glzela Mores 
103,2; JUNIORI: 1. N. 
bășan (Dinamo) S3,7; s. ni. 
Stroescu (Șc. sp. Predeal) 90,7; 
3. I. Clrea (St. roșu) 95,2; JU
NIOARE : 1. Eva Naftan (Di
namo) 103,S; 2. Marla Roșcu- 
let (Șc. sp. Predeal) 118,6; 3. 
Mihaela Cristea (Șc. sp. Bra
șov) 137,1.

(Urmare din paf. I)

promptă și printr-o mal mar» 
varietate în finalizarea acțiu
nilor.

Cei mai eficace jucători: 
Oanâ (6), Panțîru, Schmidt șl 
Palko cite 5 pentru Universi
tatea și Laub (9), Hăbîrneanu 
(4) pentru Rafinăria. Bun ar
bitrajul lui D. Tartler (Bra
șov).

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIV ERSITATEA BUCU
REȘTI 19—14 (13—5). Victoria 
dinamoviștilor s-a decis în

(IEFS) 
(IEFS) 
(IEFS) 
Ghim- 
2. M.

prima repriză. în partea a 
doua, studenții, mai atenți în 
apărare și cu mai multă efi
ciență în atac, au reușit să 
limiteze proporțiile scorului. 
Cele mai multe puncte le-au 
realizat: Nica (7) pentru Di
namo și Kicidt (8) pentru U- 
niversitatea. A arbitrat corect 
Gh. Popescu (București).

DINAMO BACAU —DINA
MO BRAȘOV 18—18 (12—8). 
Dinamoviștii băcăuani au fost 
mai buni în prima repriză, 
cînd au condus tot timpul.

După pauză, handbaliștii 
din Brașov, mai activi în atac

Primul concurs al anului

CAMPIONATUL MUNICIPAL
AL JUNIORILOR MICI

ESTE CRISTIAN TUDORAN „UN CAZ' ?
Are ÎS ani. Este un băiat 

înalt, subțirel, cu ochii vii. 
neastimpărați. A terminat 
anul trecut școala profesio
nală primind calificarea de 
strungar. A călătorit prin di
ferite țări, a ajuns chiar in 
Franța și Spania, a cunoscut 
hoteluri de lux și resturante 
cu candelabre fastuoase. Se 
numește Cristian Tudoran și 
este originar din Brăila. 
Practică de cițisa ani (nu 
fără rezultate) ciclismul.

Băiatul acesta — pe care 
deseori l-am numit „o spe
ranță a sportului cu pedaie 
românesc" — a ajuns deunăzi 
„pe banca acuzaților*, in fața 
biroului F.R. Ciclism. O» 
fapte a comis la o virstă atit 
de fragedă f

Expuse Pe rind — cu pau
ze de... respirație — par niște 
copilării. Adunate insă, ele 
pot să dea imaginea unui om 
ce a ieșit de pe făgașul obiș
nuit, pornind pe cărări intor- 
tochiate care, de obicei, sfir- 
șesc în fața instanțelor ju
decătorești. Cristian Tudoran 
a avut două discuții (tari) 
cu organele miliției și poate 
că numai faima sa de vedetă 
brăileană l-a „salvat" de Ia 
consecințe. în călătoriile sale 
prin occidentul Europei a 
îndrăgit un nou gen de coa
fură t păr bogat la spate, șu 
vițe lungi (rebele) pe frunte 
și o notă generală de cit mai 
multă (și nonșalantă) dezor
dine. Cînd antrenorul i-a atras 
atenția că a uitat in ultimul 
timp să mai viziteze frizerul, 
și-a expus pe un ton foarte 
voluntar principiile... O ciu
dată amnezie l-a cuprins a- 
tunci cînd a trebuit să se an
gajeze ca muncilor in profe
sia pentru care are califi
care. A aminat de la o zi la 
alta și lunile au trecut. tn 
schimb, a indrăgit o altă me
serie : pe aceea de bulevar
dier. Zile fără număr a bă
tut bulevardele Brăilei in 
compania admiratorilor săi.

Firește, cei care au intuit 
fn el un atlet de viitor, un 
ciclist care să reînvie tradi
ția așilor de pe malurile Du
nării. n-au stat cu mîinile în 
sin. L-au chemat, I au dăs
călit, l-au certat. Cristian Tu
doran, om ce vrea să demon

streze că are personalitate 
formată, le-a răspuns tuturor 
cu fermitate: face ceea ce 
dorește. Și cum in lotul na
țional — a cărui componentă 
fusese anunțată in ziare — 
figura si Cristian Tudoran. 
brăilenii s-au gindit să le 
sugereze celor de la federație 
suspendarea lui Cristian pen
tru o bucată de timp. La ju
decarea cazului in biroul fe
deral a apărut șl împricina
tul. îmbrăcat intr-un costum 
tăiat după ultima modă. el 
a luat o atitudine care — 
dacă n-ar fi fost pe tipicul 
unor șabloane prea vechi și 
deci uzate — ar fi putut în
șela. Leul s-a transformer in 
miel, și-a recunoscut spășit 
toate greșelile, a promis so
lemn ci se 'a îndrepta.

âsadar. Cristian Tudoran 
a plecat capul. De ce n-o h 
făcut-o insă in fața mamei 
sale (pe care a bruscat-o în 
fața CMEFS Brăila) sau 
in fata antrenorului, a celui 
ce l-a crescut ca sportiv și 
i-a înlesnit deplasările pe 
meleaguri pe care nu le visa
se ?

Poate că Tudoran este un 
caz al sportului nostru. La o 
virstă cînd nu a pus încă de
finitiv punct copilăriei, el a 
beneficiat de condiții speciale 
de prelungite călătorii prin 
țară și prin străinătate. de 
lungi șederi în tabere de pre
gătiri. I-a explicat însă cineva 
că toate acestea stnt efemere, 
că se vor incheia brusc in 
momentul în care — dintr-un 
motiv sau altul — nu va mai 
putea să apese cu aceeași vi
goare in pedale"! I s-a spus 
oare că singurul lucru sta
bil. singurul care-i poate a- 
sigitra o trainică ascensiune 
pe treptele societății este me
seria. profesia pe care și-a 
ales-o șt in care are datoria 
să se perfecționeze neîncetat 7 
Poate că greșeala pornește de 
la faptul că sportivilor li se 
vorbește la loturi prea mult 
despre îndatoririle pe care le 
au în prezent si încă prea 
puțin despre ceea ce trebuie 
să facă pentru viitor. Cris
tian Tudoran știe că multi 
oameni de vază din Brăila 
n-au văzut nici Franța și nici 
Spania. Gindindu-se la a-

ceasta, își poate spune că, 
dacă Ia 18 aoi el a reușit 
astfel de performanțe, toate 
celelalte lucruri vor veni de 
la sine, că nu știu ce forță 
(poate chiar aceea care l-a 
propulsat pină acum) ii va 
asigura un viitor la fel de 
cald și liniștit ca și prezen
tul, chiar dacă nu va munci 
chiar dacă nu se va strădui 
să si-l făurească singur. 
Poate că in această privință 
n-au o imagine prea clară 
nici părinții săi. Antrenorii, 
clubul, federația cunosc însă 
cu siguranță cum stau lucru
rile. Ei ar trebui să alunge 
din mintea lui Cristian Tudo
ran și a celorlalți tineri de 
seama sa falsa impresie ce 
și-au făcut-o despre puterea 
miraculoasă a sportului. I-ar 
feri astfel de o crudă tre
zire la realitate intr-un mo
ment cînd ciocnirea devine 
inevitabilă și ar feri și so
cietatea de un balast pe care 
l-ar suporta greu.

H. N.

Revedere cu 
II. Ani de zile 
tismului bucureștean pe timp 
de iarnă și loc de adunare 

în cadrul concursurilor de 
talie republicană — a celor 
mai buni performeri din în
treaga țară, sala din spatele 
bazinului acoperit a fost tre
cută vreo două ierni pe plan 
secund, rolul ei preluîndu-1 
fostul manej de călărie din 
calea Plevnei. După reame- 
najarea sălii Steaua pentru 
jocuri sportive, iată că Flo
reasca II a ajuns din nou să 
găzduiască concursuri impor
tante, primul dintre ele fiind 
campionatul municipal pentru 
juniori mici, desfășurat sim- 
bătă și duminică.

Concursul a adus la start 
(mai mult în prima zi) o ple
iadă de concurenți, o miil- 
țime de ucenici în <î-ale a- 
tletismului, majoritatea foar
te recent sosiți pe pista de 
zgură, căci dintre cei cunos- 
cuți din 1968 am remarcat 
destul de puțini : Adriana 
Teodoru, Elvira Crețu, Maria
na Constantin, Gigi Rădășan, 
Cornel Anton, care și-au do
minat autoritar adversarii, 
în schimb, fiecare din antre
norii cu care am discutat 
ne-a prezentat entuziast cîte 
o „descoperire" de ultimă 
oră, în care își pune speran
țe serioase. Deși cîțiva ar me
rita să fie notați aici, chiar 
de la prima lor apariție com- 
petițională, 
dată acest 
ne dreptul 
cînd și 
confirma.

