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LUPTĂ PASIONANTĂ LA CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE BIATLON

ȘTAFETA DINAMO BRAȘOV,
ÎNVINGĂTOARE DUPĂ ULTIMUL SCHIMB

f

1

Trimisul nostru special, VICTOR BÂNCIULESCU, transmite:

IMPORTUL DL METAL PREȚIOS A FOST DESCHIS:
J

»

Gh. Vilmoș a 
fetei Dinamo

a

I

fost și ieri 
Brașov in

factorul determinant al victoriei șta- 
disputa pentru titlul de campioană 

națională Za biatlon

ARGINT LA CLRVINIA!
Echipajul austriac pe locul I

POIANA BRAȘOV, 26 (prin 
telefon, de la trimisul nos
tru). în proba de ștafetă 
4x7.5 km din cadrul campio
natului național de biatlon 
învingătorul nu a fost cunos
cut decît pe ultimii metri ai 
cursei. Favorită era echipa 
A.S.A., avînd în vedere că în 
cursa individuală de 20 km 
disputată vineri, în primele 
6 locuri se clasaseră 5 spor
tivi de la respectivul club 
brașovean. Iată, însă, că, răs- 
turnînd toate pronosticurile, 
sportivii de la Dinamo Bra
șov au reușit o splendidă vic
torie, în care o contribuție 
deosebită au adus tinerii Ale
xandru Szabo și Ion Țeposu. 
dar, în special, excelentul 
Gheorghe Vilmoș.

După primul schimb, Ale
xandru Szabo (Dinamo) a fă
cut o cursă excelentă, iar, pe 
lingă aceasta, a reușit ca în 
jwligon să spargă toate ba
loanele. în schimbul 3 am a- 
sistat la o adevărată dispută 
pentru secunde între Ion Țe
posu și Nicolae Bărbășescu. 
In timp ce în poligon au ve
nit pe o distanță apropiată, 
la tragere Ion Țeposu a reu
șit să nu fie penalizat, în 
schimb Nicolae Bărbășescu, 
lăsînd două baloane nesparte, 
a trebuit să facă două ture 
de penalizare în plus. In ul
timul schimb au pornit 
Gheorghe Vilmoș pentru Di- 
pamo, ți Constantin Carabela

pentru A.S.A. Brașov. La pri
ma tragere, după primele 6 
cartușe, Ghaorghs Vilmoș a 
reușit să spargă cele S ba
loane ți a pornit In cursă. 
Constantin Carabela nu »-a 
lăsat mai prejos ți a reușit 
aceeași performanță ca ți ad
versarul său și i-a luat urma.

Paul 1OVAN

(Continuare tn pag. a l-a)

CEB VIXl A-BREVIL, 26 
(prin telefon). — Duminică, 
la Cervinia, s-a repetat situa
ția ds la campionatele eu
ropene din 1967, de la Inns
bruck i locul I — Austria, II 
— România, cu aceiași pîloți 
la fisele. Avantajul de 12 su
timi de secundă, obținut in 
prima zi. a C.E., Ir
probei de bob 2 persoane, nu 
l-a fast suficient echipajului 
României pentru a învinge 
piuă la urmă celebrii cuplu 
al Austriei, care cucerește, 
astfel, a patra oară titlul eu
ropean (după 1965, *66, "67). 
Comis-voiajorul Erwin Tha
ler (39 ani) și studentul în 
medicină Reinhold Durntha
ler (26 ani) — ambii origi
nari din Innsbruck 
astăzi irezistibili, r 
mar.șa a patra u: 
record al pirtiei:

Pentru toți s: 
tăzi (nn. ieri) m 
vemii cu seu ce aut, 
la Milano, Torino, Aosta și 
din împrejurimi, era clar că 
singur.: pretender.ți justifi
cați la titlul european sini 
boberii români și cei aus
trieci. Intr-adevăr, Panțuru șt 
Focșeneanu au reușit în man
șa a petra al doilea timp ab
solut al pîrtieâ: 1:15.17. Din 
păcate. In cursa precedentă, 
o ieșire defectuoasă dintr-un 
viraj pe prima porțiune a 
pistei, i-a făcut să piardă su
timi prețioase. Cu toate aces
tea. clasa celor două echipaje 
rivale reiese evident șl din 
ierarhi* •finală, unde echipa
jul ocupant al locului IU se 
află la aproape 3 secunde 
distanță, ceea ce reprezintă 
destul de mult în aoest sport

