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A FOST RELUAT CAMPIONATUL DE BASCHET

Universitatea Cluj
primei etape din

Din nou la baschet! Gete 
12 divizionare și-au reluat în
trecerea pentru titlul națio
nal pe anul în curs. Progra
mul din Capitală (care ne-a 
oferit posibilitatea de a urmă
ri pe jumătate din competi
toare) cît și partidele progra
mate în provincie, au fost mar
cate de întreceri dirze, tră- 
dînd pofta do Joc a sportivi-

veoere ca-lor. Din punct de 
iitativ, Insă, prea puține sem
ne Încurajatoare .

FESTIVAL RUHRING 
ȘI_ UNIVERSITATEA CLUJ 
A ÎNVINS LA BUCUREȘTI 

PE LEFS. CU 72—« 1
Fără îndoială ră dintre cele 3 

Intîlniri, găzduite ieri dimi
neața de sala FI creasta, cea

performera

ȘERBAN IOAN
înălțimea sărit 2,10 m la

Campionatul Capitalei la atletism
— «șicvrej.
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Savu, intre 3 feroviari, urmărește cu ate 
gine din partida Steaua—Rat.d. ciftipati de 
106—86. ♦ :
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BIATLONIȘTII SENIORI♦

AU CÎSTIGAT SI PROBA
J >

POIANA BRAȘOV. 19 (prin 
telefon de la trimisul nostru 
— Neobișnuit de matinali, se
niorii reprezentativelor de 
biatlon ale României și R. D 
Germane au luat duminică 
startul la ora 8. cind soarele 
de-abia escalada creasta Pos
tăvarului. Ei aveau să se în
treacă în ștafeta de 4 x 75 
km din cadrul întilnirii lor, 
devenită tradițională.

încă de la prima tragere 
(din poziția culcat, de la dis
tanța de 150 m, la baloane) 
s-au ivit și primele emoții 
pentru suporterii echipei noa
stre naționale. Țeposu a lăsat 
nespart un balon și, în conse
cință, a trebuit să parcurgă 
tura de penalizare de 200 m, 
fapt care i-a permis adversa
rului său direct, Jahn, să se 
detașeze și să predea schimbul 
cu un avans 
secunde.

în al 
ia a 
ajungă 
după 
Și . 
liza scopul, dar, la tragerea 
în poziția în picioare, a lăsat 
și el un balon nespart. Deci, 
încă 200 m de parcurs în plus, 
adică un handicap total pen
tru echipa României, de a- 
proape 2 minute. Era greu de 
presupus că biatloniștii noștri 
vor reuși să-și mai ajungă 
adversarii și apoi sâ-i întrea
că. Și totuși...

...Și totuși, Carabela, dato
rită splendidei curse pe care 
a efectuat-o, a refăcut mult, 
mai exact, 26 de secundă din 
handicapul pe care-1 avea fa
ță de adversarul direct, Mais- 
chiner, cu toate că acesta tre-

de circa 40 de

doilea 
pornit 

pe 
prima 

părea că-și

schimb, Cimpo- 
hotărît 

Giinther 
tragere, 

va

sâ-l
i». 
se 

rea-

SpOT- 
ȘERBAN 

debutat 
în 

dimi- 
sala

Maestrul 
tului 
IOAN a 
promițător 
1969. Ieri 
neață, in
Floreasca II, el a 
realizat un nou 
record\ republican 
de sală, sărind la 
înălțime 2,10 m. 
Fotoreporterul S. 
Backsi l-a sur
prins deasupra 
stachetei-record

SEMNIFICAȚIA

l ar fi
-te:~ora. fa aer 

îr*er I *"*» br.—e an
ohăsEt f: -rmătorii doi 
c atr;f ct.iidrr.ța de U 
I ELFA. Mr-riecis
C2JM m) Ccrrsfarria Cer
nim (LSS mk

în rzrsele de gar+ori pe 
xscr u de S3 metri, doar 
_* eenjori au fos: îaenlfau- 
•je zreve-derile regulamer.- 
Utrr referiteare la înălți
mea gardurilor, disar. 
c_nă la primul gard ș: in- 
rie garduri. Cu 6-8 s. Dar. 
Hidk»șar._ (C A.V.) și-a e- 
galat recordul republican 
--a-za: anul trecut în 
sc.-.irab. la juniori, junioa
re și senioare, datorită mo- 
uificării caracteristicilor 
enunțate mai sus. avem 
de-a face de fapt cu probe 
noi. In seriile cărora au 
fost stabilite primele re
corduri republicane. După 
mai 
lări 
fost
rele
59 mg juniori I (Florentin 
Grigore — Constructorul și

muite doborîri și ega- 
succesive, în finale au 
înregistrate următoa- 
cifre-record: 7.4 s la

lfihai Stoica — ȘBA.). 
75 S la 50 mg junioare I 
5. ser.aare (Eler.a Mîrza —

BenUtate de duminică: SE- 
XtORt — se : D. H'dioșa- 
aa (J — rec. egalat, H. Cer- 
nesm T L H. Ilieș-j 7.1 (toți 
de te C_<U.); tnilțime : S. 
Icar IU» — rec. republican, 
M Mnaeds Ml. C. Cernlca 
1« twț- de la C.A.U.): greu
tate : S. Hodos (C.A.U.) 13,72; 
SEXIOARE — Si mg : Ar.ema- 
rte V.-teZos (C.A.U.) 7.9. Va
leria Biduteac (Constr.) 7,9; 
greutate ; Anca Gurfiu (Progr.) 
14.W. Elena Lefter (C.A.U.) 
IX2S: JUNIORI I — 5® mg :
FI. Grigore (Constr.) 7.4 — 
rec. republican, M. Stoica 
(ȘBA.) 7.4 — rec. republi
can. VI. Tona (C.S.Ș.) 7.5. D. 
Horjou (Constr.) 7,5; Înălțime: 
C. Scafeș (Ș.S.A.) 1,90, C. Hor- 
vat (Ș.S.A.) 1.80; greutate
7,357 kg : M. Belțig (Lie. 35) 
1X13; JUNIOARE I 50 mg : 
Elena Mîrza (Ș.S.A.) 7.8 —
rec. republican junioare 1 și 
senioare, Nlculina Manea 
(Ș.S.A.) 7,9. Daniela Ghtță
(Șc. sp. Craiova) 8,0; înălțime: 
Doina Prăzaru (Șc. sp. Cra
iova) 1,57, Elvira Crețu 
(Ș.S.A.) 1,54. Elena Mîrza 1,48; 
greutate: Viorica Brad (Prog.) 
13.28.

Probele de prăjină și triplu 
se dispută azi, de la ora 17, 
tot la Floreasca n.

Ad. IONESCU
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pmia publica 
formală pe tara despre 
conținutul lucrărilor recen
tei plenare a CNEFS care 
— făcînd bilanțul partici-

. pârii, românești' la ultima 
Olimpiadă — și-a asumat înalta res
ponsabilitate de a trasa planurile de 
pregătire în noul ciclu olimpic care 
începe.

Fără îndoială, nu este un lucru 
ușor să fie cuprinse într-o lucrare 
concretă, de, sinteză, idei, prezumpfii, 
calcule, purtînd pregnant la această 
oră amprenta probabilității. Pentru că, 
spre deosebire de alte domenii ale 
vieții, dinamica dezvoltării în timp a 
unui sport sau altul, deși se supune 
unor legi generale obiective, prezin
tă multe caracteristici subiective, dese
ori imprevizibile, sau, în orice caz, 
foarte greu de prevăzut.

Tocmai de aceea documentul-pro- 
gram, expus, discutat și apoi adoptat 
în plenară, va mai suferi — probabil 
— modificări și îmbunătățiri ; de alt- 

fost astfel alcătuit îneît lasă 
permanent porțile ameliorâ- 
care le va necesita confrun- 
viața, cu realitatea. Nimic 

și nici nu poate fi rigid în 
sa, dar maleabilitatea nu-i

o
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Ifel el a 

deschise 
rilor, pe 
tarea cu 
nu este 
structura , __ __ _________
alterează cîtuși de puțin fermitatea de 
principiu.

Noul pătrar olimpic se cere abor
dat cu un optimism lucid, pentru că, 
analizîndu-se obiectiv, ■ - ~!—
concluzia că perioada 
1969—1972 ’
atuuri în 
1968.

Mișcarea
noua Olimpiadă primind, în primul 
rînd, moștenirea de preț a experien
ței. Și dacă ar fi să ne gîndim doar 
la cîțiva dintre tehnicienii noștri cei 
mai de seamă (Radu Huțan, Ion Soter, 
Ion Corneanu, Petre Cișmigiu, Vasile 
Chelaru, Nae Navasart ș.a.) consta
tăm că bagajul lor de cunoștințe s-a 
îmbogățit substanțial, 1
ora actuală un foarte 
măiestrie pedagogică.

Planurile recomandă
stanțială a BAZEI DE _ ____ _ , _
■nd ideea îmbinării cît mai armonioa

se a experienței și elanului. Așadar, 
este de presupus că actualul eșalon de 
valori olimpice recunoscute (multi din
tre laureoții de la Ciudad de Mexico 
cu toate posibilitățile să concureze și 
la Munchen) i se va adăuga „noul 
val' < ’ . ’ '
Școala și universitatea

Icuvîntul cel mai areu îi 
tui paragraf al pfanului, 

m «ii I

I
i
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PRIMUL CONCURS DE TENIS AL ANULUI I
I

O «x>t de tenisuiani fruntași din Capitală vor fi 
remjfi. toceptnd de azi (ora 9), în întrecerile care se 
Ifaai hi Mia Steaua, din Calea Plevnei. Acest prim 
ecemzrs de tenis pe teren acoperit, din actualul sezon, 
se desfășoară In cinstea sărbătorii Unirii.

DE ȘTAFETA

STANCULBCJ

a

UN SPLENDID SLALOM URIAȘ Pf VALE A LUI CARP A
• Vremea s-a înduplecat ® Lrtaa ■ raid pnaopel • O «bseați ce neînțeles

• Upsan care persista

ipoteza 
fie pe
cete 8 
(atltea 
sparge

un avans 
iar la 

intrat 
numai 

în ur-

cuse prir. poi-4 
deplin. Al 
vea să fie 
sionant.

Cei mal 
al echipei 
r.;ei, Gh. 1 
dubleze succes— ăe 
(zînd cișugâse preoa 
cuală de 2C km iz ca 
tilnirii), a pleca: jca cm pas
că*. Dirz. cu frecvență remar
cabilă a pasului, deosebe: de 
calm la trageri. ViJmo# s-a 
apropia: treptat dar s-g _r. de 
adversarul său direct •'C,'- 
ner. La prima tragere. U'oj- 
ner 
de 
a 
în 
15—20
ma adversarului. Dever.use e- 
vident că victoria nu le ma. 
putea scăpa reprezentanților 
României, desigur in 
că Vilmoș nu avea să 
nalizat. Iată că după 
cartușe regulamentare 
se pot trage pentru a 
cele 5 baloane), Vilmoș trăse
se în plin, în timp ce Wagner 
lăsase un balon nespart. Lu
crurile erau pe deplin clari
ficate, pentru că pe reprezen
tantul oaspeților îl aștepta un 
tur de penalizare, fapt care-: 
răpea orice șansă de a-1 ajun
ge pe Vilmoș — plecat înain
tea lui Wagner din poligon. 
Considerăm, de altfel, că nici 
dacă oaspetele 
toate baloanele 
tea fi întrecut, 
realizat de el, 
tuturor celorlalți 
prezenți în Poiana Brașov.

Prin

mai avea doar 
circa 44 m, 

doua Vilmoș 
poligon cu 

de metri

ar fi nimerit 
Vilmoș nu pu- 
dovadă timpul 
mult superior 

biatloniști

victoria ștafetei, sco-

au începutLa Cervinia 
antrenamentele oficiale

Panfuru din nou cel mai bun timpI

s-a ajuns la 
de pregătire 
J > serioasedebeneficiază _  ______

plus față de aceea 1965—

noastră _ sportivă atacă 
’ ’ I. în primul

ei definind la 
ridicat nivel de

o lărgire sub- 
SELECJIE, stipu-
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CERV1N1A, 19 (prin tele
fon). — în noaptea de sîmbă- 
tă spre dufninică a nins din 
nou, fapt cafe a cerut efor
turi sporite organizatorilor și 
a impietat asupra primei se
rii de antrenamente oficiale. 
De altfel, chiar gazdele apro
piatei ediții a campionatelor 
europene au avut de suferit: 
la Cortina D’Ampezzo, unde 
sînt în curs campionatele na
ționale ale Italiei, ultim cri
teriu de selecție, ninsoarea a 
întrerupt iarăși competiția.

