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Pentru sănătatea noastră
AZI ȘI MIINE LA CERVINIA

Echipajul român Panțuru— Focșeneanu
M-am reîntors zilele acestea dintr-un scurt concediu 

petrecut Ia băile Olăneștî. Frumoasa stațiune balneo
climaterică, situată la o altitudine de 450 m și așezată 
într-o mică depresiune subcarpatică, se întinde pe ambele 
maluri ale pîrîului cu același nume.

Cunoscusem localitatea în primăvară, cînd vegetația 
și aerul minunat creau un climat admirabil pentru odihnă 
și tratament, și mă întrebam dacă și iarna Olăneștii vor 
fi la fel de primitori. îndoiala s-a risipit cînd. sosit în 
stațiune, m-a întîmpinat o atmosferă îmbietoare, un soare 
prietenos și condiții de cazare admirabile. Alături de cele 
30 de izvoare cu ape minerale, captate și date în exploa
tare, climatul Olăneștiului constituie și el un factor care 
influențează pozitiv tratamentul bolnavilor.

O îngrijire medicală atentă, secții cu aparate moderne 
pentru electroterapie și o sală de cultură fizică medicală 
bine utilată,- contribuie la însănătoșirea celor venițj aici.

O confirmare a modului în care corpul medical al 
stațiunii își face datoria este și faptul că un reprezentant 
al său, doctorița VIORICA TANASE, a fost aleasă printre 
candidații județului Vîlcea în alegerile de deputati pentru 
Marea Adunare Națională.

Pentru că, în general, multe din cele, arătate mai sus 
sînț cunoscute și apreciate ca atare (dovadă numărul mare 

’ de vizitatori care, în tot cursul anului, vifi să-și petreacă 
aici :un concediu folositor în condiții din ce în ce mai 
bune create de regimul nostru), aș vrea să mă opresc 
mai mult asupra activității ce se desfășoară în sala de 
cultură fizică medicală.

Se știe că păstrarea unei atitudini corecte a corpului, 
asigurarea . calităților funcționale ale mușchilor și articu
lațiilor, o bună respirație, contribuie la instaurarea unei 
stări de optimă sănătate. Dacă din anumite cauze se 
produc unele deficiențe morfologice sau de atitudine, 
exercițiul fizic poate contribui substanțial la îndreptarea

acestora. Am participat la cîteva șe
dințe organizate în sala de cultură 
fizică medicală a Stațiunii și am 
apreciat în mod deosebit, preocuparea 
instructorului, profesorul DUMITRU 
POPESCU, de a transmite pacienților 
săi un minimum de cunoștințe și 
deprinderi de gimnastica medicală’ 
modernă, simplă și eficace. Deși lucra 
pe grupe mici, diferențiate după sex, 
vîrstă, afecțiuni, se preocupa perma
nent de individualizarea exercițiilor pe 
subiect, mergînd pînă acolo îneît, la plecarea 
fiecare pacient primea un caiet în care erau schițate cri:: 
programe de exerciții posibile de realizat la âccziriliz. O 
atenție deosebită este acordată gimnastici: respiratorii. ir. 
care accentul cade pe timpul dublat de evacuare a aeru-ut 
viciat din plămîni, precum și exercițiilor de e'—.care 
(întindere), în scopul destinderii coloanei vertebră

Din evidența statistică ținută la sală, reiese ci 
1968 s-au aplicat unui număr de 1650 pariez: 2 
procedee care și-au dovedit utilitatea, uneori ir. mod spec
taculos. Astfel, la 75’/* din pacienți capacitatea pCmceară 
a crescut în medie cu 250—300 cm3, la 20—25*4 s-î; în
registrat creșteri de cca. 500—700 an3, iar la 1CO de bol
navi capacitatea pulmonară a crescut chiar cu 1000 cn! '

Aș vrea să închei această scurtă relatare ex~ rnir.d 
un sentiment comun tuturor celor pe care :-am rtzscscrt 
și i-am întîlnlt la Olăneștî i recunoștință deplină față ie 
grija pe care orînduirea noastră socialistă c mamfestâ 
față de sănătatea oamenilor muncii. In această acțiune 
nobilă, educația fizică și sportul se numără printre alia:.; 
cei mai de preț.

asaltează primul loc în ierarhia europeană
de la Saint Moritz, aceiași e- 
ch’pieri din proba de 4 de la 
Igls s-au clasat pe locul se
cund. întrecerea de 2 persoane 
s-a desfășurat numai în două 
manșe, in condiții deosebit de 
i.L-'e. România a ocupat locu
rile 7 Nedelcu, Maftei), 12 (Pan- 
țuru-Xeagoe) și 19 (Stoica-Hris- 
tovid). La ultimele ediții ale 
campionatului european de bob 
2

cucerite de: 1966: Austria
(Thaler-Koxeder), 1967 : Austria 
(Thaler-Durnthaler), 1968: R.F. 
a Germaniei 
schneider).

Pîrtia de bob
Breuil (stațiune
vincia Vale d’Aosta, altitudi
nea 2050 m), măsoară 1540 m, 
cu o diferență de nivel de 139 m 
(de la 2135 m la 1996 m) și are 
18 viraje.

(Zimmerer-Utz-

SC

persoane.

K OtZEA

(tineret)

de la Cervinia- 
situată in pro-

titlurile au fost

2 MARTIE

aflați la Cervînia

s.na

24 ianuarie 1969.
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Piatra
Focșeneanu,

2. 
3. I.

Arsă, tn imagine, 
la un

remar-
98T, la Igls

1. v.
Brașov) 

național; 
lhl0:03 (3); 
lh!0:58 (5); 4.

spre Cervinia a trecut pe la 
Panțuru cu actualul său coechipier, 

antrenament

FONTANA (A. 
lh06:52 (2)

D. Soiu 
Mirzea 

Al. Szabo

așteaptă cu emoție 
rezultatele campionatului european de la Cervinia, unde 
sîntem convinși că veți obține rezultate care vor consolida 
prestigiul sportului românesc. Alături de toți prahovenii, 
colegii de muncâ și cei 12 00G de prieteni de pe meleagurile 
natale, îți trimiterii ție, Ion Panturu, și coechipierului tău, 
Dumitru Focșeneanu, cele mai calde urări de succes".

CONSILIUL ORĂȘENESC PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT COMARNIC

Telegramă către hoherii români
„Iubitorii sportului din România

iei Ioc ne 
F ceșeaear.z

POIANA BRAȘOV. M 
ic-e. U trimisol MV 

~ a ort ». arbtc
rec pute» U» startul 

iate5e rar:ocale de
O ceață 2
rurarea la d stanță mal 

de 1»—15 —. Dar. ca prin n 
după nici o jumătate de oră picta 
s-a ridicat ți o ninsoare ușoara a 
început sâ cadâ. Vizibilitatea de
venise excelentă. Ca urinare, la 
ora 1» s-a dat startul. La seniori 
(2® kn cu 4 trageri), după primii 
5 km era evident că lupta pentru 
întlietate va fi aprigă. N. Bărbă- 
șescu a mers foarte bine la fond 
și, spre deosebire de alte dăți, a 
avut și în poligon o comportare 
bună, fiind penalizat cu numai 
2 minute. Principalii săi adversari, 
Gh. Vilmoș și Gh. Clmpola. au 
tras fără greșeală, dar nici tn 
aceste condiții nu au putut să-l 
depășească pe Bărbășescu care a 
obținut o splendidă victorie și, cil 
aceasta, pentru prima dată, titlul 
de campion național. Este o În
cununare a sirguinței, pentru care 
mentă felicitări pe care le adre
săm și antrenorului Marcel Stu- 
pâra ai cărui elevi au ocupat, in 
grup, locurile fruntașe

La tineret (15 km. cu 3 trageri), 
V. Fontana s-a dovedit de departe 
cel mai bun produs al generației.

Clasamente : seniori: 1. N. BAR- 
BAȘESCU (A.S.A. Brașov) lh25:3fi 
(2 min. penalizare) — campion 
național : 2. Gh. Cimpoia (A.S.A.) 
lh2S:04 (0): 3. Gh. Vilmoș (Dina-

lh27:15 (»): 4. C. Ca
rabei (AA-A) lhT J2 (1), 5. D. 
Zangor (A.S.A ) lh33« (5), 6. Gh. 
Cercel (AA-A.) Ih35:96 (U): 7. Gh. 
Bădescu (Dmamo) lh36:44 (10); 8. 
I. Teposu (Dinamo) lh37:ll (U) : 
tineret : * ” "
Armata 
campion 
(A-S-A.)
(A.S.A.) 
(Dinamo) lhll:07 (6); 5. I. Oltea- 
nu (Dinamo) lhl3:48 (6); 6. N. 
Horga (CI. sp. Sinaia) lhl5:25 (8); 
Duminică are loc ștafeta.

Paul IOVAN

Laboratorul de sociologie a 
sportului, recent înființat, își 
va inaugura activitatea marți 28 
ianuarie (ora 18). Cu acest pri
lej va conferenția prof. univ. 
Miron Constantinescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului.

La lucrările laboratorului vor 
participa profesori de educație 
de la școlile sportive și cabi
netele metodice ale cluburilor 
sportive din Capitală.

Loc de desfășurare a lucră
rilor—Școala sportivă nr. 2 din 
str. Avrig nr. 52.

Mănuși

Monetăria Na- 
fi gata in ju- 
martie. Citeva 
un delegat al

„CENTURA SPERANȚELOR"

Boxerii juniori (mari și mici) 
din Brăila și-au disputat, de 
curînd, întîietatea în competi
ția denumită „Gentura speran
țelor". Au urcat treptele ringu
lui 40 de pugiliști reprezentînd 
asociațiile Progresul,
C.F.A.. și Voința. Iată, cîștigă- 
torii: juniori. mici: E.
S. Tudor, Gh. -Ciochină, N. Efti- 

S. Du- 
Petruș, 
N. Bi-

Medaliile, insignele, emble
ma, afișul și centurile de cam
pioni europeni se află în pre
zent în lucru, la 
țională. Ele vor 
rul datei de 1 
zile mai tîrziu.
federației noastre de speciali
tate se va deplasa la Londra, 
unde va participa la ședința bi
roului regional european 
A.I.B.A. Cu acest prilej, repre
zentantul F.R. BOx va informa 
conducerea biroului european 
despre stadiul pregătirilor în 
vederea campionatelor conti
nentale, și va prezenta spre o- 
mologare 1—2 perechi de mă
nuși și bandaje ce 
losite de boxeri.

vor fi fo-

P.A.L.,

Coman,.

spre omologare
la Piatra Arsă, în curind ur- 
mind 
și C.

ca antrenorii I. Chiriac 
Dumitrescu să decidă.

♦
citeva zile înainte de pri-Cu

mul gong al europenelor, mem
brii biroului european A.I^.A. 
vor stabili, la București, data și 
locul viitoarelor confruntări 
continentale.

Bsieri dii Spaaia și Țara

mie, Z. Ștroie, I. Vlad, 
mitru. Juniori mari: P. 
Gh. Badea, E, Mircea, 
chifor. I. Partene.

GK. RIZțJ. coresp.

f.c. santos Învinsa
LA KINSHASA!

Cunoscuta echipă braziliană 
de fotbal F. C. Santos se află în 
turneu. în Africa. Jucînd la 
Kinshasa cu selecționata Congo- 
Kinshasa („Leoparzii"), fotba
liștii brazilieni au fost învinși 
cui 3—2. Au înscris Kalala (2), 
Adela, respectiv Pele (2).
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i Susținători inimoși I 
| ai sportului școlar '

i
i
i

n aria tot mai cuprinzătoare 
a mișcării sportive românești, 
sportul școlar capătă an de an 
noi dimensiuni, semnificații 
tot mai profunde. El tinde să 
devină ceea ce și trebuie să

fie de fapt — principala sursă gene
ratoare de valori pentru sportul de 
performanță. Toate eforturile converg 
către împlinirea unui asemenea țel ple
na^ iar existența relației elev-organi- 
zație de tinerei sau de pionieri-profe- 
sor de educație fizică are un rol de 
terminant.

Deosebit de îmbucurător este faptu. 
că relația amintită își amplifică sfera 
de cuprindere. Ea se extinde, tot mai 
evident, și asupra directorului de școa 
lă. Adeziunea acestuia la fenomenui 
sportiv are o semnificație profundă 
Rîndurile de fată vizează, in mod spe 
cial, pe directorul de scoală cu optică 
sănătoasă, omul pentru care apropie
rea de elevii sportivi se efectuează din 
convingere, reflectînd. ceea ce-i foarte 
important, o modificare esențiala de 
mentalitate.

Exemplului aproape solitar al pro 
fesorului Ion Ceaușescu, directorul Li 
ceului „Vasile Roaită" din Rm. Vîlcea 
care cu 10—15 ani în urmă era în 
tîlnit peste tot în țară însoțind și 
trăind împreună cu elevii școlii emo 
țiile întrecerii sportive, i se adaugă 
astăzi altele, la fel de luminoase 
Cum altfel s-ar putea aprecia căzui 
prof. Florea Ceaușu, directorul Școlii 
generale din comuna Afumați, care, do
vedind virtuți de excelent organiza
tor a reușit să amenajeze, printr-un 
splendid efort colectiv cu elevii, învă
țătorii și părinții, cea mai frumoasă ■ 
bază sportivă din județul Dolj ? Dar I 

__ I liceului din Huedin, prof. '

I
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i
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IlaGalilorConstantin Ciucă (pus k.d. în 
Danemarca). Vrind-nevrind, 
Ciucă a luat un concediu, ur- 
mînd să urce treptele ringu
lui abia la mijlocul lunii mar
tie, în etapa de zonă a cam
pionatelor. Ion Alexe va evo
lua între 5—9 martie la „Crite
riul tineretului" de la Constan
ța, Ion Covaci este bolnav, iar 
Constantin Stanei se află încă

de la
două

hcorești
țări au confir-

I
Iîncă 

mat participarea la campio
natele europene de box de 
la București. Este vorba de 
selecționatele Spaniei și Tă
rii Galilor. Așadar, numărul 
țărilor înscrise la marea con
fruntare continentală se ridi
că Ia 28. Cu excepția Maltei 
și Gibraltarului, care nu pot 
participa intrucit nu și-au 
achitat cotizațiile la A-I-B.A„ 
toate federațiile europene afi
liate la forul mondial ama
tor iși vor trimite reprezen
tanții la București.