Cele două manșe de dumi
nică s-au desfășurat sub un 
soare strălucitor, care a spo
rit măreția ți splendoarea 
peisajului alpin oglindii ds

în rândul echipajelor favori
te. PSnă și pe Panțuru, recu
noscut pentru echilibrul său 
psihic, l-am văzut cuprins 
de neliniște, evitînd conver- 
sațiile. Ceva mai proaspăt s-a 
arătat ajustorul de mecanică 
fină am LS-r.ate, Dunutru Foc— 

(33 ani), al cărui me 
indubitabil în ob

ținerea performanțelor. Pre 
cum nu poate fi uitată splen
dida sportivitate cu care Nea- 
goe a îngrijit bobul celor doi 
reprezentanți ai țării, noastre 
.'a C.E., trecînd peste amără
ciunea, posibilă, de a nu fi 
el ia frir.ă. Dar acum, totul 
s-a încheia: și medalia de ar
gint 'ace companie onorabilă

mm

celei de aur a celebrului Tha
ler. Acesta, de altfel, ne-a de
clarat : „Am concurat întot
deauna cu plăcere alături de 
Panțuru, un excelent pilot și 
un sportiv desăvirșit. Am 
spus asta și atunci cînd m-a 
învins în proba de 4, la

(fontinuare In pag. a

Inns-

4-a)

1:15.60 !
> pcrCtaton i, 
mit mai mi

are ae

Deținătorii primelor două locuri in clasamentul general se felicită reciproc 
(de la stingă) Panțuru, Focșeneanu, Thaler ți Durnthaler

Telefoto 1 A. P.-AGERPRES
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SELECȚIONATA DE HOCHEI ÎNIÎENEȘIE
DRlMBĂ - LOCUL III

LA PARIS,

EDUCAȚIE
FIZICĂ

INVIZIBILĂ

1
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E
ducația fizică nu este numai ceea 

ce se face în școală în orele 
consacrate acestui obiect, nici nu
mai ceea ce se practică în diferi
tele secții ale asociațiilor sportive 
și njei numai acele exerciții ce 

se cultivă în colectivele de performanță 
ale cluburilor.

Tn afara formelor consacrate de mai 
sus există și o educație fizică invizi
bilă, de care nu știe de cele mai 
multe ori decît acela care o practică, 
fără a simți nici cea mai mică dorin
ță de a /ace publicitate în jurul ei. 
O educație fizică făcută pentru sine, 
pentru nevoile proprii, pentru plăce
rea provocată de mișcare, pentru sa
tisfacțiile de ordin psihic și estetic, 
cît și pentru plusul de sănătate și vi
goare pe care o conferă practicanfi- 
lor.

Este vorba de acea mișcare pe care 
o face cetățeanul care merge cu bici
cleta la serviciu sau tntr-o excursie, cel 
care urcă duminică pe munte, cel 
care înoată cîteva lungimi de bazin 
sau vîslește un ceas pe lacul Heră
strău.

Căci există cu adevărat o educa
ție fizică neorganizată de nimeni, ne
condusă de vreun organ obștesc, care 
nu uzează baze sportive și nici nu 
consumă mijloace materiale. Aceasta 
nu are nevoie decît de cîteva minute 
în fiecare zi sau de cel mult cîteva 
ore în zilele libere pentru a procura 
satisfacții de mare preț oricui este 
destul de conștient ca s-o practice. 
Este vorba de o educație fizică prac
ticată de cei care citesc în fugă „Spor
tul", care nu cunosc numele unor 
campioni, după cum nici nu au stu
diat vreodată manuale care să-i în
vețe cultul propriei sănătăți prin 
exerciții fizice. Și totuși, este vorba de 
o educație fizică adevărată, cum este 
ridicarea unei greutăți oarecare, să 
zicem de 20 de ori în fiecare di
mineață după sculare, spre a pune 
în mișcare funcțiile amorțite de somn. 
O partidă de popice cu un coleg, 
o partidă de tenis de masă cu 
un amic sau chiar și o excursie cu fa
milia. Toate acestea fac parte din 
educația fizică invizibilă, ca și exer
cițiile de gimnastică făcute în ritmul 
unei melodii radiodifuzate, urmate da 
exerciții de respirație reconfortante.