Și dun-'nică boberii români 
s-au comportat la înălțime, 
reușind să obțină cel mai bun 
timp total pe două manșe 
cit a cuprins primul antre
nament oficial : 2 : 35,76. în 
prima coborîre, cu Focșenea- 
nu frînar. Panturu a Dilotat

în 1:18.29, fiind în- 
doar de a'istriacul Tha-

bobul 
trecut 
Ier (1:18,27) ; duminică s-a cla
sat ai doilea cu un total de 
2:36,35. Al treilea a fost en
glezul Evelyn cu 2:36,88 
(1:19,24+1:17,64). După cum 
se vede, lupta va fi strînsă, 
iar recordul absolut pe o co - 
borîre a pîrtiei (1 :16,64) este 
în mare pericol.

Pînă acum, deci, totul este 
in regulă, reprezentanții Ro
mâniei manifestînd o formă 
excelentă, care pare a anun
ța rezultate foarte bune. An
trenamentele viitoare vor 
avea însă un rol decisiv și 
aceia dintre protagoniști care 
se vor acomoda mai bine cu 
pîrtia pînă la sfirșitul săptă- 
mînii vor fi probabil și cei 
care vor cuceri titlul.

SINAIA. 1» (prin telefoni. 
— Dacă simbătă in prima z: 
a „Cupei Sinaia*. cir.d s-a 
disputat slalomul special, pro
ba a fos: mai mul: un joc 
de-a 
cauza 
mea 
cind 
mai < 
ce e 
prea 
de a 
tr-un 
seniori și senioare — din Fur
nica pină in Carpul Mic 
(2 000 m. 550 diferență de ni
vel. 45 de porți). per.tru ju
niori și junioare — din Fața 
Mare pînă in Carpul Mic 
(1000 m, 350 m diferență de 
nivel, 30 de porți), pe o ză
padă excelentă.

Slalomul uriaș a fost foarte 
frumos, foarte dificil și a de
cantat valorile încercate, si
gure, dînd cîștig de cauză ce
lor mai rutinați, mai ales celor 
care știu să-și do- -e efortul. 
E păcat că unii : ori, dis- 
punînd de remarcabile cali
tăți tehnice și de o combativi
tate exemplară (cazul ' 
Munteanu e cel mai elocvent), 
nu au și ceea ce se cheamă 
organizare, nu și-au găsit rit
mul de concurs în general și 
în cazurile izolate ale fiecărei 
competiții, că nu știu să și

.baba-oarba**
i pielei, duminică i 
a fos: bună, deși 

in cind. ceața 
cochetat cu concure: 
drept fără a-i stânjeni 
mult- întrecerea celei 
doua zile a constat in- 
slaiom uriaș. per.tru

ăoze» eforrzrite. Schiul cere 
și o .-.:ăsă apreciere a
ritmul propriu in funcție de 
cocsdi.iue coecrece ale cursei. 
AltfeL vom mai vedea mulți 
schiori care, axxxma unui at
let pleca: prea tare in cursa 
de 4 9 m pta: și sufocat pe 
drum, vor efectua coboriri 
impetuoase in prima parte și 
vor abar.dor-a ir.tr-a doua...

Considerăm, in ce privește 
„Cupa Sinaia', că nepartici- 
parea lotului național de Ju
niori. care se află in prezent 
la Cabana Postăvarul din 
Cristianul Mare, reprezintă o 
mare greșeală. Care e oare fi
nalitatea pregătirii dacă nu 
concursul, .onfruntarea cu 
adversarii și cu sine însuși ? 
Care sini criteriile de selec
ționare a echipei naționale, 
dacă nu rezultatele ooținute ?

Dacă vremea a mai contri
buit sîmbătă la înregistrarea 
unor scăderi ale concursului 
(și le-a scuzat parțial), dumi
nică ar fi fost normal — și 
în general ar fi — să existe 
un minimum de condiții teh
nice : legături radio sau tele
fonice între start și sosire, 
croncmetre bine puse la punct 
prin coordonare ele.

Rezultate tehnice : seniori 
— 1. C. Tăbăraș (CI. Sp. Si
naia) 1:33,2; 2. K. Gohn (Di-

rznxj Brașov) 1:3713; 3. Gh. 
Bălan (ABA. Brașov) 1:39.7 ; 
4. M. Focseneanu (Cl. So. Si
naia» 14»; 5 Șt. Moldovan 
(CL Sp Sinaia) 1 45.4 . 6. C. 
Văideanu IASA Brașov) 
1:50,6; senioare — 1. Mihaela 
SandJ-Casapu (Dinamo Bra
șov) 2:54.4 ; 2. Elena Neagoe 
(I E FS ) 2:55,4 ; 3. Gisela Mo
res (I-E.F-S.) 2:58.8 ; juniori 
— 1. AL Bogdan (CI. Sp. Si
naia) 50.4 ; 2. Șl Lent (Carai- 
manul Bușteni) 53.0; 3. M. 
Stroescu (Șc. sp. Predeal) 53.6; 
junioare — 1. Minodora Zer- 
man (Șc. Șp. Predeal) 1:15,3 ;
2. Luiza N icul eseu (Șc. Sp. 
Sinaia) 1:26.3; 3. Nela Simion 
(Șc. Sp. Predeal) 1:30.0.

Biatloniștii în po
ligonul de tir
Foto A. NEAGU

I
I

în pag. a 2-a |

Mihai BRADU

relatări de la Con- | 

cursul de schi do
tat cu „Cupa Uni- | 

rii" (Vatra Dornei) 
și de la Concursul | 

de verificare a 
săritorilor < (Poiana | 

Brașov)

al celor care aspiră la glorie, 
au de spus 

ireu în cadrul aces- 
_ ,___„ _ , i, un cuvînt pe

care n-au cutezat să-l rostească pînă 
acum. y

Un alt factor dătător de speranțe 
este și acela că după o stagnare de 
mai mulfi ani baza materială a miș
cării sportive cunoaște un moment de 
efervescență, se ameliorează treptat, 
devenind un suport concret al elanu- I 
lui și pasiunii. 1

De asemenea, sportul românesc a- 
bordează pregătirile pentru marile 
confruntări de la Sapporo și Munchen 
cu o forță organizatorică sporită. Sin
dicatele, Uniunea Tineretului Comunist, 
Ministerul învățămîntului, UCECOM 
s.a. își aduc un aport care începe să 
se simtă. Toate aceste energii și efor
turi conjugate sînt în măsură să dea 
un puternic impuls activității de masă 
și corolarului ei — PERFORMANȚEI.

Este limpede, așadar, că soarta suc
cesului (sau insuccesului) la Jocurile 
Olimpice din 1972 se află în mîinile 
celor însărcinați cu conducerea și or
ganizarea pregătirilor.

Totul depinde de consecventa cu 
care ei vor ști să pună în practică 
principiile, de concentrare creatoare a 
forțelor chemate să desfășoare aceas
tă acțiune vastă și de cea mai mare 
însemnătate pentru spo-tol de perfor
manță românesc.
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I. MITROFAN I
CITIȚI

0 serie de corespondențe 
transmise

in exclusivitate
de GHEORGHE COBZUC 

pentru SPORTUL

CU TENISMANII ROMANI SUB
Primul popas la

De miine,
in ziarul nostru

SOARELE INDIEI
GAUHA'XI
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POST-
D« cîteva zile, „vacanța 

albă" a luat sfîrșit. în 
bănci, mii de elevi ți eleve 
și-au reluat cursa studiu
lui, cu mai mult aviiit, după 
aproape trei «ăptămîni de 
destindere, de odihnă ac
tivă. Au adus cu ei nu 
numai forța [șroaspătă ca
potată în zecile de tabere 
din întreaga țară, ci și i- 
maginile de neuitat ale 
locurilor vizitate. Pentru 
cei mai mulți dintre ei re
creația de iarnă a fost pe 
cît de plăcută pe atît de 
instructivă. Rindurile de 
față ar vrea să stea și ele 
mărturie.

Dintre toate taberele va
canței de iarnă, organizate 
de Ministerul învățămîntulm. 
și incluzînd aproape 2 000 de 
elevi și eleve, cea de pe ma
lul Oltului, de la Călimânești- 
Căciulata a f°st destinată in 
exclusivitate viratei fragede. 
Am putea spune chiar pitici
lor școlii. Desigur, nu efec
tele terapeutice ale apelor 
minerale din vestita stațiune 
din apropierea Comei au de
terminat alegerea acestui loc 
de popas. Fiindcă între <5 și 
15 primăveri nimeni nu poa
te acuza vreo afecțiune a fi
catului. Opțiunea a avut < u 
totul alte rațiuni, la care 
subscriem și noi recomandînd 
pe viitor menținerea locali
tății în atenția organizatorilor 
de tabere. A fost hetărîtoare 
clima dulce a stațiunii, situa
tă în regiunea subcarpatică 
a Olteniei, la o altitudine de 
numai 260 de metri, pe „Cîm- 
pnj lui Căliman ’ de unde ți-a 
luat și numele. A hotărît. 
de asemenea, alegerea — im
presionanta ancorare în isto
ria poporului nostru a aces
tor meleaguri care oferă a- 
proape la fiecare pas vestigii 
și monumente de mare va
loare. Am fost îndemnați, deci 
de o firească curiozitate ga
zetărească să cunoaștem și 
preocupările profesorilor și 
micilor școlari de aici, în zi
lele premergătoare reînceperii 
cursurilor.

o adevAratA arca a
LUI NOE DIN CARE AU 

LIPSIT SCHIURILF. !?

Heteroclita compoziție a ta
berei ne-a sugerat imaginea 
legendarei corăbii, pe oun- 
tea căreia am găsit atleți. 
gimnaști, cicliști, jucători de 
tenis de cîmp, de tenis de 
masă, scrimeri, precoci iubi
tori ai judo-ului și ai altor 
ramuri din marea familie a 
sportului. în total 250 de bă
ieți și fete, purtători în ma
rea lor majoritate ai crava
telor roșii si repre’entînd su
medenie de centre (Arad, 
București. Timișoara. Cluj, Ga
lați, Oradea, Satu Mare, Cra
iova, Ploiești. Constanța, Lu
goj) ș. a. au reanimat, pentru 
cîteva zile, tihnita așezare 
obișnuită mai mult cu vîrsta 
tîmplelor platinate. Directorul 
acestui ..mixtum compositum" 
profesorul Petre Sacerdoțeanu 
a venit în întîmpinarea do
rinței micilor locuitori flo- 
tanți ai Călimăneștiului ți 
Căciulatei. asigurîndu-le un 
program de reală destindere, 
de recreare activă. Nu spe
cializarea pretimpurie într-un 
sport sau altul a ghidat o- 
rarul taberei, ci cîștigul de 
energie, de poftă de lucru 
pentru trimestrul care urmea
ză au figurat ca obiective 
principate. Mișcarea 'n aer 
liber sub toate formele ei, de 
la scurte alergări în jurul 
vitelor, la bătaia cu bulgări 
sau animatele jocuri distrac
tive și pînă la excursiile pe 
trasee mai îndepărtate, toate 
au consumat multe ore din 
fiecare xt Apetitul cu o curbă 
ascendentă de formă demen- 
strat de copii în spațioasa 
sală de mese, dimineața, la 
prînz sau seara a fost do
vada de netăgăduit a sufra
giilor de care s-a bucurat 
programul.

Dar. cu regret trebuit »* 
spunem că școlarii nu au pu
tut beneficia și mai din plin 
de.darurile naturale alt sta
țiunii. în toate cazurile din- 
tr-o inexplicabilă lipsă de 
prevedere — ca să nu-i spu
nem neglijență — a școlilor 
care și-au trimis reprezentanți 
aici. Pe această Arcă a lui 
Noe nu am descoperit ttecît 
vreo duzină de schiuri și să
niuțe, cu totul și cu totul 
insuficiente față de irezistibi
la chemare a derdelușurilor 
înconjurătoare. îmbrăcate de 
nea corespunzător iernii au
tentice. O lipsă pe care n-am 
constatat-o numai în această

LA VACANȚA

startul nou-tenismani). In
și învinșii, s-au

de învățătură la 
lui trimestru.