Ise va de- 
Oradea și

Din
plasa 
Craiova lipsesc cîțiva pugiliști 
titulari în echipa națională. 
Printre aceștia se numără și

formația care 
in curind la

I
La Uniunea ziariștilor

Conferință de presă pe teme sportive
La sediul Uniunii Ziariștilor 

a avut loc, ieri după-amiază. o 
conferință de presă, pe teme ac
tuale ale mișcării noastre de 
cultură fizică și sport.

Tovarășul. Anghel Alexe, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
a expus în fața ziariștilor de 
specialitate din București și din 
provincie, planul de pregătire 
a sportivilor români pentru O- 
limpiada de la Munchen, măsu
rile adiacente adoptate pentru 
îndeplinirea lui, principiile pro
cesului de antrenament, precum 
și criteriile de selecție ce vor fi 
utilizate.

In continuare, tovarășul Emil 
Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.. a efectuat o trecere 
în revistă a unor probleme pri
vind sportul de masă, pregătirea 
cadrelor de tehnicieni, atribu
țiile cercetării științifice cu te
matică de specialitate și ale me
dicinii sportive. El s-a referit, 
de asemenea, la competițiile in
terne și internaționale, oficiale 
și amicale, la care sportivii ro
mâni vor participa în anul 1969.

In
ghel Alexe și Emil Ghibu au 
răspuns întrebărilor ziariștilor.

încheiere, tovarășii An-

! AST AZI, /N ZIARUL NOSTRU:
001 DIME FOAJO HE If «SSOV

ÎN CAMPIONATUL DE TENIS DE MASA AL ECHIPELOR DE JUNIORI

INCORECTITUDINILE CONTINUĂ
Este foarte regretabil că o 

competiție de tenis de masă 
ca actualul campionat de ju
niori pe 
o seamă

echipe a dat loc la 
de fapte incorecte, 

oare tinerii sportivi

I
I
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• Maestrul sportului Mihai B1RA prezintă prima 

dintre cele trei probe alpine : COBORTREA

(In pag. a 11-a, la rubrica de schi)

All OEffllT PBIJftSIOMțTI

• Un „neutru" despre meciul Anglia-Romfinia
(In pag. a IÎI-a, la rubrica de fotbal)

• Ce a discutat Comisia specială F.I.R.A.

• Panoramic sportiv extern
(In pag. a IV-a)

Doi dintre cei patru frați 
Pattersson, Gosta și Thomas, au 
trecut la profesionism și vor a- 
lerga pentru o firmă din Mila-, 
no. Se pare că și ceilalți doi 
frați, Sture și Erik, au o inten
ție asemănătoare, 
cliști suedezi au 
mondiali în 1967 
medalia olimpică
J. O., în cursa de 100 km, pe 
echipe.

Cei patru ci- 
fost campioni 
și au cucerit 
de argint la

Ce cred
despre asemenea comportări 
ale antrenorilor și conducă
torilor asociațiilor respecti
ve ? Ce se Intimplă cu auto
ritatea celor din urmă ?

Intr-adevăr, după cele pe-, 
trecute cu echipa Tractorul 
Tg. Secuiesc (legitimații fal
sificate), iată o nouă inco
rectitudine. In formația 
M.C.F.T. București a fost fo
losit CTistian Bobonete — 
legitimație tip F.R.T.M, cu 
date nereale privind vîrsta 
jucătorului bucureștean. Co-

misia .de organizare a pro
cedat prompt: eliminarea 
din competiție a echipei. 
Ce-o fi gindmd secretarul a- 
sociație: MC.F.T, Mircea 
Cimpeanu. care se arăta 
foarte
cind

intrigat chiar jignit, 
juriul a solicitat — 
confruntare — bule-

Comer-
Voința

Tr. Se-

I
I
I
I

directorul liceului din Huedin, 
Samoilă Vasas, n-a fost animat de 
aceeași pasiune nestinsă față ds elevii 
săi și de activitatea sportiva atunci 
cînd cu eforturi deosebite a găsit fon
duri și chiar a pus personal umărul 
la construirea sălii de sport ? Oare 
cazul prof. Ilie Stănescu, directorul 
Liceului nr. 3 din Sibiu, care asigură 
activităților sportive aceeași lărgime ca 
și experiențelor de fizică și chimie sau 
cenaclurilor literare, nu se înscrie îri 
această suită ? Capitala oferă și ea 
exemple de atașament de-a dreptul 
emotionant Ia cauza dezvoltării spor
tului în școală. Prof. Ioana Cosma 
(Liceul „N. Bălcescu"), prof. Elena 
Ciobotaru (Școala generală nr. 174), 
prof. Nica Luther (Gr. școlar prof. 
Vulcan) și multe alte cadre didactice 
se identifică de fiecare dcMă cu aspi
rațiile și nevoile sportivilor șr echi
pelor din școală, manifestînd în același 
timp o largă înțelegere atunci cînd se 
impune ca cei mai talentat! elevi să 
fie îndrumați către școli sportive sau 

le

I
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pentru 
ținui de identitate al lui Bo- 
bonete.

In sfirșit, echipa masculină 
C.S.M. Iași (antrenor G. Si- 
mionescu) a întîrziat la pro
gram și a pierdut prin ne- 
prezentare. Cine plătește ?

REZULTATE, fete: Vo
ința Buc. cu Metalul Boc- 

5—1, Tehnolemn Timișoa- 
5—0, C.S.M. Iași cu Sinte- 
Oradea 5—3, Șc. sp. Bu-

Șa
ra
za

zău 5—3. C.S.M. Cluj cu Șc. 
sp. Buzău 5—1, Spartac Buc. 
1—5. Spartac Buc. — Meta
lul Bocșa 5—0, C.S.O. Pitești 
— Sinteza Oradea 5—4 ; bă
ieți : C.S.M. Iași cu 
țul Tg. Mureș 5—1, 
Buc. 5—1, Sănătatea
verin 6—5 (neprezentare), 
C.S.M. Cluj cu Metalurgis
tul Cugir 5—2, Comerțul Tg. 
Mureș 5—2, Sănătatea Tr. 
Severin 5—0, Dinamo Cra
iova — Metalurgistul Cugir 
5—1, Politehnica Buc. cu 
Sănătatea Tr. Severin 5—1, 
Metalurgistul Cugir 5—2, Co
merțul Tg. Mureș — Voința 
Buc. 5—1. întrecerile conti
nuă în sala Floreasca, azi, 
de la ora 8.30 și 15.30.

I
I
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cluburi, singura cale în măsură să 
asigure zborul spre consacrare.

Așadar, în persoana directorului 
școală vom întîlhi tot mai adesea 
susținător inimos al sportului, dar 
fiecare dată ascuns privirilor celor i 
jur, acceptînd c 
parcă nefirească. ... ... __
ori o echipă de elevi ajunge cam
pioană, răsplata 
cîteodată și
Aproape niciodată, însă, numele direc
torului nu este măcar amintit, iată de 
ce, relevînd extinderea relației care 
determină tot mai mari succese în 
sportul școlar pe firul performanței, se 
impunea să fie sublinia! un adevăr și 
așternute cîteva rînduri și pentru acest 
susținător anonim si modesE.

de 
un 
de 

din 
o stare de anonimat 

Fiindcă ori de cîte

revine sportivilor, 
profesorului-antrenor.

Tiberiu STAMA

I
I
I
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COBORÎREA
Inceptnd de azi, maestrul sportului MIHAI BÎRA, 

campion mondial universitar in 1951, multiplu campion 
național, unul dintre cei măi valoroși schiori ai României, 
prezintă in coloanele ziarului nostru cele trei probe alpine; 
coborîrea, slalomul special și slalomul uriaș. Pentru astăzi, 
coborirea.

Coborîrea, proba virtuții în 
schiul alpin, este susceptibilă 
să sufere modificări regula
mentare de disputare, modi
ficări de natură să-i dea un 
caracter nou, inedit, mai spec
tacular și poate mai... publi
citar.

Primele „coboriri" organi
zate, puțin înaintea primului 
război mondial, în Alpi, erau, 
de fapt, simple „expediții spre 
vale" în care pornirea se 
făcea simultan pentru toți par- 
ticipanții, așezați, în linie. Ei 
aveau libertatea alegerii tra
seului și a vitezei, singura o- 
bligație fiind sosirea schiori
lor într-un anumit punct — 
ales convențional — din sta
țiune.

Noțiunea de „pîrtie" (traseu) 
de coborîre a apărut mai tîr- 
ziu, o dată cu porțile de con
trol (care urmăreau impune
rea unui traseu obligatoriu) și 
o dată cu codificarea reguli
lor de concurs (coborîre și 
slalom) realizată de promo
torul schiului alpin, englezul 
Arnold Lunh în 1922. Pe a- 
ceste „pîrtiî1', schiorul nu mai 
are libertatea alegerii tra
seului, în măi multe Variante, 
ci păstrează numai posibilita
tea dO2ării vitezei în limitele 
sportivității și securității per
sonale.

Popularitatea rapidă căpă
tată de această probă, progre
sul tehnic spectacular obținut 
în producția schiurilor, bas- 
toanelor și echipamentului, 
noile posibilități de amena
jare a pîrtiilor în scopul re
ducerii riscului cOncurenți- 
lor. înzestrările mecanice de 
urcare realizate, toate la un 
loc, au schimbat fundamen
tai caracterul originar al 
probei de coborîre. Ea a 
început să devină din ce în 
ce mai mult o probă de vi
teză pură, în care schiorul 
este foarte solicitat și se pre
tinde de la el o tehnică de- 
săvîrșită, curaj, precizie și, 
mai ales, calități atletice. Pîr- 
tii celebre ca Lanberhorn și 
Haknonkamm, pîrtia „Emile 
Allais" de la Megeve, „pîrtia 
verde" (Chamonix) sau Ses- 
triăre, St. Moritz sau Cortina 
d’Ampezzo, tăiate într-un

grandios decor alpin, au de
venit adevărate „pietre de în
cercare" pentru întregi gene
rații de schiori.

Dorința de spectacol sportiv 
extraordinar ți acrobație oași 
setea vitezei — amprente ale 
secolului nostru — au grăbit 
modificările impuse coboririi. 
Organizatorii au adăugat re
liefului natural al pîrtiilor di
ficultăți tehnice majore — 
construite în mod artificial — 
îniănțuind „ziduri de gheață", 
cîmpuri de hopuri în conti
nuarea unui tunel de lansare, 
viraje pe curbă de nivel, ru
peri de pantă etc., transfor- 
mînd complet pîrtîile și cobo
rîrea care a devenit „acroba
tică pură". S-a angajat un 
duel, nerecun06cut oficial, în
tre organizatori (care au făcut 
totul spre a distruge echili
brul schiorului dezlănțuit) și 
Schior oare, cu prețul unor 
eforturi extraordinare (în vi
teze la care uneori nici auto
mobilele pe patru roți nu pot 
vira), transformat în acrobat, 
țintea să ajungă la sosire. A- 
cestui duel î-au căzut victime 
numeroși schiori și schioare 
care, nereuțind să mai stă- 
pînească vitezele și panta, se 
zdrobeau în taluzurile de 
gheață, înflorind spectatorii. 
Floarea schiului mondial al
pin se decima lent.

A fost necesară Intervenția 
energică a F.I.S. spre a opri 
masacrul. Printre organismele 
de lucru ale acestui for a fost 
creat un „subcomitet al pîr
tiilor de schi" care a primit 
sarcina să inventarieze și să 
viziteze toate pîrtîile din Eu
ropa (mai Intîi) și apoi din 
întreaga lume, făcînd reco
mandări federațiilor naționa
le și stațiunilor de schi res
pective, în scopul amenajă
rilor și corectărilor ce se im
puneau. în această largă ac
țiune, au fost angrenați cei 
mai reputați tehnicieni și spe
cialiști ai schiului, conduși de 
F.I.S., și astfel s-a realizat 
omologarea unui mare număr 
de pîrtiî de concurs. Coborâ
rile ideale — potrivit princi
piilor stabilite de F.I.S. — 
trebuie să răspundă la trei 
mari criterii t 1. ce] mai bun

timp realizat pe pîrtie să fie 
superior cifrei de 2 minute ; 
2. absență oricărui pericol o- 
biectiv și 3. o proporție justă 
între porțiunile „tehnice" (di
ficile) separate prin zone mai 
ușoare, în principiu trebuie 
evitate pantele extrem de a- 
brupte, iar traseul, adaptat 
condițiilor terenului cu evita
rea sau nivelarea micilor ho- 
puri distrugătoare și fără vi
teze excesive.