Si, pentru că vorbim de 
performanțe, trebuie să ară
tăm că participarea la con-

sala Floreasca 
sediu al atle-

amînăm deocam- 
lucru, rezervîndu- 
de a o face atunci 
performanțele vor

curs a fost condiționată de 
îndeplinirea unor anumite 
standarduri. fixate în funcție 
de cele stabilite pentru con
cursul republican de la sfîr- 
șitul lunii. însă, cu toate că 
standardurile municipale au 
fost, firește, mai scăzute, la 
unele probe trierea a fost încă 
prea severă. De exemplu, la 
înălțime băieți cîștigătorul a 
realizat 1,55 m, cu 5 cm sub 
baremul prevăzut. Iar din cei 
aproape 80 (!) de participanți 
ai curselor de 50 m — băieți 
și fete, doar cîțiva au reușit 
să treacă cu succes prin fur
cile caudine ale standarduri- 
lor de 6,5 și respectiv 7,2 s. 
Aceasta poate și datorită pis
tei. a cărei calitate într-ade- 
văr lasă mult de dorit.

De altfel, este vorba ca în 
curînd să se dea în folosință 
noua sală din parcul „23 Au
gust". construită special pen
tru atletism. Profităm de pri
lej, pentru a întreba : cît mai 
trebuie să dureze mobilarea, 
recepționarea etc., la o sală 
terminată de la sfîrșitul anu
lui trecut ?

în încheiere, campionii 
municipali de juniori mici:

BĂIEȚI — 50 m : E. Gheor- 
ghe (C.S.Ș.) 6,5. De notat că, 
în finala a Il-a, FI. Stoian 
(Viitorul) și C. Aldea (Șc. sp. 
atletism), au înregistrat 6,4 s; 
50 mg : A. Marinescu (Viito
rul) 7,6 ; înălțime : I. Cișmi- 
leanu (Viitorul) 1,55; lungi
me : G. Rădășan (C.S.Ș.) 6,26; 
prăjină: (probă H.C.) : C. An
ton (C.S.Ș.) 3,75 ; greutate 5 
kg: G. Călin (Șc. sp. atle
tism) 13,02.

FETE — 50 tn: Adriana

AUTOMOBILIȘTI!
Refineți telefonul: 11 91 71
Formînd acest numâr între orele 7—22, puteți obțin» o asis

tența tehnicâ imediată în orice situație vă veți, afla, oriunde.
Atelierele mobile, autodepanatoarele și auto-transportoarele 

întreprinderii

vă stau la dispoziție, cu personal calificat și mijloace tehnice 
moderne pentru executarea de depanări rutiere, remarcări 
și transporturi de autoturisme avariate.

La cerere serviciul de asistență tehnică al întreprinderii 
noastre vă execută lucrări de promptă asistență, la domici
liul dv.

Rețineți : Serviciul de asistență tehnică

„CIC L O P“

{Urmft din pag. 1)
a-și petrece zilnic o oră sau 
două in tovărășia sportului.

• Ați ajuns U un punct 
toarte important ; încercarea 
de a-l atrage pe tinăr spre 
sport. Nu trebuia uitat Insă că 
sportul este concurat puternic
— pentru ctștigare* influentei
— de știință și literatură, că 
asupra sa acționează ca un 
magnet televiziunea și cine- 
Batvgraful. muzica și dansul 
ș-a.m-d. Fiecare și-l dorește al 
său și fiecare merită un pro
cent (mai mic sau mai mare) 
din preocupările sale. Pentru 
a-l acapara, toți acești factori 
dispun de mijloace diverse de 
informare, iși perfecționează 
modul de comunicare, sportul 
ține pasul in această atit de 
aprigă tntrecere 7

— Evident nu. Sportul a 
rămas, din acest punct de ve
dere. in urmă. Terenul pier
dut este greu de cîștigat, dar 
nu imposibil. Trei sînt — 
după părerea mea — consi
derentele pentru care în 
această dispută sportul a 
pierdut un tur de pistă : baza 
materială încă precară, dez
voltarea încă insuficientă a 
sportului in școală și între
buințarea unui mijloc de pro
pagandă inferior posibilități
lor sportului și ale celor ce 
trebuie să devină receptivi la 
el. Baza materială a sportu
lui n-a crescut pe măsura ne
cesităților. Sînt încă puține 
baze sportive, mai ales in 
mediul școlar, iar cele care 
există au devenit monopolul 
unor cluburi și asociații spor
tive, fiind la discreția aces
tora. Tn școală, sportul a fost 
și, din păcate, mai este încă 
o cenușăreasă. Programa îi 
alocă un spațiu foarte mic. 
Iar orele afectate sint de 
multe ori întrebuințate in alte 
scopuri. Acolo unde trebuie 
să se deschidă gustul tinere
tului pentru sport — așa cum 
se face în cazul altor disci
pline (matematică, geografie, 
literatură) — situația este 
încă nesatisfăcătoare. Ar fi ne
cesară o discuție amplă des
pre locul pe care trebuie să-I 
ocupe educația fizică în pro
grama școlară și noi sîntem 
gata să-i oferim spațiu cu 
prilejul simpozionului pe țară 
pe care ii vom organiza în 
acest an și care va avea ca 
subiect „Tineretul și sportul".

De la aceste aspecte care

*1 beneficiind, fn piue, șl de 
faptul că echipa adversă în
cepuse să dea semne de obo
seală. au redus treptat din di
ferență, egalînd în min. 50 
(16—18). Cu 5 minute înainte 
de sfîrșit, Dinamo Bacău con
ducea 
rentă 
reușit 
runda 
nai.

Principalii realizatori 1 Ho- 
robăț (7) pentru băcăuani și 
Aliess (5) pentru brașoveni. A 
condus P. Radvani (Cluj).

Dună o întrerupere de cîte
va săptămînl, campionatul va 
fi reluat în luna februarie 
prin disputarea celui de al 
doilea turneu (de 3 etape) Ia 
București și apoi din nou la 
Cluj, unde se vor desfășura 
ultimele întreceri ale turului 
doi.

Campionatul diviziei 8

ASTAZI - DERBIUL
cu un singur gol dife- 
(18—17), dar Aliess a 
să egaleze, cu eîteva se- 
înaint» de fluierul fi-

După disputarea a 12 etape, 
clasamentul campionatului di
viziei A la handbal masculin 
are următoarea configurație :

1. Steaua 12 10 2 0 276:144 22
2. Dinamo

București 12 9 2 1 218:158 20
3. Dinamo

Bacău 12 6 3 3 177:168 15
4. „U“ Cluj 12 6 2 4 242:212 14
5. Poli. Tim. 12 5 2 5 204:186 12
6. Rafinăria 

Teleajen 12 5 1 6 205:242 11
7. „U“ Buc. 12 4 1 7 185:202 9
8. Dinamo

Brașov 12 4 1 7 206:240 9
9. Poli. Galați 12 4 0 8 197:245 8

10. Timișul 
Lugoj 12 0 0 12 150:270 0

Teodoru (C.S.Ș.) 6,8; 50 mg: 
Georgeta Popa (C.S.Ș.) 8.1 ; 
înălțime : Elvira Crețu (Șc. 
sp. atletism) 1,47 ; lungime: 
Ad. Teodoru 5,27; greutate 
3 kg: Mariana Constantin 
(Șc. sp. atletism) 13,66.

Ad. IONESCU

ODORHEIUL SECUIESC, 
12 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). Turul primei manșe 
a campionatului diviziei B la 
hochei pe gheață, ce se desfă
șoară în localitate, se apropie 
de sfîrșit fără să înregistreze 
prea multe evenimente deo
sebite. Urmărind duminică 
jocurile penultimei etape, pri
mul lucru care ne-a izbit din 
nou a fost diferența de va
loare existentă între cele 
două fruntașe, Tîrnava Odor- 
heiul Secuiesc și Avîntul 
Gheorgheni, pe de o parte, 
și restul competitoarelor, pe 
de altă parte. în consecință, 
favoritele au obținut victo
rii fără a se întrebuința pre* 
mult, făcînd parcă un antre
nament mai tare în vederea 
întîlnirii decisive dintre ele, 
programată pentru luni seara. 
Un singur meci a fost maî 
animat: Cooperatorul Tg.
Secuiesc — Voința Sighișoa
ra. Echilibrul de forțe din. 
primele două reprize, ca și , 
însuflețirea cu care s-a jucat, 
au făcut ca partida să pla
că spectatorilor. Cu un plus 
de vitșză în patinaj, ho- 
cheiștii din Tg. Secuiesc 
au atacat mai mult și 
s-au dovedit superiori în fa
zele de poartă, astfel că în 
ultimul meci (cu Metalul Ră
dăuți) Cooperatorul candidea
ză Cu mari șanse la locul trei 
în clasamentul acestei manșe. 
Așadar, în programul ultimei 
reuniuni figurează două par
tide atractive, dintre care, 
firește, capul de afiș îl deți
ne Tîrnava Odorheiul Secu
iesc—Avîntul Gheorghieni.

Rezultatele de duminică: 
COOPERATORUL TG SE
CUIESC — VOINȚA SIGHI
ȘOARA 6—2(2—1, 1—0,3—l)i 
AVÎNTUL GHEORGHIENI 
— METALUL RĂDĂUȚI 
14—1 (9—0, 2—0, 3—1); TÎR
NAVA ODORHEIUL SECU 
IESG 
ALBA 
11—0).

SURIANUL SEBEȘ
30—0 (13—0, 0—0,

Tr. IOANITESCU

Elvira Crefu (Șc. sp. atletism), ciștigătoarea probei de săritură 
in înălțime

NOI ORIZONTURI ft ACTIVITATEA SPORTIVĂ...
reflectă realitatea am pornit 
cu un an în urmă, la apariția 
Legii cu privire Ia dezvolta
rea activității de educație fi
zică și sport. Am înțeles per
fect ce ni se cere și am în
cercat să punem sportul — 
in ansamblul preocupărilor 
Uniunii Tineretului Comunist 
— la locul pe care-1 merită.