Neagoe MARDAN 
fiberiu STAMAEXCURSIILE ȘCOALA — LA 

ÎNĂLȚIME

tabără școlară, semnului unei 
indiferențe ce se cere înde
părtată Ia edițiile viitoare.

cicliști și 
șingătorii. ca 
inters acum acasă mai robuști, 
cu o recoltă de plăcute 
amintiri și eu o mare Poftă

CUPA UNIRIIu CONCURS DE VERIFICARE
LA SĂRITURI

0 COMPETIȚIE
VATRA DORNEI. 19 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
— A doua ediție a „Cupei 
Unirii" la schi, organizată de 
UGSR, s-a bucurat, ca și cea 
precedentă, de o frumoasă 
participare. La startul dife
ritelor probe s-au prezentat 
reprezentative de schiori (bă
ieți și fete) din 11 județe. în
trecerile au dat loc unor dis
pute dîrze. deosebit de fru
moase. cîștigătorii fiind — 
în general — cei mai buni. 
Spunem in general, deoarece 
la slalom uriaș și special — 
băieți — au existat discuții 
interminabile cu privire la sta
bilirea învingătorului. Dacă pe 
parcurs Ion Bobiț (Brașov) 
s-a dovedit cel mai bine pre
gătit atît tehnic cît și tactic, 
în schimb arbitrii i-au con- 
’estat calitățile. dese^ifieîn- 
du-1 la „special" și aruneîn- 
du-1 pe locul trei la slalom 
uriaș.

în probele feminine de sla
lom uriaș și special, reprezen
tanta Brașovului, Constanța 
Măzgăreanu, a demonstrat fru
moase calități, iar locul I la 
„special” și 2 la „uriaș" fac 
ca la viitoarele întreceri de 
schi pretențiile față de evo
luțiile ei să fie mai ridicate.

Proba de fond 10 km bă
ieți s-a disputat (pentru pri
mele locuri) între reprezen
tanții județelor Brașov și Su
ceava. De altfel, primele șase 
locuri au fost ocupate de 
sportivii respectivi. întrecerea 
pe 5 km. rezervată fetelor, a 
prilejuit, ca și anul trecut, 
sportivei Paraschiva Cojocaru 
(Suceava) o frumoasă afir • 
mare. Dintre celelalte 
cipante remarcăm pe 
zentantele Brașovului, 
na și Lucia Barabaș,
Moldovan, precum și pe su- 
cevencele Elena Lehaci și Ma
ria Papuc.

întrecerile de ștafetă au o- 
feriț dispute tot între 
schiorii din Brașov și Su
ceava. La 4x5 km băieți re
prezentanții Brașovului — 
Ion Benga, Iosif Urs, Con-

parti- 
repre- 
Adria-
Elena

DE SDCCES

(Urmare din pag. 1)

fața unei echipe aflată pe lo
cul III în clasament, impre- 
sîonînd prin ritmul îndrăcit 
impus acțiunilor ofensive și 
buna eficacitate a acestora. în 
numai 20 de minute, Nosievici 
și Iecheli, evoluînd la un ni
vel mult superior, alături de 
Dimancea, Savu și Tarău au 
marcat Rapidului 58 de 
puncte ! Și dacă antrenorul 
Stelei nu ar fi făcut apel, după 
pauză, ți la cîțiva din jucăto
rii de rezervă, fapt care a dez
membrat eu iuțeala fulgerului 
cvintetul inițial, omogen și 
robust, la încheierea partidei 
am fi înregistrat un scor-re- 
cord pentru actualul campio
nat.

în același timp, însă, nu 
trebuia să trecem cu vederea

Câutind să valorifice boga
tul trecut istoric-cultural și 
prezentul novator prin dimen
siunile sale industriale co
lectivul de profesori, pentru 
scurtă vreme vîlcean, a ini
țiat o suită de excursii cu 
util caracter didactic. Am luat 
parte și noi la una dintre 
acestea, pe un traseu bine 
alcătuit, parcurs cu o punc
tualitate matematică. Mulțu
mite autocarelor O.N.T., mul
te file din carnetele de în
semnări ale copiilor s-au um
plut cu date interesante, co
mentate viu atît pe traseu 
cit și la întoarcere. „Moara 
de hîrtie” a lui Matei Basa- 
rab, de pe „Cîmpul lui Că- 
liman“, Casa memorials An
ton Par., Cetățuia și „Boul de 
piatră- datînd din epoca Ro
manilor. dealul Capella. cu 
monumentul eroilor luptei 
pentru independență (ÎR77), 
toate din Hm. Vîlcea, Combi
natul de industrializare a 
lemnului, întreprinderea de 
foraj petrolier, ca și dealul 
Traian din apropiere, care a 
fost ales de generalul Maghe- 
ru ca punct de concentrare 
a pandurilor în revoluția din 
1848, au constituit primele 
halte. Apoi, în „repriza* a 
doua treeîndu-se pe valea rîu- 
lui Hența — noi opriri la 
mănăstirea Govora, unde în 
timpul lui Matei Basarab a 
funcționat prima tipografie 
din Țara Românească și a a- 
părut cel dintîi document ju
ridic, Pravila de la Govora, 
iar acum peisajul s-a îmbo
gățit cu marea uzină de pro
duse sodice, ridicată în ulti
mii ani. Alte serii de excursii 
— fulger au fost dedicate va
lorosului monument de arhi
tectură mănăstirea Cozia, cti
torie a lui Mircea cel Bătrîn, 
domnitor al Țării Românești, 
ca și ruinelor castrului roman 
AruteJa, ceva mai sus, pe ma
lul estic al Oltului.

★
Acest complex conținut de 

vacanță a fost folosit și ca 
temă a unui concurs „Cine 
știe, cîștigă", care a îmbinat 
elementele de geografie și is
torie cu cele sportive. La fel 
de entuziast, colectivul juve
nil al taberei a asistat la o 
dispută strinsă a verificării 
cunoștințelor, susținută de 12 
echipe de elevi și eleve. Nici... 
telesidul nu a putut departa
ja cele mai bune două for
mații, cărora a trebuit să li se 
decearnă premiul principal : 
un tort de ciocolată. Combi
nata Arad-Cluj (Sanda Sasu, 
Angelica Porumb șl Emma 
Blazsî — toate gimnaste) a sa
turat trofeul, împreună cu se
lecționata secundă a Hucureș- 
tiului (Sică Brezeanu, Dumitru 
Stanca fi Cristian Niculescu

SPERANȚELE
»

Orașul Piatra Neamț a fost 
timp de cîteva zile gazda lotu
rilor 
volei, 
zența 
de la 
prilejuit o scurtă convorbire cu 
antrenorul principal, lector 
univ. Victor Surugiu.

— Vă rugăm să ne spu
neți. cit timp a durat și pe 
ce s-a axat pregătirea ?

— Am efectuat o pregătire de 
aproape două siptămini, mai 
ștrecis între 23 decembrie și 9 
ianuarie. Zn această perioadă 
accentul a căzut, în special, pe 
pregătirea fizică generală și 
specifici, deoarece întregul co
lectiv de antrenori consideră că 
această pregătire trebuia si o- 
cupe un loc foarte important 
în programul de antrenament al 
tuturor jucătoarelor, indiferent 
din ce lot fac parte.

— Toate jucătoarele au 
fost reunite la lot imediat 
după terminarea turului. Cu 
ce nivel 
venit 7

. — In urma 
trol pe care 
ne-am putut da seama că majo
ritatea jucătoarelor au venit 
o pregătire fizică generală 
specifică complet nepusă 
punct, lucru care denotă că 
ceastd problemă nu ști în su
ficientă măsură în atenția an
trenorilor de club. In ceea ce

naționale feminine 
A ți de junioare, 

acestora în frumosul 
poalele Ceahlăului, ne-i

gătire zilnic, cu participarea tu
turor jucătoarelor, fără a lipsi 
insă clubul de prezența lor la 
rocurile de campionat.

SPERANȚELOR"

stantin Tîrgovișteanu și 
Gheorghe Varză — au rea
lizat lh 09:34, față de lh 
09:49, timp realizat de su
cevenii Gheorghe Macovei, 
Pavel Chiriluș, Ion Spar- 
ghiu și Ilie Savu. Ștafeta fe
telor a revenit, în schimb, 
județului Suceava (Maria 
Papuc, Elena Lehaci și Pa- 
raschiva 
față de 
Lucia și 
(Brașov) 
întrecerilor, 
Cherteș, din partea Comisiei 
sportive a UGSR, a oferit 
primilor clasați premii.

Slalom
Ladislau
1:00,7; 2. Victor Mihuț (Hu
nedoara) 1:01,6; 3. Ion Bobiț 
(Brașov) 
fete: 1.
(Brașov) . .
Măzgăreanu (Brașov) 42,9, 3. 
Iolanda Griga (Maramureș), 
Lțciia Klef (Hunedoara) și 
Ioana Birsan (Brașov) 45,1. 
Slalom special băieți: 1. Eu
gen Șandru (Prahova) 1:06,9,
2. Nicolae Dăscălescu (Bra
șov) 1:07,5, 3. Nectarie Ma- 
lanca (Suceava) 1:08,1. Sla- 
lom special fete : 
stanța Măzgăreanu 
Elena Boiarinov 
1:04,2, 3. Cătălina 
raș Severin) 1:05,1.
băieți : 1. Ilie Savu (Sucea
va) 34,50, 2. Ion Benga (Bra
șov) 35,22, 3. Gheorghe Var
ză (Brașov) 35,41. 5 km fete:
1. Paraschiva Cojooaru (Su
ceava) 19,53, 2. Adriana Ba
rabaș (Brașov) 20,30, 3. Lu
cia Barabaș 21,31. Ștafetă 
4x5 km băieți: 1. Brașov lh 
09:34, 2. Suceava lh 09:49,
3. Hunedoara lh 14:40. 3x3 
km fete: 1. Suceava 41,14,
2. Brasov 41,40. 3. Prahova 

CLASAMENT GENE-
666 p, 2. 
Hunedoa-

Cojocaru) 
Elena 1- 
Adriana 

41,40. La 
prof.

u) 41,14, 
Moldovan, 

Barabaș 
i sfîrșitul 

Efrem

de pregătire au

normelor de con- 
le-au susținut,

cu
fi 
la 
a-

■■■■■■■■ ■■■■■■■■
— Care vor fi întîlnirile 

In care veți roda lotul 7

uriaș
Pal

băieți : 1.
(Suceava)

1:02,0. Slalom uriaș
Maria Cimpeanu 

41,2, 2. Constanța

43,45.
RAL : 1. Brașov 
Suceava 611, 
ra 490 p.

P, 3.

Paul

1, Con- 
1:00,5, 2. 

(Suceava) 
Olty (Ca

lo km

IOVAN

din pag I)
ștafetă și una

1.

prirejte aspectul tehnic, trebuie 
să remarc că unele jucătoare 
(Meseșan și Popa Gabriela) s-au 
prezentat sub valoarea cu care 
au plecat în septembrie de la 
Brașov. Deci, un alt minus în 
activitatea desfășurată la Cluj.

— După părerea dv., ce 
ar trebui să facă antrenorii 
de club în perioada următoa
re pentru a vă sprijini în 
activitatea de îndrumători al 
loturilor naționale ?

— Două lucruri esențiale : 
Să urmărească îndeplinirea

strictă a programului individual 
privind antrenamentul de pre
gătire fizică generală și specifi
că. 2. Să urmărească perfecțio
narea tehnică, cu accent pe pro
cesul de corectare a unor de
prinderi greșite în execuția u- 
nor procedee tehnice.

— Pregătirile de aici au 
fost încheiate. Ce veți face 
In continuare 7

— Spre deosebire de perioada 
precedentă cind am efectuat 
cite două antrenamente centra
lizate la București, tn continua
re vrem să facem această pre-

— Principalul nostru obiectiv 
este campionatul mondial din 
1970, care este o punte de cali
ficare pentru J. O. din 1972. 
Ținind seama de tinerețea lotu
lui (media de vlrstă cu puțin 
peste 17 ani) considerăm că 
este necesar să-i aducem In 
față adversare puternice toc
mai pentru a-l roda încă de la 
început. Pentru prima perioadă 
a anului, slntem în curs de per
fectare a unor întîlniri bilate
rale cu una dintre echipele 
R. S. Cehoslovace, R. D. Germa
ne, R. P. Bulgaria. După 1 au
gust vom definitiva lotul, reți- 
nind doar 14 jucătoare cu care, 
după turneul de la Constanța, 
vrem si efectuăm turnee lungi', 
cu multe meciuri, in care prin
cipalul obiectiv nu va fi 
latul, ci perfecționarea 
nuă.

rezul- 
conti-

rugăm— în încheiere, vă 
să ne spuneți ce jucătoare 
puteți remarca In acest mo
ment 7

S-A ÎNCHEIAT prima
MANȘA A DIVIZIEI B

I

GHEORGHIENI, 19 (prin 
telefon, de la trimisul nostru).

Afla’i tn disputa pentru lo
cul 3 în clasament. Metalul 
Rădăuți și Cooperatorul Tg 
Secuiesc au oferit publicului, 
în deschiderea cuplajului, un 
joc plăcut, presărat cu faze 
palpitante la ambele porți. 
Partida a fost spectaculoasă și 
prin evoluția scorului, rădău- 
țenii înscriind golul victoriei 
!n ultimele minute. Scorul fi-

nal i 4—3 (0—0. 2—2, 2—1)
pentru Metalul Rădăuți.

