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STUDIUL APROFUNDAT

SPORTM?DA,SilfTPOSlBILE!
Interviu cu tov. TITUS DEAC, șeful
comisiei sportive a U.A. S. R

Este un fapt binecunoscut că în 
a crescut considerabil rolul educației 
tărirea sănătății, în sporirea capacităților fc'-'e i 
tuale ale populației. în dezvoltarea armonioasă lirică < mo
rală a tineretului. De aceea, fires* ntextul preocup*
rilor multiple de formare și pregătire pentrr viarl a : -ere- 

~ ‘ iri de

De la trimisul nostru special CRISTIAN MANTU r i DULCEA 
RĂZBUNARE

A BALONULUI

i
i
I 
I

iercuri seara, pe stadionul 
Wembley din Londra, în 
fața a 80000 de spectatori, 
cărora nu le-a venit, proba
bil, să-și creadă ochilor, re
prezentativa de fotbal a 

României a ținut în șah echipa națio
nală a Angliei, reeditînd, la dimen
siuni evident mai mari surpriza de 
acum două luni, de la București, unde 
campionii mondiali obținuseră, nu fără 
emoții, tot un rezultat de egalitate. De 
data aceasta, englezii, pe lingă mă
iestria lor în joc și renumele lor, in- 
timidant pentru orice echipă, aveau de 
partea lor un aliat, care poate în
semna forță motrice, propulsantă une
ori, cea a publicului și, printr-o lege 
nescrisă, dar universal valabilă, 
bilitatea chiar și a celui mai 
referee din lume.

Și totuși, 1—1 I
Desigur, pămîntul n-a încetat ._ __ 

învîrtească, în fața acestui rezultat. 
Poate c-ar fi făcut-o, dacă ar fi fost 
vorba, în locul unui meci amical, de 
finala campionatului mondial. Oricum, 
acest 1—1, pe Wembley, cu teamul 
campionilor mondiali, se situează pe 
locul prim în palmaresul echipei noas
tre naționale de fotbal, el reprezen
tând, fără doar și poate, în circum
stanțele în care a fost realizat, CEL 
MAI BUN REZULTAT obținut oină acum 
de reprezentativa noastră, de FOTBA
LUL NOSTRU. Cit de departe este acest 
prestigios 1—1 de pronosticurile temă
toare, de acele variante terifiante în 
care apărea firească și chiar inevita
bilă victoria echipei Angliei la scor I 

lată, în sfîrșit, o mare satisfacție pe 
care acest sport atît de îndrăgit la noi 
o oferă sutelor de mii (poate chiar mi
lioane I) de susținători, mereu în efer
vescență, gata să-i sfîșie pe fotbaliști 
la prima înfrîngere, dar dispuși să le 
ridice statui la cea dinții victorie. Cri
ticat mereu în ultima vreme, de cele 
mai multe ori cu temei, deși, în ultimă 
instanță, fotbalul este un joc capri
cios, cu prea puține contingențe cu 
științele exacte, expus tuturor ironi
ilor, devenit sursă permanentă de su
biecte pentru caricaturiști și umoriști, 
BALONUL ROTUND s-a răzbunat 
miercuri seara pentru toate „umilin
țele' la care l-ou supus tocmai cei ce-l 
iubesc mai mult. O răzbunare dulce, 
care picură un strop (mare) de bucu- 

,._i, mai 
ne face 

gîndim că uneori am fost prea 
Dar, așa este cînd iubești. Do-

I
• fptc.

I

ți preș 
resile per 

=-=* <fa pre

viața societății 
fizice și sportului

rilor multiple de formare și pregătire pentru viață a 
tulul universitar, educația fizică și sportul se r ? 
multă atenție, de îndrumare și sprijin permanent din p»*ea 
partidului și statului.

Cai c oui., ----------—— —
studenților și în general în mișcarea sportivă 
tră ?

Continuînd schimburile de opinii în prtoapnMe proHe— 
și domenii ale sportului românesc, redacția a șouzitat 
Titus Deac, șeful comisiei spordee a I ASS. ru-vg p 
de vedere privind sportul universitar.

înainte de a aborda bilan
țul succeselor și al nereușite
lor din ultima vreme, am a- 
dresat interlocutorului nostru 
următoarea întrebare :

— Considerați câ.
totalitatea

Care sînt însă, rezultatele? Ce loc ocupă «pertu! Î-.
- - - '- i dfe țara

ama- 
corect

să se
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tn 
_________ lor. funcțiile 
generale ale sportului ac
ționează, sau pot acționa, 
tn viața studenților cu a- 
ceeașl eficiență ca șl in 
viața celorlalte categorii 
de tineri ?

— Fără îndoială! Unele ca
pătă chiar o pondere mult mai 

Vtare. Mă gindesc, de exemplu, 
i faptul că în sportul studen

țesc apare evidentă creșterea 
caracterului compensatoriu al 
exercițiului fizic ?i sportului. 
Ca orice tînăr, studentul are 
nevoie de mișcare, de recreere, 
de destindere. Este o necesitate 
reală, vitală, ce nu mai tre
buie, cred, explicată sau argu
mentată. De la o asemenea ac
tivitate fizică n-ar trebui sd 
lipsească nici un student, in 
primul rind spre binele lui.

— De ce, totuși, atît de 
multe rezerve, atît de mul
te absențe ?

— Sînt multe cauze, fiecare 
influențind sau determinînd, 
mai mult sau mai puțin, tn fi
nal, o situație generală nesatis- 
ficătoare. Înainte de toate, tre
buie semnalată tendința de a 
nu se acționa ferm, de a nu 
se insista tocmai pe maxima 
valorificare a funcțiilor speci
fice sportului studențesc, pre- 
ferîndu-se preocupările orien
tate cel mai adesea spre per
formanțe. Activitatea sportivă 
studențească poate cîștiga tn 
eficiență numai dacă va deveni 
mai interesantă, mai atractivă 
și dacă se va desfășura pe un 
fond dinamic. Sînt și particu
larități de care, de asemenea,

er trebui si se ttzl ataaaa 
mult. Intr-un 
ganizati, de 
xportiri c r 
facultățile --—.cmr-.e <« 
de efortul «xdnUaS p-v iV 
numai H sălile de t vor 
•casă, solicită sportnlsd. t 
mul rind, es'ecreml aă* 
pensetortu. de red-rsz-r de *e- 
confortare) și altfel K farxt-i- 
țile tehnice (acolo arde toit»- 
narea Ztuzfîwl» ex p-tr-v-s — 
de multe ori detfițarrtă ta ee* 
liber — reclamă aeccăa 
ticare s «pariulai îa •—»»*'e 
cela mei atreetsrej. Xa H»:. 
desigur, abseXtizln. wări **- 
țete. Doar, cts c-.m se'-W.t -e- 
dacția, etîera pznete de redrre. 
Cel zori impe—.tnt ere tarf 
si se în;e:ec;d perie «* cl 
sportul nu este sa iv'.pedmaat 
ei, dimpotriră, sa p-rrts e^xt 
al tineretului studențesc, indi
ferent de earacter-.stiv.le dome
niului tn care acesta 
gătește.

Je

notabil reprezentantivei
noastre. Și spre deosebire de 
alte împrejurări similare (pe 
terer. : ri străine), în momentele 
du. cile de miercuri seara, de 
dominare a echipei engleze, 
care forța victoria, jucătorii 
noștri au ieșit cu calm din 
apărare în atac și au termi
nat numeroase acțiuni cu șu
turi la poarta lui Banks. A 
fost btr.e valorificată în a- 
ceastă partidă puterea de șut 
a lui Anca, care în două rîn- 
cur în repriza întâi, l-a so- 
liritat pe Banks la maximum, 
ca să nu mai amintim de șu- 
tul-bombă în bară al lui Dinu 
(min. 72) care a făcut să în
ghețe tribunele. Și tot oa ur-

(Cor.tinuare tn pag. a 3-a)

Scorul devine 
1—1. In timp 
ce portarul en
glez Gordon 
Banks plonjea
ză spre stingă, 
mingea pornită 
din piciorul lui 
Dumitrache pă
trunde in dreap

ta porții
Telefoto

A.P. Agerpres
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— Spuneați că 
generau la ora 
este nesstisfârt-esre. 
consemnat si ef-v1 
ze. de asemenea S’. efsevi
idei pe care le censtderi— 
prețioase Știm Insă că in 
ultimul timp au fost adop
tate formele organizatori
ce corespunzătoare speci
ficului sportului studen
țesc șl că fondurile ma
teriale — element de im
portanță hotăritoare — au 
crescut considerabil. Cum 
poate fi explicată, țlnind 
seama de aceșt- fact-- 
ca și de alții, râmlnerea tn 
urmă t

— Intr-adevăr, pini cetim 
cîțiva ani, mai exact în 19*5,

Don GARLEȘTEANU
(Continuare fn pag. a 3-a)

rabd 
zen:a de 
5” par

speria ?c*. 
pla’jca:

Dar 
seara 
tehnic 
vitate și 
te avea s 
prinml 
stinrjjer

DIN CUVlNTUL
PARTICIPANȚILOR

LA PLENARA CNEFS

mplele discuții purtate 
pe marginea raportului 
prezentat în plenara 

CNEFS, analiza critică exi 
gentă a rezultatelor delega
ției române la Jocurile Olim
pice din Mexic, dezbaterea 
planului de pregătire pentru 
ediția din 1072 e marii com
petiții de pe pozițiile realis 
mulul ți ale lucidității au 
conferit întrunirii cadrelor de 
bază ale mișcării noastre

FRUNTAȘII ATLETISMULUI5

I
I

LA START
După campionatul municipal al juniorilor 

miri, desfășurat la sfirșitul săptămînii tre
cute. sîmbătă și duminică va fi rîndul ju- 
- orilor mari și al seniorilor bucureșteni 
să Se p reziste la start. întrecerile lor din 

-=- morarului Capitalei sînt pro- 
gr»-n»-e ■" sala Floreasca II, sîmbătă, 
:u :- 'er-ere ie Ia era 16 și duminică de la 
•ra - a-ențat participarea atleți de

camelor, ți recordmani ai țării.

I 
I
I

Vn schimb 
ștafetă Ci—cri a 
{dreapta) — Bdr- 

bâșescu
LA ATENA - VICTORIE

A SCRIERILOR
PLOItȘTEMI

individuala a concarsalai
internațional de biatlon (tineret)
FOIANA BRAȘOV, 15 

(prin telefon, de la tri—.inl 
nostru). Soarele a scăldat 
astăzi pitoreasca stațiune in
tr-o lumină puternică, pre
vestind parcă sărbătoarea 
tinerilor biatloniști care îți 
vor disputa de vineri pînă 
duminică întîietatea în cea 
mai importantă competiție 
organizată înaintea campio
natului mondial : Concursul 
internațional al României.

Pe toți cei ce vor asista 
la întreceri, lumina și căl
dura nu pot decît să-i bu
cure. In schimb, concurenți- 
lor acestea le dau multă bă
taie de cap. Dar, și împotri
va dificultăților create de 
natură există... remediu. 
De astă dată, prin devansa
rea orei la care se va da 
startul în cursa de 15 km.

dzn V.B-S-S 
1 tree-X at? 
H la iridrvl

rare tsase paria gt j edtia

strei- tft R la șufrti. b- 
eeiecAe « foat a t-age-fe 
raapcoestzke- eefcpet R-D 
da rtndul căror» re-
nta"raS pe Gdntber Baroni, 
cramanest al ștafetei care 
la ti ecu tul caiapeocat tsaa- 
dia! • cucerit medalia de 
bronz. Tn această «era

btoetnțele»)
cuvine meet or-atâ și precl- 
ria dovedită de biatpxr-jtti 
rtxnănL fn specia! de 
Szabo. L Birzea ș» I- 
teanu

D. STANCUUSCU

♦*_

IN PAG. a 2 a

• ȘCOALA Șl UNIVERSITATEA REPREZENTATE SLAB

• NU! ATLETISMULUI DE SERĂ

• Încă o stea
sportive atributul unui eve
niment remarcabil. Coneluzi- 
ile plenarei pun la dispoz» 
ția cluburilor, asociațiilor, 
antrenorilor, tehnicienilor și 
sportivilor liniile directoare 
ale muncii de perspectivă, în 
care primul obiectiv îl con
stituie participarea cu suo- 
ces la 3.0. de la Sapporo ți 
Mfinchen, iar următorul, cu 
nimic mai puțin important, 
pregătirea unui eșalon de 
sportivi ți mai puternic pen-

PE EPOLEȚII STELEI
1976, din generația de co
tare acum parcurge abe- 

lată de ce rolul

tru
Pil 
cedarul. 
școlii In relansarea perfor
manței sportive românești a 
ocupat un 
dezbaterile

loc însemnat In 
de marți.
*

ALEXANDRUTovarășul
FORȚIU, director «n Minis
terul învățămintutui, sublinia 
(pa bună dreptate autocritic)

rie în inima fiecăruia dintre noi, 
descrețește frunțile și, poate, 
să rțe -* ------- ! —
aspri.
rești ca cel ce-ți este drag să întru
chipeze perfecțiunea. Și noi iubim fot
balul...

ln pag. a 2-a : 

La un pas de... 
performanță

PRIMUL JOC DE HOCHEI
LA SINAIA

în cunoscuta stațiune de munte de pe
= ?-=-?-e:. Sinaia, funcționează de

mai bine de o lună de zile un patinoar 
natural Avînd la dispoziție gheață, rnicii 
sportivi de la centrul de fotbal din lo
rn rate practică ca sport complimentar 
hocheiul. Astfel, de curînd, a avut loc 
L-.-.ne două echipe de pitici primul meci 
-'e hochei la Sinaia. A învins echipa I 
cu 4—2.