Coborirea a scăpat astfel 
de izul senzațiilor tari ; schi
orii nu mai sînt „gladiatorii 
gheții". Proba nu a pierdut 
din spectacol, ci dimpotrivă, 
în plus, s-a „înnobilat", de
venind mai tehnică, mai rafi
nată. Ca răsplată, rindurile 
spectatorilor nu s-au subțiat, 
ci s-au triplat

Iată însă că deja se fac au
zite voci care, prin propune
rile făcute, tind să modifice 
din nou substantial caracterul 
coboririi. Astfel s-ar putea 
organiza coboriri, care potri
vit terenului, ar avea cel mai 
bun timp între 50—60 secun
de, cu posibilitatea unei co- 
borîri de încercare (ca la să
rituri) și permițînd desfășu
rarea în două manșe cu in
versarea numerelor de start 
în interiorul categoriilor. A-

„CUPA

din 
dis- 
spe- 
care

Școala sportivă din Brașov a 
organizat a 7-a ediție a „Cu
pei Unirii" la schi, ta care au 
participat numeroși tineri 
mai multe localități. S-a 
putat o probă de slalom 
Cial, în două manșe, în
au fost înregistrate următoa
rele rezultate: seniori: 1. Dan 
Rimbețiu (Lie. nr. 1 Brașov) 
55,8, 2. Nicolae Cristoloveanu 
(Lie. nr. 1 Brașov). 60,0, 3. 
Alexandru Ivănescu (Lie. nr. 2 
Brașov) 60,05 ; juniori mari: 1. 
Serban Cojocaru (Lie. nr. 1 Bra
șov). 48,9, 2—3. Nicolae Ghim-

bășan (Dinamo Brașov) și Paul 
Ivănescu (Lie. nr. 2 Brașov) 49,3. 
4. Gheorghe Văideanu (Lîc. 
nr. 2 Brașov) 51,0, 5. Cezar 
Dinu (Clubul sportiv Sinaia) 
81,2 ; juniori mici: 1. Călin Go
logan (LiC. nr. 3 Brașov) 60,4, 
2. Nlcolae Cermek (Dinamo 
Brașov) 62,9, 3. Gheorghe Ion 
(Dinamo Brașov) 65,7 ; junioare 
mari: 1. Daniela Muntoanu
(Lie. nr. 2 Brașov) 30.5, 2. Do
rina Munteanu (Lie. nr. 1 Bra
șov) 32,2, 3. Cristina Dobnic 
(Ide. nr. 1 Brașov) 39,3.

C. GRUIA, coresp. principal

Nr. '435 (5869)

ILUZORIA AVENTURA 
A JUNIORILOR

LA SINAIA, ZIUA
SINAIA, U (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Se pare ci, tn 
sBrșlt, anul acesta vremea 
cu boberii. Ultimele zile, 
ales, au permis o „toaleta* a ptr- 
Uet care o apropie de condițiile 
optime, tn sensul câ pista e bine 
înghețată, iar munca neobosita 
(deși extrem de obositoare), a 
celor ce au tn grijă amenajarea 
ei, o face zi de zt noapte de 
noapte, s-ar spune ceas de cea»;

tn 
ține 
mai

MARILOR VITEZE
lunglme,
— în 

au-

Februarie—luna de vlrf pentru viteziști

Ne aflăm în plin sezon com- 
petițional. Astfel, în aceste 
zile patinatorii de viteză sînt 
angrenați în întrecerile fazei 
județene a campionatelor re
publicane. urmînd ca luna vi
itoare să participe la o serie 
de concursuri interne și inter
naționale.

Zbor re schiuri ? Nu,
Foto i N. AUREI»

8—9 februarie pe pista lacu
lui Ciucaș din Tușnad sau pe 
cea a bazei sportive din M. 
Giuc- în program figurează 
probe pentru toate categoriile 
de participant!.

* In prima decadă a lunii 
febriari* este programată la 
M. Ciuc a doua ediție a con
cursului internațional dotai 
eu trofeul .Cupa Dinamo Bra
șov". După toate probabilită
țile își vor disputa întâietatea 
viteziști din Polonia. Ungaria. 
R.D. Germană și Român.a

mai bună. Pe întreaga 
ea prezintă un alb uniform, 
cazul oricărei plrtli de bob. 
tentică culoare a speranței.

Vineri — resplro, bine meritat, 
pe Jgheab compensat, insă, de 
neîntrerupta activitate a stropi
torilor. Asta nu înseamnă că bo
beril stau degeaba, ascuțitul și 
lustruitul patinelor, care trebui» 
sâ-l poarte cu viteză cit mol 
mare spre linia de sosire, consti
tuind o permanență... sonoră.

Simbătâ — debut integral, adică 
primele coboriri pe toată lungi
mea pîrtiei, âpoi, tn funcț’S de 
acomodarea concurențiior, se va 
stabili și debutul competiționai.

Dacă activitatea de bob cu
noaște, deocamdată, doar febra 
inerentă ultimelor pregătiri pri
melor concursuri autentice, asta 
nu înseamnă că Sinaia nu se do
vedește, respectind tradiția de 
altfel, gazdă bună șl pentru alte 
sporturi de iarnă. Estie vorba de 
favoriții iubitorilor iernii, schiorii 
alpini care au sosit, mal exact au 
trecut pe aici, spre Virfui cu 
Dor, pentru a-și disputa întiieta- 
tea într-o competiție Pe care O 
găzduia de mulți ani numai Po
iana Brașov. Este vorba de „Cupa 
Dinamo*, mutată parțial de pe 
meleagurile car» au consacrat-o, 
deoarece lipsa de zăpadă, corobo
rată cu încărcatul calendar com
petiționai intern, ar fi aminat-o 
practic pentru o dată nepotrivită, 
poate chiar fn afara sezonului, 
deci cu o repetare a riscului lip
sei de zăpadă. în acest scop, Vi
neri a avut loc Coborirea non
stop. Anul acesta, „Cupa Dinamo’ 
cuprinde doar o probă de cobo
rîre, in egală măsură necesară ți 
pretențioasă, iar traseul (pe Va
lea Iui Carp, d» ia Furnica pînă 
sub Carpul Mic) își merită renu- 
mele de care se bucură, d6 c6l 
mai rapid din țară. S-a ți plătit 
un prim tribut, inexorabil atunci 
cind cineva iși depășește posibili
tățile de moment. Dorin Mun
teanu, deșt cunoscător al locu
rilor și protagonist al luptei pen
tru titlurile naționale, a înaereat, 
cu o zi înainte, să .coboare schusa 
și a efectuat, o asemenea căză
tură, InCît probabil că li va su
porta în tot sezonul consecințele.

Startul în „Cupa Dinamo" se 
va da. așadar, sfmbătă. în jurul 
orei 11, ceea ee va permite ama
torilor de sporturi de iamă pre- 
zenți în stațiune, realizarea unui 
event competiționai pe care (ți 
numai cu ani în urmă) doar Po
iana Brașov n permitea : aceia 
de a asista. In aceeași dimineață, 
atit la primela coboriri de bob. 
cit și la acelea ale schiorilor. 
Așadar, la Sinaia, sîmbătă va fi 
ziua martor viteze.

Se fac antrenamente intense 
la bac. Sub stadionul Repu
blicii, bunăoară, munca la „ga
lere" nu contenește de dimi
neață pină seara. Antrenorii, 
cu cronometre moderne tn față, 
urmăresc fulgerarea ramelor 
prin apa care se zbate fără o- 
dihnă. Din cind în cind, o co
mandă energică anunță mări
rea strokului. Canotorii se exe
cută, furcheții seri mese sub 
puterea brațelor, bacul se zbate 
gata să iasă din oțelurile care 
îl țin pe loc. După o oră, echi
pajul se schimbă, tn barca i- 
mobilâ Se ured un alt „schif" 
de juniori. Fiindcă aici, ca ți in 
alte sporturi, accentul se pune 
pe tineret, pe schimbul de mîi
ne, pe viitor.

Spre deosebire, tnsi, de alte 
sporturi, acest schimb de mîine 
al canotajului nu... schimbă ni
mic din ceea ce ar trebui sd 
schimbe. Astfel, de vreo 14 ani 
încoace, juniorii bat — în mo
dul cel mai „academic" — apa 
pe loc. Iarna la bac, vara pe 
lac. Ața se explică de ce se
niorii din reprezentativele 
noastre au intrat pe bărci di
rect... seniori, schimbul de mîi
ne neputind fi folosit la ocu
parea locurilor rămase vacan
te an de an. Un singur exem
plu 
mai 
cisc
al(i

în sprijinul afirmației de 
sus: Petre Ceapura, Fran- 
Papp, Emanuel Stratan fi 

fapte canotori care au luat
startul la XOchimtlcO nu 
tras niciodată 
juniori!

Desigur, se 
Iul acesta. Se

Intr-o barcă

poate și tn

au 
d»

fe-
urcă, așa cum

s-a mai făcut, direct pe schi’ 
furi tineri tnalți, cu gabarit ți 
Se alcătuiesc reprezentative. Se 
pune, insă, întrebarea: ce rost 
mai are acea muncă uriași la 
„galerele" de sub stadioane ? 
Ca să nu mai amintim de cos
tisitoarele baze nautice, înzes
trate cu tot felul de ambar
cațiuni, prevăzute cu scheme în 
care figurează antrenori, ma- 
rangozi fi alH specialifti in alt 
junioratului. Se formează schi- 
furt cu tineri care, după 4~3 
ani 
un 
Cei 
ții 
juniori — mtndrla antrenorilor, 
deci — stnt respinși la „vizat 
selecției pe care o impune per
formanța modernă. De ce I Din 
cauza întîîei selecții, greșit fi‘ 
cută, cu ani în urmă I

tn canotajul feminin, feno
menul e invers. Campioanele 
europene au început toate a 
uîsl» în barca sigură a junio
ratului. Aceasta confirmă că * 
bună selecție promovează per
formere, asigură schimbul dă 
mîine. Va trebui neînttrziat să 
se procedeze precum navigato
rii in fața primejdiei, arunetnd 
peste bord lestul rutinei ți al 
rezultatelor exprimate în „nu
măr de bărci", punînd la timo
na marii flotile a juniorilor 
care stă pe loc — CALITA
TEA !

de canotaj, nu pot ocupa 
loc Intr-un echipaj mare, 
mai buni dintre ei, laurea- 

campionatelor naționale de

V. TOFAN

PRIMUL POCNET DE PISTOL 
ÎN SALA „23 AUGUST'

Sfirșitul acestei săptămîni va 
aduce la start noi forțe atle
tice. Dacă in actualul sezon de 
sală s-au semnalat pină în pre
zent, adică tn ultima perioadă, 
înfruntări cu caracter restrîns, 
la care au participat, alături de 
gazde, invitați din alte două- 
trei localități (ața a fost la Ti
mișoara, Rm. Vîlcea, Brașov, 
București, Tg. Mureș), simbătă 
ți duminică aria atletismului 
hibernal se va lărgi considera
bil, fiind angrenați In între
cere sportivi de pe întreg cu
prinsul țării.

La concursul republican de 
sală al juniorilor mici (născuți 
1953—1954), programat In noua 
sală ,23 August", din Bucu
rești, vor fi prezenți cei mal

buni reprezentanți ai tinerei 
generații de atleți, care au re
alizat pînă la această Oră stan- 
dardurile de participare, destul 
de exigente.

Din listele de înscrieri nu 
vor lipsi, desigur, Adriana Teo- 
doru (50 m), Elvira Crețu (înăl
țime), Marta Szatmari (50 mg) 
sau Comei Anton (prăjină), 
recordmani republicani ai pro
belor respective. Astăzi, de la 
ora 14, își Încep Întrecerea să
ritorii cu prăjina, în timp ce 
participatnții celorlalte probe 
(50 m băieți și fete, înălțime 
băieți, lungime și greutate fe
te1) intră în concurs de la ora 17. 
Mîine concursul începe la ora 
9,30.

Actualități

• După un program rigu
ros de pregătire, a fost defi
nitivat lotul tinerilor patina
tori care vor participa la con
cursul speranțelor olimpice, 
programat să se desfășoare 
între 7—11 februarie la Le
ningrad. Tara noastră va R re
prezentată de Rodica Nime
reală, Roxana Salade, Sanda 
Bărbulescu, Adriana Pleșan, 
Gheorghe Varga, M. Bărbu
lescu și L. Căplescu, aceștia 
fiind însoțiți de antrenorul 
clujean Zoltan Szekely.

• Gea mai importantă con
fruntare internă, finala cam
pionatelor republicane de se
niori și juniori, va reuni, în
tre 16—20 februarie, pe câști
gătorii fazelor județene. Ală
turi de campionii Județeni vor 
concura și sportivii care 
îndeplinit baremul impus 
regulamentul competiției.

au
de

M.• Pista olimpică din 
Giuc va găzdui, în organiza
rea 
cursuri
au fost 
din Tg. 
rești și

• Actuala ediție a Cupei 
României va avea loc între

câmitiei locale, con- 
șăptăminale, la care 

invitați patinatori 
Mure?, Cluj, Bucu- 

alte centre din țară.

cest ge.-. de coborîre «r putea 
fi urmărit in întregime de pu
blic, pirîia ar putea fi cor.- 
struitâ (amenajată artificial) 
Ou dificultăți tehnice dintre 
cele arătate mai sus. ar putea 
oferi variante in coborîre prin 
alternarea între zone mai di
ficile. dar scurte, cu altele 
mai lungi dar repezi etc. O 
astfel de „bază sportivă' 
iarnă poate fi înzestrată cu 
aparate de produs zăpadă ar
tificială — scăpînd de capri
ciul vremii — cu cronome
traje intermediare ce ar da 
un plus de atractivitate. Co
borirea astfel concepută s-ar 
putea transforma într-o pro
bă nouă — de stadion — ac
cepțiune care pină în prezer.t 
îi lipsea Oricum s-ar dezvol
ta însă, coborirea rămine pre
ferata spectatorilor și a schio
rilor.

de

Mihoi Bl LA

Lipsa de inițiativă se răzbună...
Săritorii din Odorheiul Secuiesc nu mai au trambulina!