întîlnirea vedetă dintre A- 
vîntul Gheorghieni și Tîrnava 
Odorheiul Secuiesc n-a satis
făcut așteptările. Ambele for
mații s-au angrenat într-un 
joc de uzură, uneori dur. cu 
numeroase pase greșite și ra
tări. Mai calmi hocheiștii din 
Odorhei au cîștigat cu 6—2 
(3—1. 2—0, 1—1).

Clasament după prima man
șă : 1. Tîrnava Odorheiul Se
cuiesc. 20 p ; 2. Avînuil Gheor
ghieni, 16 p ; 3. Metalul Ră
dăuți. 12 p; 4. Cooperatorul 
Tîrgul Secuiesc, 8 p ; 8. Voința 
Sighișoara, 4 p.

— Ceea ce vreau să subliniez 
mai tntîi este faptul ci unele 
jucătoare care aveau o menta
litate greșită față de munci, au 
reușit si înțeleagă ci unui spor
tiv de performanță i se cere un 
mare volum de muncă, si lase 
la o parte orice tendință de co
moditate. Sub acest aspect, aș 
remarca pe Pop* Rodlca și Ve
nera Zahareacu. O formă buni 
au In acest moment și Mariana 
Baga, Florentina Demetrlu și 
Marta Szekely. Trebuie neapă
rat si arăt ci jucătoare ca Băl- 
tărețu, Natea, Brumă, Cîrțan, 
Cazangiu, noi venite in acest 
lot, s-au incadrat firi nici o fi
sură întregului colectiv. Fără a 
promite nimic, noi sperăm, a- 
rînd tn vedere observațiile de 
pini acum, ci, dacă se vor păs
tra principiile de la care am 
pornit, vom reuși sd tnldiurdm 
părerile de loc favorabile asu
pra voleiului feminin, care sini, 
firi îndoială, îndreptățite la ora 
actuală.

(Urmare 
o victorie de 
individuală a oaspețiior).

Așadar, rezultatul ștafetei: 
1. ROMANIA — Țeposu 30:54 
(1 tură de penalizare), Cimpo- 
ia 29:27 (1), Carabela 28:24 (0), 
Vilmoș 27:20 (0) — lh 56:05 
(2) ; 2. R. D. Germană — 
Jahn 30:16 (0), Gilnther 28:34 
(0). Maischiner 28:50 (0), Wag
ner 30:22 (1) — 1 h 57:22 (1).

în primul schimb al ștafe
tei de 3 x 7,5 km din cadrul 
Concursului internațional de 
tineret, Fontana ne-a spulbe
rat de la prima tragere orice 
speranță de a cuceri un loc 
fruntaș. Neverosimil, dar ade
vărat, el a lăsat nesparte toa
te baloanele I Formația Româ
niei a pornit în cursă cu 8 
ture de penalizare, circa 4—8 
minute în plus. Evident, efor
turile fizice deosebite la ca
re l-au obligat turele de pe
nalizare, oboseala care le-a 
urmat, desigur descurajarea 
și nervozitatea, și-au pus și 
ele amprenta, îneît la a doua 
tragere Fontana a mai sțăpat 
3 baloane : alte 3 ture de pe
nalizare... Singura explicație 
plauzibilă ar fi o dereglare de 
ultim moment a armei, pro
babil pe parcursul dintre ca
bană și locul de start, întru- 
cît cu numai 2 iile înainte

TURNEU-FULGER

Tr. IOANIȚESCU

UNIVERSITATEA CLUJ PERFORMERA PRIMEI ETAPE DIN RETUR
că învingătorii au primit ieri 
86 de puncte din partea echi
pei feroviare, aflate în plină 
simbioză și, deocamdată. în 
imposibilitate de a rezista în 
fața unui atac viguros fi ra
pid. Preocupați îndeosebi de 
fazele ofensive, pentru a oferi 
publicului deliciul unei ava
lanșe de coșuri din orice po
ziție, Nosievici și colegii săi 
au rămas deseori impasibili 
Pe pozițiile lor defensive, pri
mind numeroase puncte ce 
puteau fi evitate cu ușurință, 
într-un joc cu Rapid — 106— 
86 (88—39) — acest lucru , 
contat mai puțin. Dar cu si
guranță că în viitoarele lor 
meciuri internaționale, ste- 
liștii vor plăti scump luxiil de 
a nu se apăra. Cete 192 de 
puncte ale întrecerii au fost 
realizate de i Tarău 13, Nosie-. 
viei 22, Novacek 4, Dimancea 
8, Barău 2, Iecheli 31, Czmor 
13, Savu 13 pentru Steaua și 
Lucaci 2, Stănescu 22, Popovjii

8. Tursugian 11, C. Popescu
20, Predulea 10, Vlădescu 
Gzel 9 pentru Rapid.

DINAMOVIȘTII 
ȘI-AU VERIFICAT 

REZERVELE

Emanuel FANTANEANU

In organizarea Școlii sportive 
nr. 2 din Capitală, cine; din cele 
mai bune echipe de handbal (ju
niori) bucureștene au participat 
ieri la un turneu fulger (cite două 
reprize a cite 12 minute) dispu
tat în sala Floneasca. Dind posi
bilitatea continuării pregătirilor 
în vederea reluării campionatului, 
turneul s-a dovedit foarte util, 
oferind specialiștilor (au fost pre
zenți antrenorii lotului și secreta
rul general al F.R.H.) prilejul de a 
urmări stadiul actual al pregătiri
lor tinerilor noștri handbalișd, 
viitorii jucători care ne vor re
prezenta în întîlnirile internațio
nale. Jocurile au fost viu 
disputate, d.e bun nivel tehnic șl 
spectacular, reușind să scoată în 
evidență calitățile unor jucători 
dintre care am reținut pe Dia- 
conu și Linca (Șc. sp. nr. 3), Ga- 
nea și Ștefănescu (Steaua), Renv 
și Niculescu (Șc. sp. nr. 1), Cosma 

Feher (Dlnamo), Traian Ga
briel șl Corbu (Șc. sp. nr. 1).

Iată rezultatele înregistrate : 
Steaua — Șc. sp. 2 » s (3—4),
Șc. sp. nr. 3 — Șc. sp. 1 10—7 
(•—4); Dlnamo — Steaua a—9

4,

în întîlnirea cu Politehnica 
Iași, echipă cu prea modeste 
pretenții pentru acest campio
nat, liderul nu a forțat, lăsînd 
impresia că problema coșave- 
rajului îi este total indiferentă. 
Antrenorul Dan Niculescu a 
folosit mai mult rezervele (din 
rîndul cărora ne-a plăcut ju
niorul Bradu), după ce Novac 
și Diaconescu îi asiguraseră 
bazele unei victorii comode : 
77—62 (37—19).

I
tea lui Popovici (28 p), Teodoru 
(16) și Cîndea (15) în atac, 
constănțenii au cîștigat clar 
întîlnirea cu Politehnica Ga
lați : 68—50 (35—23). Oaspeții 
au mizat in exclusivitate pe 
acțiunile lui Chivulescu. dînd 
posibilitate gazdelor să le de
joace cu facilitate toate inten
țiile. (L. Bruckner — coresp.).

LA TIMIȘOARA ȘI BRAȘOV 
— VICTORII ALE GAZDELOR

ÎN SFÎRȘIT, 
UN JOS BUN 
AL FARULUI

Bine organizați în apărare, 
și cu un aport prețios din par-

Universitatea Timișoara a 
întrecut pe Politehnica Bucu
rești cu 69—65 (34—27), după 
un meci în oare a avut iniția
tiva în permanență. în final, 
oaspeții se apropiaseră la o 
diferență de trei puncte, dar 
Viciu a transformat calm cîte
va aruncări libere. aducînd 
liniștea în tabăra echipei sate.

La Brașov. Politehnica- 
I.C.H.F. București 70—63 (44— 
32). (P. Arcan și I. Stanca — 
coresp.). -----

POIANA BRAȘOV, 19 (prin 
telefon). — Neobișnuit pentru 
mijlocul lunii ianuarie, mercu
rul termomețrului a urcat 
peste linia mareînd zero gra
de și modificînd în parte pro- 
gramuj competițional. Am 
spus în parte, deoarece antre
norii și organizatorii au găsit 
o soluție fericită prin organi
zarea unui concurs de verifi
care în locui „Cupei Postăva- 
rul“, planificată duminică. 
Asa stînd lucrurile, am asis
tat la un concurs interesant 
prin evoluția schiorilor. în 
sensul că s-a îmbunătățit e- 
voluția în aer. Inedit a fost 
și faptul că arbitrii au fost 
desemnați din rîndul antre
norilor și activiștilor de ia 
Dlnamo și A.S.A. Brașov. în 
plus, a existat și o porta-voce 
pentru informarea spectatori
lor.

Spuneam despre o ascen
dență de formă — aceasta s-a 
concretizat prin stabilirea re
cordului trambulinei mijlocii 
cte către Iosif Eros (Dinamo 
Brașov) cu o 
îmbucurător 
că la start 
cîțiva tineri 
ponenți ai 
care dovedesc 
pentru această probă.

Rezultate: juniori: 1. Gh. 
Cerea (Dinamo) 226,25 p (46.5, 
43 (căzută), 47), 2, Vasile Mo- 
ruzan (Tractorul) 215 p (46,5, 
46, 46), 3. Nicolae Cale.ș (Di
namo) 
zută), 
ghel 
232,78 
2. Dumitru 
229,76 p (53,5, 54, 55,5). 3. 
Vasile Tamaș (Dinamo) 225,50 
p (55, 55, 58,5 (căzută). Dumi
nică seara, lotul de săritori, 
compus din Anghei Biriș și 
Dumitru Lupu, la care se a- 
daugă săritorii care se găsesc 
actualmente la Budapesta, 
Gheorghe Gîrneț și Vasile 
Bîrsan, sub conducerea antre
norului Florea Voinea, pleacă 
în Cehoslovacia, unde vor 
participa la un concurs în 
localitatea Trinec, iar în con
tinuare la Spartachiada Ar
matelor Prietene.

săritură de 59 m. 
a fost și faptul 
au fost prezenți 
de 14 ani, com- 
seeției Tractorul, 

reale calități

206,25
43,5) ; 
Biriș

P (56,

i p (45, 43,5 (că- 
seniori: 1. An- 

(A.S. Armata) 
56,5. 57 (căzută), 

Lupu (Dinamo)

Al. DINCA

el fusese cel mai bun dintre 
români.

în continuare, Soiu și Mlr- 
zea au forțat cît au putut, au 
tras bine (n-au avut nici o 
tură penalizare), dar...

în ansamblu, formația 
U.R.S.S. a dominat net con
cursul și mai ales proba de 
ștafetă, cîștigată cu avans 
substanțial înaintea Suediei, 
singura echipă de ștafetă ca
re nu a avut de efectuat nici 
o turi de penalizare.

Rezultatele ștafetei echipe
lor de tineret : 1. U.R.S.S. (U- 
șakov, Tolkacev. PiaSeute) lh 
27:46 (1 tură penalizare) ; 2,
Suedia (Gustavsson, Statin, 
Bank) lh 29:45 (0) ; 3. R. D. 
Germană (Wiegand, Klander, 
Bartnik.) lh 32:33 (5) ; 4. Po
lonia lh 38:26 (4) ; 5. Româ
nia I (Fontana, Soiu, Mirzea) 
1 h 39:04 (8); 6. R. F. a Ger
maniei lh 39:22 (3); 7. Selec
ționata Sinaia (Horga, Șovăia
lă, Funieru) lh 43:16 (9); 8.
Cehoslovacia lh 44:03 (10) ; 9. 
România II (Olteanu, Szabo, 
Papuc) lh 43:46 (11).

Vom mai menționa în în
cheiere excelenta organizare 
a frumosului week-end biatlo- 
nistic, la care au. contribuit 
comisia de resort din Brașov 
și secția clubului A.S.A. Bra
șov.

LA FLOREASCA ■

hS
(6—3), Șc. sp. 3 — Șc. sp. 1 6—5 
(3—1), Dinamo — Șc. sp. 1 10—7
(6—5), Șc. sp. 3 — Șc. sp. 2 5—4 
(3—1), șc. sp. 3 —7“ “
(6—3), Steaua — Șc. sp. 1 11—13 
(7—6), — — - --------- - -
(6-3).
(3-10).

In urma acestor rezultate. .... 
neul fulger a revenit echipei Șc. 
sp. 3, în continuare clasîndu-se 
formațiile Dlnamo, Steaua, Șc. 
sp. 2 și Șc. sp. 1.