• După cite se pare, discu
ția noastră se desfășoară In- 
tr-un moment propice bilan
țului. Cu puțin timp tn urmă 
s-a împlinit un an de cind 
Uniunea Tineretului Comunist 
a preluat destinele sportului 
de masă. Ce s-ar putea spu
ne 7

— Nimic spectaculos. A 
fost un an în care cadrele 
noastre au acumulat experi
ență, în care am pus bazele 
unei trainice colaborări cu 
C.N.E.F.S., Ministerul învăță- 
mîntului, U.G.S.R. și alte or
ganizații de stat și obștești 
(roadele au și început să se 
arate), în care am desfășurat 
o intensă și de loc ușoară 
muncă organizatorică, o acti
vitate tot mai laborioasă de 
inițiere a competițiilor spor
tive de masă. Considerăm to
tul un început, o premisă de 
la care putem aspira la reale 
succese. în acest an am reac- 
tivizat asociațiile sportive din 
comune, le-am ajiutat să-și 
întocmească bugete și calen
dare competiționale, am ins
truit responsabilii comisiilor 
sportive din școli, am început 
o campanie de amenajare a 
bazelor sportive simple și 
chiar a unor mici complexe, 
în anul 1968, din județul Ar
geș a pornit inițiativa de a 
se amenaja prin muncă pa
triotică terenuri de sport, ini
țiativă care s-a transformat 
într-o întrecere pe întreaga 
țară. în colaborare cu orga
nizațiile de resort au fost 
elaborate indicații precise 
pentru trecerea terenurilor de 
sport în administrarea opera
tivă a consiliilor comunale, 
evitindu-se astfel desființarea 
lor după bunul plac al unor 
conducători de cooperative 
agricole de producție. De

asemenea, tot datorită unei 
fructuoase colaborări, s-au ob
ținut importante sume de bani 
pentru asociațiile sportive să
tești, fonduri care vor contri
bui la îmbunătățirea bazei 
materiale a acestora.

• Aminteați despre o seris 
de acțiuni competiționale. Pro
fit de aceasta pentru a vă 
ruga să precizați — ca punct 
de vedere al U.T.C. — dacă 
considerați sportul de masă 
ca o activitate competiționale 
sau ca un mijloc individual 
de folosire a exercițiului fizic 
pentru menținerea sănătății 7

— Socotim că sportul de 
masă cuprinde amindouă a-

AGENDA ’69
IN ANUL 1969, U.T.C. — tN 

COLABORARE CU ALTE OR
GANIZAȚII OBȘTEȘTI ȘI DE 
STAT — VA ORGANIZA :

• Concursul „Săniuța de ar
gint" — cu finală pe țară 
(15—16. februarie, la Poiana 
Brașov).
• „Crosul tineretului", edi

ția a H-a.
• „Cupa tineretului de la 

sate" .ediția de iarnă.
• „Cupa tineretului de la 

sate", ediția a n-a (de vară).
• „Cupa recoltei".
• Pentatlonul atletie școlar 

(dștigătorii fazei finale vor 
particip» la „Pentatlonul prie
teniei". organizat In R.D.G.).
• Mii de întilnlri tntre echi

pele reprezentative de comu
ne și între echipele școlare ; 
competiții pe plan local.
• Satul olimpic (cei mai 

buni elevi sportivi din activi
tatea de masă — la jocon șl 
sporturi Individuale — aproxi
mativ 409, se vor înttlni Intr-o 
tabără de vară denumită „sa
tul olimpic").

ceste aspecte. Personal l-aș 
împărți în organizat și Reor
ganizat. Și, paradoxal, pentru 
a ajunge la faza cînd se va 
putea răspîndi această formă 
„neorganizată", în care omul 
practică exercițiul fizic acasă 
sau își alcătuiește singur un 
program, trebuie mai întii să 
punem serios 'azele activită
ții sportive de masă organi
zate. Pentru aceasta, in anul 
1968 tineretul de la sate, ca

și cel școlar și cel din în
treprinderi a concurat la 
„Crosul tineretului", la „Cupa 
tineretului de la sate" ediția 
de vară (acum se dispută cea 
de iarnă), precum și la un 
mare număr de competiții or
ganizate pe plan local. Ecoul 
pe care l-a avut „Crosul ti
neretului" ne îndreptățește să 
considerăm că această formă* 
este încă actuală. Desfășurat 
cu faze care au început de 
la clase, ateliere și comune și 
au ajuns pină Ia finala pe 
țară, el s-a bucurat de parti
ciparea a peste 1000 000 de 
concurenți. Important este 
faptul că atletismul a bene
ficiat, cu acest prilej, de noi 
adepți, că o serie de concu
renți au devenit practicanți 
statornici ai probelor de fond, 
iar alții au și realizat per
formanțe de valoare. Cîștigă- 
torii au participat la Festiva
lul tineretului de la Sofia și 
au cucerit trei medalii. Aceste 
competiții au ajutat efectiv la 
organizarea activității. Pentru 
că, din practică, s-a dovedit 
că cel mai puternic stimulent 
pentru atragerea tineretului 
de la sate este crearea unui 
nucleu sportiv (o echipă, un 
grup de tineri care să prac
tice o disciplină) în Jurui că
ruia mai intîi se adună sim- 
patizanți, apoi tot mai mulți 
practicanți. Competițiile cen
trale, ca și nenumăratele în- 
tilniri organizate între echi
pele de comune, între cele 
școlare — pe care le-am dori 
tradiționale — s-au bucurat, 
in general, de succes. Firește, 
rezultatele nu sînt cele pe 
care le năzuim. Este vorba 
de un început, de un început 
marcat de o serie de dificul
tăți. Materialul sportiv, echi
pamentul adecvat sînt încă 
insuficiente. Pregătim un stu
diu, ale cărui rezultate le vom 
discuta cu reprezentanții in
dustriei. Urmărim să le ară
tăm și celor ce fabrică bu
nurile necesare desfășurării 
activității sportive de masă 
care sînt necesitățile reale.

Opinia pentru practicarea

sportului în proporții de ma
să nu este încă în totalitate 
favorabilă. Mai ales la sate, 
fetele acceptă cu greu ideea 
de a apărea pe terenul de 
sport. De vină este propa
ganda ineficientă, neatrăgă
toare. Nu se editează broșuri 
care să arate fetelor mijioa* 
cele inepuizabile de care dis
pune sportul pentru păstra
rea frumuseții ; pliante cu 
exerciții pentru copiii de 
toate vîrstele : televiziunea nu 
se ocupă suficient de popu
larizarea activității de masă 
(ce-ați spune de o transmisie 
în direct dintr-un cartier unde 
copiii joacă fotbal pe stradă 
sau de Ia o competiție care 
desemnează campionii unei 
asociații ?), iar îndeobște în
trecerile sportive de amploare 
— interne și internaționale — 
sînt apanajul cîtorva orașe 
unde activitatea sportivă este 
și așa bine dezvoltată.

• Este evident că U.T.C. 
cunoaște bine plusurile și mi
nusurile activității sportive de 
masă. Exist* suficiente resur
se pentru valorificarea expe
rienței pozitive și pentru În
lăturarea treptată a neajunsu
rilor care stopează sportul in 
cursa pentru clștigarea ade
ziunii tineretului 7

— Personal cred că da. în 
evantaiul de preocupări al 
organizației noastre, sportul 
nu este un scop în sine. El 
poate contribui — datorită 
influenței pozitive în forma
rea caracterului tineretului —• 
la realizarea generală a mi
siunii de formare a unui ti
neret viguros receptiv la toate 
atributele societății noastre 
noi, dornic să-și aducă con
tribuția la succesul general. 
Țara noastră are nevoie de 
oameni curajoși pentru a în
deplini îndrăznețele proiecte 
pe care partidul i le pune îr 
față. Sportul poate și trebuie 
să colaboreze activ, eficient, 
la întărirea trăsăturilor de 
caracter necesare tineretului. 
De aceea nici un efort nu 
trebuie precupețit. Revenind 
la chestiunea discutată la în
ceputul convorbirii, afirm din 
nou, cu deplină responsabili
tate, că în anul 1975 sportul 
de masă va avea o nouă în
fățișare, mult mai aproape dt 
ceea ce dorim de la eL
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Valentin Stănescu răspunde
la patru întrebări I

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

direct pe zăpadă

Rendez-vousu

Așa cum este și firesc. In aceste zile, Steaua pune accentul 
Iată-i, fn fotografie, pa jucătorii militari partidpind la 
tuate pe terenul Ghencea

V. MOttA

La Voinfa București cu
activități; pe

«rit

tara bună. Proceeui de În
șiruire »-a «chimbat, Jucătorii 
dtadu-șl mai mult osteneala 
la pregătire, neîntîmpinlnd 
rezistență față de elementele 
noi pe care le-am adus ta 
antrenament In felul acesta, 
am putut realiza în ultimele 
7 etape 11 puncte din 14 po
sibile, adăugind la acestea 
două Jocuri de „cupă" — dș- 
tigate — și o comportare deo
sebită în partida amicală cu 
echipa braziliană Bonsucceso, 
ta care de asemenea am ieșit 
învingători. Sînt mulțumit și 
de modul cum ie ] 
disciplina echipei) »e 
pectă 
ment 
torii 
dună 
tivi.
luni 
pregătirea echipei, clasifica
rea jucătorilor, potrivit ran
damentului dat, ar fi urmă
toarea ) BUNA î Papuc, Ivăn- 
cescu, Grecea, Alecu, Necula, 
Florescu, Gydrfi; SATISFĂ
CĂTOARE : Pescaru, Cadar, 
lerdaebe, Gane. Rusu, Nico
lae; NESATISfACATOARE : 
Ardeleanu.

prezintă 
_ . > res-

programul de antrena
și, de asemenea, jucă- 
mamfestă o bună con
ta viața lor extraspor- 
In perioada celor două 
cît m-am ocupat de

FRUNTAȘE ALE DIVIZIEI C

vedețl returul 
*1 cum veți

— Cum 
competiției . 
pregăti echipa pentru ta- 
tîmplnarea Iul?