LA SEMICERC...
Din agenda federației de specialitate

I

Din Ultimul număr al Bu
letinului săptămîntl al fede
rației de specialitate — evi
dent, un eficient mijloc de 
orientare Și de promptă in
formare a jucătorilor și an
trenorilor — reținem citeva 
vești care interesează, fără, 
îndoială, lumea handbalului 
din țara noastră.

• Foarte bine că in alcă
tuirea calendarului interna
țional n-au fost uitați nici 
juniorii, programindu-se di
ferite Indlniri amicala la care 
vor participa 12 echipe din 
cadrul unor cluburi, școli 
sportive și lice*

Victoria Brăila. Liceul 
Liceul Per iul Nou. 
Periam. Liceul eco- 

Suceas*. Șc. prof, de 
Lugoj Se mărește

S-a»

TROFEUL CARP ATI1

TREI ORAȘE REPREZEN
TATE ÎN COMPETIȚII 

INTERNATIONALE

în acest an. în programul 
internațional au fost incluse 
și cîteva partide în care 
handbalul românesc va fi 
reprezentat de selecționatele 
orașelor București, Brașov și 
Timișoara. Adversari — din 
cele Stabilite pînă acum — 
vor fi selecționatele (juniori, 
seniori, senioare) din Belgrad 
și Sofia.

Nu este vorba de o nouă 
competiție, ci de o necesară 
rectificare de titulatură a 
„Cupei orașului București". 
Datorită faptului că această 
tradițională întrecere (af.atâ 
în acest an la a X-a ediție) 
poate fi programată. în pre
zent, ți în alte orașe — unde 
au fost construite săli co
respunzătoare — hotărîrea 
Biroului federal ni se pare 
absolut motivată

• S-a aprobat ach mbarea 
denumirii unor secții 
handbal: Liceu; teoretic 
■Mani (foat Știința) »' 
tona (Gubar.) Timișoara 
Plastica).

de 
Dră- 
Vie- 
(fost

,CUPA DOLJULUI

ECHIPELE DE CLUB 
ÎN FATA UNOR NUME

ROASE EXAMENE..

Au fost, de asemenea, a- 
probate o serie de întîlhiri 
internaționale amicale inter- 
cluburi. Programul urmează 
să fie definitivat, dar — în 
principiu — echipele clubu
rilor Steaua, Dinamo Bucu
rești, Dinamo Bacău, Poli
tehnica Timișoara, Universi
tatea CJuj, Universitatea 
București, Rafinăria Telea- 
jen, Dinamo Brașov, Politeh
nica Galați, Voința Bucu
rești, C.S.M. Reșița, Univer
sitatea Timișoara, Rapid, Con
fecția, Voința Odorhei, Texti
la Buhuși, Constructorul Ti
mișoara, Liceul nr. 4 Timi
șoara, Progresul București, 
Mureșul Tg. Mureș, C.S.M. 
Sibiu, Chimia Victoria au
— mai mult decît în alți ani
— toate motivele Să spere 
Intr-o afirmare internațio
nală. i

La sfîrșitul lunii august se 
va organiza ediția jubiliară 
(a X-a) a -Cupei Doljului" 
la care vor participa. în afa
ra unor numeroase echipe din 
țară, formații din Iugoslavia 
și Bulgaria.

CU DREPT DE JOC...

In baza propunerilor clu
burilor Steaua și Dinamo 
Brașov, Biroul federal a ho
tărît reducerea sancțiunilor 
date sportivilor Traian Du
mitru ți Tiberiu Toroc care, 
în prezent, capătă astfel drep
tul de joc în echipele res
pective.

AFILIERI

Biroul 
afilierea 
toarelor 
Victoria
gistul București, Liceul nr. 2

aprobat 
a tirmă- 
handbal:

federal a 
la F.R.H. 
secții de
Alba lulia, Siderur-

CJEZS Harghita. Tovarășii de la 
Continui municipal pentru educa
ție fălci șj sport vâ pot spune 
mai multe.

Peste eiteva minute stăteam de 
vorbă cu ton Covaci. președintele 
C1TEFS — Odorheiul Secuiesc.

— Intr-adevăr, am pierdut tile 
prețioase, remarcă cu regret tov. 
Covaci. așteptind ajutorul promis 
de Consiliul nostru județean. Cind 
am văzut că nu-1 primim. am 
recurs Ia resursele locale ți am 
reușii să efectuăm, prin muncă 
Toluatară, lucrări tn valoare de 
circ* 11 CM de lei. In duda greu- 
Uțiior InUmptnate, credeam

vom termina totuși la timp tram
bulina, dar, tn cursul ultimelor 
săpături a apărut o sttncă, ceea 
ce ne-a ținut in loc cam vreo 
luna de zile. Dacă vremea ne-ar 
permite, am mal avea de dislo
cat numai pietrele de pe pista de 
aterizare și trambulină ar ti gata.

Precum se vede, la Odorheiul 
Secuiesc se putea termina tram
bulina fără ajutor din afară, nu
mai cu resurse locale, dar cei ce 
trebuiau să-și spună hotărît cu- 
vintul au tărăgănat lucrările. Iar 
lipsa de inițiativă se răzbună.

ATLETISM: Sala din parcul 
23 Auguri Qingă patinoar’, de 
la ora 17: Concursul republi
can 
or»

al juniorilor mici (de la
14 — șărt'.jra eu prăjina).

DUMINICA

In scmliMld CCI." li (cii$ ic nași

ECHIPA FEMININA VOINȚA ARAD SE PREGĂTEȘTE ASIDUU
ARAD (prin telefon). După 

cum s-a mai anunțat, la 3 fe
bruarie se va desfășura semi
finala feminină de tenis de 
masă a C.C.E., competiție în 
care este angajată și Voința 
Arad. La data stabilită, cam
pioana României va întîlni 
într-un meci foarte important 
formația Aussenhandel (RD. 
Germană), actuala deținătoa
re a trofeului. Partida care 
va avea loc la Berlin suscită, 
de pe acum, un viu interes 
în rindurile iubitorilor acestui 
sport.

În dorința de a vedea cum 
se pregătesc sportivele din 
Arad, le-am vizitat zilele tre
cute la sala de sport de pe 
str. M. Eminescu. Aici am 
întîlnit o atmosferă intensă de 
lucru. La cele patru mese, 
componentele lotului feminin 
se antrenează de zor pentru

a atinge o formă sportivă ma
ximă. Pregătirile, conduse de 
antrenorul Emil Procopeț, se 
desfășoară conform planifică
rii, cu folosirea integrală a 
timpului afectat Antrenamen
tele care vizează o pregătire 
fizică, tehnică și tactică efi
cientă și completă se des
fășoară zilnic, atît dimineață 
cit și după-amiaza, avînd o 
durată de patru ore. Eleonora 
Mihalca, Magdalena Lesai, Li
dia Sălăgeanu și Iudith Cre- 
jec âu ca parteneri de joc p» 
componența formației mascu-

line Covaci. Șimandâm Bă- 
trinescu, Trupei precum și pe 
Ret hi.

O ultimă verificare înaintea 
marii confruntări va avea loc 
în zilele de 29 și 30 ianuarie 
?înd echipa feminină Voința 
Arad va întilni formația Va- 
sutterv Budapesta.

In legătură cu semifinala 
de la Berlin, antrenorul E.Pro- 
copeț ne-a declarat: „Vom de
pune toate eforturile pentru a 
obține un rezultat cit mai o- 
norabil in compania deținătoa
rei „Cupei campionilor euro
peni". Adversarele noastre al
cătuiesc o formație omogenă 
și puternică. De aceea ne pre
gătim cu toată seriozitatea ne
precupețind nici un efort".

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal.

Tr. IOANITESCU

BASCHET : Sala Dinamo, de 
la ora 9 : Politehnica București 
—Farul. 
Timșoara.
Brașov.

I.C.H.F.—Universitatea
Steaua—Politehnica

VOLEI: 
le ora 9 : 
na. Steaua—U.S.C.
(joc in cadrul ,,C.C.E.“), Clu
bul sportiv școlar—Steaua, Școa- 

sportivă nr. 1—Școala sporti- 
nr. 3 (tn) ; sala GiuZejti, de 
ora 9 : Rapid—C.P.B.. Școa- 
sportivă nr. 3—Vitorul. Școa- 
sportivâ nr. 2 M. Basarab— 

Dinamo (f). Rapid—Sănătatea 
(m); sala Constructorul, de la 
ora 8.30 : Viitorul—Progresul 
(m). Școala sportivă nr. 2—Cu
teză rozii. Școala sportivă nr. 1— 
Constructorul (f), Școala spor
tivă nr. 2—Grupul școlar pro
fesional 23 August (m); sala 
Dinamo, de Ia ora 8 : Dinamo— 
Școala sportivă Piatra Neamț 
(m) — jocuri in cadrul diviziei 
școlare.

Sala Progresul, de 
Rapid—Dinâmo Tira- 

Miinster

• Duminică. Steaua susți
ne partida retur din cadrul 
„C.C.E.", întîlnind pe Uni- 
versităts Miinster (R.F.G.), 
La cererea clubului militar 
s-a hotărît ca meciul să se 
desfășoare in sala Progresu^ 
din str. dr. Staicovici, cu în
cepere de la ora 10,30, Pen
tru acest joc, antrenorul 
C. Tănase are la dispoziție 
întregul lot, din care nu vor 
lipsi Bartha, Cristiani, PorOȘ- 
nicu, Rauch, Stamate, Iorgâ, 
Rotaru.

ES9SS3SS
Partida va fi condusă de 

arbitrul bulgăr Ilia Kapi
tanov.

în caz de calificare, cam
pioana noastră va întîlni in 
optimile de finală ale com
petiției europene echipa Cse- 
pel S. K, Budapesta. Pentru 
cele două partide au fost 
propuse datele de 26 februa
rie și 5 sau 6 martie con
firmate, de altfel, și de co
misia de Organizare de la 
Bruxelles.

Partida de duminică ne va 
arăta și stadiul de pregătire 
a formației buCureștene. In
teresează acest lucru pentru 
că voleibaliștii militari vbf 
pleca a doua zi —- luni —- 
în Franța, unde vor susține 
trei jocuri, avînd ca adver
sari Selecționata armatei 
franceze și, probabil, națio
nala țării gazdă.

• tn aceste zile, în țara 
noastră vor evolua voleiba
liștii de la Dinamo Tirană. 
Echipa albaneză urmează să 
joace la 25. 27 și 29 ianua
rie cu Rapid București, Trac
torul Brașov și. respectiv, 
Viitorul Bacău. (Al. C.).

Eleonora Mihalca in acțiune
Foto : T. ROIBU
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CUPA - CAMPIONAT
Prezent, la 15 Ianuarie, fn tribunele stadionului londonez 

Wembley, cunoscutul gazetar francez, JEAN-PHILLIPE RET
HACKER. redactor șef adjunct al publicației FRANCE FOOT
BALL. publică în numărul 7078 al ziarului parizian „l'Equipe* 
un amplu comentariu, pe 5 coloane, al meciului de fotbal 
dintre Anglia și România. Trebuie amintit efi partida de 
la Londra a captat atenția celor mai largi cercuri fotbalistice 

‘ ■ “* care reprezen-
Angliei, la 12

O întrebare revine din 
cind în cind: care echipă este 
mai valoroasă: aceea care cîș- 
tigă un campionat sau aceea 
care iese învingătoare într-o 
competiție sistem cupă ?

Deși calitățile cerute unei 
campioane sint oarecum dife
rite de acelea necesare unei 
echipe specialiste în competiții 
„knock-out", de felul celor 
de cupă, s-ar putea spune că 
aceste calități sint de valoare 
sensibil egală. Pe cind unei 
echipe campioane i se cere 
mai ales continuitate în efort, 
fără ca acest efort să se ri
dice la un nivel deosebit de 
înalt — unei specialiste de

cupă î se cere efort concen
trat la anumite întîinirl, care 
au caracter decisiv.

Acestea spuse, să trecem 
lă un alt aspect al chestiunii. 
Se știe că mai toate competi
țiile oficiale internaționale au 
caracter de cupă. In conse
cință, pare firesc să se stimu
leze interesul echipelor noas
tre pentru acest gen de com
petiții, eventual în vederea 
specializării unora dintre ele 
pentru acest gen de compe
tiții. Pe vremuri, am avut o 
echipă specialistă in competi
ții de cupă, aproape imbata
bilă cind era vorba de un sin
gur meci de care depindea

AGENDA PREGĂTIRILOR
Animați de dorința unei 

cît mai 
sezonul 
liștii se 
zile, cu

bune comportări în 
de primăvară, fotba- 
antrenează, în aceste 
multă sîrguință.

LA PREDEAL, 
PRIMUL MECI AL ANULUI

, Printre oaspeții vilei Tran
dafir din Predeal, se numără 
și fotbaliștii de la A.S.A. Tg. 
Mureș. Jucătorii lui Bone au 
ca principal obiectiv desăvîr- 
șirea pregătirii fizice gene
rale.

Crosurile, exercițiile de 
gimnastică și... mingile sînt 
incluse în programul diurnal 
lui Rakși, Mureșan et comp.