Toate aceste exerciții, adeseori des- 
extrem de 
mai utile 
sau trata-
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I(Citiți relatarea telefonica în pag. a IV-a)

— Ieri oaspeții au învins echipa de tineret cu 13-1 (3-0, 7-1, 3-0)

Ad. IONESCU

(Continuare tn pag. a t-a)
Călin ANTONESCU
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ÎN „CUPA MARTINI'1

PE AVTOMOBILIST SVERDLOVSK

s-au calificat in optimile
Li

I
Un nou atac al oaspeților este pentru un moment oprit de fundașul Pop (in spate). Dar, (Citiți amănunte în pag. a IV-a)

Voleibaliștii de la Steaua
Eliminind pe U.S.C. Munster

de finală ale „C.C.E

Poroșnicu (Steaua) pune mingea, pe lingă blo
cajul echipei U.S.C. Milnster

Dlsputind ieri seara pe pa
tinoarul artificial „23 August" 
al doilea meci din cadrul tur
neului pe care II întreprinde 
in țara noastră, echipa sovie
tică de hochei Automobilist 
Sverdlovsk a obținut o facilă 
victorie In fața selecționatei 
de tineret t 13-1 (3-0, 7-1, 3-0). 
Este aproape sigur că nici 
unul din spectatorii prezenți

CONCURSUL ATLETIC AL JUNIORILOR MICI

DISPUTE ECHILIBRATE 
IN ultimele probe

Ultimele probe desfășurate 
aîmbătă, In prima ri a con
cursului republican de Juniori 
mid, au fost cele de greutate 
fote, 50 m șl Înălțime băieți. 
Mariana Constantin (Ș.S.A. 
Buc.), care în urmă cu două 
săptămîni dștigase la campio
natul Capitalei aruneînd 13,36 
m, a dominat autoritar și de 
această dată proba de greutate, 
clasindu-se pe primul loo cu 
13,22 m. La apreciabilă dis
tanță în urma ei «-au aituati 
Elena Pațao (Progr. Buc.) 
12,01. Eugenia Andreescu (Lie. 
2 Cîmpulung Muscel) 11,80, 
Eaaterina Kulczycki (Șc. sp. 
Oradea) 11,31 etc.

în finala cursei de M m 
băieți, sprinterii bucureștenl 
G. Rădășan (C.S.Ș.) și Florică 
Stoian (Viitorul) au fost cla
sați, la egalitate de perfor
manță — 6,2 s — pe primul 
loc. I-aiu urmat: Al. Szakacs 
(Crișul Oradea) 6,3, E. Gheor
ghe (G. S. Ș. Buc.) 6,4, Em. 
Sandu (Constr. Buc.) 6,4, S. 
Zbîrcea (Progr. Buc.) 6,6. La

înălțime, după o luptă intere
santă, Gavril Kicsid de la 
Tractorul Tg. Secuiesc (1,81 
m) a reușit să se impună In 
fața ieșeanului Radu Gavrilaș 
(1,78 m).

Duminică dimineață, prima 
finală disputată a fost cea de 
50 m g rezervată fetelor. Mar
ta Szatmari (Lie. 2 Tg. Mureș) 
ți-a reeditat victoria obținută

la această întîlnire nu prono
stica o victorie a tinerilor Ju
cători români, cunoscută fiind 
valoarea, în general, a hoche
iului sovietic și, în special, a 
oaspeților noștri, clasați prin
tre primele 5 echipe ale cam
pionatului unional. Dar, la fel 
de sigur este și faptul 
foarte puțini dintre cei 
au luat loc în tribunele 
tinoarului ar fi crezut, 
ales după cum s-au desfășu
rat primele 10 minute ale par
tidei, că In final hocheiștiî 
sovietici vor realiza o victo
rie așa de categorică.