Sugerăm federației de speciali
tate de a organiza cit mal des 
astfel de turnee, chiar și pentru 
echipele de seniori, în perioada 
cînd activitatea competiționaiS 
este întreruptă.

Dinamo 10—9

Șc. »p. 3 — steaua
Șc. ap. 1 — Dlnamo

tur-

Gheorghe RANGU
A

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți telefonul: 11.91.71.
Formînd acest număr între orele 7-22, puteți obține o asistentă 

j imediata in orice situație vă veți afla oriunde.tehnică imediată
Atelierele 

treprinderii
mobile, autodepanatoarele și autotransportoarele în-

„C I C L O
vă stau la dispoziție, cu personal calificat ți mijloace tehnice moderne 
pentru executarea de depanări rutiere, remorcări și transporturi de auto
turisme avariate. r

^ cerere, serviciul de asistență tehnică al întreprinderii noastre 
va executa lucrări de promptă asistență, la domiciliul dv.

Rețineți ; Serviciul de asistență tehnică

personal, calificat și mijloace tehnice moderne

„C I C L O P“
Telefon : 11.91.71.



Pag. tf B-aNr. 430 (5864) ■

PE CINE PĂCĂLEȘTI TU, RUGIUBEI?
La

cîțiva 
mulți 
ceea ce se cheamă STOFA de

AȘA A
Ieri, micul ecran a dat po

sibilitate tuturor celor ce iu
besc fotbalul să so convingă 
eu ochii de ambițioasa evo
luție a Jucătorilor români pe 
Wembley. Am fost de față, 
la Londra, cînd s-a solicitat 
B.B.C.-ului filmul. îmi amin
tesc răspunsul amabil al re
prezentantului televiziunii en
gleze în această privință. 
.Veți primi filmul în prime
le ore aie dimineții de joi". 
Dar, el * ținut să adauge 
zimbind i ,Cu toate golurile 
ce se vor marca..." Cu toate 
că am înțeles aluzia, a tre
buit să recunoaștem că avea 
umor... sec, englezesc.

Intrasem in atmosfera par
tidei. Pină la meci mai erau 
aproximativ 10 ore. in holul 
hotelului „Royal Garden*, tu
riști români, antrenori, jucă
tori, ziariști. Fiecare discuție 
re încheia cam așa i „Avem 
echipă subțirică...*, te
și Ghergheli—*, .Cin 
purce pe englezi ?*, .Dăm 
gol, nu dămh gol, cîte Po
rnim?" șaun-d. Ziarele lo.i- 
ionezo prezentă* echipa ro
mână pe coloane întregi. în 
schimb, asupra formației en
gleze incertitudinile au Pla
nat pină pe-nsecat Existau, 
intr-adevăr, unele semne de 
întrebare in componența „o- 
chipei de auri*, dar In nici 
un caz asupra rezultatului. 
După părerea gazdelor, el nu 
putea fi decît: .ENGLAND". 
Declarația lui Ramsey: jSper 
ra fotbaliștii români *ă na 
pună probleme, să ne putem 
verifica întregul potențial-.*, 
citită la micul dejun, a făcut 
iă nu na mai putem ațin: a 
le apetisantul breackfest en
glezesc. Căutam fiecare un 
sunet de sprijin, o discuție 
nai optimistă. Cu cine 7 Ni
co la e Soare, radloreporterul 
nostru, alb ca varul, etudia 
» statistică apărută In „Daily 
Mail”. Un tabel al celor ^2* 
eu palmaresul fiecăruia în 
echipa națională respectivă. 
Englezii totaiimu 285 da par
tide, iar românii — 5L Ast
fel, căpitanul echipei noaiue. 
Lucescu, avea „în picioare* 
la acea dată 13 partide Inter
nationale, In timp ce căpita
nul" englez, Bobby Cterlt v 
— 89. Portarul Banks 46. iar 
Go mea 3, Ball 28, IXsrnătre 
che 3. Doar la debutanți si
tuația era egalăt unul la not 
unul La el — Anca și Radford 
Cineva a amintit proverbul 
cu... buturuga mică, dar ■ 
fost trecut urgent in rrupv 
ultraoptimiștilor, condus de 
masorul Tudose. încercăm o 
discuție cu antrenorii Cuce 
Dumitrescu și Comei Drăgu- 
șin, aflațl in Anglia pentru 
documentare, la citeve clu
buri. î* așteptarea meciului, 
li s-au solicitat acestora «cur
te interviuri. Sîntem, însă, re
fuzați politico*, pe n 
întreaga documsetare 
la hotel, care este dl__
parte, lingă Gara Victoria, și. 
vedeți dv, dacă nu au cifre 
exacta nu pot da presei date 
exacte, etc. I-ara înțeles A- 
veau, ta rândul lor, sotoții si 
numai de interviuri nu le 
ardea. într-un colț, puțin ten
tat, Ghergheli stătea lntr-un 
fotoliu cu piciorul drept țea
păn. Pe fața iul. o amărăciu
ne adincă. Unde-a băieții? 
„în Hyde Park*. .Ce noroc 
pe ei ci Joacă pe Wembiey ! 
Știi dumneata ce tn*eamnâ 
să Joci pe Wemblev 7* Știu, 
dar nu-4 răspund. D înțeleg 
Și GhsrghaM se cufundă în

motiv că 
) m află 

situat de-

Dinamo Bacău joacă de 
ani un tinăr despre care 
antrenori spun că are

lui fotbalist de acum două de
cenii) promite...

Promite eu fapta, dar mai 
ales cu gura... Cu fapta — fă- 
cind cîte un meci bun o dată la 
două-trei

MARE, ca în partida cu Uni
versitatea Cluj, sau face o fen
tă care stîrnește entuziasmul 
tribunei. Dar lucrurile acestea 
sînt rare. Din ce în Ce mai 
rare. Și vor dispărea cu totul

LA LONDRA
drumul, cule- 
La $ minute

mare fotbalist. De cîțiva ani, 
Miha: Ruxhibel ffiu! cunoseutu-FOST

P-le': »-

Qm

ca

efectua ar.tre-

principol

da pe Valea

a fost insă surprins în căm
in cadrul lor pe tînărul ata-

P. ARCAN — 
coresp.

bai in ipostaza «toccnruXi irezistibil. Instantaneul 
■<r_- Acum, asemenea imagini il prind foarte rar 

cant băcăuan.

r*. a

tăcere fia glndeșia, desigur, 
la norocul celorlalți

Mai rămăseseră d >uă oca 
pină la Începerea partidei. An
gelo Nicuiescu era intervievat 
de un ziarist elvețian, venit 
la Londra să vadă echipa Ro
mâniei, viitor adversar al re
prezentativei țării sale in lu
na mai. Surprind ultimul răs
puns al antrenorului român 
la întrebarea i „Ca veți face 
în fața Angliei 7* -In primul 
rînd, un Joc frumos, curajos—*

Mai erau aproximativ 1* 
minute pină la începerea par
tidei Sintcm undei a sub tri
bunele marelui s-edton, la gu
ra unul tunel, prin care pă
trund acordnrae fanfarei și 
freamătul cete* NtM da en
glezi ce-și dregeau glasurile 
Accesul la cabine, interzis. 
Primul fluier al scoțianului J. 
Callaghan (și nu arbitrul ga
lea cu același nume, oare a 
condus meciul nostru cu Par- 
tugslta) l-a Invitat pe Jucă
tori să iasă din vestiare Ai 
noștri apar imbrăcați in al
bastru. Callaghan a mai Șu
ierat o dată. Românii. In tos 
să sa Uuiruls in spate*» ar

ta 
iul Lucescu. Co-or fi 
să-și spună terme' a- 

unul altuia 7 Am aftot 
cala H da minute, da

conțin uAm 
gtnd impresii, 
după maci, accesul la cabine 
e permis. Primul intervievat 
Sătmăreazui ; intern o aebi- 
pă formată din jucători de 
aceeași virată. Am devenit 
repede adevârap prieteni și 
avem încredere unul In celă
lalt Ne a;utăm reciproc nu 
- p« terer„ ci și ir. afara 
lut .^-t fericit că am 
obținut aid un resu-tat de 
pceatigiu, care ae că în- 
crecere în vutoarela me
ciuri cdieaie.-* Cu rimeie
iul Sâimăreanu. atmmfera din 
rindurile echipei, omogenita
tea remarcat! Lb particular 
pe tot timpul șederii to Lon
dra. ca și pe terenul do Jac. 
ne-au readus in mintă fasta 
echipâ Viitorul, reactualizată 
astăzi, se pare, pa 
mai solide și la

bitrului, fac un — 
jurul 
avlnd
cum, 
după 
la Lucescu, că a fost verbe 
de un «urlat da ordina, pa 
care băieții avan sâ-1 raa- 
pecta i •* aa aa aparia 
Zlezi.

Acei 1—*, «a pa W.
din 16 laauaria IM», vg ră- 
ralna aefine gravat ta memo
ria tpoctatoritoe și a

pentru

LA 0DIÎ0M. RETURUL
MEDICINA CLUJ

Bax.

__ _ Jucăto-
ntor ta:» ds rezultat, a im- 
iraafiiar pa care to tosă zpec- 
tatoritor—* Din concluzia tu
turor ăsclarațiiicr culese, e- 
mzni aceeași dorință, ca: 
^-fotbaliștii noștri să evolu
eze la fol de curajos, dar în 
aceiași spirit de fsir-play de 
care au dat dovadă la Lon
dra. Sub aceste auspicii se 
var înlătura deficiențele care 
mai există și, firesc, vor veni 
așteptatele victorii în meciu
ri!* aficiale, cu miză*.

No mal reproducem in a- 
eaate rtnduri nici unul din co
mentariile făcuta da presa 
toDdoneză. Ziarul nostru le-a 
pus din vreme to dispoziția 
cititorilor. Nn surprins, însă, 
că • serie de cronicari en- 
zlesl eu trecut cu ușurință 
peste calitățile unora dintre 
fotbaliștii români, nerelevtnd 
Jocul, In general, bun practi
ca* do fottmligtU români. El 
au privit meciul numai din- 
tr-un singur unghi, trecind 
peste seele momente in care 
Dumitrache. Nunwelller, An
ca, Dinu, Boc, Lucescu și-au 
ezaiat adversarii prin subti
lități tehnice spectaculoase, 
aplaudat* de public. Posibili
tatea ea România să înfrunte 
cu succes echipa Angliei chiar 
pe terenul acesteia 11 s-a pă
rut incredibilă. Dar asta are 
mai puțină importanță. Pină 
la viitoarea fntilniro dintre

preparativele 
de examene, 

focba^ștd echipei âe divizia 
B Medicina Cluj se pregă
tesc și pentru re.uanea cara- 
psanaaL'ui. Pină la 4 februarie 
.ucâsorii vor 
namertto mai ușoare, la Cluj, 
după care se vor deplasa în- 
tr-o atapune 
Ptabavei (pină la 15.11). An
trenorul Gh. Neța ne-a rela
tat că. cupă sesiunea de exa
mene, va lucra mai intens cu 
jucătorii în vederea abordării 
cu mai multă hotărâre a 
partidelor din returul com
petiției. Incepînd de la mij
locul lunii februarie, Medi
cina va susțină numeroase 
meciuri de verificare cu 
echipe de „județ", din divi
ziile B și C și va întreprinde 
un turneu de câteva jocuri la 

‘Oradea și Timișoara.
La întrebarea „Ce noutăți 

sînl In echipă 7* — antreno
rul dujean ne-a apus urmă- 
toarele : „plecarea lui Nichiti, 
a Iul Ștefan, scoaterea lui 
China din lot și suspendarea 
pe primele patru etape ale 
returului a jucătorilor Rusu 
și Coșeriu*.

N. TUDORAN

— Portarul Sziklai este re
făcut și a Început antrena
mentele, fundașul Till va fi 
lăsat la vatră și va reveni 
in echipă. In prezent ducem 
tratative cu CJ-R. Timișoara 
pentru jucătorii Popescu, 
care este salariatul uzinei 
noastre, și Gorduna.

In legătură cu condițiile de 
pregătire, antrenorul Andro- 
vici a ridicat o veche pro
blemă, și anume aceea a te
renului. U.M.T. n-are un te
ren propriu pe care să se 
pregătească.

SEVERIN 
vizitei me-

coresp

U. M. TIMIȘOARA

Cunoscutul International, 
maestrul sportului Adalbert 
Androvicl, care se ocupă de 
pregătirea formației divizio
nare C — U.M.T„ ne-a Informat 
că echipa lui a început an
trenamentele de aproape o 
lună. Mai întîi s-a lucrat în 
sală, apod în aer liber. Primul 
joc la două părți cu o echi
pă .străină* va avea loc pe 
6 februarie fi anume cu U.T. 
Arad. Vor urma apod meciu
rile cu Vagonul Arad, G.F.R. 
Timișoara, Politehnic* și si
tele.