Deși „vernisajul" campiona
tului este programat pentru 
luna martie, suflul lui incepe 
să se facă simțit incă de pe 
acum... După tradiționala pau
ză a Revelionului — mai lun
gă sau mai scurtă, tn funcție 
de echipă, de intențiile ei și 
de... locul in clasament — ju
cătorii au semnat condica de 
prezență la primul rendez
vous cu mingea, găzduit in 
săli sau chiar pe stadioane.

La această oră, majoritatea 
echipelor de divizia A fi B 
au reluat pregătirile, efec- 
tuînd primele antrenamente 
și vizind pentru săptămina 
viitoare meciuri amicale.

Vom încerca acum un suc
cint tur de orizont al ultime
lor noutăți din taberele unor 
echipe divizionare, noutăți 
furnizate de corespondenții 
noștri principali:

CONSTANȚA. Imediat după

Anul Nou, Jucătorii Farului 
au reluat antrenamentele sub 
conducerea lui Robert Cos- 
moc. Ei au efectuat ptaă a- 
cum patru ședir.țe de pregă
tire, cu participarea întregu
lui lot, la care s-au adăugat 
ultimele „noutăți* ale echipei: 
G. Nichiti și M. Stancu, de la 
Medicina Cluj șl respectiv. 
Cooperatorul Urziceni.

In același timp, însă. lotul 
Farului numără trei jucători 
mai puțin. Manciu, Georges
cu și Zamfir primind — la 
cererea lor — drept de 
pentru alte cluburi

Cît privește 
perspectivă, ni se 
antrenamentele se 
sura în localitate 
ianuarie, dată la 
se va deplasa la Poiana Bra
șov pentru o perioadă de două 
sărită mini.

Joc

de 
că

MINERUL ANINA (seria a V-a)
V-a activează

1 ?
Lu-
Cea

echipe <te fotbal
-.'.ar ti s An.r.a, 

șt Motrx

programul 
anunță 
vor desfă- 
pînâ la 15 
care Farul

G POPA

ÎN DEZBATERE: ECLIPSA STELEI
Secția de fotbal a clubului 

Steaua a dezbătut împreună 
cu jucătorii elementele deter
minante ale mediocrei figuri 
făcute de campioana anului 
trecut în sezonul de toamnă. 
Dialogul s-a purtat între to
varășii M. Pândele, președin
tele clubului, Gh. Popescu, vi
cepreședinte al clubului, și 
președinte al secției de fotbal, 
și Șt.’ Covaci, antrenorul prin
cipal, pe de o parte, și grupul 
de jucători, cu unele excepții, 
cam amorf și distanțat. Prin 
eliminare succesivă, motivația 
reală a declinului a fost re
pede izolată, dar ceea ce s-a 
dovedit a fi dificil de realizat 
a fost obținerea adeziunii tu
turor jucătorilor la o reală 
cauzalitate. Mulți dintre el n-o 
acceptă și cu atît mai mult 
nu vor să facă nimic pentru 
anularea ei.

S-a afirmat că în toamnă 
au fost efectuate antrenamente 
mai numeroase și mai intense, 
că jucătorii n-au absentat, că 
au fost create fotbaliștilor con
diții de lucru și de odihnă ex
celente, dar, paradoxal, ran
damentul echipei a fost me
diocru, coborînd notabil sub 
cota campionatului precedent. 
Au mai fost enumerate în ra
portul cuprinzător întocmit de 
Ștefan Covaci și Ștefan Oni- 
sie o serie de inadvertențe 
metodice (insuficientă pregă
tire fizică generală, puțin ac
cent pe chestiunile de tactică 
etc). Comparînd însă tot ce 
s-a investit efectiv în această 
echipă (antrenament, acțiuni 
educative, stimulative etc.) cu 
potențialul exprimat în cam
pionat și în C.C.E. se constată 
o diferență substanțială care 
s-a risipit steril pe canale de
venite aproape clasice. A fost 
incriminat valul de îngîmfare 
apărut după cîștigarea cam
pionatului, care a tîrft mulți 
jucători spre zona declinului. 
A fost amintită epidemia de 
accidentări care a bîntult la 
un moment dat. Mulți jucă
tori au făcut numai aceste tri
miteri. Ele reprezintă, însă, 
niște formulări de subterfugiu 
și apreciem faptul că tov. Gh. 
Popescu, vicepreședintele clu
bului, le-a interpretat drept 
efecte ale unei cauzalități mai 
profunde. Se știe că în fotba
lul nostru după realizarea 
unei performanțe oarecare pe 
mulți jucători îi cuprinde un 
vîrtej periculos. Se știe și se 
încearcă prevenirea simpto
mului. Dar, totul e zadarnic, 
fiindcă la rădăcina lui stă un 
anumit deficit de educație 
sportivă a fotbalistului. Frec
vența mare a accidentărilor, 
fapt argumentat științific, este 
un revers al fragilității mus- 
culo-ligamentare apărute la

UN PARADOX: ANTRENAMENT MAI MULT,
RANDAMENT MAI PUTIN 
EFECTE ALE UNEI CAUZALITĂȚI

MAI PROFUNDE
TRASEUL PE CARE SE OFILESC TALENTELE

EÎ11 fa

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
I.A CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 2 DIN 12 IANUA

RIE 1969

Atalanta — Verona 
Cagliari — Napoli 
Inter — Juventus 
Lanerossi—Sampdoria 
Pisa — Fiorentina 
Roma — Palermo

I.
II.

III.
IV. 
V.

VI.
VII. Torino — Bologna 

VIII. Varese—Milan
IX. Catania — Brescia 
X. Foggia — Livorno

XI. Genoa —Monza 
XII. Man tova —Bari 

XIII. Ternana — Como

1 
X
2
1
2
1
1

X
1
1

X 
X

1

Fond de premii 308.906 lei.

organismele nerefăcute după 
efort, prin supraadăugarea e- 
fectelor unei vieți de boemă 

Cîțiva jucători recunoscuți 
prin sobrietate și integritate 
(Constantin, Jenei, Creini- 
ceanu, Hălmăgeanu) au expri
mat fără echivoc acele reali
tăți intime care grevează nu 
numai echipa Steaua, ci în
treg fotbalul românesc. S-au 
pierdut, in bună măsură, tra
diții superbe (elanul pentru 
fotbal, pentru performanță; 
cultul pentru onoarea clubu
lui și mai ales pentru echipa 
națională; legăturile afective 
profunde dintre colegi; senti
mentul responsabilității și in
tegrării sociale). Multe dintre 
talentele noastre devin după 
primele adieri ale succesului 
niște ființe eterate, izolate, oa
recum de contextul social, In- 
tr-o plasă de idei necorespun
zătoare despre viață și sport, 
din care coboară brusc abia la 
sfîrșitul carierei, sau (cazuri 
foarte rare) au șansa să se 
smulgă mai devreme, prin- 
tr-un fericit complex de îm
prejurări (spirite mai elevate, 
mai lucide; o influență fastă 
etc.).

La Steaua, s-a recunoscut că 
mina antrenorilor se înmuiase 
mult tn ultima vreme, atitu
dine greșită, urmată de rătă
cirea imediată a unor fotba
liști care nu ascultă fți atunci 
destul de greu) decit de co
menzi exterioare, mecanisme e 
lor interioare de autocondu- 
cere fiind destul de atrofiate.

Dumitru Popescu și Sorin 
Avram au fost expresiile cele 
mai flagrante ale acestui grup. 
Dar nu și singurele. Sudu a 
fost talent robust, dar acum 
s-a cam ofilit și a căzut în 
rîndul portarilor de rangul 
doi. Dumitru Nicolae a în
cepui și el să pălească, dar 
afirmațiile sale din ședință 
ne-au convins că a devenit pri- 

zoniertil unui punct de vedere 
primejdios. Am aflat dintr-o 
altă intervenție că el afirmă 
cam așa : „să nu vd intereseze 
viața mea particulară ; eu fac 
antrenamente, joc și dacd nu 
vă place am să plec la Plo
iești". Citatul nu mai merită 
nici un comentariu.

Dar este necesar să ne oprim 
în dreptul altei idei. Mulți ju
cători au găsit o formulă de 
adaptare incredibilă o mostră 
de birocratism acolo unde nu 
te-ai aștepta să întflneșu a- 
ceastă carie. Ei afișează o 
pseudo-conștiinciozitate și se 
apără cu ea. Vin la antrena
ment, aleargă cît pot, iar la 
meci se străduiesc, dar joacă ca 
vai de lume, fiindcă in rest cir
culă prin baruri, beau whisky 
și sînt preocupați prea mult 
de farmecul sexului frumos. 
In felul acesta și-au confec
ționat o plapumă de protecție. 
„Ce domnule, nu venim la an
trenament, nu muncim se 
apără ei sensibili la orice ob
servație mai penetrantă Aces
tei optici dezolante, mulți i-au 
căzut victime, iar fotbalul 
nostru nu reușește din cauza 
ei să scoată cu demnitate ca
pul prin lume.