Așadar ceea ce produce 
nedumerire este diferente 
mare de scor, cu ati: mai sur
prinzătoare cu rft numai cu 24 
de ore înainte Avtomobilist 
Sverdlovsk învinsese la Mier
curea Ciuc echipa Avintxd cu 
13-5 un scor, să zicem, ono
rabil pentru o formație de 
club. Cum poate fi explicată 
atunci avalanșa de goluri din 
poarta selecționatei de tine
ret, apărată primele două re 
prize de Iordan și In ultima 
parte de Grifon ? In primul 
rlnd prin însăși componența 
formației, alcătuită din câțiva 
Juniori, fără o capacitate fi
zică corespunzătoare ritmului 
impus de oaspeți și din Jucă
tori mai virstnici, care în nici 
un caz nu mai pot fi asimi
lați în categoria „tineret". 
Neavînd, deci, o omogenitate

fizică satisfăcătoare unui 
meci internațional, echipa a- 
liniată de antrenorii G. Cos- 
man și N. Zografi, cărora li 
s-a adăugat și Z. Csaka (prin 
introducerea juniorilor) a de
venit o pradă facilă In fața 
redutabililor ei adversari. In 
plus, s-a mai adăugat și fas
tul că selecționata a mani
festat serioase carențe și în 
direcția pregătirii tactice, sar
cinile de marcaj fiind respec
tate doar In prima parte a 
Intilniriî ți cu deosebire In 
primele 10 minute. Așa Incit. 
In repriza secundă oaspeții 
s-au detașat net, pentru 3 
apoi, In ultimele 29 de mi
nute, să nu mai insiste. Pur 
tele au fo6t marcate 
Igoțtn (4). GolouFsov ti 
knlk'.n (2), Zamonin (2 
dakov și Mendubaev 
tru Avtomobilist și 
pentru selecționata de 1
Au condus corect I. Agopov 
și ,V. Tri-ceon-.

Astăzi oaspeții vor avea în 
față prima noastră garnitură. 
Meciul (ora de fnoepere tot 
18) se anunță deci foarte in
teresant, el fiind poate cel 
mat important test înaintea 
campionatului mondial și 
jocurilor internaționale 
-are echipa reprezentativă îs 
are de susținut în continuare» 
sezonului.
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ASTĂZI, LA ORELE 17,30,
SALA DALLES:

„DOPAJUL
ÎN SPORT“

I 
I

Consiliul Național pontau 
ducațle Fizică ți Sport, In cola
borare cu Universitatea popu
lară București, organizează as
tăzi, la orele 17.30, în sala Dal
les, expunerea: „DOPAJUL IN 
SPORT", pe care o va susține 
dr. Ion Drăgan, directorul Cen
trului de medicină sportivă. Va 
urma filmul color „Pentru un 
tricou gal'cen’ producție 
fcAAcSăă.

I 
I
I

tul de puțin savante, sînt 
utile organismului, oricum 
decît pilulele antinevralgice 
mentele de orice fel.

_ Educația fizică invizibilă __  __
și darul de a nu costa bani, de a nu 
necesita investiții, ci doar un mic efort 
de voință ai fiecăruia pentru a ob
ține un rezultat pe care nu-l pot rea
liza nici stadioanele perfecte și nici 
cele mai moderne metode competiți- 
onale. Este un mic efort de voință 
care se cere cetățeanului, de orice 
vîrstă pentru a se fortifica fizic și 
care, în fond, poate aduce rezultate 
tot atît de importante pentru sănă
tatea națiunii ca și o mișcare spor
tivă complexă, dar care oricum nu are 
cum să cuprindă exercițiul fizic coti
dian ce ar trebui să facă parte din 
deprinderile cele mai intime ale fie
căruia. Și acest mic efort vor con
simți să-l facă din ce în ce mai 
mulți — îndată ce vor fi convinși că 
poate fi aproape la fel de important 
ca hrana cotidiană sau somnul re
gulat, chiar dacă efectele acestui efort 
sînt mai puțin vizibile și nevoia lui 
mai puțin evidentă.