— Referitor la lotul de care 
dispuneți aveți șl unele nou
tăți T — l-am întrebat pe in- 
terlocutorul nostru i

METALUL TR.
După efectuarea 

dicale, cu prilejul căreia ș-a 
constatat că doi jucători sînt 
inapți ,pe o perioadă destul 
de lungă pentru eforturi sus
ținute, metalurgiștu au înce
put antrenamentele. Pînă la 
sfîrșitul lunii echipa se va 
pregăti la Tr. Severin. Condu
cerea tehnică a echipei este 
încredințată. In continuare, 
antrenorului Constantin Lepă
dat, care va fi ajutat de an
trenorul juniorilor, Florea 
Andrei. In cadrul pregătirilor 
Metalul va susține jocurile de 
verificare cu Energetica Tr. 
Severin (divizia C), Minerul 
Motru (C), C.S.M. Reșița (B), 
Jiul Petrcșenă și „U“ Cra
iova (A).

Lotul pentru noul sezon 
este următorul : Mîniosu, Cor- 
covan (portari), Chițulescu, 
Constantin, Cintar, Cîrtog, 
Sandru, Budănescu (fundași), 
Bolovan, Diaconu, Radu, Pro
dan (inijlocași), Căprioru, 
Jimboreanu, Gali, Chirițescu, 
Rotaru, Iacob și Boștină (a- 
tacanți). Probabil, nu va mai 
face parte din echipă înain
tașul Babe;.

GH MANAFU — coresp.

mal toate ședințele de lucru, de 
pregătire, de analiză... Promite 
in cadru .oficial", promite în 
particular-.

Tot In particular, tînărul a- 
cesta de 22 de ani face niște be
ții care împietresc pe asistenții 
ocazionali. Trist este că promi
siunile lui... împietresc șl ho- 
tărîrile celor care se ocupă de 
el și care acceptă cu candoarea 
și cu naivitatea unor prunci fă
găduielile lui, cînd patetice, 
cînd sfioase, clnd lacrimogene, 
întotdeauna, însă, .artistice”. Și 
ipocrite, după cum rezultă din 
experienețele post-promislune.

Și lucrurile merg înainte, 
după vechea (ne)orînduială...

Rugiubei face, trimestrial, cîte 
un joc bun (cînd „fură" — după 
cum se exprim* sugestiv un co
leg de-al său 
unui cronicar 
îi face mai 
bine) și apoi trece la ceea ce 
a devenit la acest tinăr ipostaza 
alter-ego-ului

Fiind tinăr, 
dată.

La cîte un 
din cînd în cînd, cîte un gol

dacă Rugiubei va păcăli în con
tinuare fotbalul, pe oamenii cu 
care are de-a face, daqă se va 
păcăli mai departe — cu aceeași 
tristă inconștiență — pe el în
suși.

Oare nu-țl dai seama, Ru
giubei, că tu ești primul și cel 
mai mare păcălit al păcălelilor 
tale 7

Tovarăși de la Dinamo Ba
cău, oameni buni, nu vă dați 
seama că neocupîndu-vă, în 
sfîrșit, CU RĂSPUNDERE, de 
acest tinăr (vai, talentat), sîn- 
teți coautori al ratării, ai rebu- 
târii lui?

Marius POPESCU

— condeiul cite 
care, lăudîn.du-1, 
mult rău decît

său, băutura, 
rezistă. Deocam-

meci, marchează,

P. S. în curtea clubului bă
căuan am văzut doi pitici ai 
centrului salutîndu-1 — cu 
acea stimă caracteristică a în
vățăceilor pentru idolii lor — 
pe Rugiubei. „Bună ziua, nea 
Mihai!“ — i-au spus copiii. Ce 
se va întîmpla, însă, 
acestor copii cînd îl 
pe „naa Mihai” bind 
face urît 7

în mintea 
vor vedea 
țuică pînă

M. P.

„VEDETA NOASTRĂ ESTE...
ECHIPA

SCHIMBARE 
DE ANTRENOR

în urma renunțării lui Sebas
tian Taciuc de a rr_ai antrena 
divizionara B, Electronica, con
ducerea secției de fotbal a echi
pei oborene a numit un nou 
conducător tehnic: GHEORGHE 
TEODORESCU.

ASTĂZI, LA ORELE 17,30 în SALA DALLES

CONCEPTUL DESPRE EDUCAȚIA 
FIZICĂ Șl SPORT A OMULUI MODERNa

Ne-am întreținut mai deu
năzi cu antrenorul Petre Stein
bach. Ce plăcere, ce satisfac
ție să-l auzi depănînd amin
tiri, vorbind despre fotbal. A- 
bia împlinise 63 de ani cu pu
ține zile înainte, mai precis 
la 1 ianuarie („ne ierți, nea 
Petrică, de indiscreție..."); 63 
de ani, dintre care 50 — ia- 
că-tă, o jumătate de secol! — 
închinați fotbalului ; „La ori
cine sînt timișorean... am în
ceput la R.G.M., transformat 
ulterior in C.A.M.T.; pe pe
rioada milităriei am jucat la 
Colțea Brașov... apoi, la 22 de 
ani, am devenit oborean, evo- 
luînd la Unirea Tricolor timp 
de 9 ani, pină la sfirșitul ca
rierei mele de fotbalist..."

Și-ap oi 7 „De 30 de ani an
trenez. Copii, juniori, seniori, 
Cîte generații de jucători n-am 
crescut! Mi-au trecut prin 
mină, ctndva, ți Ozon ți Con
stantin ți Nunureillerii... Cu 
toții. mari talente ca-e au iu
bit fotbalul mai mult ca ori
ce altceva și care s-au și rea
lizat ca jucdtori ți ca oa- 
menu..'

încetul cu încetul îl aduc 
mai aproape, la faptul actu
al i

(Sursul „Educație fizică și sport* de pe lingă Univers:ra
tes populară București organizează astăzi în sala DaLes 
expunerea „CONCEPTUL DESPRE EDUCAȚIA FIZICA ȘI 
SPORT A OMULUI MODERN*, pe care o va susține prot 
univ. Leon Teodorescu, rector al I.E.FS. și vicepreședinte 
al C.N.E.F.S. Urmează filmul „Săritoarele de la trambulină'

Tragerea excepțională Loto - azi ultima zi!
Astăzi, este ULTIMA ZI în 

care vă mal puteți procura bi
letele la tragerea excepțională 
LOTO de mîine, marți îl ia
nuarie 1969.

Ca și cele precedente, trage
rea excepțională LOTO de mîi- 
ne oferă autoturisme de diferite 
mărci și capacități cilindrice In 
număr NELIMITAT. Vor fi a- 
tribuite: „Daci* 1100", „Mosk- 
vici 408’ cu 4 faruri și radio, 
.Skoda 1000 MB’ pentru va
riantele cu 1 numere cîștigătoa- 
re din primele > extrase.

Ia afară de autoturismele da

se mai atribuie 50 
la Paris cu avionul,

mal sus
excursii
premii în numerar de valoare 
variabilă pentru variantele cu 
3 numere ciștigătoare din pri
mele 8 extrase și premii fixe In 
numerar.

In orele care au mal rămas 
asigurațl-vă participarea la tra
gerea excepțională LOTO de 
mîine, jucînd pe bilete seria 
„F" de 20 leL

Cu biletele seria „F- 
participa la toate cele 10 
geri — 120 numere.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE 
EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 3 ETAPA 

DIN 11 IANUARIE 196»
I. Atalanta-Roma

II. Florentina-Juventus
III. Ir.ternazionale-Verona
IV. Lanerossi-Pis*

X
l
1
a

V.
VI. 

VII. 
VIII.

IX. 
X.

XI. 
XIL 

XIII.

puteți 
extra-

Napoli-Milan
Palermo-Bologr.a 
Sampdoria-Gagliari 
Torino-Varese 
Reggiana-Genoa 
Mantova-Padova 
Monza-Foggia 
Breseia-Teman a 
Como-Perugia

Fond de premii: 311.661

X
1
2
1
1
1
2
1

lei

— «e-ți face „Ceahlăul*, 
nea Petri:* 7

— Bine, mulțam! Nu mii- 
ne, poimiine mă reintllnesc 
cu băieții, după o vacanță de 
o lună de zile.

— A mers frumos echi
pa.. Locul 4, din 16 forma
ții... la un singur punct 
de prima clasată...

— Cit p-aci sd fie mai bi
ne. In ultima etapă, la Su
ceava, in mm. 70. conduceam 
cu 1—0. Pină la urmă am fost 
egalați. Oricum, 
deștele pretenții 
pornit bătălia...

— Cum ați
siți la jumătatea întrece
rii cu plutonul fruntaș 7 
Dețineți, cumva, vreun se
cret 7

— Sd vă spun că ne-am 
pregătit serios, că am efec
tuat uneori și două antrena
mente pe zi T Ar fi un răs
puns prea banal. Vorbiți de 
secrete. Cred că dețin unul, 
de mare importanță în pro
cesul de instruire sportivă, 
lată, de pildă, eu am folosit, 
cu rezultate dintre cele mai 
bune, stimulentul psihic. Du
pă primele douS-trei etape, 
le-am spus jucătorilor urmă
toarele : „Băieți, comportarea 
noastră de pină acum mă 
mulțumește. Dacă veți munci 
la antrenamente tot ața, sînt 
convins că veți juca și mai 
bine*. Poate știți rezultatul 7 
In ultimele 7 partide, 5 de

campionat și două de Cupă, 
n-am mai pierdut nici un joc.

— Aveți vreun nume mai 
sonor în echipă 7

— Nu, n-am nici un nume 
sonor. Vedeta noastră este... 
echipa.

— Chiar de la început. 
Ceahlăul a însemnat o., e. 

chipă 7
— Aproape de la început. 

Mai precis spus, din momen
tul în care am scos din lot 
doi jucători, pe Codreanuși 
pe Olteanu, care nu respectau 
normele de conduită prescrise 
întregii echipe. Apoi, într-o 
ambianță de perfectă ordine, 
pe fondul unei discipline la 
toate capitolele, treaba a mers 
mai ușor, deși, vă rog să reți
neți, am rămas in lot doar cu 
13 jucători.

— Să-i notăm, în ordi
nea posturilor..

— Argeșeanu, Mitrofan — 
portari; Onică, Gh. Aurel, 
lenei, Zaharia — fundași; 
Dragu, Seceleanu, Niță — mij
locași ; Ciocîrlan, Negustorii, 
Pătrașcu și Meder — înain
tași. Spunind că tînărul Niță, 
în. vîrstă de numai 16 ani, 
este deocamdată rezervă și 
că portarul Mitrofan a fost 
accidentat multă vreme, vă 
rămîn cei... 11 jucători care 
au alcătuit formația tip. 
mai vrea să adaug că la 
tuala formulă de echipă 
ajuns treptat, schimbările 
posturi operîndu-le după
am depistat mai bine particu
laritățile fiecăruia, de ordin 
fizic și tehnico-tactic Astfel, 
pe Meder, un jucător mai 
lent, dar care pasează bine, 
l-am transformat în aripă fal
să, pe Pătrașcu și Negustorii, 
din extreme i-am folosit vîr- 
furi de atac. De asemenea, O- 
nică din mijlocaș a devenit 
fundaș, Dragu din vîrj de a- 
tac a ajuns mijlocaș, post în 
care — conform structurii lui 
tehnice — poate manevra mai 
în voie pe spații mai mari.

— încă puțin și returul 
va bate la ușă. In seria 
dv., lupta pentru promova
rea în divizia A se anunță 
extrem de pasionantă. Cine 
credeți că are șanse mai 
mari 7

— După părerea mea, Stea
gul roșu. Mai toți componen- 
ții echipei au făcut parte din 
diferite loturi reprezentative, 
au mai multă experiență, în
tr-un cuvînt, prima șansă este 
de partea formației brașove
ne. Dar, fotbalul e... fotbal. 
Știu eu 7 — a conchis gîndi- 
tor amabilul nostru interlo
cutor.

ac- 
am 
pe 
ce

față de mo-
cu care am

reușii să so-

G. NI«.
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PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
©IN NOUKARL SCHRANZ...

pîrtiile albe de ta Kit- 
zbuehel, tn Tirolul austriac, au 
Început întrecerile unei noi 
ediții a concursului „Hannen- 
kamrn". în prima zi, proba de 
coborîre a revenit iui Karl 
Schranz (Austria), crono
metrat pe o pîrtie în lungime 
de 3.510 m cu timpul de 2 : 
18,80. Pe locurile următoare î 
Jean-Danlel 
veția) — 2 119,41; Henri Du- 
villard (Franța) și Heinz ©or
din (Austria), ambii în 2 : 21,38.