Marți, pe micuțul stadion 
al orașului, A.S.A a susținut, 
în compania Rapidului, pri
mul meci de verificare al a- 
nului, încheiat cu un scor de 
sezon, deci alb : 0—0.

Alexandru Csete (Forestie
rul Tileagd) este, deocamda
tă. singurul nume nou în e- 
chipă.

tîlnit în noul an, la 7 ianua
rie. sub semnul unui dezide
rat surprinzător poate. — 
clasarea, la finele campiona
tului, pe locul întîi... Dar 
greutățile și piedicile împli
nirii acestui țel nu sînt ri
dicate numai de I.M.U. Med
gidia și Ș. N. Oltenița (prin
cipalele rivale la primul loc), 
ci și de propriii jucători. Ha- 
dade și Manea, după ce au 
luat parte la primele ședințe 
de 
să 
că 
î?i 
rii
rii î Petcu. Petculescu.

antrenament, au început 
.chiulească* în serie. Așa 
antrenorul Dumitru Ignat 
leagă nădejdile promovă- 
în divizia B de jucâto-

Tul-

soarta unei competiții. Este 
vorba de marea echipă Ra
pid, în care au strălucit Jucă
tori ca Baratki, Bogdan, Len- 
gheriu, Roșculeț, Rășinaru, 
Rafinschi, Șipoș, Auer, Vin- 
tilă și alții. Acum însă sîntem 
departe de acest deziderat 
Avem o singură competiție 
de cupă de anvergură : Cupa 
României și aceea tratată ca 
o rudă săracă. Meciurile se 
dispută într-un cvasi-anonl- 
mat datorită unei organizări 
defectuoase. Programarea lor 
pe terenuri neutre, fără spec
tatori pasionați, a contribuit 
la această stare de lucruri.

Pe cind competițiile de 
Cupă cresc tn Importanță in 
țări cu fotbal avansat, la noi, 
Cupa României pierde an de 
an din atractivitatea ei.

Credem că organizarea Cu
pei României la un înalt ni
vel ar contribui la mobiliza
rea forțelor pentru un fotbal 
de calitate, mai ales in rin- 
durile echipelor valoroase 
care insă prin situația lor de 
moment in clasamentele cam
pionatelor nu mai pot aspira 
la titluri de campioni.

Ar fi binevenit dacă FU. 
ar lua din timp măsuri pen
tru revalorizarea acestei com
petiții care ar putea juca un 
roi important in viața fotba
lului

franceze, sub aemnul viitoarei întîlnlri pe 
tativa .cocoșului galic* o va susține contra 
martie, la Londra,

ANGLIA N-A ȘTIUT 
SA GASEASCA DRUMUL 
CĂTRE POARTA ROMANA

au obflnut go-

nostru.

LONDRA... Trebuie să reți
nem lecția dată ieri engle
zilor de jucătorii români, 
care au reușit să-și impună, 
puțin cite puțin, unele velei
tăți ofensive, tn fața unei 
formații care ni s-a părul 
foarte lentă, nițel obosita și 
lipsită de omogenitate ți 
convingere.

Este evident că jucătorii 
lui Alf Ramsey troverjaarf 
in prezent o perioadă de de
clin fizic, datorat, firi în
doia,'d, acumulării meerurLye 
pe care au trebuii șă le dispu
te de la beceputul lezr-tu
tui. Ieri, tn fața unei echipa 
românești cere a știut fonne 
bine să-și organizeze apăra
rea și mijlocul t*r«suhă, 
a moaopotaa» ri pietrei ba
lonul ctt mai mit cm puri*- 
;d. Bobby Cheriton și coechi
pierii sii *» cb putui ti gă
sească drumul portM adver
se deci: o i dată Ba

mai mult, ei 
Iul ca urmare a unuia din 
numeroasele corners acordate 
de români și grație specia
listului lor, Jackie Charlton.

panică In defensiva engleză, 
incit Jackie Charlton a tre
buit să oprească balonul în- 
tr-o manieră nițel suspectă 
(„un peu suspecte"). Nu ni s-a 
părut, Insă, că fundașul cen
tral britanic a folosit mina in 
mod intenționat, dar aceasta 
nu a fost și opinia arbitru
lui Callaghan care a acordat 
fără ezitare penaltiul, trans
format imparabil de tînărul 
centru atacant, Dumitrache.

Optzeci de mii de spectatori 
s-au trezit brusc scandînd ca 
in cele mai frumoase zile ale

Comeitsriol lai J. Pb. Rethacker din .J’EQUIPE**

CONECTAȚI 
LA EMOȚIILE RETURULUI

Vacanța divizionarei 
Electronica Obor s-a încheiat 
la sfîrșitul primei săptănur.i 
a anului, dnd cei 20 de ju
cători au fost convocați pen
tru efectuarea vizitei medi
cale.

De la 14 ianuarie, noul an
trenor al oborenilor, Gheor- 
ghe Teodorescu (Sebastian 
Taciuc a renunțat la condu
cerea tehnică a echipei) ți
ne lecțiile de pregătire în sta
țiunea Herculane.

Aici, jucătorii Electronicii, 
.conectați" parcă la dificultă
țile și emoțiile returului (evi
tarea retrogradării fiind pri
mul punct pe ordinea de zi), 
lucrează cu multă tragere de 
inimă.

După înapoierea în Capita- 
slă (27 ianuarie), Electronica 

"•va susține meciuri amicale cu 
U.T.A., Steaua. Dinamo, Pro
gresul, Politehnica, Voința 
etc.

Efectivul formației a fost 
completat cu patru nume noi i 
Păunescu (venit de la F. C. 
Argeș), Urmeș (Progresul 
Brăila), Florea și Moraru (Di
namo București, tineret-rezer- 
ve). Ion Constantin, Anghel 
și Dumitru Emil au primit 
dezlegări.

N. BRAȘOVEANU

Sub supravegherea antrenorului Tiberiu Bone, 
de antrenamentședințele

jucătorii de la 
in aer liber

A.S.A. Tg. Mureș la una din

T.U.G. SPERA,
DAR HADADE Șl MANEA 

PUN BETE IN ROATE...

Deși aflați la 5 puncte de 
lidera clasamentului seriei 
ă III-â, a diviziei C, fotba
liștii de la T.U.G. s-au reîn-

nea. Marin, Moraru, Ispir, 
Cosma, Toma, Barangea, No
vac, Mihai, Popescu, Lăbuș, 
Culda și
GLORIA

bună

Tofan.
VREA SA „URCE".

în apropierea ime-Aflată 
diată a ultimelor două locuri 
din clasament, Gloria Bis
trița (div. C) a Intrat în fe
bra pregătirilor, mai devre
me decît în alți ani — la 6 
ianuarie.

în sală sau în aer liber, 
antrenorul Titi Popescu ur
mărește, prin antrenamente 
de intensitate medie-mare, să 
asigure lotului de 15 jucă
tori (Tăutu, Panalt, Chere- 
cheș, Pădureanu, 
Voica. Macrea, Cîțu, 
Stan, Olteanu, Ciocan,

mfan și Stăncilă) o 
pregătire fizică.

Peste cîteva zile, 
inaugurează suita meciurilor 
amicale, pe care conducerea 
asociației le-a perfectat cu 
Universitatea Cluj. A.S.A. 
Tg. Mureș, Crișul Oradea,

Gloria

Treaba,
Dodu, 

Da-

• •Arbitrii despre... ei înșiși
în sala Dinamo, a avut loc, 

zilele trecute, ședința plena
ră a arbitrilor bucureșteni. în 
vederea reluării activității 
COnlpetiționale, pe marginea 
unui material de analiză 
privind activitatea arbitrilor 
bucureșteni în anul 1968, au 
fost dezbătute o serie de pro
bleme. Cu acest prilej, pe 
baza notelor acordate de ob
servatorii federali, biroul 
colegiului municipal a sta
bilit un clasament al arbi
trilor bucureșteni. Iată cum

cla-Se prezintă acest original 
sament, pentru primele 20 
locuri! 1. A. BENTU, 2. N. 
Mihăilescu, 3. V. Dumitres
cu, 4. C. Petrea, 5. V. Pădu
reanu. 6. I. Drăghici, 7. G. 
Limona, 8. E, Martin, 9. A. 
Rădulescu, 10. Gh. Popovici, 
11. I. Hrisafi. 12. N. Petri- 
ceanu, 13. D. Isăcescu, 14. M. 
Sadoveanu, 15. A. MOnich, 
16. R. Buzdun. 17. C. Manu- 
șaride, 18. C. Bărbulescu, 19.
G. Ghemingean, 20. A. Pîrvu.

LOTO-PRONOSPORT
Lazio—Monza ; XII: Perugia— 
Mantova ; XIII: Reggina— 
Ternana.

Foto: S. BAKSY
Steagul roșu Brașov și Chi
mia Suceava.

Grupai realizat de 
Dumitru VIȘAN 

(după corespondențele 
trimise de A. Păpă
die, Gh. Sandu și I. 
Toma).

Ei au fost egalați fn repriza 
secundă dlntr-un penalti, 
poate îndoielnic, dar eșecul 
lor este meritat. Jocul engle
zilor a fost destul de dezlt- 
nat șl adesea neinteligent. 
Atacanții de șoc, in special, 
■u au reușit niciodată să se 
jrună in petiție de șut. în 
ciuda muncii „de preparare" 
susținută b» spatele lor de 
Bobby Charlton și de coechi
pierii din mijlocul terenului, 
ia care se adăuga Ball.

Această performanță a ro 
minOor, umfnd celei • bul- 
gcrilor, demonstrează ci. :n 
oree caz, formația engleză 
nu mai er.e ta ora actuali 
atit de irezistibili.

__Ecrăpa română s-a regru
pat foarte repede ia apărare 
m jur^l fundașuiid centri 
Boc. care s-a descurcat eu 
Ufstrință chiar și atunci ciad 
uerieoinl a dexanit presant. 
Românii eu oatpat mijlocul 
terenului, uaăe au incercat 
să-și domine adrerterui. tn 
această primă repriză, ei au 
controlat batomit foarte des, 
pdctrmdu-l cft mai mult cu 
putință, multipiicind pas«.« 
scurte »« „un-doi*-urile pen
tru a fringe ritmul meciului 
și pe cel al adt ertarului. li 
lipseau acestei formații ro
mane percuția și rajsiditatea 
în contraatacuri, precum și 
forța șuturilor. Cu toate a- 
cestea, ea a făcut o figură 
onorabilă in timpul primei 
reprize.

...In această parte a jocu
lui, destul de puțin pasionan
tă și de o calitate tehnică 
mediocră pentru o intilnire in
ternațională, chiar și amica
lă, englezii, fără să forțeze, 
și-au confirmat soliditatea și 
realismul.

La reluare, se vedea că pe 
acest teren greu, foarte obo
sitor, jucătorii englezi, în 
ciuda faptului să erau obiș- 
nuițt cu asemenea condiții de 
joc, își pierdeau încetul cu 
încetul forțele. Dar nu se pu
tea presupune lovitura de 
teatru care să-i permită Ro
mâniei să-și egaleze adver
sarul.

In min. 75, însă, românii 
au efectuat două atacuri foar
te periculoase, au obținut un 
corner, au executat două șu
turi succesive la poartă, din
tre care ultimul, declanșat de 
Domide, a stirnit o asemenea

Cupei Mondiale t „England, 
England*. Dar, cum este de 
bănuit, românii s-au folosit 
de ultimele lor rezerve pen
tru a păstra un meci egal 
foarte meritoriu. El au păs
trat balonul de o manieră în
căpățînată, demonstrind, de 
altfel, o tehnică individuală 
remarcabilă. Și englezii, in 
pofida tuturor eforturilor, nu 
au reușit să obțină victoria. _ 

—Faptul că echipa engle
zi a realizat un nou meci 
egal confirmă incă o dată lip
sa lor da eficacitate in atac. 
Din formația englezi, care a 
fost foarte puțin percutantă, 
am reținut numai buna ccm- 
portare a lui Jackie Charlton 
(autorul unui gol și tn per
manență remarcabil, datorită 
focului său de cap), efortul 
depus de fratele său, Bobby, 
care. deși nu se află în cea 
mai bună formă, posedă clar
viziunea și tehnica necesară 
unui conducător de joc. Au

mai rămas de citat numai 
cei doi mijlocași, Stiles și 
Hunter, la care se adaugă 
micuțul Ball. Ei au muncit 
enorm și au fost elementele 
cele mai satisfăcătoare ale 
echipei.

Cit despre români, aceștia 
au constituit o surpriză agrea
bilă. Poate că ei sînt lipsiți 
încă de forță de pătrundere, 
dar au demonstrat, pe de-0 
parte, o luciditate și un calm 
surprinzătoare pentru o echi
pă atit de tinără și, pe de 
altă parte, calități tehnice 
remarcabile. Ne gîndim in 
primul rind la conducătorul 
de joc, Nunweiller, ca și la 
centrul atacant de 20 de ani, 
Dumitrache, al cărui dribling 
și orientare in teren sint deo
sebite. Alături de ei trebuie 
citați portarul Gornea și toți 
ceilalți apărători.

Buletinul
transferărilor

Pînă ieri, la ora prînzului, 
la serviciul de transferări al 
F. R. Fotbal au mai fost depuse 
următoarele cereri: Ladislau 
Meszaroș (de la Oțelul Galati la 
A.S.A. Tg Mureș), Ion Grecu 
(Victoria Ineu — Petrolul Plo
iești), Teodor Stelian (Dinamo 
București — Petrolul Ploiești), 
Dumitru Somea (Gloria Bucu
rești — Victoria Caransebeș), 
Octavian Munteanu (Metalul Si
biu — Victoria Caransebeș), Ion 
Mănescu (A.S.A. Sibiu — Me
talul Plopeni), Petre Valentin 
(I.R.A. Clmpina — Metalul Plo
peni).