Ar fi poate necesar ca pentru în
făptuirea acestei educații fizice invi
zibile, pe scara întregii. națiuni, să se 
facă mai multe eforturi decît se fac 
în prezent cînd sportul de performan
ță preocupă în atare măsură spiritele 
îneît, de multe ori, orice formă a edu
cației fizice este orientată și judecată în 
mod deformat numai îr> funcție de ro
lul pe care-l are în obținerea perfor
manței. Destul de multă lume conside
ră că a făcut destul pentru educația 
fizică a națiunii dacă sprijină într-un 
fel sportul de performanță. Or, a te 
preocupa de această latură invizibilă a 
educației fizice, a îndruma masele spre 
practicarea ei, este,o sarcină cel puțin 
la fel de nobilă și de folositoare ca 
și preocuparea pentru, performanță și a- 
ceastă sarcină trebuie îndeplinită ae 
toți.cei interesați de sănătatea națiunii, 
cu cea mai mare stăruință și pasiune,, 
chiar dacă rezultatele sînt mult mai 
puțin spectaculoase, dar în. schimb 
mult mai profunde și mai cuprinzătoare.

mai are

N. BRAȘOVEANU
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DISPUTE 
ECHILIBRATE

(Urmare din pag. I)

la ediția de anul trecut a com
petiției, de data aceasta avînd 
însă un timp inferior cu o ze
cime de secundă: 7,8 s. Ace
lași rezultat l-a înregistrat și 
Mariana Nedelcu (Șc. sp. Cluj) 
clasată pe locul secund, iar 
Georgeta Popa (G. S. Ș. Buc.)
— 7,9 s, Carmen DUmitrescu 
(Constr. Buc.) — 8,0 s, Viorica 
Achim (Șc. sp. Reșița) — 8,1 
s și Eleonora Crăciun (Ș.S.A. 
Buc.) — 8,2 s, au ocupat în 
această ordine locurile 3—6.

în cursa băieților, pe aceeași 
distanță, trei alergători au în
cheiat întrecerea cu un re
zultat egal: 7,4 s. Ordinea lor 
a fost indioată numai după 
„citirea" fotografiei făcute pe 
linia de sosire: Aurel Marine
scu (Viit. Buc.) pe locul întîi. 
iar Ion Mihai (G.A.U. Buc.) 
și Radu Gavrilaș (G.S.M.S. 
Iași) — oare nu au putut fi 
departajați nici în acest mod
— pe locurile 2—3. De menți
onat că I. Pațiu (Șc. sp. Gluj) 
și Fl. Bejan (C.S.M.S. Iași), 
cîștigătorii seriilor, nu au re-

ÎNVINGĂTORI in CUPA DINAMO
JUNIORII Șl COPIII î

hS
LA BUCUREȘTI

ușit să ocupe în finală decît 
locurile 4 și, respectiv, 6.

Același Radu Gavrilaș, om
niprezent, a avut și șatisfac- 
ția deplină de a urca pe pri
ma treaptă a podiumului, da
torită aruncării de 13,12 m 
oare l-a situat în fruntea a- 
runcătorilor de greutate. Prin
tre învinșii săi: P. Carpenco 
(Met. ~ j----- ~ ----
(S.S.A. Buc.) 
(Ș.S.A. Buc.) 12,72 m. La înăl
țime fete, 
(Ș.S.A. Buc.) a încercat 
treacă ștacheta fixată la 1.58 
m, cu un centimetru deasupra 
recordului republican pe care 
îl deține. Nu a reușit, dar și 
performanța realizată — 1.54 
m — i-a fost suficientă pen
tru cucerirea primului loc Li
liana Ghițescu de la Șc sp. 
Ploiești (1,50 m) s-a clasat a 
doua, ocupînd același loc ca 
și în seara precedentă ia lun
gime.

Ultima probă încheiată a 
furnizat o surpriză, favoritul 
la lungime — G. Rădășao 
(C.S.Ș. Buc) — care condu
sese lejer tot concursul — fi
ind întrecut Ia ultima încer
care de Mihai Bocceaua 
(C.F.R. Timișoara) cu un sin 
gur centimetru: 6,48. față de 
6,47 m ! FI. Stoian (Viit. Buci, 
clasat împreună cu Rădășan 
pe primiri loc la 50 m, cu o 
săritură de 6,34 m, a ocupat 
poziția a treia