Duminică s-a disputat sla
lomul special. A cîștigat fran
cezul Patrik Russel, oare a 
realizat în cele două manșe 
timpul de 120,37. L-au urmat i 
Herbert Huber (Austria) 120,39; 
Dumeng Giovanoli (Elveția)
— 120,64.

în urma acestor rezultate, în 
clasamentul Cupei Mondiale 
la schi, continuă să conducă 
K. Schranz cu 110 p, urmat de 
R. Tritscher — 58 p, P. Russel
— 51 p, A. Matt — 39 p, H. 
Duvillard — 34 p.

Daetwyler (El-

.NORDICII" SE ÎNTREC 
LA LE BRASSUS

In proba de sărituri pentru 
combinată nordică, din cadrul 
celei de a 18-a ediții a tradi
ționalului concurs de la Le 
Brassus (Franța), primul s-a 
clasat polonezul Ervin Fiedor 
cu 232,1 p (sărituri de 84 și 
83 m). Pe locul doi — Gert 
Andersson (Norvegia) cu 222,5 
p (77,8 și 83 m).

KEES VERKERK ȘI STIEN 
KAISER PE PRIMELE 

LOCURI

luat sfîrșit 
patinaj vi- 
Titlul mas- 
multiplului

La Heereven a 
campionatele de 
teză ale Olandei, 
culin a revenit
campion Kees Verkerk, care 
a stabilit un nou record al 
Olandei la multiatlon cu per
formanța de 177,900 puncte.

La feminin, pe primul loc 
s-a clasat Stien Kaiser cu 
un total de 194,100 puncte 
(de asemenea nou record 
olandez). De remarcat că a- 
cesta este cel de-al cincilea 
titlul consecutiv cucerit 
Stien Kaiser.

de

Jochen Rindt

turneu 
libere, 

sportivi
Iugoslavia, R.P. 

Și

Concursul internațional de 
automobilism desfășurat pe cir
cuitul de la Christchurch (Noua 
Zeelandă) s-a încheiat cu vic
toria sportivului austriac Jochen 
Rindt, pe o mașină „Lotus Ford”, 
învingătorul a realizat o medie 
orară de 165,830 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat englezul 
Graham Hill, pe „Lotus Ford", 
și Chris Amon (Noua Zeelandă) 
pe „Ferrari".

PE INELUL DE LA 
SARATOGA SPRINGS

Titlul de campion masculin 
al S.U.A. la patinaj viteză

ECHIPA DE HOCHE!
ÎH ESCALĂ LA
Selecționata de hochei a 

țării noastre, care a întreprins 
un turneu In U.R.S.S., s-a î- 
napoiat ieri în Capitală du
pă o călătorie cu peripeții. 
Neputînd atenzi la București 
d!n cauza cetii, avionul i-a 
dus pe sportivi la Sofia, ast
fel că ei au ajuns acasă cu 48 
de ore întîrziere și doar pen
tru o noapte.

Antrenorul V. Novacek ne-a 
declarat imediat după sosire, 
că este mulțumit de evoluția

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE DE LA TBILISI

N. CRISTEA SI fll
în localitate un 
Internațional de 

la care 
din

au parti- 
Bulgaria, 
Mongolă, 
U.R.SS.

• • • BUCUREȘTI
ȘTIRI DIN TENIS

Fondistul norvegian Jan Halvarsson, cîștigătorul probei de 
15 km de la Le Brassus, conduce plutonul.

\ — - - - — --------------------

a revenit în acest an lui John 
Wurster. Competiția femini
nă a fost cîștigată de Su
zanne Eadie, 
desfășurat la Saratoga Springs.

Telefoto: A.P.-AGERPRES

TBILISI, 19 (prin telefon). Azi 
s-a încheiat 
mare 
lupte 
cipat 
Iran,
Polonia, România 
(cu cita 5—6 concurenți la fie
care categorie). Dintre cei patru 
luptători români, prezenți la 
turneu, N. Cristea (cat. 57 kg) 
și Fr. Boia (cat. 90 kg) au avut 
o comportare remarcabilă, cla- 
sîndu-se pe locul III la catego
riile respective. Cristea a cîști
gat două meciuri (prin tuș la 
iugoslavul Iakovski și la puncte 
în fața sovieticului Ciumakov)

și a pierdut la puncte două în- 
tilniri (cu Safov — Bulgaria și 
Malian — U.R.S.S.). Boia a ob
ținut două rezultate de egali
tate (la Papașvili și Gabedașvili 
— ambii U.R.S.S.) și a cîștigat 
la puncte o partidă (la Madja- 
diada — Iran).

lotului (1—1 la Iaroslav, 1—5 
la Rebinsk și 3—3 la Cerebo- 
veț) în compania unor echipe 
puternice, fruntașe în campio
natul categoriei B al Uniunii 
Sovietice. Eșecul de la Re
binsk se explică prin obosea
la unei călătorii de 6 ore cu 
trenul și cu autocarul înain
tea jocului, și prin faptul că 
meciul a avut loc pe un pa
tinoar descoperit, la o tempe
ratură de minus 28 de grade.

Referindu-se la echipă, an
trenorul Novacek remarca jo
cul bun al apărării, evoluția' 
excelentă a portarului Dumi
tra?, aportul unor tineri ca 
Sgîncă III și Huțanu.

în primul meci, datorită in
disponibilității lui I. Szabo, 
Huțanu a trecut în prima li
nie, iar în linia a III-a a ju
cat... antrenorul secund Șt. 
Ionescu.

Astăzi dimineață selecționa
ta de hochei pleacă în Iugo
slavia, urmînd 
la 21 ianuarie 
reprezentativa 
Ambele jocuri 
Ia Ljubljana.

llie Năstase invitat în S.U.A-
După cum transmite agenția 

Associated Press, organizatorii 
campionatelor internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale SUA 
(programate cu începere de 
10 februarie la Salisbury) 
inclus pe lista invitaților și 
jucătorul român llie Năstase.

la 
au 
pe

Roche l-a învins din nou pe Laver
Proba de simplu bărbați din 

cadrul turneului 
(open) de tenis 
s-a încheiat cu 
tralianului Tony 
l-a învins, în finală, cu 
4—6, 9—7, 12—10 pe compatrio
tul său Rod Laver cîștigătorul 
ultimului Wimbledon. Meciul a 
durat 2 ore și 42 de minute. A- 
ceasta este a doua victorie a 
lui Roche asupra lui Laver, în 
ultimele trei turnee la care au 
participat cei doi tenismani pro
fesioniști.

internațional 
de la Sydney 
victoria aus- 
Roche, care 

6—4,

întrecerile s-au

BIATLONIȘTII SOVIETICI 
AU DOMINAT 

LA KAVGOLOVSK
ANGLIA

CĂLĂREȚII BRAZILIENI DOMINA
IN C.H.I.O. DE LA TORINO

TORINO, 19.
concursului

— Prima probă 
irueruaponau dea

călărie de la Torino a fost cîș
tigată ce sportivul brazilian

Proba de ștafetă 4 x 7,5 km 
din cadrul concursului inter
național de biatlon de la 
Kavgolovsk a fost cîștigată 
de echipa U.R.S.S. Formația 
compusă din Tihonov, Puza
nov, Safin și Mamatov a fost 
cronometrată cu timpul de 
2 h 15,58. Locul secund a 
fost ocupat tot de schiorii 
sovietici, reprezentînd clubul 
Dinamo, cu 2 h 16,18. Prima 
clasată dintre echipele străine 
a fost cea a R. D. Germane, 
care a ocupat locul șase cu 
2 h 17,43.

Chelsea învinsă pe teren 
propriu de F.C. Liverpool

La europenele de la București

„BOXERII ROMANI
FAVORITII MEI ✓ ✓

ne declară N. Nihiioroî Dcnisov, vicepreședinte al A.I.D.A,
De ieri dimineață, lumea bucureșteană a sportului cu mă

nuși are un oaspete remarcabil, în persoana vicepreședintelui 
A.I.B.A., N. NIKIFOROV-DENISOV, director al Biroului re
gional european al acestui for, personalitate de prim rang a 
pugilismului mondial.

La invitația Federației române de box, N. Nikiforov-Denisov 
face o scurtă vizită in România, în dorința de a constata la 
fața locului stadiul in care se află pregătirile pentru campio
natele europene de box găzduite, după cum se știe, de capi
tala noastră intre 31 mai și 8 iunie.

Am folosit prilejul pentru a-l solicita pe distinsul oaspete 
să ne răspundă la citeva întrebări.

Etapa de sîmbătă a cam
pionatului englez a cunoscut 
citeva înfrîngeri suferite pe 
teren propriu de formații 
cunoscute. Derbyul etapei a 
avut loc la Londra între 
Chelsea și Liverpool, actua
lul lider al clasamentului. 
Aici s-a înregistrat și numă
rul record de spectatori: 
51 880. Gazdele au condus cu 
1—0, dar după pauză forma 
excelentă a oaspeților a fă
cut ca scorul să le devină 
favorabil (1—2): autorii go
lurilor Hunt și Evans. O ve
ritabilă surpriză o constituie 
infrittgerea pe teren propriu 
înregistrată de ciștigâtorii 
Cupei Ar.gLei. West Brom
wich Albion, in fața forma
ției din Southampton (0—1). 
Scorul etapei a fost înregis
trat la Manchester, unde U- 
nited a dispus cu 4—1 de
Sunderland. Celebrul atacant 
scoțian Denis Law a dovedit 
o formă de zile mari, în
scriind nu mai puțin de trei 
goluri! In 12 meciuri, susți
nute pe teren propriu, Man
chester United n-a înscris 
decît 14 goluri, iar acum a 
marcat de patru ori... Și cea
laltă echipă din Manchester 
a realizat o victorie prețioasă 
în deplasare. Manchester City 
a dispus cu 1—0 de Sheffield 
Wednesday. După o serie de 
succese, Arsenal a fost în
vinsă la Newcastle (2—1) și 
a ieșit 
pentru

Iată 
sate :

Cea mai mare surpriză a 
etapei a furnizat-o Borussia 
Monzhengladbach : 4—1 cu 
F.C. K81n. la Koln! Campi
oana țării, F.C. Nurnberg. 
care deține ultimul loc. nu 
a putut cîștiga nici pe teren 
propriu, terminînd la egali
tate cu Kickers Offenbach 
(2—2). Alte rezultate ale eta
pei : 5LS.V. Duisburg — 
Hertha BSC. 2—1, Eintra
cht Braunschweig — Schal
ke 04 3—0. Borussia Dort-

nu ilustrează suficient supe
rioritatea categorică a gazde
lor. Florentinii, grație victo
riei de ieri, se mențin pe 
locul doi. la egalitate de 
puncte cu Cagliari. Echipa 
din Sardinia a cîștigat în de
plasare la Genova, dispunind 
ia limită de Sampdoria. Mi
lan a reușit un scor alb la 
Napoli, coniirmind că atacul 
(în frunte cu Hamrin. 
mani și Prati) își cont 
criza de formă. Fără să

să Intîlnească 
și 22 Ianuarie 
țării gazdă, 
vor avea Loo

5,21 m in sală

TONY ROCHE

Gerson Montero (pe calul „Bra- 
siliana") cu 62,7 și 0 puncte pe
nalizare. Pe locurile următoare 
s-au clasat Nelson Pessoa (Bra
silia). Pe „Corcovado" — 63,5 și 
0 puncte penalizare și Raimon
do d lnzeo (Italia), pe „Name- 
leGt" — 64,0 și 0 puncte pena
lizare.

DORTMUND, 19. — Atletul 
vest-german Klaus Schiprowski 
a stabilit la Dortmund cea mal 
bună performanță europeană de 
sală in proba de săritură cu 
prăjina, cu rezultatul de 5.21 m.

deocamdată din cursa 
primul 
situația

loc.
primelor cla-

1. F.C. Liverpool
2. Leeds United
3. Everton
4. Arsenal

M
38
31

Manchesterla
United o bună zestre de goluri,

Proverbialele lovituri de cap ale scoțianului Denis Law au adus din nou 
in etapa, de sîmbătă

1. Cagliari
2. Fiorentina
3. Milan
4. Internazionale

PRIMUL MECI AL ANULUI 
IN PRELIMINARIILE C.M.

Primul meci din prelimi
nariile campionatului mondial 
(din acest an) va avea loc ,a 
23 februarie : Belgia — Spa
nia. Federația de specialitate 
din Belgia a stabilit ca acrst 
joc să se desfășoare la Liege, 
pe stadionul Standard.