Intr-un chenar ă» plumb 
.merită înscris numele tînăru- 
lui Tătara Jucător înzestrat,

dar mai ales reped* acceptat 
de către opinia publică pen
tru virstă și pentru nomei* 
prestigiosului său frate, iar au 
datorită împlinirii adevărat* 
a vocației sale aportive. Ti
tani II a cam apucat-o pa 
poteci întunecate. L-am re
marcat în ședință pentru nista 
replici persiflante adresate 
responsabililor, dar mai a’.e* 
pentru următoarea promisiu
ne : „pe viitor voi face mai 
multe bune decit rele" (se re
ferea la viața lui de zi cu zi 
Omul are umor, e sincer și 
puțin cinic. După optica lui. 
la 20 de ani să iod ta prima 
echipă a Stele, să ai atuurile 
unui fotbalist de performanță 
și să nu fad „rele* ar fi 
prea de tot. nu se poate Dar. 
fiindcă totuși Tătaru ne-a pro
mis 
are
Iată 
tre 
noi 
spre 
acestei 
adus-o Nicolae Tltaru. antre
norul ectipe! de tinere". 
Steaua. Ei a sublimat unele 
realizări și nume de adoles
cenți cu o lună conduită, dar 
ne-a oferit date care atestă că 
și grupul speranțelor est* a- 
fectat de tarele proprii unei 
man părți din generația fot
baliștilor maturi (Ștefâneseu. 
căpitanul naționalei de Ju
niori. a fost sancționat de că
tre dub. fiind oprit să parti- 
dpe la turneul din Grecia).

Reducînd la schemă adevă
rurile rostite și la Steaua și 
în dezbaterile similare pur
tate in alte cluburi, se ajunge 
la date limpezi care expnmă 
impasul : jucătorul de elită 
nu are obligații ferme; res
ponsabilii (conducători, antre
nori) nu reușesc să echilibreze 
drepturile jucătorilor cu servi
tutile ; nu se realizează o sti
mulare morală a fotbaliștilor, 
educația lor multilaterală, un 
cult pentru muncă și pentru 
realizări excepționale, ti o 
blazare, o invitație la plafo
nare. o impulsionare spre ari
vism ; regulamentele existente 
generează, după opinia noas
tră. această atmosferă moleți- 
toare ; fotbalistul are respon
sabilități difuze, nu se auto- 
conduce. d e necesar a fi tu
telat excesiv, nu are discernă-

un procentaj pozitiv, el 
dreptul la recunoștință, 
mentalitatea multora din- 
fotbaliștii tineri de la 
aflau în faza zborului 
consacrare! Certificarea 

stări de fapt ne-a

Astăzi, li sala Dalles.
ie la va 17.30:

SPORTUL
MIJLOC DE CULTURĂ

rs

.a:

BALAIAN

Cursul ..Educație fizică 
și sport" de pe lingă Uni
versitatea populară Bucu
rești organizează astăzi, fn- 
ceptnd de la ora 17,30, ta 
sala Dalles, expunerea: 
Sportul — mijloc de cultu
ră. prezentată de dr. Ro
mulus Balaban — ziarist.

Va urma o gală de filme 
sportive.

peni. Bo - .
stat b-ră eie »-a do-
wA a S te torul caaopio-

Ataci 9
A* -a. care s-a clasat. de 
altM pa prunul loc la ju- 

mrepemya, ari nd cu 
ua penet rz mult decit fos
ta c-vencrară A. Minerul 
L jpeei. din Anina
.toacă de peste patru ani în 
i . -ra e. eLastzd--se de fie
care data pe ua loc onorabil 
(4—

ta ertuai— 
atea *• 
p*an*u m 
.’jcătoru ata’ Lotăriți 
practice un joc bua și 
retor, să s* menpnă ta frun
tea ri as» mea tul ui, cu toată 
replica putere.-1 pe car* o 
vor print, desigur, din partea 
«dtpehx aflate pe locurile 
urerătoar* ta clasament (în 
fruntea aeriei ae găsesc de 
a tfei patru formații despărțit* 
d* ua punct sa- două)

De pregătirea „11-lui* mi
ner dm Anini* se ocupă 
prut. Ddaîld Otiman, absol
vent ICT- și instructorul 
Petna Truțan, care, într-o 
■trinaă colaborare cu condu
cerea asociației sportive, au 
imprimat echipei un spirit 
sănătos d« lucru oe a dus la 
o bună comportare ta teren, 
la rezultate favorabile. Lotul 
folosit ta tur este următo
rul : W. Belter, G. Manșescu, 
L. Tlrztu. V. Tuculia, l. 
Sucht, Gh. Retezași, 1. Ar- 
năutu, C. Teici, C. Spălățe- 
hu I. Leac, St. Sucigan, G. 
T r-L. Mate, G. Co- 
picecnu, V. Cuteanu, N. 
Mcvas, I. Sdnteie și D. llinca 
(WtiSU 
«■n

lard 
topate

• < 
an l

4 termi- 
pierdute,

20 de

si află

etac

Mine; ui

camo'onat, A- 
ua candidat serios 

ioc ta divizia B 
Să 
în

doi stat juniori Sub 18

ef*et« date fi cifre 
de evoluția echipai: 

țp'.gnenjt Minerului 
ude--: Mate cu 7 go

15 
de

8 meciuri tfștigate, 
rate la egalitate, 3 
golaveraj 26—8 și 
puncte;

• Minerul Anina
pe primul loc în clasamen
tul «vriei începind «in cla
pa a Xl-a;

• O comportare remar
cabilă are Minerul Anina

și ta ediția 1968—1969 a „Gupei 
României", calificîndu-se pen
tru etapa „16-imilor". Printre 
formațiile eliminate de Mine- 
mi în cupă sînt Politehnica 
Timișoara și Metalul Tr. Se
verin, din divizia B.

GH. CRÂCIUNEL-coresp.

— Lotul pe care-1 pregă
tești este superior, ta compa
rație cu celelalte echipe din 
serie, din punct de vedere 
tehnic și acest „atu* va fi — 
sper — hotărftor în lupta a- 
prigă ce ne așteaptă eu prin
cipalele noastre adversare. 
Jucătorii au mult mai multe 
posibilități decît au arătat a- 
nui trecut și sînt convins că 
acum, cînd am și început pre
gătirile pentru returul cam
pionatului, ei se vor subor
dona total intereselor echipei, 
obiectivelor ce ni le-am pro
pus. împreună cu colegul 
meu, N. Proca, am stabilit un 
vast program de 
pe care-1 vom 
strictețe.

— Actualul 
împrospătat ?

— Ne bizuim 
utilizat în tur, la care se a- 
daugă Adamache, Jenei, Se- 
limesi, Todirașcu, juniorii 
Șerbănoiu și Nica și cei doi 
tineri transferați zilele aces
tea Stan și Balint. Mai avem 
în perspectivă cîțiva tineri 
din județul Brașov, pe care 
intenționăm să-i transferăm, 
la Steagul roșu. Am amintit 
mai sus numele jucătorilor pe 
care îi avem la ora actuală. 
Lipsește însă unul, cel al lui 
N. Campo, care și-a anunțat 
retragerea din activitatea 
competițională și pe care îl 
vom sărbători pentru labo
rioasa sa activitate depusă 
Steagul roșu în primul joc 
ficial ce-i vom susține 
Brașov.

— Și un pronostic...?
— Da ! Repet ceea ce am 

mai spus ’ promovăm în di
vizia A. Dar, nu numai _atît. 
Dorim să facem și 
României" o figură 
frumoasă, mergînd 
etapele superioare.

antrenament 
respecta eu

lot va fi

pe efectivul

la 
o- 
la

în „Cupa 
cît mai 
pînă în

GRUIAC.
coresp. pricipal

In turneul internațional de la Brașov

Pt PRIMELE LOCURI: VOINțA BRAȘOV
SIu RAPID

■
BRAȘOV, 12 (prin telefon). 

Turneul internațional de bas
chet, desfășurat timp de trei 
zile în localitate, s-a încheiat 
duminică seara cu victoriile 
echipelor românești Voința 
Brașov la fete și Rapid Bucu
rești la băieți. Cele trei zile 
de întreceri au oferit partide 
deosebit de interesante, ur
mărite cu atenție de numero
și spectatori prezenți, seară 
de seară, în sala Tractorul.

Ia fete, cea mai disputată 
partidă a fost aceea dintre 
Voința Brașov—A.Z.S. Poznan 
(Polonia), care avea să de
semneze cîștigătoarea turneu
lui. Deși conduse aproape 30 
de minute, uneori 
scor, brașovencele 
un finiș impresionant, cîști-

chiar la 
au avut

CAPITALA Șl A DESEMNAT FINALISTELE 
PENIRl CAMPIONATELE NAȚIONALE

Nieoiae Zarafirescu (cat. 
56 kg). Dan Georgescu 
(cal. 63 kg). Gheorghe Va
rii* (cat- 7» kg). Cristian 
Lascu (cat. 80 kg). Lucian 
Niculescu (cat. 93 kg). Do
rin Lepădat (cat +93 kg) 
și Gh. Donriu (antrenor).

ECHIPA RAPID. CAM
PIOANA A MUNICIPIU

LUI BUCUREȘTI

Flacăra roșie. LE.F.S., Agro
nomia Și LP.G.G.) după care 
au urmat meciurile eliminato
rii. derisive pentru stabilirea 
finalistelor.

Sorții au decis ca ta grupa 
tatii Universitatea (cîștigătoa
rea recentei competiții- repu
blicane .Cupa federației") să 
aibă partenere (cu excepția Po
litehnicii) fără pretenție la u- 
nul dintre locurile fruntașe. 
Așa se explică și faptul că toa- 

•te meciurile studenților de la 
Universitatea cu judokanii da 
la ASE și Flacăra roșie s-au 
încheiat înainte de limită, prin 
ippon. De altfel și scorul de 
10—2 în favoarea Universită
ții, atît ta partida cu A.S.E. cît 
și ta cea cu Flacăra roșie, este 
edificator. Așadar, prima echi
pă calificată pentru finale — 
Universitatea.