Buc.) 12,99, G. Călin
12,94, M. Iordan

Elvira Crețu
să

BRAȘOV, 26 (prin telefon). 
Mărturisesc că urcînd ieri în 
Cristianul Mare, pentru a ve
dea fi comenta „Cupa Dina
mo", concurs de slalom orga
nizat exclusiv pentru juniori 
ți copii, aveam oarecare re
serve. Seniorii schiului * lip
seau, deâ... Îndoielile privind 
reușita ji spectaculozitatea a- 
cestui concurs mai erau în
tărite ți de vremea câineas
că' ce ne intimpina. Minus 
15 grade, viscol, ușoară cea
fă. Și totuși. ât de departe eram

de adevăr. M-am convins, în
că o dată, că sportul nostru are 
rezerve uriașe, talente excep
ționale și In schiul alpin. 
Privindu-i pe micii schiori, 
mi-am amintit că și alți ro
mâni la virsta junioratului 
s-au bătut de la egal la e- 
gal ți, uneori, au învins 
schiori care ulterior aveau 
să devină stele de prima mă
rime în sportul zăpezii, cum 
sînt Stamos, Duvillard, Ken
ning ți alții. Și m-am gîn- 
dit că istoria se poate repe
ta. Juniorii fi copiii, acești

teribil entuziaști, au făcut o 
risipă de pasiune și o demon
strație de „bărbăție' partici- 
pînd la acest concurs cu a- 
jutorul și sub autoritatea 
competentă a unui mănunchi 
de arbitri pasionați, care me
rită respectul și admirația 
noastră. Și dacă singurii spec
tatori ai acestei frumoase 
competiții — brazii înălbiți 
și transformați de chiâură și 
vînt în gigantice statui — 
n-au putut aplauda, s-o fa
cem noi dtn toată inima, in 
special pentru micii concu- 
renți cit și pentru arbitri, an

SĂRITURI PE VISCOL SI
J

„Cupa Pssiăvarul*. progra
mată pentru duminică in Po
iana Brașov, s-a disputat în 
condiții vitrege datorită visco
lului și ninsorii care au su
pus copcurer.ții la eforturi su
plimentare, lnfluențind evo
luția lor sub aspect tehnic. 
Totuși, întrecerea a fost utilă 
pentru continuitatea pregăti
rilor. Cei mai bine pregătiți

detașeze, a- 
mai aproape 
constantă. A 
dinamovistul 
a ocupat lo-

NINSOARE

SI TIMISOARA...
Sîmbătă, sala Progresul s-a 

dovedit neîncăpătoare pentru 
numeroșii spectatori veniți să 
asiste la meciurile etapei a 
doua din returul competiției 
„Cupa Progresul". în prim îl 
meci, considerat derbyul eta
pei, s-au întîlnit echipele 
Progresul și Confecția. Da ca
pătul unei dispute extrem de 
echilibrate jocul s-a încheiat 
cu scorul de 12—11 (7—6) în 
favoarea echipei Progresul. 
Meciul a fost presărat cu nu
meroase faze de poartă, una 
mai palpitantă decît alta. Du
pă 16 minute de joc, Confec
ția conlducea cu 4—0, dar nu
mai după 6 minute. Progresul 
reușește să egaleze și să la 
conducerea: 5—4. După ce 
Costandaehe (Confecția) ega
lează, Oțelea (Progresul) în
scrie spectaculos pe contra
atac și scorul la pauză devine 
7—6. La reluare, jocul se des
fășoară în același tempo sus
ținut, finalul găsind cele două 
Echipe într-o aprigă încleșta
re : 10—9 pentru Confecția în 
min. 42. în min. 45 Progresul 
conduce cu 11—10, pentru ci 
în min. 48 Confecția să ega
leze din nou, iar în ultimul 
minut de joc M. Gonstantine- 
scu aduce victoria echipei 
Progresul, printr-un gol de 
toată frumusețea. în cel de-al 
doilea meci. Rapid, cu for
mația completă, a cîștigat de
stul de greu în fața echip-l
1. E.F.S., prezentă doar cu 7 
jucătoare. Scorul ș fost de 
14—9 (8—5). Universitatea 
București a întîlnit în ultimul 
meci al etapei echipa Șc. sp.
2. Desfășurînd un joc bazat 
mai ales pe contraatac și pro- 
fitind și de oboseala elevelor, 
jucătoarele de la Universita
tea au cîștigat clari 35—12 
(13—3).