SPORT*
■MAFIA

MISTER GRAY (III)
de Lamberto ARTIOLI

X ; II : Cagliari-
III : Juventus—
IV : Milan—Pa- 
Pisa—Napoli 1 ;

PRONOSTICUL SECȚIEI 
SPORT A RADIOTELEVIZIU- 
Nll ROMANE LA CON

CURSUL PRONOSPORT DE 
MlINE

Cu primul concurs Prono- 
spoi-t din acest an a început 
o nouă întrecere interredacțio- 
nală la care pe lîngă ziarele 
și redacțiile bucureștene cu
noscute, ia parte și secția sport 
a radioleleviziunii.

Publicăm mai jos programul 
concursului Pronosport de 
miine și pronosticurile indicate 
de către redacția secției sport 
mai sus-amintite : I: Bologna — 
Internazionale 
Ataianta 1 ; 
Sampdoria 1 ; 
lerrno î ; V :
VI : Roma—Torino 1 ; VII: Va
rese—Fiorentina X ; VIII: Ve
rona—Lanerossi 1 ; IX : Catan
zaro—Brescia 1 ; X : Genoa- 
Bari 2 ; XI i Lecco—Lazio 1 ; 
Xll : Modena—Padova X;
Xili : Reggina—Foggia X.

Publicăm din vreme și pro
gramul concursului Pronosport 
nr. 5 de duminică 2 februarie 
1969 : I: Fiorentina—Roma ; II: 
Internazionale—Lanerossi ; III: 
Juventus—Ataianta ; IV : Pa
lermo—Cagliari; V : Pisa—To
rino ț VI: Sampdoria—Milan ; 
VII: Varese—Bologna ; VIII: 
Verona—Napoli; IX: Brescia- 
Genoa ; X : Catania—Bari; XI:

• Incepind cu tragerea din 
31 ianuarie 1969 se măresc șan
sele de cîștig la Loto prin apli
carea noii formule tehnice.

Se vor efectua extrageri du
ble și se vor atribui cîștiguri 
și cu 2 numere.

De asemenea se vor atribui 
premii pe 9 categorii (5 la ex
tragerea I și 4 la extragerea 
a Il-a).

Amănunte puteți afla de la 
orice agenție Loto-Pronosport.

• Premiul de 99.021 lei de 
la categoria I de la tragerea 
LOTO din 17 ianuarie a.c. a 
fost anulat iar suma respectivă 
a fost reportată la tragerea din 
24 ianuarie a.c.

LOTO
numerele extrase la tragerea 

din 24 ianuarie 1969
21 12 19 9 77 24 78

33 87 7
58 29

Fond de premii i 1.069.276 
lei, din care report la cate
goria I i 99.021 lei.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

15 ianuarie. Din ziua aceea 
atît de frumoasă pentru fot
balul nostru, pentru cei ce-1 
iubesc cu atîta pasiune, fie
care scrisoare primită la re
dacție, și care se referă la â- 
cest sport, ne împărtășește 
bucuria pe care autorul ei a 
trăit-o la sfîrșitul celor 90 de 
minute de încordare. Gîndu- 
rile tuturor s-au îndreptat a- 
tunci spre cei 11 băieți, măr- 
turisindu-ne că în inimile lot 
au încolțit din nou mugurii 
speranței că în fotbal vor veni 
zile frumoase, pline de izbîn- 
zile pe care le așteptăm de a- 
tîta vreme. Iată cîteva spicu
iri din multele scrisori pe care 
poștașul ni le-a pus pe birou i 
„Doresc ca prin intermediul 
redacției să transmit fotbaliș
tilor noștri sincere felicitări 
și îndemnul la o preeătire cit 
mai susținută"... (G- SIMION
— Piața Republicii nr. 25. Re
șița) i „Am șters cu buretele 
toate dezamăgirile avute si aș 
fi fericit dacă echipa noastră 
va obține in continuare rezul
tate care să dovedească talen
tul multor jucători din țara 
noastră. Pentru aceasta este 
nevoie, însă, de muncă și iar 
muncă"-. (M. LUPUȚIU — 
str. Tribunei nr. 18. Sibiu); 
„La Londra, s-a reușit ceea ce 
nici prin gînd nu-mi trecea. 
Mă jenez să vă spun ce pro
nostic dădusem. Felicitări tu
turor celor care au contribuit 
la realizarea acestui succes"— 
(P. DUMITRU, str Cîmpului 
nr. 40, Cîmpina; „Sînt unul 
dintre cei ce doi esc din suflet 
ieșirea fotbalului nostru din 
impas. Rezultatul trebuie să 
constituie începutul unei 
munci intense de pregătire, 
de remediere a lipsurilor. Sîn 
tem abia la început. înfumu
rarea nu trebuie să-și facă loc 
în rîndul naționalei"... (S. SI- 
MIONESCU. str. V. Bumbac 
nr. 2, Suceava): „De atunci 
(n.n. din ziua meciului) mă 
gîndesc și mai mult la preli
minariile campionatului mon
dial"... (I. BEDO. Cinematogra
ful Progresul. Mediaș): „Ei, 
ce ziceți, băieți ? Se poate, nu? 
Ceea ce păr-a imposibil, s-a 
produs. Tracul trebuie lăsat 
la cabină- Complexele de in
ferioritate să ntt-și mai facă 
loc în rîndurile echipelor 
noastre. Pregătirea, conștiin
ciozitatea, munca fără preget
— iată tot secretul"... (C. PO- 
SOIU, student la Institutul po
litehnic, 
ca acest 
mii să 
Trebuie

așa cum sint. Ne aștepată e- 
xamene mai grele, cu carac
ter oficial"... (A. GURBAN, 
str. Horia nr. 9. Arad).

Să ne oprim aici. Avem în 
față atîtea și atîtea plicuri. 
Pe ceilalți cititori îi rugăm sâ 
ne scuze că nu-i onorăm cu 
cîteva rînduri. Spațiul nu ne 
permite-

Din toate scrisorile reiese 
bucuria, entuziasmul cu care 
iubitorii fotbalului au primit 
rezultatul. realizat de echipa 
națională. Autorii lor îi feli
cită pe jucători, dar nu uită să 
le atragă atenția că mai sînt 
încă multe de făcut în fotba
lul nostru, că acest rezultat 
trebuie confirmat. Ne așteap
tă meciurile grele din prelimi
nariile campionatului mondial 
Jucătorii și antrenorii au da
toria sâ fie realiști, să țină 
seamă de toate acestea.

GH, SANDOR, elev cl. a 
XII-a. Liceul Săcuieni,

Bihor. Te înțelegem că ai fost 
fericit după partida cu cam
pioana lumii. Dragă Ghiță, de 
ce mai trebuia. însă, să for
mezi acum o altă națională 7 
Crezi că e momentul ? Nu I 
Să știi că prea multe „formu
le de echipă" strică.

• Subsemnatul CON
STANTIN BARBU, din Riș- 
nov, str. Horia nr. 1, Brașov, 
născut la 10 februarie 1946, 
vă rog să binevoiți să-mi gă
siți și mie o echipă de fotbal 
în care să activez în viitorul 
campionat".

Tovarășe Barbu, ai uitat să 
ne spui ce divizie preferi : A, 
B. kju C sau campionatul ju
dețean. Mai gîndește-te. Pînă 
atunci, noi vrem să-ți spu
nem că nu ne ocupăm cu.-, 
plasarea fotbaliștilor decît la 
centrele de copii. Or, dum
neata ești bun de cătănie. Da
că între timp găsești totuși, 
vreo echipă cu un post liber, 
te rugăm să ne mai scrii. 
Sîntem curioși să te vedem la 
lucru.

întrebare: Ce boxeri 
Frankie Carbo ?

Răspuns : Nu știu.
1: Lou Viscousi este 

anume ?
R ! N-aș putea spune ,______ ___ , __

campionul mondial la categoria ușoară, rjoe Brown/'
1: Carbo avea vreo legătură eu Joe Brown ?
Rt Da.
I: Ce fel ? Ca manager 7
R: Nu știu dacă activa ca manager. Știu că se com

porta ca un șef suprem.
I: Vreți să spuneți ca un boss (N. R. — patron) 7
R: Da. Am vorbit cu Lou Viscousi în mai multe 

rînduri și atunci cind îl întrebam ceva despre activi
tatea lui Brown, îmi răspundea mereu in același țel i 
„Trebuie să mă interesez la Frankie Carbo". „Dar ce 
S-a întimplat cu Brown ? De ce nu se bate ?“ întrebam. 
Și Leu răspundea: „Știe Carbo. Chiar sa nu uit, cind 
l-oi vedea, să-i cer ceva bani". Asta poate o să vă 
convingă mai mult decît orice altceva.

1: L-ați auzit vreodată pe Carbo voibind de Brown 
cu altcineva ? Gîndiți-vă bine I

R: Da, vorbea și cu mine.
I: Cam în ce fel ?
R: Oh, uite chiar acum îmi vine in minte... Asta s-a 

întimplat cind am organizat, la Denver, o intilnire 
pentru titlul, mondial...

1: O fi. poate, vorba de meciul dintre Orlando Zu
lueta și Joe Brown, din 1957 ?

R: Da, în iunie ’57 a fost. înainte de a pune la 
punct organizarea meciului, Carbo mi-a spus: „Știi ce 
faci, nu-i așa ?“. l-am răspuns i „Ce vrei să zici ?“. 
Și el : „Nu te-am sicîtt niciodată pînă acum. Dar, dacă 
băiatul ăsta (Zulueta) va cuceri titlul, știi ce ai de 
făcut, da ?“. „Ce trebuie să fac 7" — i-am replicat. 
„Lou Viscousi va trebui să primească o bucată din 
boxerul tău“ — mi-a răspuns. „Ce vrei să spui cu o... 
bucată din_ boxerul tău ?", am întrebat iarăși. „ 

Va păstra 
parte din

au fost controlat! de domnul

managerul unor boxeri. Care

cu precizie. Dar știu că era și

Vreau 
titlul, 
toate

București)! „Aș vrea 
egal cu campionii lu- 
nu ne facă visători, 
să privim lucrurile

Constantin ALEXE

Desen de N. CLAUDIU

să spun că atita timp cit Zulueta iși 
Viscousi va trebui să primească o 
bursele lui" (ale lui Zulueta).
I: Asta a spus Carbo ?
R: Da, asta.
I: A spus deci că, dacă Zulueta 

mondial, Lou Viscousi, adică managerul lui Joe Brown, 
va primi o parte din cîștigurile unui alt boxer de
cît al său.

R: Exact. Chiar așa a spus. 
I: Și dv. ce i-ați răspuns ?
R; l-am spus okay Dacă Viscousi trebuie să aibă o 

bucată din ‘ _
I: Deci, erați de acord 7
R > Da.
I: în ce fel și-a manifestat Carbo interesul pentru 

Joe Brown, în discuția cu dv. ?
R: Mi-a mărturisit că el era adevăratul stăpîn al 

lui Brown și că Lou Viscousi îl intreba mereu cum 
ar putea să ia și el din cîștigurile pugilistului.

I: Explicați-vă I
R: Lou Viscousi îmi povestea că nu putea să aran

jeze nici un meci măcar, fără dezlegarea lui Carbo.
I: Ce cuvinte folosea Carbo ca să vă spună că el 

era stăpînul lui Brown ?
R: Spunea că Brown e al lui. Asta-i totul.
I: Cu alte cuvinte, această conversație dintre dv. doi 

ducea la concluzia că Frankie Carbo avea interese la 
ambii boxeri i și Brown și Zulueta.

R : Exact.
Aici se încheie interogatoriul luat lui Herman Wall

man. Era clar. Mai devreme sau mai tirzlu, avea să 
sosească și pentru Frankie Carbo ziua încheierii so
cotelilor

Intr-adevăr, la 23 septembrie 1959, o știre provenită 
de la o agenție de presă din Washington spunea: 
.FBI a pornit lupta împotriva gangsterilor boxului. 
Cinci arestări au fost operate în cursul nopții în di
ferite orașe s la Los Angeles, Chicago, Philadelphia și 
Baltimore în ampla operațiune a poliției au fost im
plicați o serie de indivizi curioscuți și în străinătate, 
arestați sub acuzarea de a fi încercat să-și însușească, 
prin mijloace ilegale, o parte din cîștigurile cam
pionului mondial la semi-ușoară, Don „Jeronimo" 
Jordan. Cele cinci persoane implicate sînt •. avocatul 
Truman Gibson, Louis Dragna (proprietarul unei re
țele de magazine de îmbrăcăminte la West Covina, 
în California — în realitate, stăpînul unor agenții unde 
se făceau pariuri pe boxeri), Joseph Sica (de 48 ani, 
organizator de competiții sportive la Los Angeles), Paul 
John (Frankie) Carbo (al cărui nume era deja înregis
trat în cartea Societatea anonimă .Crime") și Frankie 
.Blinky" Palermo (manager din Philadelphia, în vîrstă 
de 56 de ani, care figurează și el în 
Societății anonime „Crime").

Zulueta, o va avea.