PROGRAMUL SAPTÂMÎNII

Calendarul fotbalistic in 
ternațional al săptărnînîj 
cuprinde un meci in elimi
natoriile campionatului 
mondial: Libia — Etiopia 
(27 ianuarie), partida ami
cală Mexic — Danemarca 
(miercuri 22, la Ciudad de 
Mexico), întilnirea dintre 
selecționata orașului Sao 
Paulo și echipa Ungariei, 
aflată in turneu în Ame
rica de Sud. diverse me
ciuri in cupele europene.

ANCHETE, ANCHETE

— Ce părere aveți despre 
alegerea Bucureștiului ca 
loc de disputare a unor în- 
treoeri pugilistice de o ase
menea anvergură ?
— Este, desigur, o răsplata 

binemeritată pe care sportul 
românesc cu mănuși și iubito
rii lui o primesc pentru con
tribuția pe care — de-a lun
gul anilor și în primul rînd, 
în ultimii 14 ani pe care-i pot 
aprecia mai îndeaproape ca 
membru al conducerii A.LB.A.
— au adus-o la consolidarea 
poziției boxului mondial.

Dacă organizatorii dv. vor 
avea aceeași rîvnă de care 
dau dovadă sportivii dv. în 
ring, atunci sînt sigur că vii
toarele campionate se vor în
scrie în calendarul internațio
nal ca o competiție reușită.

— Pentru că ați pome
nit de boxerii români la 
modul general, pe care 
dintre ei îi considerați cei 
mai îndreptățiți la medalii ? 
— O, o întrebare... sub cen

tură I Știți, în general, este 
foarte greu să dai pronosticuri, 
căci acest act implică o do
ză de curaj, e adevărat, 
foarte necesară, dar adesea 
inoportună în sport, mai ales 
înaintea unor asemenea între
ceri... O să mă mulțumesc să 
afirm că boxerii pe care i-am 
văzut în Mexic — cu o notă 
specială pentru foarte ti
nerii Cuțov
— care au 
derabile de 
podium. In fond, ar fi și nor
mal ca românii, permanent 
prezenți în fazele finale ale 
■tuturor competițiilor interna
ționale, de box, să facă o fi
gură frumoasă la ei „acasă".

— Trebuie să vă spun că 
iubitorii boxului românesc 
așteaptă cu nerăbdare euro
penele, printre altele și ch 
speranța că ele le vor oferi 
prilejul unei finale olim
pice, între medaliatul cu 
aur, Pozniak, și favoritul 
lor, Monea, pe care numai 
un accident l-a împiedicat 
să-și apere șansa pe ringul

din „Arena Mexico", Pre
vedeți o f 
Monea ?

— Sincer 
probabilă și 
de toate, de... 
Pozniak în 
U.R.S.S.Da, da, pînă la a- 
ceastă oră campionii olimpici 
de la Mexico sînt numai can
didați la europene, tricoul de 
participant urmînd să-l cuce
rească la începutul lui mar
tie, la finalele compionatelor 
unionale.

— O ultimă întrebare, a- 
dresată mai puțin fostului 
director al Federației so
vietice de box și mai mult 
vicepreședintelui A.I.B.A. : 
ce „noutăți" va oferi la a- 
ceastă ediție a campionate
lor lista arbitrilor ?
— Nu vă pot oferi, momen

tan, nici o „noutate" nomina
lă, căci arbitrii urmează să 
fie desemnați în luna martie, 
la Londra, la conferința Bi
roului european A.I.B.A. Țin, 
însă, să vă împărtășesc do
rința noastră expresă — și 
vom depune toate eforturile 
in acest sens 1 — ca inciden
tele neplăcute de la alte com
petiții să nu mai fie prezente 
și la București, renunțîndu-se 
la acei arbitri care, indife
rent de renume , nu oferă ga
ranții de totală obiectivitate...

R. F. a GERMANIEI

mund — Hanovra 96 1—1, 
V. fB. Stuttgart — Hambur
ger S.V.
men —
2—1.

Poziția

3—0, Werder Bre- 
F.C. Kaiserslautern

primelor clasate :
finală Pozniak—

să jiu, e puțin 
depinde, înainte 
selecționarea lui 

reprezentativa

Alemannia Aachen 
victorie

la o nouă 1.

l.

Bayern

foarte 
și Silberman 
șanse consi- 
a urca pe

Ovidiu IOANIȚOAIA

echipelor 
repurtată 
cu Lane- 

consemnată

campiona- 
a înregis- 

rezultate 
in

3.

Miinchen
19 10 5 4 36—18

Bor. Monchengladbach
19 9 7 3 36—22

Eintr. Braunschweig
19 9 6 4 29—19

4. Munchen I860
19 10 3 6 27—27

23

25

24

23

Alemannia Aachen ocupă lo
cul 7, avind 20 de puncte.

ITALIA

Cagliari — o nouă victorie 
în deplasare

Bayern 
amenin- 
în pre- 
datorită

Etapa a 19-a a 
tului vest-german 
trat o serie de 
nescontate. Surprinde,
primul rînd, rezultatul der- 
byului de la Munchen, în 
care actualii lideri, Bayern, 
au fost învinși de T.S.V. 186© 
cu scorul de 2—0. în urma 
acestui rezultat, poziția frun
tașei clasamentului 
Munchen este serios 
țață. Ea se menține 
zent pe primul loc
unui golaveraj superior. în 
partida de la Munchen, go
lurile au fost 'marcate de 
Reich și Fischer. După cum 
consemnează agenția S.I.D., 
acest joc urmărit de 38 000 
de spectatori a fost de un 
foarte slab nivel tehnic.

Alemannia Aachen își con
tinuă seria succeselor, învin- 
gînd de data aceasta pe Ein
tracht Frankfurt, cu 1—0, în 
deplasare. Singurul gol a fost 
marcat de belgianul Claessen. 
Ionescu nu a jucat nici în 
acest meci.

Etapa a XIV-a a campio
natului italian poate fi consi
derată destul de liniștită prin 
prisma rezultatelor înregis
trate. Juventus, performera 
etapei precedente, a lăsat o 
slabă impresie la Florența, 
unde a fost învinsă cu 2—1 
de Fiorentina, și unde scorul

ț\

Si/vano Bertini învinge prin k.o.

BOLOGNA, 
italian Silvano 
noul campion european la ca
tegoria semi-mijlocie. El l-a în
vins (la Bologna) prin K.O. pe 
olandezul Edwin „Fighting” 
Mack, un pugilist de culoare, 
originar din Curacao. Mack cîș- 
tigase titlul de campion după 
ce învinsese tot un boxer ita
lian — Carmelo Bossi.

pe Fighting Mack
19. — Boxerul

Bertini este

Tiparul 1. t*. „Inturma(i«", sir. Hrezuianu ar. 23—25, București

Meciul de Ia Bologna a înce
put în nota de superioritate a 
noului campion, care a pus în 
netă inferioritate pe adversarul 
său. Doar puterea de rezistență 
l-a făcut pe Mack să prelun
gească lupta pînă în repriza a 
13-a cînd o directă puternică a 
lui Bertini l-a făcut k.o. pe 
fostul campion.

în runda a 12-a a campio
natului unional de șah, fostul 
campion mondial Mihail Tal 
a cîștigat în 34 de mutări 
la Gurghenidze, Polugaevski 
l-a învins pe Lutikov, Klovan 
pe Cerepkov, în timp ce 
Averbach a cedat în fața lui 
Lein. în clasament continuă 
să conducă A. Zaițev cu 8 p, 
urmat de Tal și Podgaiț cu 
cîte 7’/z p fiecare.

In cadrul 
desfășurată 
nezul Bernabe Villacampo a 
dispus prin abandon, în re
priza a 7-a, de italianul Fer
nando Atzori, campionul Eu
ropei la categoria muscă. în 
urma acestei victorii, Villa-

unei gale de box 
la Manila, filipi-

fluențeze poziția 
fruntașe, victoria 
de Pisa la Vicenza 
rossi poate fi 
drept singura surpriză a eta
pei de ieri.

Iată rezultatele complete și 
autorii golurilor:

Atalanta Bergamo — Roma 
2—2 (Clerici și Dell Angelo, 
respectiv Landini și d’Amato).

Florentina — Juventus 2—1 
(de Sisti și Maraschi, 
tiv Zigoni).

Internazionale —
4—1 (Domenghini și
3. respectiv Madde).

Lanerossi Vicenza — Pisa 
1—2 (Manservisi și Guglie- 
moni pentru Pisa și Cinesinho 
pentru Lanerossi).

Napoli — Milan 0—0.
Palermo — Bologna

(Fenari și Pelizzaro).
Sampdoria — Cagliari 

(Boninsegna).
Torino — Varese 2—1

sati 2. respectiv Leonardi).
Poziția primelor clasate :

14
14
14
14

22
22
20
16

Cesare TRENTINI
1.
3.
6.

respec-

Verona
Bertini

2—0

0—1

(Fo-

campo devine șalanger la 
titlul_ mondial. El va întîlni 
pe cîștigătorul meciului din
tre tailandezul Chionoi și 
mexicanul Torres.

Turneul internațional de judo 
de la Cortina d’Ampezzo a 
fost cîștigat de echipa Ita
liei, care a totalizat 21 de 
puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat luptătorii din 
R. F. a Germaniei cu 15 
puncte. Iugoslavia— 12 punc
te, Belgia — 7 puncte și El
veția — 5 puncte.

La 7 aprilie se va inaugura 
marele stadion din orașul

® Turneul hexagonal de la 
Santiago de Chile a continuat 
cu partida dintre formațiile 
Dinamo Moscova și Steaua 
Roșie Belgrad. Jocul s-a ter
minat 
(1—1).
Giaici. în poarta echipei Di
namo Moscova a apărat exce- 
let veteranul Lev Iașin.

la egalitate : 1—1
Au marcat Larin și

• La Viena au fost trase 
la sorți meciurile din cadrul 
turului II al competiției euro
pene ,,Cupa Europei Centra
le". Iată ordinea jocurilor : 
Admira Viena — Inter Bra
tislava ; Wiener Sport Club— 
Union Teplice (Cehoslovacia); 
Steaua Roșie Belgrad — cu 
învingătoarea meciului dintre 
echipele Sturm Graz (Austria) 
— Vasas-Budapesta; Banik 
Ostrava — Zelesniciar Sara
jevo.

Revista „FRANCE FOOT
BALL" a publicat clasamen
tul echipelor europene pe baza 
rezultatelor obținute în 1968. 
Iată primele clasate: 
R.F.G., 2. Cehoslovacia,
Anglia, Italia, U.R.S.S.,
Belgia, Bulgaria, Ungaria, 9. 
Scoția și Spania.

Iată și clasamentul întoc
mit de ziarul „SPORT BEL
GRAD* : 1. Italia, 2. Iugosla
via, 3. Anglia, 4. R.F G„ 5 
U.R.S.S,, 6. Ungaria, 7/ Sco
ția, Bulgaria și Cehoslovacia, 
10. Belgia și Portugalia.

Același ziar (Sport Belgrad) 
publică și cea mai bună for
mație a Europei: Viktor (Ce
hoslovacia) — Novak (Unga
ria) Beckenbauer (R.F.G). 
Sesternev (U.R.S.S.), Facchetti 
(Italia), Moore (Anglia), Bobby 
Charlton (Anglia), Best .(Ir
landa de Nord), Albert (Un
garia), Eusebio (Portugalia), 
Giaici (Iugoslavia).

• Campionatul Ungariei pe 
anul 1969 (tur — primăvara, 
retur — toamna) începe la 23 
februarie.

italianul Remo 
șalangerul său.

brazilian Porto-Alegre, recent 
construit. Acest stadion are 
o capacitate de 120 000 locuri. 
La turneul care va avea loc 
cu acest prilej, va evolua 
și echipa Real Madrid.

Impresarul american A. Dun
dee a oferit campionului mon
dial de box Nino Benvenuti 
o bursă de 175 000 de dolari 
pentru a susține la Miami 
un meci cu Luis Rodriguez. 
Se pare însă că Benvenuti 
își va alege un alt șalanger, 
care va fi probabil Don Ful
mer.

S-a stabilit ca întîlnirea din
tre campionul european de box 
la categoria mijlocie mică,

Golfarini și 
_ , francezul Fa

bio Bettini, să se dispute la 
19 sau 26 martie în Italia, în- 
tr-un oraș care urmează să 
se stabilească ulterior.

O conductă defectă de gaz 
era să coste viața jucători
lor unei întregi echipe de 
fotbal din Bordeaux. în timp 
ce se aflau în sala dușuri
lor, după disputarea unui 
meci, zece jucători, precum 
și antrenorul, și-au pierdut 
cunoștința. Transportați de 
urgență intr-un spital, numai 
trei dintre ei au fost reținuți, 
dar viețile lor se află în afa
ra oricărui pericol.
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