Tn cursul săptămînilor care urmează 
ver i: organizate noi întreceri de hochei, 
rezervate piticilor.

Jack BERARIU

I 
I
I 
I
I

ARBITRI ROMANI
PESTE HOTARE
Arbitrii de volei Mari

nei Oancea și Mircea Al- 
buț vor pleca în Turcia 
și, respectiv, Israel, pen
tru a conduce partidele 
dintre Fenerbahce Istan
bul — 17 Septembrie Ti
rana și Hapoel Hamapil 
— Mladost Zagreb.

NE VOR VIZITA
VOLEIBALIȘTII

DE LA DINAMO TIRANA?
Sîntem Informați că e- 

chipa masculină de volei 
Dinamo Tirana va între
prinde, între 20 și 30 ia
nuarie 1969, un turneu în 
țara noastră. Ea va întîl- 
ni echipele Steaua, Rapid 
și Tractorul Brașov.

T

PANORAMIC SPORTIV INTERN
*•*
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V
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V
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că „tineretul studios a fost 
foarte slab reprezentat in de
legația olimpici ramând la 
Ciudad de Mexico*.

„Sînt puțin invidios pe 
cluburile Steaua și Dinamo. 
spunea cu amărăciune In glas 
vorbitorul, pentru rezultate
le obținute, pentru elogiile 
care le-au fost aduse aici, 
fn ședință. Dar, la noi (tn 
unitățile sportive școlare ți

(Gontinuart tn pap. a 3-a)

ABUNDENTA DE ZĂPADĂ DE LA CERVINIA
CEBVTNTA. IC (prin telefon!. — 

Hctârft lucru, ninsoarea continuă 
să fie problema nr. 1 a numero
șilor boberi venițl In localitate 
pentru ultime pregătiri In vede
rea apropiatelor campionate con
tinentale. Grosimea stratului de 
zăpadă de pe pistă atinge uneori 
șl 1 m I Evident, organizatorii 
rint cel mal afectați, măsurile de 
deszăpezire certnd eforturi deo-

•eblte pentru ea antrenamentele 
6ă poată avea, totuși, loc.

Cel trei sportivi români — Pan- 
turu, Neagoe șl Focșeneanu — 
marchează. In special pilotul Fan- 
țuru, o acomodare substanțială 
cu necunoscuta plrtle. Starturile, 
punct nevralgic Încă șl tn sezonul 
trecut, slnt acum mult mal bune, 
mal rapide, șl dau nădejdi se
rioase si justificate tntr-o com
portare la Înălțime.

Atletismul s-a mutat sub a- 
coperiș. Sala Floreasca U 
găzduiește starturile ți fini
șurile de iarnă. Simbătă și 
duminică — campionatul Ca
pitalei pentru juniori mari jt 

seniori.

Ilop-ul va fi
proscris ?

Pag. a 4-a
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PROGRAM INTERNAȚIONAL

EDUCAȚIA FIZICĂ SĂ NU FIE ULTIMaI
ÎN CLASAMENTUL CATALOGULUI

In cadrul procesului da în- 
rățămlnt, educația fizici ocupi 
un loc important, deoarece ea 
constituie, conform principiilor 
pedagogice, una din laturile 
educației comuniste. In școlile 
profesionale ți liceele de epe- 
cialitate, acest obiect capătă 
valențe noi.

Cea de a doua conferință zo
nală, organizată de Ministerul 
învățămintului, la Piatra 
Neamț, și la care au participat 
cadre didactice din școlile pro
fesionale și liceele de speciali
tate din județele Bacău, Boto
șani, Iași, Neamț, Suceava și 
Vaslui, a permis un larg schimb 
de experiență.

CONȚINUTUL LECȚIILOR 
ȘI DOCUMENTELE ȘCOLARE

Programa de educație fizică 
elaborată de Ministerul învă- 
țămîntului cu nr. 8465M966, 
prevede: „In activitatea prac
tică a elevilor tint necesare 
o serie de deprinderi de miș
care, calitafi fizice, morale țl 
de voință, in scopul măririi 
productivității muncii... In a- 
cest scop, profesorul trebuie si 
cunoască două elemente prin
cipale : specificul de muncă ai 
elevilor ți particularitățile lor 
fizice individuale”.

Prevederile stnt clare. Șl to
tuși, in urma controlului efec
tuat, s-a constatat că in NICI 
O ȘCOALA vizitată, NICI UN 
PROFESOR nu se preocupă, 
conform indicațiilor dat* in 

programă, de a contribui prin 
mișcări specifice la formarea 
deprinderilor motrice strins le
gate de caracterul mișcărilor 
profesionale ale elevilor, de e 
dezvolta tndemtnarea ți amM- 
dextria sau de a forma o ati
tudine corectă a corpului și de 
a combate anumite atitudini vi
cioase sau deformații profesio
nale. Este firesc să ne între
băm : de ce nu se respectă cel 
puțin prevederile programei — 
care sînt obligatorii — dacă 
probitatea profesională nu im
pune acest lucru 7 Sint multi 
profesori cu foarte bune re
zultate (V. Bogza — Șc. prof, 
auto și Ana Muțat — Gr. »e. 
chimie din Piatra Neamț. Mi
hai Macri — Gr. șc. construcții 
Bacău, Vajlle Unpureanu — 
Lie. agric. Huși ș.a.) ale căror 
ore se ridică La nivelul cerin
țelor. Dar alături de aceștia 
sînt și alți profesori ale căror 
lecții sînt slabe, cu un ritm 
lent de lucru, unde nu se fo
losește materialul didactic, cu 
o pregătire de specialitate in
suficientă, cu o ținută vesti
mentară necorespunzătoare 
(Rodica Leon — Șc. sanitară 
Iași, Nicolae Alba șl Vastla 
Tronciu — Șc. prof. M.I.A. Ro
man. Gh. Matei și M. Pinzaru 
— Gr. șc. chimie Suceava, V. 
Păun și V. Baraboi — Gr. șc. 
prof. Suceava ș.a.).

Nu spunem o noutate cînd 
•firmăm că orice profesor, in
diferent de vechime, este dator 
să aibă planuri calendaristice 
și să se pregătească pentru fie
care lecție, pentru că nimic 
nu este mai primejdios pentru 
un cadru didactic, decît rutina. 
Mai mult, profesorii stagiari au 
obligația de a avea zilnic pla
nuri de lecție, pentru că, ori- 
cîte cunoștințe ai avea la ter
minarea facultății, măiestria 
pedagogică se capătă după 
mulți ani de catedră. Dar. unii 
dintre profesorii amintiți s-au 

‘ prezentat la școală fără ase
menea documente. Iată — fără 
îndoială — o altă cauză a orelor 
de calitate îndoielnică.

Uneori, profesorii de educație 
fizică se plîng că nu sînt spriji
niți de conducerile școlilor. Și 
de cele mai multe ori nu sînt

depart* de adevăr. Cel* mal 
puțin* lecții asistat* de către 
directori sînt cele de educație 
fizică. De ce 7 Oare pentru că 
lecția nu oferă pentru asistent 
comoditatea clasei 7 Orele de 
educație fizică, sîntem nevoiți 
s-o repetăm, contribui* la întă
rirea organismului, la formare* 
unor deprinderi extrem de ne
cesare procesului de producție. 
De aceea stimați tovarăși di
rectori ți profesori, ștergeți col
bul vechilor concepții și nu 
mai priviți acest obiect ea pe 
un intrus în catalog!

SPORT DE MASA
ȘI SPORT DE PERFORMANTĂ

Prin instrucțiunile elaborate 
de Ministerul Invâțătntatului. 
Comitetul Central al U.T.C. și 
CNEFS, cu nr. 113501188», Ins- 
pectoratele școlare. CJLFS «1 
Comitetele județene *1* U.T C. 
AU SARCINA de a organiza 
etapele pe localitate ale cam
pionatelor republicane pentru 
toate școlile proferi ocale. La 
Iași, Suceava, Câmpulung Mol
dovenesc — nimic. O sir.garl 
excepție: Piatra Nev-.:. Est* 
firesc *ă ne întrebăm : cînd au 
de gîr.d și celelalte centre să 
devină... .excepții* 7

Sînt, șl nu puțin*. *coî£e 
care au fost prezente cu for
mațiile lor în fazele superioare 
ale întrecerilor școlar» «f de 
juniori. Atita timp cit există 
însă superficialitate ta pregă
tire (Gr K forestier Patra 
Neamț. Gr. șc. chimie lari. Gr. 
șc. de cooperație HzzșD ma ae 
putem declara naultumfU. Ce 
părere au sedii* ta cauză *

UN NOD GORDI AN : 
BAZA MATERIALA

Fără îndoială ră baza mate
rială <e car* dispun ce’.e mai 
multe dinți* șeoli nu poate sa
tisface. Lipsa ia majoritatea 
școlilor a sălilor de sport fua 
singur exemștlu : Liceal <± rrte 
Și Gr. șc. prcfes-or-al cMsele 
Piatra Neamț cu peste 1 5*» de 
elevt deși nou ccmrtr-ite. *; 
fost liprite de arest eieeaert 
eae-.tial) tgrer -ază predarea 
lecțiilor de ed-jret.e lirică pe

timp nefavorabil. Totuși, UN
DE A EXISTAT INTERES s-*u 
realizat, prin străduința cadre
lor didactice șl elevilor, spații 
frumos amenajat* pentru des
fășurarea în bune condițiuni, 
măcar atunci cînd condițiile 
atmosferic* permit, ■ orelor 
(Liceul agricol Huși, Gr. șc. 
profesional Suceava, Gr. șc. 
construcții Baciu etc.), dar a- 
colo UNDE A PRIMAT LIPSA 
DE INTERES, deși există su
ficient spațiu (Gr. șc. profe
sional și Gr. șc. chimic Su
ceava, Gr. șc. sanitar Iași) nu 
s-a făcut nimic. Se impune ca 
forurile tutelare. în colaborare 
eu Ministerul învățămintului,

să intervină in mod eficient 
pentru a găsi soluțiile eele 
mai bun* pentru rezolva
rea ocestul deziderat: baza 
materială.

IN LOC DB CONCLUZII

„Este necesar, ne-a spus prof. 
ANA MUȘAT de la Gr. șc. chi
mie Piatra Neamț, pentru a te 
putea realiza — căci asta o 
dorim eu toții — multă munci, 
o permanentă dorință de per
fecționare. NIMIC NU SE 
POATE FACE FARA PA
SIUNE.”

Emanuel FANTANEANU

NOTA 10
In sărăcia rezultatelor și 

în penuria d* valori pe care 
1* încearcă astăzi handbalul 
eraiorres. span;.* unei spe
ranțe e privită ca o mană 
cerească r- cultivată cu 
foort* mare șr-iă

Acestei categorii, f* la 
care ce așteaptă revoiuțio- 
:orea baarfbo' ti ui oltean. îl 
aparține ri jmriorul Coa- 
stoatra Txiote. p^geterul 
craăoreczlor !a rampiocatul 
dtrtzfccxr al țeoîarCor și 
jasriorilor.