In românește de S. BONIFACIU și 
(Din .Sport e Mafia* — (C) 1968 

Valentino Bompiani — Milano)

va cîștiga

cartea neagră a

A. BREBEANU
— Casa editrice
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Toini, crăiasa
pîrtiilor albe

Să fii în formă atunci cînd 
trebuie — iată visul de toate 
zilele al oricărui sportiv. Și 
să-ți trăiești apogeul carierei 
sub steagul desfășurat al unei 
Olimpiade — idealul suprem al 
marilor campioni. I-a fost dat 
Toiniei Gustafsson, blinda în
vățătoare dintr-un orășel așe
zat în inima Scandinavici, să 
trăiască această clipă fericită 
a încununării cu laurii cei mai 
de preț în cea mai mare dintre 
competiții.

Toini Gustafsson, prima (sau 
a doua) schioară a Suediei, ve
nea la Grenoble cu pretenții 
justificate pentru podium, dar 
nicidecum nutrind nădejdea în- 
tr-o supremație absolută in a- 
lergările de fond. Blonda Toini, 
cu zimbetul ei liniștit care nu 
se pierde nici în încrîncenarea 
kilometrilor pe pîrtie, a debu
tat în întrecerea elitei fondului 
la campionatele mondiale din 
1962. Atunci ea se clasa a 7-a în 
proba de 5 km și a 3-a la 10 
km, afirmare completată nespe
rat și de argintul unei meda
lii, cucerită cu aportul substan
țial al coechipierelor sale, în 
ștafeta 3X5 km. La Innsbruck 
1964, același argint devine o- 
limpic, iar doi ani mai tîrziu. 
la Mondialele de la Oslo, ea 
înregistrează primul succes per
sonal, cu o medalie de bronz 
în marele fond de 10 km, tn 
urma invincibilelor, atunci, so
vieticele Boiarskin și Kolcina.

Nimic, dacă nu acele crono- 
metrelor în 
antrenament 
zăpezite din 
vesteau un
întrecerile care trebuiau să ai
bă loc pe pista de la Autrans, 
in Olimpiada albă a anului ca 
s-a scurs. Aci, din nou, șchioa
pele sovietice întruneau sufra
giile specialiștilor în pronos
ticuri și capul lor de coloană,

lungile curse d» 
pe dealurile în- 

Ambjdrby, nu pre- 
succes deplin în

Alevtina Kolcina, promitea să 
colecționeze tot aurul fondului 
feminin. Grenoble era insă la 
ora schiului scandinav. Și da 
la prima încercare — cursa 
de 10 km — alergătoarele albe 
ale nordului lăsau în urmă toa
te celelalte pretendente și (sue
deze, norvegiene, finlandeze) 
își împărțeau primele cinci 
locuri! Prima și medalie da 
aur — Toini Gustafsson, cu un 
minut și mai bine avans asu
pra medaliatei cu argint, nor
vegiana' Berit Mordre.

A doua medalie și triumful 
complgt, la 5 km. O cursă strîn- 
să, rapidă, în care cronome- 
trele sosirilor creau suspense- 
uri succesive în rîndul concu
rentelor și a celor două mii de 
spectatori, adunați în pilcuri în 
jurul eșarfei de finiș. Toini 
mersese tare, dar Kolcina șt, 
mai ales, Kulakova trebuiau si 
fie foarte aproape pe urmele 
ei, în disputa minutelor și se
cundelor. Abia cînd toate prin
cipalele favorite lunecaseră 
dincolo de linia bătătorită a 
sosirii, urâțele în micul grup 
al suedezilor în hanorace al
bastre izbucniră nestăvilite. 
„Toini, Toini!" scandau vocile 
lor, sub cerul tulbure al Alpi- 
lor, iar pentru învățătoarea din 
Ambjdrby sunase ceasul marii 
consacrări.

Pentru ca tradiția să fie res
pectată, ștafeta 3X5 le-a dat 
tot argint suedezelor. Colegele 
lor norvegiene erau mai pu
ternice. Dar pentru Toini Gus
tafsson 
tățile. 
diei îi 
clarînd 
lor:
să fac acest drum, pentru a 
vă vedea cîștigînd atît de fru
mos, aci la Grenoble..."1 Iar 
gazetarii, specializați in „cu
lise”, o și decretaseră pe blon
da suedeză drept Miss Olim
piada, cea mai frumoasă con
curentă, stîmind proteste tn 
tabăra americanilor, care doreau 
ca Peggy Fleming — „zîna 
gheții“ — si fie prima și pe 
acest podium... Curioasă dis
pută. Toini Gustafsson are 30 
de ani, este căsătorită, mamă a 
unui băiețaș de 6 ani. Dar toți 
o doreau să fie Miss, la Gre
noble.

Poate pentru zimbetul ei fer
mecător, de crăiasă a nordului.

ȚIONALE, LA DIFERITE NIVELE

treiaînaintașul de linia 
Sitjar, de la Agen, un 
nou în naționala de 

a Franței

nume 
rugby

Foto 1 MIROIR DU RUGBY

începuseră deja festivi- 
Prințul Bertil al Sue- 
oferea o recepție, de- 
în auzul microfoane-

„Cu siguranță a meritat

dualitateaiy internaționala
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Interviul nostru cu secretarul general al F.R. Rugby

CE A DISCUTAT COMISIA SPECIALA A F. I. R. A
• UN SEDIU STABIL LA PARIS • RELAȚIILE DINTRE RUGBYUL BRITANIC Șl CEL DIN RESTUL LUMII • MECIURI INTERNA- 

-------------- .. ------------- ------------------------------------ MIJLOC DE PROPAGARE A RUGBYULUIPRINCIPAL

Toini Gustafsson, purtată 
pe brațe de antrenorul ei, 
Ake Fredriks son, in mo
mentul anunțării rezulta
tului de la 5 km fond 

feminin, la Autrans 
Foto : U.P.I.

De curînd au avut loc, la 
Paris, lucrările Comisiei spe
ciale a F.I.R.A. (Federația In
ternațională de Rugby Ama
tor), comisie din care face 
parte și secretarul general 
al federației române de spe
cialitate, Ion Isvoranu, că
ruia i-am solicitat un inter
viu, pentru a putea aduce la 
cunoștință cititorilor noștri 
amănunte privind importan
tele lucrări ale Comisiei spe
ciale.

— Care a fost ordinea de zi 
a reuniunii ?

— Ședința a cuprins discuții 
privind acțiuni organizatori
ce și administrative, relațiile 
dintre F.I.R.A. și rugbyul 
britanic, precum și, unele pro
bleme de propagandă.

— Ce noutăți ne puteți spu
ne in legătură cu activitatea 
organizatorică și administra
tivă a F.I.B.A.?

— în primul rind, faptul 
constituie un mare pas înain
te — s-a hotărit ca sediul sta
bilit al F.I.R-A să fie la Paris, 
unde va funcționa și un se
cretariat permanent Desigur, 
informarea va figura pe pri
mul plan al preocupărilor 
sale. De fapt, atunci cînd 
vom eborda al treilea punct

discutat în ședințe, vă voi 
mai furniza detalii intere
sante.

— Ce s-a discutat în legă
tură cu relațiile dintre rug
byul britanic și cel din restul 
lumii ?

— Mai întii, pentru a vă 
putea face o idee despre tra
diționalismul și conservatoris
mul extraordinar al foru
lui suprem, -International 
Board", care conduce, de fapt, 
destinele acestui sport, vă voi 
spune că, abia de curînd, fe
derația franceză de rugby a 
fost invitată să asiste, prin 
intermediul președintelui ei, 
ia lucrările unei reuniuni a 
„I-B.". Pentru prima oară în 
50 de ani! Și aceasta cu toate 
că echipa națională a Franței 
participă la „Turneul celor 
cinci națiuni*, pe care l-a și 
ciștigat de citeva ori... Tradi
ționalismul rugbyului brita
nic, in care trebuie inclus și 
cel din Noua Zeelandă, Aus
tralia Și Republica Sud-Afri- 
cană, mai poete reieși, în 
mod elocvent, din următorul 
detaliu, anume că meciul 
anual dintre reprezentativele 
de rugby ale universităților 
Oxford și Cambridge se dis
pută de 80 de ani încoace,

fără întrerupere, în a treia zi 
de marți din luna decembrie.

In aceste condiții, spiritul 
britanic al rugbyului, oare — 
fapt stabilit și cu prilejul re
uniunii de la Paris — trebuie 
să devină și spiritul rugbyului 
din țările afiliate la F.I.R.A., 
pune jocul în sine deasupra 
rezultatului, importantă fiind 
participarea, întrecerea dintre 
două formații, nu obținerea 
unei victorii cu orice preț. 
După aprecierile forului de 

a 
cauza 

rugbyului românesc în fața 
International Board-ului,
șanse de a ajunge să aibă 
asemenea legături, competiți- 
onale, cu sportivii insulari le 
au, în primul rind, românii 
care par a-i fi înțeles spiritul 
amintit, după cum au arătat 
unele partide internaționale 
și care posedă o valoare teh
nică certă. Desigur, proble
ma comportă încă discuții.

— Ce ne puteți spune des
pre modul in care preconi
zează F.I.R.A. propaganda în 
favoarea rugbyului ?

— S-a ajuns la concluzia că 
principalul mijloc de propa
gare a acestui frumos sport îl 
constituie meciurile injterna-

specialitate francez, care 
susținut prietenește

Suedezii Waaldegaard-Helmer
cîștigă raliul Monte Carlo

VIC ELFORD ACCIDENTAT, CÎND SE AFLA IN FRUNTE!

MONTE CARLO, 24 (Ager- 
pres). — A luat sfîrșit cea de a 
38-a ediție a competiției inter
naționale automobilistice „Rali
ul Monte Carlo”, la care au 
participat 196 de concurenți. 
Victoria a revenit echipajului 
suedez alcătuit din Waalde
gaard-Helmer pe Porsche 911 T. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipajele franceze Vinatier- 
Jacob și Larrousse-Merramond. 
Competiția a fost terminată de 
30 de echipaje 
au luat startul 
a traseului.

Cîștigătorul, 
gaard, este în
ani. Colegul său, Lars Helmer, 
are 27 de ani și este de profe
sie mecanic, într-o localitate 
în apropiere de Stockholm.

Unul din echipajele favorite, 
cel al englezilor Vie Elford șl 
David Stone, a abandonat din

din cele 39 care 
în ultima parte

Bjorn Waalde- 
vîrstă de 25 de

cauza unui accident, cu 4 ore 
înaintea încheierii cursei. Vie 
Elford reușise în finalul cursei 
să obțină un avans de 1:29 asu
pra echipajului suedez. în pli
nă viteză mașina a derapat de 
pe șosea și a suferit avarii. Cei 
doi piloți au scăpat nevătă
mați. Anul trecut competiția 
fusese cîștigată de Elford și 
Stone.

La ora cînd se transmite a- 
ceastă știre, oficialii reverifică 
carnetele de bord, pentru alcă
tuirea clasamentului final al 
competiției.

Mașina Porsche a suedezilor Bjorn Waaldegaard și Lars 
Helmer, în plină cursă

Telefoto : A.P.—AGERPRES

ționale, firește, cele desfă- ’ 
șurate la un înalt nivel cali
tativ. S-a indicat chiar ca, 
așa cum s-au petrecut lucru
rile în ziua de I decembrie, 
în care Bucureștiul a găzduit,1 
pe lingă meciul Franța — 
România, alte cîteva partide 
internaționale, la 
mari confruntări 
reprezentativa, să 
tate și alte echipe, selecți-' 
onate sau de club. Acesteaar 
urma să joace în deschidere 
și apoi jucătorii din „deschi
dere" să devină speotatori la 
meciul principal, fapt care ar 
duce la mari progrese cali
tative și cantitative. De ase
menea, după modelul test- 
turneelor neozeelandeze, sud- 
africane, britanice ș.a.md., 
meciurile inter-țări ar tre
bui completate pînă la ni
vel de turneu cu partide 
între selecționate regionale. 
S-a ..........................
unui
F.I.R.A., care va conține 801a 
sută probleme de ordin teh
nic și. 20 la sută informații. 
La acest buletin sînt chemate 
să contribuie cu articole de 
specialitate sau de informare 
toate federațiile membre ale 
F.T.R.A.

Din multe puncte de vede
re, acest sistem ar ilustra ■ 
spiritul britanic din rugby... 
Toate cele discutate au fost 
înscrise intr-un protocol, care 
va fi trimis spre studiere și 
ratificare federațiilor nați
onale (menționez că la lucră
rile de la Paris au participat 
doar conducerea F.I.R.A. și 
cei patru delegați ai Comi
siei speciale — C. Montano — 
Italia, L. Sentis Spania, 
J. Havel — Cehoslovacia și 
I. Isvoranu — România). în 
luna aprilie, la Barcelona, în 
aceeași perioadă în care va 
avea loc „Cupa Națiunilor — 
F.LR.A." pentru juniori, se 
va întruni și Comitetul 
Executiv al - F.I.R.A., care va 
decide asupra adoptării mă
surilor preconizate, pe prim 
plan situîndu-se, desigur, cele 
determinate de necesitatea 
unor legături permanente cu 
rugbyul din lumea britanică.

viitoarele 
opunînd 

fie invi-

mai decis publicarea 
buletin special al

Vlod UDRIȘTE

Șahiștii români acumulează puncte la Beverwijk

maeștri
Gheller
Keres 6

lari
și

Un./

După 4 runde, in turneul 
internațional feminin de șah de 
la Beverwijk conduc Nicolau 
(România), Timmer (Olanda) și 
Ivanka (Ungaria) cu cite 3% p. 
urmate de Heemskerk (Olanda) 
și Vreeken (Olanda) — 2'i p. în 
ultimele trei runde disputate. 
Alexandra Nicolau a avut o 
comportare bună, obținind do
uă victorii (la Heemskerk și 
Van Den Giessen) și o remiză 
la Timmer.