In aceeași grupă a obținut 
dreptul de» a concura La ulti
mul act al naționalelor și Po
litehnica. Viitorii ingineri și-au 
cucerit acest drept mult mai 
grea dealt ie așteptau. Ei an

Tai-otoshi, procedeu tehnic de mare eficacitate 
Foto: AUREL NEAGU

întilnit în meciul decisiv pe 
judokanii de la Straja, tineri 
care se aflau la primul lor ma
re concurs. Cu toate acestea 
studenții au fost nevoiți să fa
că apel la întreaga gamă a 
cunoștințelor pentru ca în ce
le din urmă să iasă învingă
tori. la limită, cu 7—5.

In grupa a doua sorții au 
fost mult mai vitregi. în aceas
tă grupă s-au concentrat for
mații de valori foarte apropia
te astfel că finalistele nu pu-

teau fi anticipate. Olimpia a 
trecut totuși cu ușurință, în 
primul meci, de I.P.G.G. cu 
11—1. In cel de al doilea însă, 
cu Rapid, cunoscuta formație 
bucureșteană antrenată de ing. 
Liviu Urmă a cedat, și încă la 
scor (2—10), ieșind din cursa 
pentru unul din primele locuri 
ale ediției inaugurale a cam
pionatului Alături de Rapid a 
mai cucerit calificarea, după 
multe emoții, echipa studenți
lor de La. I.E.F.S. carp & dis-

BUCUREȘTI
gind de o manieră categorică 
în fața unei echipe redutabi
le, aflată printre fruntașe în 
campionatul Poloniei (locul 4).

La băieți. Rapid București 
s-a prezentat bine pregătită, 
reușind să ocupe locul I și 
să aducă în Capitală trofeul 
oferit de asociația organiza
toare a turneului. Politehnica 
Brașov.

Iată rezultatele din ultime
le două zile ( FEMININ — 
Voința Brașov — Politehnica 
Brașov 45—39 (17—12);
A.Z.S. Poznan — Politehnica 
Brașov 44—36 (21—19); Vo
ința Brasov — A.Z.S. Poznan 
49—39 (13—26). MASCULIN: 
Politehnica Brașov — Steagul 
roșu Brașov (juniori) 71—51 
(30—24); A.Z.S. Poznân — 
Politehnica Brașov 59—56 
(28—22) : Rapid București — 
A.Z.S. Poznan 71—51 (32—34); 
A.Z.S. Poznan—Steagul roșu 
(jun.) 71—50 (31—28): Rapid 
București—Politehnica Brașov 
63—59 (25—30).

G. CAROL

pus merituos de Agronomia cu 
8—4.

In cea de a doua reuniune 
găzduită aseară tot de sala ’ 
Floreasca s-au disputat meciu
rile pentru desemnarea celor 
mai bune formații din Capita
lă. întrecerea echipelor învin
gătoare în reuniunea de dimi
neață (finalistele competiției) 
a stîrnit un interes deosebit 
fiind urmărită de un public 
numeros. Scăpați de emoțiile 
calificării, judokanii de la Ra
pid. Universitatea, Politehnica 
și I.E.F.S. au furnizat întîlniri 
de mare spectacol aplaudate 
frenetic.

Disputa^ finalistelor din pri
ma grupă, Universitatea — 
Politehnica, s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 6—6. 
Juriul s-a văzut nevoit să a- 
peleze la una dintre clauzele 
regulamentului (număr de ip- 
poni), care i-a dat cîștig cie 
cauză echipei Universitatea. 
In cealaltă grupă, Rapid a 
dispus in mod surprinzător 
de I.E.F.S. cu 6—4 (rapidiștii 
nu aveau în formație pe unul 
dintre judoka de bază). Deci 
locurile I—II urmau să și le 
dispute Universitatea și Ra
pid.

Giuleștenil. fortificați mo
ral de victoria asupra studen
ților de la I.E.F.S., au intrat 
pe patrulaterul de concurs 
deciși să nu cedeze nici în 
fața studenților de la Univer
sitatea. Și, spre satisfacția 
numeroșilor lor suporteri a- 
flați în tribune, au trecut cu 
succes și 
„obstacol" 
categoric i 
pentru
I.E.F.S. a întrecut 
cu 8—4.

peste acest 
și încă 
10—2 !

locurile

In încheiere.

ultim 
la un scor 
în disputa 

III—IV, 
Politehnica

menționăm 
excelenta organizare, precum 
și arbitrajele mult îmbunătă
țite față de ultimele compe
tiții.

Cojtin CH1RJAC
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CAMPIONUL OLIMPIC, at
letul american Willie Daven
port (S.U.A.), a egalat cea 
mai bună performanță mon
dială de sală In proba de 45 
yarzi garduri. Cu prilejul con
cursului desfășurat la Boston. 
Davenport a realizat timpul 
de 5,8. în proba de 2 mile, 
George Young a cîștigat In 
832,6.

La Roma s-a disputat sfmbătă un meci amical
centru și sud și formația universității din . _____ ___ ____ _ __________________
începerii acestei partide avind ca protagonist pe acest simpatic cetățean în haine de Stradă 
și care este celebrul chirurg Christian Barnard, fost ti el in anii studenției căpitamil tauri XV 
din Capetown Telefbto : A-P.-AGERPRES

de rugby intre o selecționată a Italiei de 
Capetown In fotografie puteți vedea momentul

LA CASTELROTTO, În apro
piere de Bolzano, au continuat 
întrecerile concursului inter- 
natienai de schi. Proba de 30 
km a fost dominată de schio
ri: norvegie-i care au ocupat 
primele trei locuri în clasa
ment. Victoria a revenit lui 
Martinsen cu timpul de Ih 
34:194.

w■

* *

O odisee pe patru roți (VI) ;r-î

• „80 KM PE ORA ? VREAU S-O VĂD Șl PE-ASTA I" • DISPARIȚIA 
Șl APARIȚIA DE LIDERI • O NOAPTE CATASTROFALAȘl APARIȚIA

Ce-i aștepta de la Perth în
colo pe concurenți ? 4 800 de 
km de praf, de hîrtoape, de 
crevase secționînd drumul, de 
deșert, rute practic de ghicit 
și nu de urmat, apoi de noroi 
pînă la osii, cîteva urcușuri 
pe sălbaticii Snowy Moun
tains, totul de parcurs în trei 
zile și trei nopți, precum și 
un regulament mai... euro
pean decit pînă atunci : con
troalele frecvente împiedicau 
recuperări mari.

începea, de fapt, o dispută 
Europa—Australia. Se pleca 
acum din 3 in 3 minute, pen
tru simplul motiv că, la un 
singur miițut interval, praful 
celui din față ar fi orbit orice 
urmăritor. Trebuiau străbătu
te în viteză porțiuni care ar 
fi pus probleme și unui... bul
dozer. Spre exemplu, la Flin
ders Range, punctul cel mai 
critic, ziariștii au văzut un 
fermier localnic care-și insta
lase un turn de observație cu 
loc pentru întreaga familie. 
„Trăiesc de zeci de ani pe- 
aici și n-a mers nimeni vreo
dată cu peste 50 km oră pe 
tabla asta ondulată (n.n. recte 
„șoseaua"). Cursa impune pes
te 80! Vreau s-o văd și pe- 
asta...“ le-a spus el ziariști
lor... De altfel, chiar automo- 
biliștii australieni considerau 
porțiunea demențială, deși a- 
vuseseră parte, pînă atunci, 
de destule. Regulamentul de
venise draconic: nemaifiind 
nevoie de menținerea a mulți 
concurenți. eliminările se fă
ceau, de la o etapă la alta, 
după 9, apoi 6 și în final 3 
ore întîrziere. Adio recupe
rări ! Robustețea mașinilor și 
a piloților devenise condiția 
de bază.

Interesul în Australia, fără 
să aibă aspectul de „1 001 de 
nopți" din tronsonul asiatic, 
era general. Pagini întregi în 
ziare, zeci de ore în emisiile 
radio și TV, pariuri mai abi
tir ca la cursele de cai sau 
de ogari — toate marcau ca
racterul aproape sărbătoresc 
al acestei întîlniri cu vitejii 
sosiți tocmai din bătrînul con
tinent.

„Distracția" a început din 
primele ore de cursă. Nu mai 
puțin de 6 automobile au 
„percutat" turme de canguri 
(exemplarele adulte ating a- 
desea 150 kg!), lucru care, 
deși prevăzut cumva, era pro
fund neplăcut și cu urmări. 
Astfel, australianul Green 
(BMC) a scăpat doar cu spai
ma, dar Simca pilotată de 
Houel-Boucher a avut nevoie 
de o oră ca să-și îndrepte tă- 
blăria de așa manieră 
să poată continua. Mai 
culoși pentru concurenți 
cangurii s-au dovedit 
chiar din clipa startului, poli-

incit 
peri- 
decit 
însă.

Liderul cursei
„Globul de aur" întirzie
să-și facă apariția!

SANTIAGO DE CHILE. 1? 
(Agerpres). — La Santiago de 
Chile s-a anunțat că navele 
chiliene nu au reușit ptnă tn 
prezent să-1 observe pe na
vigatorul solitar britanic Knox 
Johnston care trebuia să 
treacă zilele acestea din Pa
cific în Atlantic prin apele 
periculoase de la Capul Horn. 
Knox Johnston, se află, după 
cum se presupune, în fruntea 
cursei „Globul de aur", orga
nizată de ziarul „Sunday Ti
mes", fiind urmat de naviga
torul solitar 
Moitessier.