Ntaeri la M martie U8e. 
el r-a început acttrftotae 
sporii vi ca_ preot de ba»- 
riet Dexteritate* sa 1» con
ducere* *i rxre ec-
ta orientare f= teree l-e* 
deterra—ai p* predeeorul 
Gecrp* Roreea. ex-reeor-1 
etEcpef d« tcAg a em-_t 
sportrr* 4i= Crajora,. să-, ao- 
'_rit* treasferul pectra sec
ția sa. pasaj tare rrea să 
a-ferâ. CBrind. aabete 
părți. MaMpăe w.rfactx

Eesaarcat io dJerSe 
jacori F eeteepona* te w*r»

1S» pentru tată—i 6» jo-

tasrr* pertădete c* etAj* 
etă dta RDjG. f prt- 

■că *ăx etxce.t irs*TO*ti->- 
taL obcatad raL&rabn- 
^carv băe’

Eâev în ultima clasă a U- 
ceuJul .Ntcoia* Bălcescu* 
din Craiova, tînărul care a 
pr-.mtt recent certificatul 
matuntătt: vrea să ee peri 
feruoceze t sportul în
drăgit. tetesțiaclnd ca. 1* 
următarul cor.eur» d* admi
tere. să atace unul din locu
rile Iest; tututal d* Educa
ți* Fttcă F Spcrt Bucj- 
r-ț-u. Pertra că rezultatele 
m « te teren- D cocfinnâ 
le-l recoacandă dm plin, iar 
sratoexti' coestitjie mate

ria pmtri car* a fi rA o 
perrcis. aita deplma rer- 
t.t*g.-nr a reurtef sale. ȘL 
l-o docua.

N. Mș.

VOLEIUL ȘCOLAR-
5

sursă viitoare a marii performanțe
ZafuațorM frrzzre- »trie- : * 

școlare I* rolei eoFsrt'ne. ‘t-ă 
doar ți pcxze. o mărard îs atfW 
Utate extremi pevtrz reasre- 
meatxl ce *e «scezpcd de ăa 
sportul ea resapee peace piesă 
7elearele seafripăe de eemr 
competiții vor fi KaeMeătoe.-e 
peatra elite ac.’eietet -r ■ ta*ae.

Reluarea camp-ossatchfc șco
lar ne-a determinat si cerem 
antrenorului federal N. TAR- 
CHILA eîteva păreri în textu
ră cu utilitatea rompet Vc cu 
nivelul atins de echipe, preruss 
Și cu perspectivele acestora, 
considerate, pe bună dreptatr 
rezerva de bază a performan- 
teL

— In ce rowj’4 rs pmx. 
tind, utilitatea divaei vo'vt '

— Marele a anta; confer de 
înființarea unui campionat des
tinat elevilor și Jun-orLor too- 
stă în lărgirea sferei de prac
ticare a acestui aport. Pe d*

Ăotreoon.1 federal

M. TĂtORU — ș expune

pwKtol de vedere

a-tă parte- s* «rigată o pregî- 
trre tâepcrie a spoetdnȘoe de 
către cadre ă* «pe—.ahtare. deci 
«e •t"-ri-ră .tracere* va^ar.că a 
el-erner prior talentate. De ase- 
csecrfa. se—rioorra lor perma- 
r«e4 ia Socul coorussufai aju
tă ia formarea șt -tirirea de- 
pnadocriar. Ia perfectecaarea 
■«etică S tartucâ. ia saaturtia- 
re* «aai rapMt a jacătoc*’.oe

— la s-re* taratai ev ae p*- 
t*P s*«aa< ăespr* acăraer* ee*>- 
pe-. tr. ss c *T9-v ca.'» tot c* țocn- 
nlee prestase de ele 7

slt. -ulterior, cadența’ fn*em_n- 
d'U-«e —în majoritate— pe c 
traiectorie cert pregreriră. Cele
lalte. mat experimentate, unele 
dintre e> cu ria^u chiar in B 
sau cu jucători si jucătoare care 
au parttripaî la acest campio
nat. au atins sa nivel înalt in 
pregătirea de amasblu și in- 
czriduală. Aceasta bb post* C 
decît • constatare icrhueurăto*- 
re la ee privește asigurarea cu 
riesaente îajestat» pecuru ma
rea perfocmanță

— Diaut* jeoic-ă o‘e»C. de 
pe ann*. mec etern cute de 
penpcctzrd n lNanl*r x«t:o- 
aale ?

— Des-î--r Aș ee._rnera prin
tre voi>-aaLuîe> șc voăeânlițtu 
tar* vădesc re*»* ra :_ățl p 
rare au fost sriertsossau în )o-

— Cjoz ere fkosc. coș-3*1
fari =a- greu peetz* c *rri* 
ech-priee. ne*xp*ri9Ce**t* io 

CbaspefițlL dar a«ress«a s:-*u gă-
.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE LA „ECRAN“... LA REALITATE
Poate că scenele din unele 

filme de aventuri, in care agre
sorii sînt imobilizați prin cîte- 

- ■ va mișcărt iuți și precise, »ă fi 
constitutt, la început, punctul 
de atracție al cercului de judo 
care a luat ființă la Liceul 
„Mlhail Sadoveanu". Dar, cu 
siguranță, acest lucru a căpătat 
certitudine atunci cînd elevii 
au văzut pe viu primele .sec
vențe".

Intr-o zi de octombrie a anu
lui trecut, au început, sub con
ducem lui MIHAI BRĂILEA- 
NU (student în anul IV la 
I.E.F.S.) ți DAN GEORGESCU 
(proiectant) primele lecții de ini
țiere. Antrenorii au trebuit ti 
facă față avalanșei de cereri 
(peste 70 de elevi ți eleve ți-au 
exprimat dorința să cunoască 
ți să practice acest sport). Din
tre toți, au fost selecționați 30 
de băieți și 9 fete cu care au 
început migăloasa muncă de șle
fuitori ai... „caratelor".

M. Brăileanu și D. Georgescu 
au prevăzut, pentru această pe
rioadă, în planul de antrena
ment al tinerilor judocani, desă- 
vîrșirea pregătirii fizice, foarte 
necesară învățării procedeelor 
tehnice. Cei aproape 40 de pur
tători ai „centurii albe", pre- 
zenți permanent la cele două 
antrenamente săptămtnale (pe
rioada vacanței neconstituind ți 
vacanța sportivilor), se străduiesc 
să pătrundă cu maximum de 
rapiditate toate tainele acestui 
sport pentru a intra cît mai 
curtnd în posesia „centurii gal
bene”, prima care se obține în 
concurs. Fină acum s-au des-

O secvență din lecția de judo de la „Sadoveanu” 
Fotoi C. ROBESCU

prin» elevii j Dan Heldjorfer 
(clasa a t-a) la peste 85 kg, 
Gheorghe Ștefan (clasa a 10-a) 
la 65 kg, Aurel Comanischi 
(cl. a 11-a) la peste 75 kg și 
Virgil Prișcu (cl. a 11-a) la 
75 kg.

Și pentru ci timpul se scurge 
cu repeziciune, toți încearcă să 
se impună atenției antrenorilor 
în vedera selecționării In echi-

pa reprezentativă a școlii, care 
va intra la 9 martie în bătălia 
pentru cîștigarea unui loc cît 
mai bun în cadrul campionatu
lui republican de juniori.

Tuturor elevilor care au în
drăgit acest sport, cît și celor 
doi Inimoși antrenori, Ie dorim 
succes !

Em. F.

OadraX Dotai G*ac (Liceul Jl. 
Bățcsaru- CcR. ăfansvae V-Jf 
CSc. ?p. T -»ișoare) Praa c*- 
zeagre și Vtctorw Caraeda -Se.

Isp. nr. IL Mîriieaa Niculesca 
p Ni-.ua M«to (Șt sp a.

■ Rada Dosattrezc* p Drapa» Po- 
I pese* (Liceul nr. 2 Rm. VTlceai. 
i Viorel Băla*. Teofil Chir p Ion 
j Gkic (Liceul _N Bălceorj* Cluj! 

Mireea Codri (Gr. *eolar prof. 
J3 August" Căi'a Do-go ț$e. 
ep Tg. Mureș). Aron MiMescn 
și Valentin Mocuț* (Șt sp Ti
mișoara) etc.

Numărul mare de Jucători ce 
se vor ridica în viitor din ria
dul școlarilor va oferi, în eu- 
rtnd. garanția ridicării valorice 
șl a diviziei naționale B. aflată 
acum sub nivelul cerințelor.

Aurelian BREBEANU

CATALOG
VOLEI

MASCULIN : Dinamo Bucu
rești — Liceul Cuza Vodă 
Huși 3—0 ; Liceul 1 Galați — Șc. 
sp. Buzău 0—3 ; Șc. sp. Bacău — 
Liceul 3 Brăila 3—0 ; Șc. sp. 
P. Neamț — C.S.M. Iași 3—0 ; 
Șc. sp. 2 București — Petrolul 
Ploiești 3—0 ; Clubul sp. șc. 
București — Rapid 0—3 ; Șc. sp. 1 
București — steaua 1—3 ; Vi
itorul București — Sănătatea 3—1 ; 
Progresul București — Șc. sp. 3 
București 3—0; Liceul D. Golescu 
C. Lung Muscel — Șcl sp. Ti
mișoara 0—3 ; Liceul 1 Dej — 
C.F.R. Timișoara 3—0.

FEMININ: Penicilina Iași—Șc. 
sp. Buzău 3—0 ; Șc. sp. Bacău — 
Liceul N. Bălcescu Brăila 3—0 ; 
Șc. sp. P. Neamț — Confecția 
Botoșani 3—0 : Dlnamo Bucu
rești —. Șc. sp. Ploiești o—3 ; 
șc. sp. 2 M. Basarab Bucu
rești — Liceul Olteni 3—0 (ne- 
prezentare) ; Șc. sp. 3 Bucu
rești — Rapid 3—0 ; șc. sp. 2 
București — Viitorul 3—o ; Șc. 
sp. 1 București — C.P.B. 3—0 ; 
Constructorul București — Cute
zătorii 3—0 ; Șc. prof. Agricolă 
Șlblu — Liceul Blaj s—ot
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în acest an, halterofilii ro
mâni vor participe la nume
roase întâlniri și reuniuni in
ternaționale. în martie, selec
ționata orașului București va 
evolua la Leningrad, In com
pania reprezentativei locale. 
La numai eîteva zii* după a- 
cest meci, un grup de spor
tivi români va participa la 
.Premiul orașului Moscova".

în aprilie, probabil Ia Bucu
rești, se va organiza „Cupa 
Dunării", competiție la care 
iau startul 7 echipe națio
nale. In luna iunie, Juniorii 
noștri vor fi prezenți în „Cupa 
Dunării’ și apoi ei se vor în- 
treoe cu echipa similară • 
Poloniei.

Calendarul mai prevede o 
întîlnire la seniori cu echipa 
Franței, un ..triunghiular* Ro
mânia — Cuba — R. P. Mon
golă la București, participa
rea la „mondialele* de (a 
Varșovia, precum șl la Bal
caniada, car* s* va desfășura 
la sfîrșltul anului, în Turcia.

După cum se vede, este un 
program internațional destul

de bogat Sperăm că spor
tivii noștri ae vor comporta 
onorabil în aceste competiții, 
la un nivel superior față de 
eel arătat anul trecut.

AU FOST FIXATE 
BALCANIADELE PENTRU 

ANII URMĂTORI

Ou prilejul primei balca
niade de haltere desfășurate 
ia îambol, comisia de orga
nizare a stabilit programul 
următoarelor ediții ale aces
tei competiții. Ele se vor des
fășura după cum urmează t 
1969 — In Turcia, 1970 — în 
România, 1971 — în Iugosla
via, 1972 — ta Grecia.

In dezbatere
CĂILE CĂTRE PERFORMANȚĂ

(Urmare dia pag. 1)

universitare, n.n) nu se 
muncește ca la ei’.

întrebarea care se pune 
este .DE CE?*. Școala și 
universitatea dispun de o 
masă compactă de tineri și 
tinere, de cele mai valoroase 
cadre didactice și tehnice, 
investițiile materiale pentru 
sport din bugetul MI. au 
crescut considerabil. Tovară
șul Forțiu dă într-un fel 
răspunsul :

„La noi nu se muncește ca 
acolo. Noi vorbim, de pildă, 
de introducerea psihologiei, 
dar nu urmărim nici măcar 
două sarcini cu toată perse
verența”.

Tovarășul Forțiu a prezen
tat, in cadrul plenarei, o se
rie de propuneri și măsuri a 
căror transpunere în prac
tică va avea darul să ame
lioreze actuala stare de lu
cruri deficitară.

Legat de aceasta nu poate 
scăpa totuși atenției o inter
venție a tovarășului C. BA- 
LIȚA, președintele C.J.E.F.S 
Timiș, car* arăta i

„In aceste zile a fost difu
zată de către Ministerul In- 
vățămlntului programa școlii 
generale de 10 ani. In ea fi
gurează, bineînțeles, și obiec
tul educației fizice. Pînă a- 
cum, in clasele V—VIII fi
gurau săptăminal DOUA ORE 
de clasă și UNA de colectiv. 
In noua programă apar de 
asemenea. 2 ORE. precizin- 
du-se. insă, ci una va fi de 
activități sr -rtive (colectiv) 
Este o dare înapoi fn privin
ța educației fizice din invd- 
țdmmt. Ar trebui să Se arate 
Miwteru.ui Invățdnuntului 
că Ia școlile generale de 10 
cni educația fizici trebuie si 
apară —.ai pregnant”.