în runda a 8-a a turneului

masculin (grupa maeștrilor), 
Victor Ciociltea l-a învins pe 
olandezul Scholl și ocupă în 
prezent locul 3—4 la egalitate 
de puncte cu finlandezul Veste- 
rinen. 5’,'j. Pe primele două 
locuri se află Kurajița (Iugo
slavia) și HonG (Ungaria) cu 
cite 6’ j p.

în clasamentul gruț 
conduc Bo 

cu cite 6! 
p. Portisc

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
G. RUSSU-ȘIRIANU

teaua 
iernii 
geul 
niere.

impozant de între-

noastră se va în- 
primul rind. spre

albă a sporturilor 
se apropie de apo- 
orbitei sale sezo-
Azi și miine, de

pildă, boberii și patinatorii — 
firește, fruntașii continentului 
nostru în aceste sporturi — se 
întrec în campionate europene 
dar, numai peste citeva săptă- 
mîni, ei vor da un nou asalt 
la barierele timpului (măsurat 
de cronometre), în campiona
tele mondiale respective. Cit 
privește schiul, el are în agen
da competițională, pentru am
bele capitole (alpin și nordic), 
un număr 
ceri.

Atenția 
drepta, în
Cervinia, unde,, printre candida
ta la titlul de campion euro
pean la bob-două persoane, 
se află și echipajul românesc 
Panțuru-Focșeneanu. Confrații 
noștri italieni, impresionați 
probabil și de excelenta perfor 
manță a lui Panțuru dintr-unul 
din ultimele antrenamente, e- 
chivalentă cu un nou record, 
al pirtiei, opinează că lupta 
pentru titlu va avea ca pro
tagoniști pe Panțuru și pe aus
triacul Thaler, la care noi na 
permitem să adăugăm și pe 
conducătorul echipajului en
glez, Evelyn. Deși sorții au fost 
cam ingrați cu reprezentanții 
noștri în ceea 
dinea startului, 
trimisul nostru 
vinia va avea 
anunțe o 
mai de-ar
regăsească în memoria sa de
taliul acela atît de greu sezi- 
sabil — care i-a permis, zilele 
trecute, să străbată sinuosul 
culoar de gheață in timp re
cord ."

el este în stare să coboare la 
40,4 pe 500 m. Aceasta nu în
seamnă, însă, că duelul pentru 
titlul de campion absolut se 
va limita la cei doi patinatori 
amintiți. Pot interveni, cu suc
ces în această dispută, actua
lul campion ai Norvegiei, Dag 
Fornăss, olandezii Jan Bols și 
Ard Schenk, suedezul Goran 
Claesson, poate proaspătul cam
pion sovietic Lavrușkin ori 
vest-germanul Gard Zimmer
mann. Unii sînt de tip sprin
ter, alții de tip fondist. De fapt 
și unii și alții se străduiesc să 
amplifice registrul performan
țelor lor d la 500 m la 10 000 m 
sau invers, așa că granița din
tre un 
cale de

De pe restul agendei com
petițiilor internaționale 
din acest final de săptă- 

mină mai amintim: trofeul 
Martini la floretă, care reuneș
te la Paris pe cei mai buni 
specialiști ai probei; în frunte 
cu Ionel Drimbă, turneul de 
spadă Spreafico de la Milano, 
ca și turneul de baschet mas
culin pentru Cupa Mondială pe 
care îl găzduiește orașul ame
rican Macon.

SPANIOLII CONTESTA
VICTORIA LUI FAMECHON I

După meciul 
australian

LONDRA, 24. 
în care boxerul 
Johnny Famechori a devenit , 
campion mondial la cat. până, fe. 
învingîndu-1 la puncte pe spa
niolul Jose Legra, federația 
spaniolă de box intenționează 
să ceară forului suprem radie
rea pe viață a arbitrului sco
țian George Smith, care l-ar 
fi favorizat pe Famechon.

tip și celălalt este pe 
dispariție...

I lumea schiului,

ce privește or- 
să sperăm că 

special la Cer- 
prilejul să na

mare bucurie. Nu- 
izbuti Panțuru să

n
cum am spus, întîlnim în 
acest sfîrșit de săptă- 

mină o efervescență generală. 
Capul de afiș îl deține, indiscu
tabil, concursul de la Megeve. 
cea de a 24-a ediție a Marelui 
premiu care cuprinde probe de 
coborîre, slalom special și uri
aș (masculin) și care succede 
imediat Marelui Premiu Fe
minin de la St. Gervais. Am
bele contează in clasamentul 
Cupelor Mondiale, în care Karl 
Schranz conduce autoritar (pes
te 50 puncte diferență) asupra 
unui pluton format din doi 
compatrioți (R. Tritscher și A. 
Matt) și doi francezi (Patrik 
Russel și H. Duvillard) în timp 
ce, in clasamentul feminin, lup
ta se menține mai strinsă, 
austriaca Gertrud Gabl fiind 
urmată, 
franceza

A
La Montreal, Selecționata de 

hochei a U.R.S.S. a susținut a 
treia întîlnire cu echipa Ca
nadei. Victoria a revenit ho- 
cheiștilor sovietici cu scorul de 
8—3 (4—2, 1—1, 3—0). Au mar
cat pentru oaspeți Petrov (2), 
Vikulov (2), Mihailov, Maio
rov, Starșinov și Ragulin, iar 
pentru gazde Holmes și Pin
der (2).

în campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei s-a dis
putat meciul dintre echipele 
ZKL Brno și Slovan Bratislava. 
Hocheiștii dn Brno au cîști- 
gat cu scorul de 6—4 (2—1, 2—0, 
2—3). în clasament continuă să 
conducă Dukla Jihîava cu 48 p, 
urmată de ZKL Brno — 44 p 
și Slovan Bratislava — 43 p.

Proba feminină de slalom 
special din cadrul concursului 
internațional de schi de 
la Saint Gervais a fost cîști
gată de Ingrid Lafforgue (Fran
ța), care a realizat în cele două 
manșe timpul total de 79,31. 
Pe locurile următoare: Annie 
Famose (Franța) — 79,58 și Iu- 
dilh Nagel (S.U.A.)-79,93.

★
La Saalbach (Austria), proba 

de slalom uriaș a fost cîștigată 
de schiorul vest-german Schla- 
ger în 2:00,66. Au urmat în 
clasament Lesch (R.F.G.)—2:01,57 
și Cochran (S.U.A.) — 2:03,12.

Jim Williams va conduce la București
echipa de baschet Fides-Partenope

AMĂNUNTE 
NOASTRE

ASUPRA VIITOARELOR ADVERSARE ALE ECHIPELOR 
IN COMPETIȚIILE ------CONTINENTALE DE BASCHET

Ne mai despart citeva zile de 
viitoarele confruntări ale echipe 
lor românești in competițiile con
tinentale de baschet. Steaua va 
înfrunta In turul Ix al „Cupei 
cupelor" pe Fides Partenope din 
Neapole, iar baschetbalistele de la 
Politehnica București vor avea ca 
prim adversar, în grupa semifi
nală a „C.C.E.", pe Akademlk 
Sofia.

Sorții au decis (ți cam des se 
întimplă acest lucru) ca echipele 
noastre să joace primul meci pe 
teren propriu, și după toate pro
babilitățile, în Ziua de 30 ianua
rie vom fi martorii unui cuplaj 
de certă atracție.

Ciștigătoarea Cupei Italiei, Fides- 
Partenope, este și la ora actuală 
una dintre cele mai în formă 
echipe din peninsulă. în ultimele 
patru meciuri de campionat, Fides 
a învins pe Candy cu 84—64 și 
Boario (echipa lui Koraci) cu 
87—60 pe teren propriu, a ciștigat 
Ia Milano, tn fața lui AlUOnestâ. 
cu 85—76 și a pierdut foarte greu 
la Cantu : 66—70 cu Oransoda, ac
tuala campioană a țării. După 7 
etape, napolitanii se află pe pozi
ția a 4-a, iar într-un clasament 
alcătuit pe baza celor mai bune 
procentaje la aruncările libere, 
Fides conduce cu 67,09%.

Omul de șoc al echipei < 
nate de Tonino Zorzi este ju 
rul de culoare Jim Williams, 
perfect tehnician, care ins 
medie cite 25 de puncte in 
meci. Alături 
gas), Koraci 
(Simmenthal) 
Williams este 
săptămînă in 
jucătorilor de 
care evoluează 
italian. Și împreună cu el, Vittori, 
Bufalini, Gavagnin și Maggeti al
cătuiesc o formație de bază ex
trem de redutabilă, neînvinsă de 
trei sezoane pe terenul propriu.

★
Akademlk Sofia, viitoarea ad

versară a Politehnicii, este o e- 
chipă extrem de capricioasă, dar 
cu o forță de joc de loc neglija
bilă. tn turul anterior, campioa
nele Bulgariei pierduseră la Sofia 
jocul cu VTSK Budapesta cu sco
rul de 57—51, pentru ca în meciul 
retur, ele să facă o adevărată de
monstrație, luîndu-și revanșa cu 
scorul de 58—43. Echipa sofiotă 
este pregătită de fostul internațio
nal Lubomir Panov, și contează 
pe aportul unor cunoscute jucă
toare ca Morova, Manikova, Nlko- 
lova, Kafalieva, Penceva șl Du- 
deva.

Tiparul 1. P. „Informația**, str. Brezoianu nr. 23—25, București

competiții interesan- 
se desfășoară în a-

ca de o umbră, de 
Annie Famose.

Sebastian BONIFACIU

Gertrud Gabl (Austria), lidera Cupei Mondiale la schi

lte 
te 
ceste zile in Italia, la 

Sestnere (probe feminine) și 
la Madonna de Campiglio (pro
be masculine), în Statele Uni- 

la Stowe și ta Durango, în 
iada (la Penticton) unde au 

„Campionatele open ale 
tului', un criteriu interna- 
tal pentru juniori în R. D. 
rmană (la Oberwiesenthal) 
In Bulgaria (la Pamporovo) 

desfășoară un concurs 
..Cupa Rodopi". A- 

ceea ce privește pro
ne pentru că în dis- 
r.ordice sînt alte nu- 
competiții la ordinea 

,tâm doar -Cupa Con-
Val i con
ta Rei Vnkel

..Cupa 
cu schiu- 

zată la Zakopar.e ș: 
cea de a 10-a ediție a Săptă- 
mînii elvețiene a săritorilor 
care debutează miine la Ua- 
terwasser.

mai ales de s: 
deosebit.

il form

sene tn 
i fiecare 

de Bogad (Butan- 
(Boario), Tiliman 

și Allen (Snaidero). 
desemnat in fiecare 
„5“-ui AII Stais al 
altă naționalitate, 

în campionatul

? dotat ci
se

pe ce siplinele
oneroase

bii sâ zileL Cil

15UJ cursul c
iar pe de a.:a pa: 
ti oiixnpic. o-iÂnds

Lis Verkerfc. un fon- 
r.ăscut" care este credi

tat pe 10 000 m eu un timp ceva 
mai slab, totuși, decit «1 lui 
Thomassen (15:28,7) dar care r.

Programul turneului de handbal din Franța
Federația franceză de hand

bal a anunțat programul turneu
lui internațional masculin, la 
care a fost invitată și echipa 
României. 5 martie, la Caen : 
Cehoslovacia—R. F. a Germa
niei, România—Spania ; 6 mar
tie la Evreux : Cehoslovacia— 
Spania, Franța—România; 7

martie la Paris (sala Couber
tin) R. F. a Germaniei—Spa
nia, Franța—Cehoslovacia ; 8
martie la Pans : România— 
R. F. a Germaniei, Franța— 
Spania; 9 martie la Orleans : 
Franța—R. F. a Germaniei și 
Cehoslovacia—România.

elexrudiote/efen.!IM

ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH 
al U.R-S.S. s-au disputat par
tidele întrerupte. Teșkovski a 
ciștigat la Saharov iar 
și Lein au încheiat cu 
în clasament, după 14 
conduce A. Zaițev cu

La GRAZ : Austria—Elveția 
18—15 dl—7) la handbal mas
culin.

6—2 ; Ruf-
2—6, 6—0,

Nikitin 
remiză, 

runde, 
10 p.

PUGILISTCUNOSCUTUL
italian Mario Baruzzi, campion 
european amator 
grea, a trecut la

la categoria 
profesionism.

RICK WILKINSON, (16 ani), 
una din marile speranțe ale 
înotului australian, a realizat 
la Sydney pe 400 
celentul timp de 
1500 m. 17:02,8.

TONY ROCHE

m liber ex- 
4:15,6 iar pe

s-a calificat 
în semifinalele turneului 
temațional „open” de la 
bane, învingîndu-1 cu 

4—6. 6—8, 7»—5, 6—3 pe 
combe; Rod Laver — 
6—4, 18—16,

in-
Bris-
10—8, 
New- 
Stolle

6—4 ; Gimeno—

LA MOSCOVA
întilnirea internațională 
gimnastică acrobatică dintre e- 
chipele U.R.S.S. și Poloniei. 
Victoria a revenit gazdelor 
106,75—103,55.

s-a disputat 
de

cu

TITLUL DE CAMPION 
R. F. a Germaniei la tenis 
masă a revenit lui Scholler, 
care, în finală, l-a învins cu 
3—2 pe Jansen. Proba feminină 
a fost cîștigată de Simon care 
a întrecut-o, în finală,; cu 3—0 
pe Diana Rowe-Scholler.
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de
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