Navigatorul 
văzut ultima 
lembrle anul
pierea Noii Zeelande.

francez Bernard

britanic a fost 
oară la 23 no- 
trecut în apro-

țiștil australieni. Complet In
sensibili la necesitățile raliu
lui, au început prin a reduce 
numărul de faruri ți a le 
schimba amplasamentul con
form legilor localei ni a un 
proiector mobil nu a fost ad
mis, nici un far mare de cea
ță nu avea voie să fie între
buințat ș a m.d. Excesul ce 
•viteză, regulamentar «: ce 
fapt chiar obligatoriu în cursă, 
a fost sancționat drastic peste 
tot Polonezul Zasada. purtă
torul speranțelor firmei 
Porsche, a pierdut minute (s. 
dolari australieni—) de preț 
tocmai din acest motiv.

A plouat pur și simplu. cu 
accidente Si incidente. Coltel- 
loni-Tallis (Volvo) s-au răs
turnat (englezul fiind la vo
lan) Intr-un viral si au în
cheiat cursa facă dir. primii 
250 km „australieni*. Iar pro
ba de viteză de pe pista sere 
Lake King a furnizat o dra
matică bătălie intre lideri: 
Clark și Lampinen nici un 
minut penalizare. Bianchi 3, 
Green 5, 
Cowan 
Hodgson 
tastrofă ! 
dia orară de 96 km fusese 
considerată imposibilă. Minu
nății smintiți ai volanului a- 
rătaseră Australiei. întregii 
lumi automobilistice, că mă
iestria fa pilotai «: ir. 
strucții nu e vorbă goală—

Cea mai mică fisură ave* 
să se dovedească fatală. Lide
rul aproape permanent al 
cursei. Clark, ca și secondan
tul său, Lampinen. a slăfat 
pasul cu mai puțin de 3‘ ce 
ore înaintea finișului. în linia 
dreaptă de viteză care prece
da Port Augusta, cei dri --a_ 
reușit să atingă decit 145 b-. 
oră, in timp ce Bianchi depă
șea 160. Intre timp. Zasada. 
mai ales pe aceeaș: oorț:-*e. 
refăcea formidabil, făcfr.d să 
crească cota mașinii Porscbe 
911 S. Deficitul de viteză din 
acest punct i-a obligat pe 
Clark și Lampinen să forțeze 
și... prima lovitură de teatru : 
în altă porțiune de viteză, 
înainte de Quorn. Clark „ar
dea" cîteva supape, iar Lam
pinen se răsturna într- - vi
raj. Primul era nevoit să na-- 
curgă sute de km. pînă .a 
prima etapă, cel mult în vi
teza a treia; finlandezul, ir. 
schimb. încheiase 
De altfel. Clark, cu 
ba. n-a mai reușit 
viețuiască și făcea 
crificiul gen „harakiri* 
legului de firmă 
care-i cedase chiulasa ? îm
preună cu coechipierul Cham
bers. se prăbușise îr.tr-- - 
somn adine Cu 14 mir.u*e pe
nalizare, liderul disrărea d:r. 
lupta pentru , primul loc. Tar 
după alte dteva sute de km. 
în plin pustiu, 1 se rupea și 
suspensia din spate — căl
câiul lui Achile la BMC—

în acest moment le -‘urile 
de teatru au început să se 
succeadă la fiecare ceas, ra
dioul, ajutat de aviație, fi -d 
cel ce anunța milioanelor de 
ascultători situația fa efer
vescență a cursei. Noi lideri 
— foști lideri, pentru că și 
Lampinen, pe Ford MRS 29, 
avea să-și spargă suspensia 
din spate fa drumul spre 
Flinders Range. Rigorile tron
sonului australian rosteau ver
dicte implacabile...

Noaptea fusese neîndură
toare și dură pentru Ford, 
dimineața — penultima — a- 
vea să fie pentru BMC, care 
pierdea unul din cele mai 
bune echipaje. Evan Green — 
Jack Murray, australieni, pe 
care întreaga populație a con
tinentului îi urmărea eu su
fletul la gură. Un avion îi re-

Firth 7, Vaughan si 
cite 8. Aaltonen și 
cite 10. Restul — ca- 
Nu de alta, dar me-

cox-

disputa— 
toată gra
să supra- 
inutil sa- 

a! co- 
Jackson.

PERFORMERII OLIMPICI AU
CONCURAT LA WASHINGTON

La Washington, John Carlos 
formanță mondială pe 60 yarzi 
la lungime 7,71 m. în absența lui Bob Seagren, campion olim
pic la săritura cu prăjina, această probă a revenit lui Lee 
Smith cu 5,05 m. Lawson a terminat victorios în cursa de 
1 milă cu 4:12,2.

a egalat cea mai bună per- 
cu 5,9. Bob Beamon a sărit

STAN SMITH (S.U.A.) a dș- 
tigat turneul internațional de 
tenis „Open1* al statului Vic
toria, desfășurat la Melbourne, 
învingind în finală cu 
14—12, 6—8, 6—3, 8—6 pe 
compatriotul său Ashe. în se
mifinale, Smith îl eliminase 
cu 8—10, 11—13, 6—2, 6—3. 
6—2 pe Pasarell (Porto Rico). 
Proba feminină a revenit ju
cătoarei australience Margaret 
Court, care a învins-o cu 6—1, 
6—4 pe Kerry Harris (Aus
tralia).

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE TENIS de la Bloemfon
tein a luat sfîrșit cu succesul 
englezului Mark Cox. Acesta

l-a învins în finală cu scorul 
de 6—2. 7—5 pe Maud (Re
publica Sud-Africană). Primul 
loc. la feminin a revenit ju
cătoarei Walkden (Rhodesia). 
Ea a întrecut-o cu scorul de 
6—4, 10—8 pe Virgina Wade 
(Anglia).

CUNOSCUTUL NAVIGATOR 
SOLITAR francez, Robert De- 
lanne. a declarat ziariștilor că 
se pregătește pentru o călăto
rie de 1 200 mile în jurul Tă-

O’ K..
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rii de Foc, partea cea mai 
sudică a continentului Ame
rican, la bordul unei mici am
barcațiuni de cauciuc cu mo
tor. Plecarea o va face din 
Punta Arenas și va străbate•
trecătoarea Capului Horn.

LA AARHUS s-a disputat 
Intilnirea internațională de 
tenis de masă dintre echipe
le Danemarcei șl Luxembur
gului contînd pentru cupa 
„Ligii
danezi au repurtat victoria 
cu scorul de 7—0.

europene*. Jucătorii

telefon

rum pe port:

G. IUS5U-Ș411ANU

MONOPOL** AUSTRIAC 
COBORÎREA DE LA 

WENGEN

a fost reluat campionatul vest-aerman
9 fazi din medul Kickers Offenbach

C. Kăln O—1)
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mecml de pe Ween true-p dx- 
tre : ep.~ezer.tar tiTeie Arclir: 
și Rronin e: campeoemPu. »o- 
giez a cocum-ax co
-sre* jo
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UN MECI
INTRE „GREI"

IN PERSPECTIVA
LONDRA, 12. — Fostul 

campion de box la cate
goria grea al Angliei, 
Brian London, și-a reluat 
pregătirile sub îndruma
rea antrenorului Ted Mc 
Worter din Detroit care 
l-a pregătit pînă nu de 
mult pe George Chuvalo.

Brian London urmează 
să inttlnească la 6 februa
rie pe ringul unei arene 
din Liverpool pe nord-a- 
mericanul Henry Clark.

In fotografie I B. Lon
don și antrenorul său Mc 
Worter.

PE GHEATA ȘI PE ZAPADA
MARCELA LEAMPA — 
LOCUL III LA BOHINJ

Proba feminină de 10 km 
din cadrul concursului inter
național de schi de la Bohinj 
(Iugoslavia) a fost cîștigată de 
Berit Moerdre (Norvegia), 
care a realizat timpul de 
39:57,0. Marcela Leampă (Ro
mânia) a ocupat locul 3 
42:50,0

cu

ÎN

Corespondențe speciale
De

Sportivii austrieci au domi
nat proba de coborîre din ca
drul concursului internațional 
de schi alpin de la W’engen 
(Elveția). Victoria a revenit 
lui Karl Schranz cronometrat 
cu 3:01.60 (pîrtia a măsurat 
4 260 m, cu o diferență de ni
vel de 1012 m). Pe locurile 
următoare : 2. Heini Messner 
(Austria) — 3:01,99; 3. Karl 
Gordin (Austria) — 3:03,10; 4. 
Jean Daniel Daetwyler (Elve
ția) — 3:03.30 ; 5. Jos Minsch 
Eive.ia) — 3:03.37 ; 6. Ber
nard Orcel (Franța) — 3:03,73.

La slalom special,_pe pri
mul loc s-a clasat R. 
(Austria) cu 121.58 
manșe); 2. Spider
(S.U.A) — 122,01; 
Frei (Elveția) — 122,15

F ritscher 
(în două

Sabich
3. Peter

Scott Henderson (Canada) —■
2:32,49. X

ȘCEGLOVA — CAMPIOANA 
A U.R.S.S. LA PATINAJ 

ARTISTIC

Proba feminină din cadrul 
campionatelor de patinaj ar
tistic ale U.R.S.S. a fost cîș- 
tigată de tinăra reprezentantă 
a orașului Moscova, Elena 
Șceglova, cu 2 055,8 puncte. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Galina Grîjibovskaia 
(Moscova) — 2 005,6 puncte. 
Elena Aleksandrova (Lenin
grad) — 1 995,1 puncte și Ele
na Kotova (Moscova)'— 1 900,8 
puncte.