★

Tbețrâml EUGEN BRAN, 
sefwi catedrei de atlet.sm a 
LEI’S, s-a ocupat în expune
re* sa, btaeir.țeles, de pro
blema atletissnului. sport cu 
cea ma: mare pondere oitm- 
pvcâ. :n ultimă instanță d:s-

■ eca-e e . - 
ție a Jocurilor.

După ce a analizat compor
tarea atletelor (admirabilă) și 
a atieților (nesatisfăcătoare), 
prof. Bran s-a referit la cir 
te a aspecte esențiale ale 
muncii de viitor.

^Este nevoie să se ia in 
continuare măsuri energice, 
și biroul FJi-A. a ți pornit 
pz acest drum, pentru ridi
carea atletismului, in totali
tatea multiplelor sale probe, 
pe o treaptă mult mai inaltă.

Se ivesc, desigur, multe pro
bleme. printre care una 
CHEIE: aceea a SELECȚIEI.

La noi, in scriptele federa
ției, sint înregistrate groso- 
modo (copiii, juniorii, senio
rii, bărbații ți femeile) cam 
3000 de persoane. Ceea ce, 
printr-o operațiune de împăr
țire elementară, ar însemna 
vreo 250 de probă De aici, 
din acest număr, trebuie șe- 
lecționate virfurile. Este, în
drăznesc să spun, derizoriu 
ta comparație cu alte țări.

Pentru a se rezolva aceas
tă problemă spinoasă a se
lecției este necesară, în pri
mul rînd, o orientare nouă. 
Dar ea trebuie să existe nu 
numai in munca și mentali
tatea federației de atletism, 
ci — in primul rînd — în ca
drul CNEFS.

Să nu uităm un amănunt 
metodic 1 dacă vom avea 
atleți buni și foarte buni, in 
proporție de masă, atunci — 
fn mod inevitabil — va creș
te ți nivelul măiestriei la 
multe jocuri, pentru că atle
tismul este temelia pe care 
se construiește succesul tn 
orice disciplină sportivă’

„...Cadrele care lucrează ta 
atletism sint puține: 178 de 
antrenori cu normă întreagă 
ți cam tot atiția cu 'fș de 
normă, marea majoritate ta 
București. Ne putem face 
oare iluzii că, în asemenea 
condiții, vom alinia la proxi
ma Olimpiadă atleți in toate 
probele? De bună seamă, nu ! 
Tocmai de aceea F.R.A. a 
hotărit să-și extindă baza de 
lucru și in momentul de față 
au apărut nucleele atletice in 
județe, unde pînă acum nu 
se făcea nimic. Este un în
ceput bun.

Dar, in actuala sa struc
tură. F.R-A. nu mai poatț 
cuprinde in întregime acti- 
viratea și nu o poate coor
dona satisfăcător. Iată de ce 
aș propune să se stabilească 
—letodifti cu sarcini numai 
pentru atletism in unele ju
dețe unde acest sport are ră
dăcini : Cluj,. Timi?. Iași. 
Brașov. Prahova |i Mureș”.

Referindu-se și el la slaba 
contribuție a provinciei în 
ceea ce privește dezvoltarea 
atletismului de performanță, 
vorbitorul a scos în evidență 
un fapt negativ, care expli
că intr-o oarecare măsură a- 
ceastă stare de lucruri i 
NEREALIZAREA BUGETU
LUI.

„Am avut anul trecut la 
atletism, in bugetele consili
ilor județene, economii consi
derabile, de ordinul a mili
oane lei. Iată cele mai nedo
rite, cele mai criticabile e- 
conomii. Probabil, insă, că 
greșeala a pornit din mo
mentul alcătuirii bugetelor. 
Cu alte cuvinte, nu au fost 
întocmite bugete REALE, 
care să corespundă necesită-

PANORAMIC
SPORTIV

W r--- •• 

> • W

INTER N
Euforia fotbalistică (după a- 

e*l senzațional rezultat de ega- 
■-Itate obținut, pe Wembley, in 
fzța campionilor lumii) eclip
sează în mod evident -panora
micul*. Dar. el îți face, to
tuși, loc — j! îl merită — pen
tru că. I* urma urmei, viața 
nu începe și nu se termină cu 
fotbalul, cum sînt tentați să 
socotească foarte mulți. Așadar, 
gustînd fi noi din delict;!* sa
tisfacției (oferite cu atita zgâr
cenie de balonul rotund), să 
facem o privire d* ansamblu 
asupra programului sportiv de 
la «ftrțitul s&ptâminli.

♦

Sporturile albe domină sce
na Deși Iarna, capricioasă și in
fidelă (poate și pentru că este 
d* genul feminin!) după un 
început vijelios a devenit blin- 
dă și zîmbitoare. în munți cam 
lipsește zăpada. Să se aducă 
de la București ! Consiliul mu
nicipal și comandamentul de 
deszăpezire din Capitală ar sa
luta cu entuziasm o asemenea 
inițiativă !

Totuși, agenda nu este să
racă. Biatlonul (sportul mari
lor noastre speranțe olimpice) 
cunoaște febra unui concurs in
ternațional în Poiana. La Si
naia și Vatra Dornei se vor în
trece alpinii, în timp ce sări
torii își dispută tradiționala 
Cupă a Postăvarului. Luni, pe 
pîrtia de la Sinaia, sînt pro
gramate primele coborîri, de 
antrenament, ale boberilor. Dă 
doamne ger !

★

Atletismul de sală apasă pe 
accelerator. Pînă cînd va fi

utilată marea hală de la „23 
August*, oamenii cronometru- 
lui și ai ruletei se mulțumesc 
cu modesta „Floreasca II" un
de este programat campiona
tul Capitalei pentru juniori 
mari și seniori. Deși partici
parea nu este OBLIGATORIE 
nutrim speranța că consacrații 
atletismului bucureștean se vor 
simți OBLIGAȚI să onoreze 
competiție. în primul rînd din- 
tr-un respect față de el înșiși.

*

Se reia campionatul mascu
lin de baschet. încep* returul. 
Etapa inaugurală programea
ză o partidă de tradiție, Stea- 
ua-Rapid, care este totdeauna 
un derby, chiar șl în absența 
mizei. Cu toate că cele două 
echipe sînt teoretic calificate 
în turneul final, disputa lor 
poartă Amprenta unor rivali
tăți și ambiții niciodată rezol
vate. Liderii clasamentului, dl- 
namoviștii bucureșteni, susțin o 
partidă de agrement în compa
nia ultimei clasate, Politehnica 
Iași.

★

în sfîrșit, „Cupa Progresul1' 
la handbal feminin încearcă să 
facă activă pauza din campio
nat, oferind jucătoarelor o po
sibilitate de mfșcare, iar an
trenorilor prilejul de a încerca 
elemente tinere, de perspectivă, 
de a le roda în întîlniri pentru 
care nu sînt trași la răspun
dere.

Atît. Cam puțin. Dar să nu 
uităm că ne aflăm încă în ia
nuarie.

Valeriu CHIOSE

ților actuale șl de perspectiv 
vă ale dezvoltării atletismu
lui".

Și acum viitorul i
„Pentru J.O. din 1972 

F.R.A. a nominalizat 41 de 
sportivi. Dacă pregătirea se 
va efectua ca și pentru Me
xic, se poate estima că 50 
la sută, adică 20, vor ajunge 
in lotul pentru Milnchen. Ar 
fi dublu față de Ciudad de 
Mexico dar, totuși, foarte pu
țin in comparație cu alte 
sporturi. De pildă, caiacul- 
canoea a nominalizat 112 oa
meni, boxul 69, luptele 62, 
tirul 57. Se vor găsi, poate, 
glasuri critice care vor spu
ne că nu am avut curajul 
să propunem mai mulți. Dar, 
în atletism se lucrează strict 
cu cifre. Noi putem prevedea 
cu destulă precizie unde va 
ajunge atletismul mondial în 
1972, ce standarduri trebuiai 
fixate și cunoaștem bine po^~ 
sibilitățile de creștere ale 
atleților noștri. Din acest 
motiv previziunile noastre 
merg mină în mînă cu rea
litatea.

La sfîrșitul lui noiembrie 
au fost elaborate — în linii 
mari — planurile de pregăti? 
re pentru campionatul euro
pean și Jocurile Olimpice. 
Ca perspectivă, cheia de bol
tă rămine LARGI RE A BA
ZEI DE SELECȚIE.

A cultiva un atletism de 
seră, a nu face din mișcarea 
atletică un fenomen viabil, 
de masă, înseamnă a iscăli 
o grea poliță în alb, totdea
una cu scadențe dureroase. 
Experiența ne-o dovedește"

★ 
. J**

STEAUA, alături de Dina
mo, s-a numărat printre clu
burile laureate în ceea ce 
privește pregătirile pentru 
J.O. și bilanțul participării.

Tovarășul MAXIMILIAN 
PÂNDELE, președintele clu
bului, a împărtășit din expe
riența muncii de instruire 
și educație desfășurată în ve
derea J.O. dar, la fel ca și 
omologul său de la Dinamo, 
a făcut lucrul acesta fără in
fatuare, ci cu discreție, evi- 
tind tonul profesoral, senten
țios.

„Analizîndu-se jiregătirea 
șl rezultatele obținute de spor
tivii militari la Olimpiada 
din Mexic, a spus tov. Pân
dele, a reieșit limpede că, cu 
toate realizările (aici arătate) 
la Steaua există încă mari 
posibilități pentru o activi
tate mult mai bună.

S-a ajuns la concluzia că 
trebuie perseverat pentru 
creșterea intensității și volu
mului antrenamentelor, sin
gura posibilitate de a merge 
ta pas cu vremea.

Trebuie ridicată permanent 
calificarea antrenorilor, pen
tru a le da posibilitatea să-și 
pregătească elevii după ulti
mele cuceriri ale științei

Este logic și lesne de în
țeles că, sub aspectul valorii 
performanțelor, la Sapporo și 
Milnchen nivelul va fi și 
mai înalt decit a fost la Gre
noble și Ciudad de Mexico. 
Aceasta este calea obiectivă 
de dezvoltare a sporturilor”.

După ce a expus o serie 
de obiective ale clubului și a 
făcut numeroase propuneri 
pentru îmbunătățirea planu
rilor de pregătire, tov. Maxi
milian Pândele a transmis 
plenarei angajamentul ferm 
al sportivilor clubului Steaua 
de a șe pregăti cu toată ho- 
tărîrea pentru a aduce miș
cării sportiv* românești noi 
și noi victorii.

A încetat din viață, după 
o lungă și grea suferință, 
Anton Bălănescu, vechi acti
vist al Federației române de 
hochei, un pasionat sprijini
tor al acestui sport, pentru 
progresul căruia a muncit cu 
entuziasm. Toți cei ce l-au 
cunoscut îi vor păstra o fru
moasă amintire.

înhumarea va avea loc azi 
la ora 13 la cimitirul Sf. Vi
neri.
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FRUNTAȘE ALE DIVIZIEI C

CHIMIA FĂGĂRAȘ
(seria a Vlll-a)

EVOLUȚIA ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL LA LONDRA
raportate, firește, 

valoarea partenerilor de joc 
a competiției respective — 
contribuit o serie întreagă 
factori: ANTRENORII —

un punct și a terminat tu- 
eamplonatulul pe primul 

eu un substanțial avantaj 
de următoarele clasate.

ii 
scris 17 goluri și a primit La 
obținerea acestor rezultate ex
celente 
la 
Și 
au 
de
Francisc David (principal) și 
Ghltă Albu, CONDUCEREA 
ASOCIAȚIEI SPORTIVE, A 
SECȚIEI — care s-au îngrijit 
ca formația să albă asigurate 
bune condiții de pregătire, *u 
imprimat tuturor jucătorilor un 
spirit de disciplină. Cît privește 
ECHIPA, ea a materializat pe 
teren cele însușite la pregătire. 
Formația de bază * fost alcătui
tă din următorii : P. Torz (24 
ani), M. Suciu (19), portari, M. 
Armeanu (26), I. Secheli (28), 
Gh. Păulea (19), Tr. Lancea (26), 
N. Stoica (21) — fundași. N. 
Nacu (24), I. Dumitrescu (28), 
Gh. Lechiță (19) — mijlocași, 
I. Feher (26), M. Nițu (30), C. 
Boantă (21), L. Drăgoi (18) — a- 
tacanți, rezerve: Gh. Boanță, 
C. Bențea, Gh. Vărzaru și Șt. 
Ciutac. Golgeterii echipei sînt 
Drăgoi (junior) și Feher, ambii 
cu cîte 11 goluri înscrise.

în încheiere, considerăm util 
să amintim că la recenta șe
dință de analiză, conducerea a- 
sociatiel Chimia, ca și alți par
ticipant! la adunare, au insistat 
asupra unor abateri de la dis
ciplină. Jucătorii C. Bențea (sus
pendat pe o lună în timpul cam
pionatului pentru exces de ner
vozitate. ..), Gh. Lechiță („abo
nat” la comisia de disciplină a 
F.R.F.) au constituit subiecte 
de discuție.

pei noastre; DusnKracbe • 
fost, la rindul lui, cel mai 
periculos dintre atacanții noș
tri, uimindu-șl adversarii prin 
fantezia și îndrăzneala cu 
care s-a angajat în lupta cu 
fundașii adverși. Amintesc 
faza din min. 37, dnd Dwr.i- 
trache a luat o acțiune pe 
cont propriu de la centra, cu 
doi adversari în spate, Mac- 
Nab și Wright, fiind oprit să 
șutez» din careu printr-un

(Urmare din pag. 1)

FARUL

De la sttnga: Jaeku Charlton, 'A -rțht p BobbgCke-.zon.; ăe .a dreapta: Dumst-odse. Dinu ți 
Lucescu. tdxssțz ce LADULISC'J

niare a unei presiuni exerci
tate de echipe noastră a fost 
și șutul năpraznic al lui Do- 
mide, oprit de brațul lui J. 
Chariton, în urma căruia for
mația noastră a beneficiat de 
lovitura de la 11 metri, tran
sformată impecabil de Durni- 
tnaahe în min. 75.

în ce-i privește pe oom- 
poruenții echipei noastre, aș*

UCU

Portarul echipei noastre naționale, Gomec. a reuțt: sd biocheza 
mingea plonjind în picioarele lui Roger Hunt.

Telefoto : A-P.-Agtrpre»

oum am spus, fiecare în parte 
are merite la obținerea aces
tui remarcabil rezultat. Gor- 
nea s-a remarcat pentru cal
mul și curajul lui; Nunweil- 
Ier VI a fost în prima re
priză unul din cei mai buni 
jucători de pe teren, el si- 
tuindu-se, în general, pe tot 
parcursul partidei în postura 
conducătorului de joc al echi-

Bobe? Chari ion. Foame bana 
au evoiuaz fa 
ture faautwil 
Hunt, rare au 
late rîndurt m 
lui G-trr.ea.

’r.tllnire* de _ .
u»miritl de 90M0 spectatori, 
s-a bucurat de prezența In 
tr.bună a prințului Richard 
Gloucester, căruia, înaintea

SCHIUL IN ACTUALITATE
Duminica trecută, pirtia 

Oncești din Păltiniș a găz
duit concursul de deschidere 
al sezonului la schi organizat 
de comisia județeană de spe
cialitate Sibiu. Timpul exce
lent și zăpada foarte bună au 
fost principalele caracteristici 
ale primei confruntări oficia
le la care au luat parte 56 
sportivi din 13 asociații. în
trecerea a constat dintr-un 
slalom special în două man
șe. Iată rezultatele : seniori : 
1. Giorg Kletter (Flamura ro
șie Sibiu), 2. Jurgen Binder 
(Independența Sibiu), 3. 
Klaus Heqht (Independența 
Sibiu) ; juniori mari : 1.
Hugo Wolf (Voința Sibiu), 2. 
Udo Krasser (Voința Sibiu), 
3. Werner Ernest (Voința Si
biu) ; juniori mici: 1. Liviu 
Bischin (Șc. gen. nr. 8 Si
biu), 2. Cornel Cruceanu (Șc. 
gen. nr. 16 Sibiu), 3. Klaus 
Stentzel (Șc. gen. nr. 16 Si
biu) ; junioare mari: 1. Elke 
.Herbert (Voința Sibiu), 2. 
Hariet Wolf (Voința Sibiu), 
3. Hanne Platner (Voința Si
biu).

Duminică este programat 
cel de al doilea concurs do
tat cu „Cupa metalurgistu
lui”.

și Borșa, v* participa '-a în
trecerile dotate cu „Cupa 
Unirii*. Apoi, peste o luni, 
în zilele de 15 și 16 feta ua- 
rie vor avea loc probele de 
fond ale campionatului jude
țean. care se vor disonta pe 
cimpul Tineretului din. Ba^a 
Mare. Și copiii =*ra=:ureșer.. 
vor avea concursul jar. Ei 
vor participa in zilele de 22 
și 23 februarie 1* fir*» pe 
țară — ia Abrud — 
care se w deplasa la între
cerile de fond ți cele ale
ne (pentru juniori) de la 
Predeal. Seniorii vw parti
cipa între 28 februarie și 2 
martie la finalele probe, ^r 
alpine de la Poiana Brașov.

în vederea pregătirii lotu
lui de schiori reprezsr.tir.d 
C.S. din Ba;a Mare s-a ape
lat la un antrenor. Acesta 
este profesorul Vasile GCrtg. 
care are specialitatea schi, ș. 
a început ’ să se ocupe de 
pregătirea sportivilor din 
Baia Mare.

VASILE SASARANU.
coresp.

ECHIPA TINEREȚII •
AlaliAteri scară, pe stadio- GORNF.A — 24 ani 

■■1 WeaMey. echipa repre- SATMÂREANU — 25 
arata ti vă de fotbal a tării BOC — 23 ani 
naartre a reușit să rupă seria DINU — 20 ani 
exalațiilor nemulțumitoare pe DELEANU — 24 ani 
terenuri străine, obtinind un ANCA — 22 ani 
rezultat (1—1) pe cit de re- NLNMEII.LER VI — 24 ani 
aaareabiL pe atit de neațtep- DEMBROVSCHI — 23 ani 
tat Ptrfarinaiit* ne aii men- DOMIDE — 23 ani
•ost nădejdile da viitor. DLMITR.ACHE — 21 ani 
căci, să m uităm. _ll*-le LUCESCU — 23 ani

ani

„SINCERE MULȚUMIRI"

Filmul meciului
Anglia — România 
pe micul ecran

BULETINUL ZĂPEZII
ILIE IONESCU 
coresp. principal

Pîrtiile de săniuș și schi 
ide pe Dealul Florilor, Valea 
Cerbului, Valea Usturoiului, 
Pleștioara, Podgoriile șl Va
lea Roșie sînt suprasolicitate. 
Mii de tineri le străbat de 
zeci și «ute de ori. Sîmbătă 
și duminică, la Vatra Dor- 
nei, echipa județului, forma
tă în majoritate din schiori 
din Baia Mare, Baia Sprie

Prin amabilitatea Serviciu
lui Prevederi de scurtă du
rată din cadrul Institutului 
meteorologic sîntem în mă
sură să vă comunicăm gro
simea stratului de zăpadă și 
prevederile privind condițiile 
de practicare a sportului de 
iarnă în principalele zone de 
munte ale țării: Predeal 32 
cm. Sinaia — Cota 1500 36 
cm, Vf. Omul 35 cm, Brașov- 
oraș (Ghimbav) 15 cm, Se-

menic 28 cm, Tarcu-Godea- 
nu 15 cm, Vlădeasa 16 cm, 
Băișoara 24 cm, Borsec 25 
cm și Baia Mare 7 cm.

Pentru sfințitul săptămîr.3 
în cur» și începutul celei vi
itoare, amatorii de «porturi 
de iarnă vor benefici* de 
condiții optime, întrurft ză
pada se va menține, iar nin
soarea va continua, cu inter
mitențe.

S-AU APROBAT 
TRANSFERĂRILE

.CUPA PROGRESUL*

Toamna lui '68 a fost rodni
că pentru fotbalul făgărășan. 
Au foat mulțumiți atit specta
torii, care au asistat la meciuri 
de nivel tehnic satisfăcător, cît 
și echipa locală. Chimia, care 
opt etape la rînd n-a pierdut 
nici 
nil 
fac, 
taU

Chămîa făgăraș, liderul se
riei * VTH-a. este o formație 
ca vechi state de serviciu In di- 
vfafa C șl • considerată ca o 
echipă robustă eu compartl- 
mant« bine sudate șl cu o con
cepție de joc avansați. Chimia 
au prea pierde meciuri acasă. 
Șl asta nu de azi. de ieri, el de 
cfțiv* tal Și în actualul cam
pionat, flgârlșenif nu numai 
ei n-au cunoscut tnfringerea pe 
teren propriu, dar au evitat 
chiar p egalitatea. Cele două 
jocuri pierdute in 15 etape s-au 
disputat In deplasare da 
veni — 1—2 eu Voința 
Orașul Victoria, 1—2 cu 
rta) La fel, unicul meri
nat 1* egalitate a avut loc pe 
teren străin (la Zămești, 1—1 
cu Torpedo). Sistemul de așe
zare pe teren — 1—1—4—2—3, 
adoptat eu un an în urmă, a 
corespuns in bună măsură po- 
sfl>Ultătilor și calităților indi
viduale ale jucătorilor. Unul 
din punctele, forte ale Chimiei 
este replierea rapidă a echipei 
din atac tn apărare, și invers. 
Aplidnd această tactică, atacul 
reușește aproape de fiecare dată 
să prindă descoperită apărarea 
adversă. Rezultatele acestei tac
tici : în opt etape Chimia a în-

Tlmă- 
și in 

Victo- 
termi-

B. STOICIU si V. LAZAR
corespondenți

Situația în fruntea clasamentului seriei a VIII-a :
L

i

Chimia Făgăraș 
Chimica Umăveni
Oltul SL Gheorghe

15
15
15

12 1 2 35-11
9 2 4 36-14
7 8 2 27—17

25
20
20

IA ORIZONT, RETURUL...
De miercuri, fotbaliștii de la 

Farul s-au deplasat Ia Poiana 
Brașov, unde tși vor continua 
pregătirile pînă la 31 Ianuarie. 
Antrenorii Cosmoc și Comănită 
au la dispoziție următorul lot: 
17pi. Ștefinescu. Stancu (venit 
de la Cooperatorul Urziceni), 
Piesa, Stoica, Ttlvescu, Măreț, 
Melenco, Dumbravă, Antonescu, 
Koszka, Badea, Nichiii (Medi
cina Cluj), Saru, Ologu, Iancu, 
Biliboaci, Tufan, Kallo și Co- 
jocaru. Au primit dezlegări 
Manciu, Georgescu și Zamfir.

meciuri de verificare pe alte me
leaguri ale țării, mai puțin bîn- 
tuite de ger și anume la Ora
dea, Arad și, eventual, la Timi
șoara. La ora actuală, lotul for
mației este alcătuit din 18 ju
cători, dintre care doi juniori.

CHIMIA SUCEAVA
Antrenorul fotbaliștilor suce

veni din divizia B (seria I), 
V, Neagu, ne-a relatat lapidar 
preocupările actuale ale echi
pei Chimia. Antrenamentele 
din perioada etapei I de pre
gătire au scopul de a dezvolta 
rezistența șt forța jucătorilor. 
Deși terenul este acoperit cu 
zăpadă, iar mercurul termome- 
trului coboară adesea la 15—18 
grade, top jucătorii lucrează in 
aer liber. Intensitatea antrena
mentelor este încd redusă, ie
șim insd zihtic pe teren pentru 
o lecție de 60—80 de minute”.

La șfirșttul lunii. Chimia Su
ceava ir.tentiooează să susțină

UNIREA DRAGĂȘANI
Noua promovată în divizia C 

(seria a IV-a) a pășit cu stîngul 
în competiție, terminînd turul 
pe ultimul loc. Pentru justifi
carea acestei comportări slabe, 
ne spunea tov. I. Denghe] din 
secția de fotbal a asociației Uni
rea, s-ar găsi și ceva explicații 
(indisponibilitatea portarului ti
tular, Vătășescu, pe timp de 5 
etape, îmbolnăvirea antrenoru
lui la mijlocul campionatului, 
fragilitatea echipei etc.), dar a- 
cestea nu mai au importantă. 
Problema care se pune acum 
este ce se va întîmpla în retur. 
Actualul conducător tehnic al 
echipei, instructorul V. Găbrie, 
a început pregătirile în urmă cu 
două săptămîni și are la dispo
ziție un lot de 17 jucători, din
tre care 7 sînt elevi, deci tineri 
sub 20 de ani. La cele patru an
trenamente săptămînale partici
pă toți jucătorii.