HOCHEIȘTII JAPONEZI 
ÎNVINȘI ÎN CANADA

Echipa selecționată de ho
chei pe gheață a Japoniei și-a 
continuat turneul în Canada, 
jucând la Winnipeg cu echi
pa Manitoba. Hocheiștii ca
nadieni au obținut victoria 
cu scorul de 7—2. Jocul a fost 
urmărit de aproape 1 000 de 
spectatori. V

suerr r~. fictrzac s.: 
fa echipe> Jor iar de 
r.ită ei sfat ms. t- la 
dra. avtsy'* f .
miercuri. TV>jă partt 
atras aser; j .. ~ tefajo 
fotbal de ce irsu'A. Dec 
> etapei au avut loc La 
Leeds «nde echipa kraîă a 
fafifan pe Mane—ster United 
(2—11 șs la live poet ~~de 
foștii ta~—au intfiart pe 
West Bret-r» '-h Albăon. zaz-

tr-un gel marcat •ie S-. Joci-, 
fa 23 Astfel. F C. Liev-
pori a rămas lider, dtr Leeds 
United se d?ved»ște. încă, ta 
series pretender:: Ia șef e. Și 
Arse-ai 'și cnrfirmă ferma 
b>.rj fa actualul campierat 
„TXmarir* au dtspcs de Shef
field Wetfaesday c 
oriip* locul 3. ca și 
ur< forme- a etap»-. învingă
toare cu 3—1 la Surtderiartd. 

în cJasanse-nt. pe primele 
locuri se află F. C- Liverpool 
cu 41 p (din 27 de meciuri) 
urmată de Leeds United cu 
39 p (din 25 jocuri). Arsenal 
37 p (25 jl F. C. Everton 37 
p (26 j) et-

M&a AMBROSE
R. F. A GERMANIEI: 

PRIMA ETAPA A RETURULUI
După o pauză de trei săp- 

tămîni. determinată de tur
neul reprezentativei R.F. a 
Germanie; întreprins peste 
Ocean, campionatul vest-ger- 
man a fost reluat cu etapa a 
XVIII-a, prima din retur. 
Alemannia Aachen a obținut 
cea de a patra victorie in a- 
cest campionat, dispunind de 
campioana țării, F.G. Nurn- 
berg, cu 4—2. Pentru învin
gători au marcat Claessen (2), 
Walter și Hermanndung. Ion 
Ionescu nu a jucat nici în a- 
cest meci. Motivele nu se cu- 
nosa cu certitudine.

Surpriza etapei s-a înregis
trat la Kaiserslautern, unde 
actualul lider al clasamentu
lui, Bayern Munchen, a fost 
învins cu 3—1. Se pare că 
echipa lui Beckenbauer nu 
mai este în forma bună dove
dită In toamna anului trecut 
și în acest caz, ea poate pier
de primul loc, deoarece o 
despart numai două puncte 
de cea de a doua clasată. 
Iată celelalte meciuri ale 
etapei • Hertha B.S.G. — Ein
tracht Frankfurt (amînat), 
Kickers Offenbach — F.G. 
Kdln 3—1, Schalke 04—M.S.V. 
Duisburg 1—0, Borussia Mon-

c

Allan Ball (Everton) unul din 
componența lotului englez 
pentru meciul de miercuri cu 

România

1—0, Munchen 1860 — W.f.B. 
Stuttgart 3—1.

în clasament: Bayern Mun
chen 25 p ! Borussia Mon- 
chengladbach 23 p j Eintracht 
Braunschweig 22 p; Ham
burger S.V. 22 p; Munchen 
1860 21 p | W.f.B. Stuttgart 
20 p etc.

Dieter HENNIG

ITALIA :
INTER — JUVENTUS 1—2 1
Gampionatul italian de fot

bal s-a reluat duminică, du
pă întreruperea provocată de 
turneul echipei naționale în 
Mexic. Am notat cu acest 
prilej cîteva surprize, nu însă 
de proporții, și anume : în- 
frîngerea lui Inter, pe teren 
propriu, de către formația lui 
Heriberto Herrera, Juventus 
Torino, și rezultatul de ega
litate dintre Gagliari și Na-

asemenea, scorul egal obținut 
de Varese in fața lui Milan 
p-oate fi socotit o surpriză. 
Trebuie să ținem cont, insă, 
de fap'.ul că actualii campioni 
au jucat fără Prati, acciden
ts': grav la un genunchi. Prin 
v: tcria realizată in deplasa
re de Fiorentina la Pisa, flo
rentinii au ajus în 
clasamentului, alături 
Ban.

Iată rezultatele 
AtaUnta — 
înscris : Cier 
și Incerti. 
-! Bui); Cagliari—Napoli 0—O; 
Iniemazionale—Juventus 1—2 
(Burțnich. respectiv Anastasi 
— . Lanerossi — Sampdoria 
3—0 (Vitali. Reif și Fontana); 
Pisa—Fiorentina 0—1 (Ama
ri'! do) : Roma—Palermo 2—1 
(Capello și Carpenetti, res
pectiv Ferrari): Torino—Bo
logna 3—9 (Combin — 2 și 
Facer :n) : Varese—Milan 0—0.

în fruntea clasamentului se 
află acum Cagliari și Fioren
tina cu cite 20 de puncte, ur
mate din Milan (19); Juven
tus (15). lntemazionale (14), 
Roma (13) ete.

Ceon TRENTINI
★

• Uniunea europeană de 
fotbal (U.E.F.A.) a anunțat 
federația spanioiă de specia
litate că finala .Cupei cam
pionilor europeni” se va des
fășura la Madrid, la 28 mai 
a.c. Jocul va avea loc in noc
turnă.

• Cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la înființarea Fe
derației iugoslave de fotbal, 
la 24 septembrie 1969 se va 
organiza, la Belgrad un meci 
amical Iugoslavia—U.R.S.S.

• Federația franceză de 
fotbal proiectează organiza
rea unui meci internațional 
între fostele glorii ale Fran
ței și Suediei. Meciul ar ur
ma să se desfășoare la 6 mai 
pe stadionul din Toulouse. 
Fostul internațional Just Fon
taine a fost însărcinat să al
cătuiască formația. Acesta a 
declarat că a selecționat, 
printre alții, pe Jonquet, 
J. J. Marcel, Kopa, Piantoni.

DOUĂ SUCCESE ENGLE
ZEȘTI LA VAL d lStRE !

fruntea 
de Cag-

etapei t
Verona 5—2 (au 
ici — 3, Angelo 
respectiv Bonatti

în cadrul concursului inter
național de schi de la Val 
d'Isere, proba de coborâre a 
fost cîștigatâ de Lovell Ri
chard (Anglia), care a reali
zat timpul de 1:26,21. La fe
minin, prima a terminat King 
Barbara (Anglia) cu rezultatul 
de 1:06,98.

C.E. DE SCHI-JUNIORI
* i

La Madonna di Campiglio, 
în ziua a doua a campiona
telor europene de schi-juniori, 
proba de slalom special a fost 
cîștigată de Edith Milanovics 
(Austria) cu timpul de 104,06; 
2. Liesl Moedlinger (Austria)
— 104,19 ; 3. Odile Chalvin
(Franța) — 105,00.

Tot la Madonna di Campi
glio a început concursul inter
național de patinaj viteză 
„Cupa Nicolidi". Cîștigători: 
500 m : Braunecke? (Austria)
— 41,2 ; 1 000 m : Holmgren
(Suedia) — 1:23,4; 5 000 m i 
Zimmerman (R.F.G.) — 7:41,5.

WIRKOLA, LIDER ÎN 
„TREI COLINE**

UN ALT AUSTRIAC 
ÎNVINGĂTOR

ca-Proba de coborîre din 
drul competiției internaționale 
de schi pentru „Marele pre
miu al Morzinei" a revenit 
austriacului Frantz Digruber, 
cronometrat în 2:31,32. Au ur
mat în clasament Marcello 
Varallo (Italia) 2:32,48 și

La Plavy (Cehoslovacia) s-a 
disputat ai doilea concurs de 
sărituri cu schiurile contînd 
pentru competiția celor „Trei 
Coline". A cîștigat norvegia
nul Wirkola care a realizat 
227.1 puncte (sărituri de 80 și 
77,5 m). In clasament, după 
două concursuri, conduce Wir
kola cu 453,4 p ; 2. Raska (Ce
hoslovacia) cu 449,4 p.

Patinatorul suedez Haakon Holmgreen ciștigător la Madonna 
di Campiglio in proba de 500 m cu 39,8 (nou record al pistei)

- t

BIATLONIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
IN R.D. GERMANA )

ALTENBERG, 12 (prin telefon). Echipa României a cîștigat proba de ștafetă 4x7,5 km 
din cadrul concursului internațional de biatlon la care mai iau parte reprezentativele R. D. 
Germane, Bulgariei și Cehoslovaciei. Ștafeta română, alcătuită din Teposu, Cimpoia Carabela 
și Vilmoș, a fost înregistrată cu 2h46:02 (3 ture de penalizare), fată de cea a R. d' Germane 
cronometrată cu 2h47:03 (10 penalizări). Pe locul III : R.D.G. II cu 2h47:23 (6 pen.). Cel mai bun 
timp l-a realizat Carabela : 40:11,0 (zero penalizări).

La juniori 3x7,5 km: 1. R. D. Germană 2h00:41 (4 pen.), 2. România (Fontana, Soiu, 
Mirzea) 2h03:24 (5 pen.), 3. R.D.G. II 2hl0,33.

Luni au loc cursele individuale: 20 km seniori și 15 km juniori.

43368