Pentru returul 
se pare că vor fi 
jucătorii care au

VI- 
an- 
ia-

tur (dintre care 16 sînt local
nici). în etapa a doua a pregă
tirilor sînt prevăzute o serie de 
meciuri de verificare. Deocam
dată — ne-a relatat tov. Den- 
ghel — am perfectat jocuri de 
antrenament cu C.I.L. și Chi
mia din Rm. Vîlcea. (T. R.)

PETROLUL VIDELE
Fotbaliștii de la Petrolul 

dele (divizia C) și-au reluat 
trenamentele in ziua de 6 
nuarie.

Pentru prima etapă a progra
mului de pregătire, antrenorul 
Constantin Rugiubei și-a propus 
să asigure jucătorilor o bună 
pregătire fizică, factor deficitar 
în prima jumătate de campio
nat.

La lecțiile de antrenament, 
care au loc pe stadionul Petro
lul, participă, printre alții, ju
cătorii Bîrlă, Ducuță, Minei, 
Columban I, Columban II, 
Zamfir.' Este posibilă include
rea în lotul echipei a jucători
lor Onete, Coman și Constantin. 
Conducerea secției de fotbal a- 
nalizează posibilitatea perfectă
rii unor meciuri de verificare 
cu Comerțul Alexandria și Chi
mia —

9

campionatului 
folosiți numai 
activat și în

Tr. Măgurele.
VIOREL NICOLESCU 

IOAN BARBU 
elevi la Liceul Videle

în , 
o 

scurtă perioadă în care s-au 
efectuat transferări de jucă
tori. Dintre cele mai importan
te semnalăm cîteva: Ana Ne- 
metz (Universitatea Timișoara) 
și Rodica Viciu (I.E.F.S. Bucu
rești), ambele la Constructorul 
Timișoara; Elisabeta Simo (Li
ceul nr. 4 Timișoara), șl Emilia 
Neghină (Rulmentul Brașov), 
ambele la Universitatea Timi
șoara ; Elena Cazacu (Univer
sitatea București) și Ileana 
Georgescu (Confecția București), 
ambele la Progresul București; 
Aurelia Szbkd (Universitatea 
București), la Voința București; 
Virgil Tale (Universitatea Bucu
rești), la Voința București ; An
ton Mircea (A.S.A. Tg. Mureș), 
la Universitatea București; 
Dumitru Traian (Steaua), la Di
namo București.

După cum am anunțat, 
luna decembrie a existat

Prim* parte a întrecerilor 
dotate cu „Cupa Progresul” la 
handbal feminin a luat sflrșlt. 
în ultima etapă, lntr-un joc 
derbi s-au întîlnit formațiile 
Rapid și Confecfia. Desfășurfnd 
un joc în viteză și fructificînd 
mai multe situații, îndeosebi pe 
contraatac, rapidlstele au termi
nat învingătoare cu scorul de 
15—8 (9—3). Principalele reali
zatoare au fost Ana Stark-Stă- 
nișel de la Rapid șl Papa de 
la Confecția, care au înscris 
cîte 4 goluri. întîlnirea Intre 
Universitatea șl I.E.F.S. a re
venit primei formații cu scorul 
de 23—12 (11—5). Tînăra echipă 
a Șc. sp. nr. 2 nu a putut face 
față experimentatelor jucătoare 
de la Progresul cedînd cu sco
rul de 26—15 (11—8). După cinci 
etape clasamentul „Cupei Pro
gresul" are următoarea configu
rație : Rapid 9 p, Progresul 8, 
Universitatea 5, I.E.F.S. 4, Con
fecția 2, Șc. sp. nr. 2 0 p. (GH. 
DINU — corespondent).

na

(Urftiare *■ pig. 1)
te aprtoe că ort* fiî la ruă 
d« aamăral sxWrsșztov sfat 
cig-e^ts. ia mod c-pcaxzct, 
U dxfemze cctszitdțs spcrtzre 
de T'.asâ. Arara. p-ceexrai c«- 
rieză tetre X fi H k sahe. Ce 
e dete^ezuct tetastă vr.scd 
șeide-v, soeatiă pse-ăe-e « •- 
aor pazzțss cîititcte T Dta fS<S 
pteă ocvn fa «porta! szeszers^ 
tar aaaăral echipelor de per
formanță * cras ras de tras ori 
fa tzsp ce baza asatericiă e ră
mas aproape eceeași. Stadioa- 
nele, tereăssriie, sălile sfat •- 
ra’a tssaas solicttcte n puse 
U dispoziția fa primai riad 
sporfsrslo- de pe-fc-menți. Sțr-e 
prtpdrirez și participaree aces
tor» la eratpetiție sfat diri.-ata 
și aMjoriratoa fondurilor care, 
intr-adevăr, stat astăzi mai 
mari ca oriefad. Tot atit de 
adevărat este, Inst 
ei nu pef.e tot baza 
chiar ta condițiile 
unui namdr foarte
sportivi de performanți, nu este 
folosită la maximum pentru 
împrietenirea studenților cu 
mijccrea, eu exercițiul fizic (U- 
niversttatșa București, Institu
tul Politehnic din Cluj, Agro
nomia Iași, I.MT. ți Institutul 
Pedagogic din Tg. Mureș ș.a.) 

Iată cum, din condiții obiec
tive dar și subiective baza ma
teriali nu asiguri întregului 
tineret studențesc posibilitatea 
de a practica sporturile prefe
rate.

De la adoptarea Legii cu 
privire la dezvoltarea activită
ții de educație fizică și sport 
prin care organizarea sportului 
de masă a fost încredințată 
Uniunii Tineretului Comunist 
se simte o substanțială îmbună
tățire în acțiunea de convingere 
și de atragere a tineretului stu
dențesc pe terenurile de sport. 
Dar, rămtn atit de multe de 
făcut!

și faptul 
materială, 
existenței 
mare de

ETAPA a IV-a 
TN .CUPA DE IARNA*

Rezultate înregistrate — mas
culin : Bere Grlvița — Metalul 
17—14 ; Firul alb — Informația 
23—17 ; Rapid — Electr* 26—19 ; 
Spartac — Unirea 28—16 ; fe
minin : I.S.E.M. — F.R.B. 14—3 ; 
Constructorul — Electromagne
tica 18—5 ; Spartac — FL roșie 
6—0 (neprezentare).

„CUPA SIBIULUI*
în sala Armata din localitate 

au început întrecerile dotate cu 
„Cupa Sibiului”. Iată cîteva re
zultate înregistrate t feminin — 
Șc. sp. — C.S.M. Sibiu II 26—6 
(13—3) ; C.S.M. Sibiu I — Șc. 
sp. 17—10 (8—4) ; masculin — 
Textila Cisnâdle — A.S.A. Sibiu 
17_5 (6—9); Metalul Copșa
Mică — Șc. sp. 21—15 (9—6). în
trecerile vor continua săptămî- 
nal pină la 16 februarie. (I. IO
NESCU — coresp. principal).

ata Ov. t= p-Q>~i <adt 
Se - ersa-J • per tx- 

reale Se tsbenare 
a caf Ptfa eu pregătirea 
ren—- regi -ies ea unor per- t_—. i~~r sporaie.

— Mw eovrtaa că cele doW 
perevpărt po* coexista. P-i-xa 
datorie • tiaCrvita erta «ă 
iarețe. șs sd facă acest lacra 
cit «soi btaa. Dspă cptnva «e*. 
el poate, ta ptnM, să practice 
ș> șpot—’ de perfomessță. Se 
pn ta fiacație do*4 proble- 
me: tzmpul șs efortul. Vo-bind 
despre timp, cred ci este o 
chcstsssne ă* orpaaiaere. N-ara 
si c—.tntesc doar «remplal a- 
eelor studenți care tși pierd 
ore întregi prin twuri sau ca
fenea. Mi glndesc, dimpotrivt, 
la alți studenți cart, in afara 
ftadialsi, dăruiesc unor lău
dabile pasiuni — muzică, pictu
ri, poezie — poate chiar mai 
multe c-e decit cele de care 
ere nevoie un sportiv. A doua 
problemă — efortul, iau mai 
bine spus, recuperarea. Există 
astăzi atttea și ttitea mijloace 
tehnice, științifice de recupe
rare rapidă după efort tnctt, 
după părerea mea, chestiunea 
este integral rezolvată.

Studiul aprofundat și marea 
performanți! Da, stnt posi
bile I Dar, după cum se știe, 
nu e un lucru foarte ușor. 
Izbutesc numai 
resc eu adevărat 
pasiune
ambele planuri.

dențesc este nesatisfăcătoare, 
foarte departe chiar de cerin
țele actuale. Teoretic, circa 
6000 dintre studenți practică 
sport»! de performanți, dar 80 
î« ruta nu prezintă, de fapt, 
perspectiva unor valori in a- 
nzstă direcție. De aceea, ca să 
«« dau deci* un singur exem
plu, dintre studenții de la 
asmrUe de zi numai două fete 
IMihaela Penes Si Ileana Drîm- 
bă) au făcut parte din echipa 
olimpici a României la J.O. de 
la Ciudad de Mexico și nici a- 
ceste două sportive nu sînt, de 
fapt, produse 
dențesc.

ale sportului stu-

reținut că in ulti- 
numârul sportlvl-

pentru

cei care do- 
și muncesc cu 
afirmare pe

— Revenind Ia discuția 
despre valoarea generală a 
sportului universitar de 
performanță, care slnt a- 
precierile șl punctele dv. 
de vedere ?

— Prin structură și ce
rințe, sportul universitar 
are un caracter unitar, !n- 
cepind cu exercițiul fizic, 
continuind cu activitățile 
de masă șl încheind cu 
performanța șl marea per
formanță, 
pe un alt 
al valorii

Intrăm, deci, 
teren — acela 
actuale a spor-

— Prezența unui mare nu
măr de echipe studențești în 
campionatele naționale, pozi
țiile fruntașe ale unora din a- 
ceste echipe marchează, evi
dent, un progres. N-am să in
sist tn enumerarea succeselor, 
cele mai multe de altfel bine
cunoscute iubitorilor de sport 
din țara noastră. Cred că, în 
schimb, e mai btne și mai util 
ca la acest examen al since
rității să se arate că valoarea 
sportului de performanță stu-

tarea unui Institut sau a altuia 
în diferite competiții.

Aceasta este o rezultantă a 
însăți concepției, după părerea 
mea eronată, potrivit căreia 
sportul studențesc — tn ideea 
organizării cluburilor univer
sitare — nu constituie decit o 
etapă intermediară în ascen
siunea spre marea performan
ță, ci vîrsta studenției nu 
poate asigura rezultate de va
loare europeană și 
Mai sînt, de 
cordanțe de 
lari care nu 
te

mondială, 
asemenea, necon- 
organizare, core- 

țin seamă de toa- 
existente.

— Am 
mii ani 
lor de performanță a cres
cut de trei ori, că baza 
materială ca și fondurile 
necesare pregătirii și par
ticipării la competiții le-au 
fost puse la dispoziție cu 
prioritate. Cum se explică, 
atunci, locul tacă modest 
pe care-1 ocupă sportul 
universitar in sportul de 
performanță din țara noas
tră T

— Dintre numeroasele cauze, 
prima se referi, după părerea 
mea, la slabul nivel de pregă
tire fizică și motrice a studen
ților. Rezultă că pe filiera fa- 
milie-școală generală-liceu se 
face încă foarte puțin pentru 
educația fizică a tineretului. 
Creșterea numărului sportivilor 
de performanță de care amin
team este în mare măsură ar
tificială. Se tinde spre valori 
medii sau submedii prin care 
să se realizeze doar reprezen-

Tineretul ttudonțesc 
în săli și pe stadioane...
Dintre numeroasele activi

tăți aportive organizate 
ultimii ani pentru U 
amintim cîteva :
• Campionatele 

tare — c— 
ploare care, ta etapele 
masă, 
număr 
dente.
• „Cupa anilor I”, I 

cere tradițională care 
bucură de mult Interes 
toate Institutele.
• „Cupa primăverii”.
• Crosul tineretului.
• Competiții tradiționale : 

„Cupa Carol Davila", „Ziua 
Institutului" ș.a.

Și acum cîteva puncte din 
agenda bogată a noului an :

competiții de

.13 in 
studenți 

unlversi- 
»m- 

de 
mareangrenează un 

de studenți și stu-

tatre- 
ae 

i In

condițiile
— înțelegem ș! apreciem 

dorința dv. de a insista 
mai mult asupra nereuși
telor din sportul universi
tar. Este, de fapt, singura 
cale de a consolida suc
cesele obținute pină acum 

ne-am 
de-

și asupra cărora 
oprit poate mal puțin 
cit ar II trebuit.

— Nu este vorba numai 
dorința tuturor celor care 
crează in acest domeniu de a 
descoperi și de a arăta deschis 
deficiențele existente ci, în a- 
celași timp, de o dorință și 
mai puternică de a găsi solu
țiile cele mai bune pentru ca 
sportul universitar să progre
seze necontenit. Multe din a- 
ceste soluții au fost chiar puse 
în practică și sînt toate moti
vele să se aștepte rezultate 
bune și foarte bune, atît in ac
tivitatea sportivă de masă a 
studenților cit și în sportul u- 
niversitar de performanță.

de 
lu-

• „Cupa U.A.S.R."
c. "_ :
tiția angrenează mii 
denți și studente).
• Tabără de alpinism pen

tru 3 000 de studenți, In pe
rioada vacanței de Iarnă.
• „Cupa primăverii” prin 

corespondentă, la atletism, tn 
iulie, urmată de excursii in 
Delta Dunării și la Costinești.
• Concursurile de orientare 

turistică pentru toate Institu
tele, cu finală pe țară,
• „Cupa U.A.S.R.” la judo.
Dar, activitățile și competi

țiile sportive rezervate tine
retului studențesc slnt acum 
mult mat multe pe plan cen
tral ți lor Ii se adaugă, de
sigur. multiplele acțiuni spor
tive organizate la nivelul di
feritelor centre universitare.

• „Cupa U.A.S.R." Ia schi, 
cu finala la Predeal (compe- 

de stu-



la Toulon după o călă- 
extrem 
nevoiți 
direct

de obositoare, 
să meargă la 

de la aeroport 
întîrziat din a- 

șu-

valoroasei for- 
în campionat, 
doua partidă, 
unei selecțio- 

francez

DUPĂ MECIUL DE LA WEMBLEY
„GUARDIAN": Echipa Angliei
nu a fost suficient de incisivi
Apărarea României a jucat bine.

„DAILY EXPRESS": Românilor
li s-a refuzat o evidentă lovitură

de la 11 m.

Agenția REUTER: Prestigiul 
Angliei, deținătoare a titlului 
mondial, a fost din nou știrbit I

LONDRA, 16 — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: Amărăciunea și 
decepția predomină în co
mentariile rubricilor sportive 
din presa britanică de as
tăzi, după întîlnirea de fot
bal în care echipa Angliei, pe 
teren propriu, nu a reușit să 
obțină decît un rezultat de 
egalitate cu formația Româ
niei. „Aseară — scrie ziarul 
«GUARDIAN» — Anglia tre
buia să fi 
confortabil 
repriză. Au 
ocazii, care 
putut vedea 
mul timp, au fost irosite din 
cauza lipsei de finalizare. De 
fapt, echipa Angliei nu a fost 
suficient de incisivă". Despre 
jocul echipei României, ace
lași ziar scrie, printre altele i 
„Apărarea română a jucat 
bine, cu deosebire Boc ; la 
mijlocul terenului. Dinu 
fost un bun creator".

Comentatorul sportiv- al 
ziarului .DAILY TELE
GRAPH" scrie la rîndul său : 
„Mă îndoiesc că Anglia ar fi 
meritat să cîștige după ce a 
oferit una din cele mai sla
be evoluții ale sale pe Wem
bley. Englezii au jucat fără 
inspirație, fără imaginație și 
fără înțelegere între ei".

..DAILY EXPRESS" scrie 
printre altele : „Cei care ar
gumentează că echipa Româ
niei a supraviețuit datorită 
unui penalty îndoielnic

ciștigat în mod 
încă din prima 
existat trei bune 
insă așa cum s-a 
frecvent în ulti-

trebui »ă-și amintească ci 
românilor li g-a refuzat o e- 
videntă lovitură de la 11 m 
atunci cînd Dumitrache a fost 
trintit pe la spate de Hun
ter".

Comentatorul ziarului 
„TIMES" exprimă păreri 
bune despre jocul echipei ro
mâne, arătînd, printre al
tele : „Este cert că românii 
au fost tehnicieni subtili în 
jucarea balonului pe Jos. Jo
cul lor s-a bazat, de aseme
nea, pe metodele moderne ale 
apărării în adincime combi
nate cu contraatacuri rapide. 
In această privință, jocul in
teligent făcut la mijlocul te
renului de Anca, Dinu și 
Nunweiller este indiscutabil. 
La înaintare, Dembrovschi și 
Dumitrache, care l-a derutat 
frecvent pe Jackie Charlton 
cu Jocul său de picioare, 
și-au arătat amindoi trăsătu
rile lor strălucite". Referin- 
du-se ia cîteva faze din meci, 
același comentator scrie: 
„Dacă românii au fost mai 
mult decît norocoși în stăvi
lirea atacului englez, in spe
cial Ia începutul jocului cînd 
Deleanu a respins de pe li
nia porții un șut al lui Ball, 
oaspeții puteau totuși, tot a- 
tit de bine, să concretizeze 
șutul superb al lui Dinu, care 
a fulgerat bara dreaptă a 
porții 
ci te va 
aspru

ears ai |i-a adus • mar» contri
buție, muncind eu mult folot".

Un amplu comentariu a redac
tat corespondentul sportiv al a- 
gențlel REUTER din Londra. 
„Prestigiul Angliei, ea deținătoare 
a titlului mondial a fost din nou 
știrbit", m acri» la Începutul co
mentariului. Apoi se criticâ ata
cul echipei engleze, care din nou 
a demonstrat o mar» lipsă de 
finalizare. „A trebuit de multe 
ori ca Bobby Charlton să ini
țieze atacuri disperate pentru a 
da o doză de infuzie cvintetului 
ofensiv", se subliniază In acest 
comentariu. Analizind jocul fot
baliștilor români, cronicarul en
glez !1 elogiază pe Gornea, pe 
care-1 apreciază câ a fost un por
tar tn mare formă, și pe Dinu. 
„Rarele, tasă periculoasele, șuturi 
trase pe poartă de englezi au 
fost stopate magistral de Gor
nea", se scrie ta textul comenta
riului. în încheiere se aratâ câ 
la scorul de 1—1, echipa Româ
niei s-a retrăi tn apărare și 
știut să paseze mingea pentru 
distruge atacurile gazdelor.

a

lui Banks numai cu 
clipe înainte de acel 
penalty’.

*

Comentatorii sportivi al diferi
telor agenții International» de 
presă, subliniază pe larg fru
moasa evoluție a fotbaliștilor ro
mâni.

Agenția FRANCE PRES SE no
tează : „Ținută ta șah acum o 
lună pe teren propriu de către 
echipa Bulgariei, selecționata An
gliei nu a putut obține dectt meci 
nul in compania echipei Româ
niei". Comentind jocul fotbaliști
lor români, cronicarul A.F.P. evi
dențiază contraatacurile pericu
loase „...care au produs panică ta 
careul lui Banks".

In comentariul corespondentului 
agenției U.P.I. se scrie : „Rezul
tatul este excepțional pentru fot
baliștii români, care au susținut 
primul lor meci pe Wembley in 
compania Angliei". în continuare, 
cronicarul subliniază că atacul 
echipei engleze nu a făcut un joc 
bun. dînd dovadă de ineficaci
tate. Relevind mai mulți jucători, 
în comentariu este remarcat Lu- 
cescu, „căpitanul unei echipe

Atacantul englez John Rad
ford într-un duel aerian cu 
portarul reprezentativei noas
tre. Gornea a sărit oportun și 
a boxat balonul tn spatele 

porții
Telefoto i A.P.-AGERPRES

50 DE SECUNDE? DE CE NU
înotătorilor sprinterideclară MIKE WENDEN, noul rege al

Mike Wenden, noul rege al 
sprintului mondial, face prono
sticuri. Cu aceeași nonșalanță și 
îndrăzneală cu care în urmă cu 
trei luni, la Ciudad de Mexico, 
îngenunchia întreaga floare a 
crauliștilor americani, obținînd 
două succese spectaculoase în 
cele mai rapide curse olimpice.

Prezent la startul unui con
curs demonstrativ desfășurat re
cent la Marsilia, unde în urmă 
cu 22 de ani vestitul Alex Jany 
stabilea primul său record mon
dial la „sută“, noua stea a îno-

tătorilor australieni a declarat 
reprezentanților presei că ac
tuala tabelă a recordurilor mon
diale este încă departe de a ex
prima chiar și actualele posibi
lități ale tinerilor sportivi.

„Cele 
distanța 
Wenden 
astăzi o 
convins 
limpice 
Sydney,
realiza un timp în jurul a 51 de 
secunde. Chiar și în piscina Al-

50 de secunde pentru 
de 100 m — spune 

— nu mai reprezintă 
limită intangibilă. Sînt 
că, dacă întrecerile o- 
s-ar fi desfășurat la 
de pildă, aș fi putut

PE DRUMU L CLASIC

berea, în ultimul schimb al șta
fetei de 4 x 100 m liber, am fast 
cronometrat cu 51,4. Nu va tre
ce mult timp și veți nota cu li
tere de-o șchioapă (așa cum s-a 
făcut în urmă cu 41 ani, cînd 
Johnny Weismiiller învingea 
cele 60 de secunde pentru pri
ma oară) pe primul înotător din 
lume care va atinge această fan
tastică limită.

Dacă nu voi fi eu acela, tn 
orice caz, această performanți 
nu va fi la îndemină decît unui 
înotător cu vechi state de ser
viciu. Deocamdată, nu întrevăd 
copiilor minune rezultate sen
zaționale pe această distanți. 
Iar la Miinchen, cine va dori 
să-mi preia coroana, va trebui 
să parcurgă cele două lungimi 
de bazin în mai puțin de 50 de 
secunde.. .-

Aspect de la maratonul bal
canic din 1968, desfășurat pe 
șoseaua de la Marathon la 

Atena.
Foto : R. VILARA

AL MARATONULUI

2218 participant! la 
un concurs de înot

SYDNEY 16. — în cadrul 
.campionatelor de natație ale 
'Noii Galii de sud (Austra
lia), la care au participat 

.2.218 înotători, cel mai bun 
. rezultat a fost obținut de 
Mike Wenden, (53,8 pe 100 m 
liber). La feminin, Denise 
Langford a ciștigat cu 1:03,4.

i

CIOCÎLTEA: 1/2 p. 
ÎN DOUĂ RUNDE

maeștrilor, după 
conduc Kurajlta 

Vesterinen (Fin-

HAGA, 16 (Agerpres). — Au 
început tradiționalele turnee in
ternaționale de șah de la Wijk 
aan Zee (Olanda), la care parti
cipă și șahlstul român Victor 
Ciocîltea.

În grupa 
două runde, 
(Iugoslavia),
landa) și Honfi (Ungaria) cu 
cite 2 puncte, urmați de Ciocîl
tea (România), Kramer (Olan
da), Scholl (Olanda) — l‘/s 
puncte etc. In prima rundă, Cio
cîltea a remizat cu olandezul 
Kortlever, iar în runda a doua 
a obținut o victorie la dețină
toarea titlului mondial feminin, 
șahlsta sovietică Nona Gaprin- 
dașvili.

în grupa marilor maeștri, pe 
primele locuri se află Olafson 
(Islanda) și Botvinnik (URSS) 
cu cîte 2 puncte.

ADRIAN PAULEN Șl ARTUR TAKACS AU VIZITAT LA ATENA 
LOCUL DE DESFĂȘURARE AL „EUROPENELOR" DE ATLETISM

Două personalități marcante din atletismul internațional 
au vizitat, recent. Grecia pentru a urmări pregătirile ce se 
fac la Atena in șederea campionatelor europene din luna 
septembrie. Este 
tetului european 
aceluiași for.

vorba de Adrian Paulen, președintele Comi- 
din LA A F. și Artur Takacs, secretar al

lor. pregăti-După părerea 
rile decurg în cele tnai bune 
condițiuni. Noul stadion, Ka- 
raiskakis, construit acum 
cîțiva ani și avînd o capa
citate de 40 000 locuri va a- 
sigura o foarte bună desfă
șurare a întrecerilor. Pista de 
tartan va contribui, desigur, 
la obținerea unor rezultate 
remarcabile. Cei doi specia
liști sînt de părere că, la 
viitoarele campionate, se va 
da o luptă extrem de pasio
nantă la aproape toate pro
bele. Sînt așteptate numeroa
se recorduri europene și 
chiar mondiale.

Cei doi oaspeți au vizitat 
locurile de cazare ale par-

tîcipanților arătîndu-se foar
te mulțumiți de condițiile 
pe care le vor avea'sportivii. 
De asemenea, ei au primit 
depline asigurări din partea 
organizatorilor că terenurile 
de antrenament vor fi sufi
ciente și foarte bine amena
jate. Pentru ziariști, crainici 
de radio și televiziune vor 
fi asigurate cele mai bune 
condiții de muncă.

Și în fine, încă o noutate 
interesantă. Proba de mara
ton se va desfășura pe ace- 
laș traseu, de la Marathon la 
Atena, pe care a alergat în 
anul 490 f.e.n. soldatul Phi-

ÎNDÎRJITE sferturi de finală 
In „open UL DE LA SYDNEY

In sferturile de finală ale tur
neului de tenis „open” de la 
Sydney s-au întîlnit australienii 
Ken Rosewall și Roy Emerson. 
Victoria a revenit lui Rosewall 
cu 18—16, 3—6, 6—1, 6—2. In
tr-un alt meci, australianul 
Tony Roche l-a întrecut cu 4—6, 
6—1, 6—2, 3—6, 6—1 pe spanio
lul Andrea Glmeno.

In sferturile de finală ale 
probei feminine, Billie Jean 
King a dispus cu 6—3, 6—2 de 
Juddy Tegart, Kerry Melville a 
ciștigat cu 5—7, 6—4, 8—6 la 
Ann Haydon-Jones, iar Marga
ret Smith-Court a învins-o cu 
8—1, 8—1 pe Lesley Bowrey.
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21 septembrie, 
se vor încheia 
probă. De pe acum, această 
întrecere a 
mare fond, 
greci cu un
Se prevede 
celor peste 
în această zi care marchează 
începutul toamnei, se va for
ma de o parte și de alta a 
traseului un lanț nesfîrșit ae 
spectatori.

alergătorilor de 
este așteptată de 
interes deosebit, 
că pe parcursul 
42 de kilometri,

ÎN CUPA ORAȘELOR 
TÎRGURI

Nu de mult, una din echi
pele fruntașe ale rugbyului 
românesc, Grivița Roșie, a 
întreprins un turneu amical 
în Franța, obținînd — ca și 
Steaua, într-un turneu simi
lar — rezultate remarcabile.

Trebuie arătat că. deși pri
mul rezultat le-a fost defa
vorabil (R. C. Toulon — Gri
vița Roșie 12—8), grivițenii 
au lăsat o impresie deosebit 
de favorabilă. Ei mai dispun 
șl de circumstanțe atenuante 
în privința scorului final: au 
sosit - - -
torie 
fiind 
teren 
(meciul a și 
cest motiv...). Irlmescu, 
ter cu renume și în Franța 
acum, a resimțit cel mai mult 
oboseala, precizia lui în exe
cutarea loviturilor de picior 
fiind sub valoarea normală 
(a ratat trei ocazii bune). Jo
cul a fost însă deosebit de 
aplaudat și a prilejuit o 
bucurie paradoxală — aceea 
a suporterilor echipei fran
ceze în fața eficacității dove
dite de Demian la tușe. In
tr-adevăr, Demian, care joa
că la Toulon, reprezintă un 
atu major ai 
mâții locale

Cea de a 
în compania 
nate a Litoralului 
(cuprinzînd 10 jucători de la 
Toulon și 5 de la Nice), le-a 
prilejuit rugbyștilor români 
nu numai o frumoasă victo
rie, dar și cucerirea publi
cului local (22—17 în favoa
rea Griviței Roșii). Cele cinci 
încercări înscrise au fost în
delung aplaudate de compe
tentul public francez. Odih
na de cîteva zile, dar mai 
ales buna organizare a jocu
lui, le-a permis grivițenilor 
să domine partida net și per
manent, mult mai mult decît

rt arată scorul. Da altfel, pre
sa franceză n-a precupețit?j 
laudele, nu atît pentru vie-*; 
torie, cît pentru maniera îrA, 
care a fost obținută — după'’ 
părerea specialiștilor — prin!’’ 
practicarea unui rugby com-^ 
plet și spectaculos. 3

Al treilea și ultimul meci 3 
(turneul s-a încheiat mai de-jl 
vreme, cea de a patra parti-ț 
dă neputînd avea . loc dirt ] 
cauza condițiilor atmosfericei 
defavorabile) a constituit unS 
adevărat festival al puncte-® 
lor (Grivița Roșie — Selec-v 
ționata Litoralului 42—22 !).* 
O oarecare relaxare, precum’ 
și preocuparea aproape ex-ii 
clusivă pentru atac a bucu-A. 
reștenilor, a permis echipei: 
adverse să înscrie mult mai 
multe puncte decît ar fi gîn-’, 
dit... în schimb, numerosul 
public a fost îneîntat, jo
cul fiind extrem de spec
taculos, de agreabil.

După cum ne-a declarat an
trenorul Griviței Roșii, ma
estrul emerit al sportului 
Gheorghe Pîrcălăbescu, cei 
mai buni oameni din turneu 
au fost Țibuleac (extrem de 
constant și de eficace pe pos
tul de fundaș), Irimescu, 
Dinu, Miclescu, • Mircea Rusu 
și Wussek,

în ansamblu, turneul a 
fost deosebit de util și ase
menea suite de jocuri, în 
special în compania echipelor 
valoroase, constituie un o- 
biectiv spre care atît clubu
rile, 
bui 
mai 
din
trem de frumos, de iute, de 
însuflețit, liniile de treisfer- 
turi dovedind o clasă ridica
tă. De la astfel de jucători 
rugbyștii români au încă des
tul de învățat...

cît și 
să-și 
mult 

Sudul

federația ar tre- 
îndrepte" încă și 
atenția. Rugbyul 
Franței este ex

FLOP Pînă și fetele exersează stilul Fosbury. O 
tînără atletă vest-germană sare cu succes — 
In acest stil — 1,4b m. In fotografie se poate 

observa salteaua de burete.

argu- 
că a- 
săritură 

fatală, 
mo

VA FI PROSCRIS?
L-ați văzut, și desigur, 

l-ați admirat, pentru inedi
tul și curajosul său stil cu 
care trecea atît de ușor (!) 
ștacheta înălțată ra peste dci 
metri. Intr-adevăr, pe Dick 
Fosbury, campionul olimpic la 
săritura în înălțime l-au ur
mărit — după aprecieri> a- 
proximative — circa 600 de 
milioane de telespectatori în 
timpul Olimpiadei din Me
xic.

Un ziar de specialitate din 
S.U.A. scria că „Fosbury- 
fiop" (cum a fost denumită 
săritura ingeniosului Dick) a 
constituit pentru mulți tineri 
o invitație la fantezie și în
drăzneală. Fosbury a făcut, 
cu acrobatica sa săritură, o

adevărată propagandă pentru 
măiestrie, indeminare și, in 
primul rînd, pentru atletism. 
Săritura sa a fost denumită 
de unii tineri „cosmică", iar 
în California s-a îrlființat re
cent un - club : „Astronauții 
— Fosbury",

Pe de altă parte, după pă
rerea unor părinți și a unor 
medici, noul stil lansat de 
fantezistul atlet a st’.ruit o 
adevărată îngrijorare. Dick 
primește zilnic sute de scri
sori din partea unor părinți 
care-și văd copiii în pericol 
de cînd încearcă acest stil. 
Ba mai multi unii medici 
s-au adresat inventatorului" 
cu următodrete cuvinte 
„Stop the flop" („Opriți

PE AGENDA LUPTELOR
Campionatele europene 

de „libere"
Ediția din acest an a cam

pionatelor europene de lupte 
libere, seniori, se va desfă
șură la Sofia in zilele de 
19—21 septembrie.

Primul turneu internațional 
al anului

Incepînd de azi și pînă du
minică se dispută la Tbilisi 
primul turneu internațional 
de lupte libere al anului, la 
care participă sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iran, R. P Mop- 
golă, România și U.R.S.S.

Federația română de lupte 
a trimis la întrecerile de la 
Tbilisi patru sportivi: N. 
Cristea (cat. 57 kg — după 
noile categorii de greutate), 
V. Iorga (cat 82 kg), Fr. 
Boia (cat. 90 kg) și I. Mar
ton (cat. 100. kg).

,,flop-ul“) 
mentind 
ceastă 
poate fi
deoarece în 

meniul căderii coloana verte
brală și craniul sînt expuse 
celor mai mari șocuri. Unele 
scrisori il amenință chiar cu... 
moartea, in cazul cînd va mai 
sări în acest fel...

Ce răspunde la toate aces
te critici campionul olimpic ?

„Acesta este stilul viitoru
lui. Ce pot să mai spun ? Cel 
mult să dau un sfat tinerilor 
săritori : să învețe acest Stil 
din cea 
pînă la 
vățarea 
este cu 
cit cea 
te. Cri 
tehnicii 
rată de

Celor
Iul meu pot să le spun doar 
atît : săritura este periculoa
să numai atunci cînd nu se 
iau anumite măsuri de pro
tecție. Salteaua de buret din 
„groapă" este absolut indis
pensabilă la săriturile efec
tuate în acest fel. în fond, 
dacă se cheltuiesc sume fa
buloase în alte scopuri, de 
ce nu s-ar găsi și niște bani 
pentru asigurarea fizică a 
atleților ? (I.O.).

mai fragedă tinerețe, 
cel mult 14 ani. în- 
tehnicii acestui știi 

mult mai dificilă de- 
a săriturilor obișnui- 
însușire perfectă a 
săriturii are o du
ce! puțin 4—6 ani I 
care nu acceptă sti-

Dinamo București 
la „Cupa Klippan"

Formația de greco-romane 
clubului bucureștean Dina

mo va participa la sfîrșitul 
săptămînii viitoare la tradi
ționalul turneu internațional 
din Suedia, „Cupa Klippan".

a

js gtotefitial pe guta
• în prezența a peste 

55 000 de spectatori, la New
castle, în meci retur din ce
drul optimilor de finală ale 
„Cupei orașelor tîrguri", 
Newcastle United a dispus de 
Real Saragossa cu 2—1 (2—1). 
Au marcat i Robson (min. 2), 
Gibb (min. 28) și respectiv 
Martin (min. 41). Newcastle 
s-a calificat pentru sferturi
le de finală.

• La Amsterdam, în ca
drul aceleiași competiții, s-au 
întîlnit în primul lor joc 
D.W.S. Amsterdam și Glas
gow Rangers. Fotbaliștii sco
țieni au cîștigat cu 2—0

Pf GHEAJA Șl

Pf 7AMIW

il—0). Au 
(min. 38) și 
53).

înscris Johnston 
Henderson (min.

C.O.T., la Edin-
Hiber-

SV. B. ALBION —JOC EGAL 
ÎN CUPA CUFELOR

• Tot în 
burg, echipa locală 
nian a dispus cu 2—1 (1—0) 
de S. V. Hamburg, care 
tuși s-a calificat pentru 
rul următor.

HEXAGONALUL 
DE LA SANTIAGO

to- 
tu-

în cadrul .Cupei Cupelor" 
(turul III, meci tur). Athle
tic Dunfermline a terminația 
egalitate, 0—0, cu West 
Bromwich Albion.

ZURICH. La Chaux de Fonda 
(Elveția) s-a disputat primul 
meci dintre echipa Chaux de 
Fonds și formația austriacă 
Klagenfurt, contînd pentru tu
rul III al C.C.E. la hochei pe 
gheață. Victoria a revenit oas
peților cu scorul de 5—4 (2—1, 
1—0, 2—3).

Returul se va desfășura la 
23 ianuarie, la Klagenfurt.

★

F1NALA C.C.E. — 
ÎN NOCTURNA

In turneul internațional 
hexagonal de la Santiago de 
Chile s-a disputat partida 
dintre Colo Colo (Santiago de 
Chile) și Dinamo Moscova. 
Cele două echipe au termi- _ 
nat la egalitate : 3—3 (0—1).

După cum se știe, finala 
.Cupei campionilor europeni" 
va avea loc la 28 mai la Ma
drid. Forul spaniol de spe
cialitate a anunțat că meciul 
va fi programat pe stadionul 
„Bernabeu’ în nocturnă. 
Este pentru a doua oară cînd 
finala acestei competiții are 
loc la Madrid.

Proba feminină de cobortre 
din cadrul concursului interna
țional de echi de la Schruni 
Tschaggun» (Austria) a fost cîș- 
tigată de Wiltrud Drexel (Au
stria) în 2:16,76. Pe locurile ur
mătoare : Florence Steurer 
(Fran(a) — 2:18,01 și Annie Fa- 
mose (Franța) — 2:18,70. Olga 
Pali (Austria), una din marile 
favorite, a căzut și a abandonat

După această probă, în „Cupa 
Mondială" conduce Gertrud Gabl 
(Austria) cu 70 p, urmată de 
Wiltrud Drexel și Annie Famose 
cu cîte 61 p.
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