Gh. DINU, coresp.
La Timișoara s-au disputat 

noi întîlniri în cadrul „Cupa; 
de iarnă".. S-au înregistrat re
zultatele: feminin: Universi
tatea I—Universitatea II 13—6 
(9—3), Constructorul—Lie. 4 
20—5 (11—2). Victoria Cu
ban— Ș.S. Timișoara 10—8 
(5—4); masculin: Timpuri 
noi—Voința 10—8 (3—3).

P. ARCAN, coresp.

Luptă rt^tnsă la 50 metri garduri băieți
Foto t N. AUREX

au reușit să se 
vînd o evoluție 
ce valoarea lor 
cemonstrat-o 
Iosif Erba, care 
tul 1 datorită atît lungimii 
săriturilor, cit și acurateței 
stilului. La dificultățile con
cursului s-a adăugat și o 
proastă alunecare, datorită 
zăpezii proaspete care a că
zut tot timpul întrecerii. A- 
ceasta. însă, nu explică ne
seriozitatea unor concurenți 
din timpul probei, dar mai 
ales după aterizare. Oare con- 
curer.țti nu știu că săritura 
este punctată și pentru felul 
rm evoluează pe racordaj ?
îmbucurător este și faptul 

că la start au fost prezenți 
tineri în vîrstâ de 13—14 ani, 
a căror evoluție în progres va 
asigura pentru viitor schimbul 

torilor fruntași. Din rin- 
Jor am remarcat pe Ion 

a ». Viorel Olteanu de la 
S^- Erergia și C. Buzoi de ia 
clubul TracSoruL Pentru ga
rantarea condițiilor necesare 
denoutări: tineretului In a- 
eeasU probă este necesar să 
li ae asigura, insă, schiuri co- 
rtspxdios-t

Vasile Moruzan (Tractorul)
122.8 p (38 — 37 — 36); 2. 
Nicolae Coleș (Dinamo Bra
șov) 121,1 p (34 — 37 — 37) ; 
3. Petre Coponi (Dinamo)
110.9 p (33 — 35 — 35) ; se
niori : 1. Iosif Erbs (Dinamo)
189.5 p (43 — 47,5 — 49,5) ; 
2. Ștefan Burețea (Tractorul) 
181,1 p (46 — 46 — 48); 3. 
Vasile Mărgineanu (Tractorul)
173.5 p (41 — 47 — 45).

Al DINCA

ACTUALITĂȚI DIN SPORTUL CU PEDALE
Marile competiții rutiere ale anulai
Recordul orei: 11,529 km in 75 de ani!

• VACANȚA DE IARNA 
a rutierilor și pistarzilor ia 

esfîrșit săptămîna aceasta. 
Marți revine în Capitală de 
la Herculane lotul național 
condus de Nicolae Voicu, iar 
sîmbătă părăsesc Predealul 
pistarzii (antrenori: I. Goci- 
man și M. Mihăilescu) și fon- 
diștii clubului Steaua (antre
nor : I. Vasile). în luna fe
bruarie, ponderea pregătirii 
va trece pe rulaj. Tehnicienii 
federației studiază acum pro
gramul competițional (intern 
și internațional) ce va fi ofe
rit cicliștilor la începutul a- 
cestui sezon.

Ion Stoica, N. Grigore, C. Ba
ciu. Le urăm succes la 
sprintul final 1

• ASTA ZI SE PREZINTĂ 
pentru a susține examenul 
de stat la I.E.F.S. un grup 
de antrenori și foști cicliști. 
Printre ei i Nicolae Voicu.

16—22 mai ; 
Britanii* 26 
„Turul Aus- 

8 iunie: Pa-

în 73 £» ssz. msrAal
a *<X - «Mag

ru 13,329 k=L_ Prind reccrJ 
al orei < fes: realLac ! 
noiembrie 1833 de Heart Des- 
granga pe veiodraaai AriSato 
din Paris s 35.525 km U:tsaaf 
record aparține lui Ole Bitle» 
și a fost otoțunit la 1* cc- 
Tombrie 1968 pe '
de la Ciudad de Mexxo 
48.654 km. Pe lista reocrima- 
nilor se află 16 rutieri ca>* 
au Îmbunătățit de 22 ie or. 
performanța Iui „papa' 
grange. Recordurile 
realizate pe pistele 
ris (19), Milano (9). 
Roma și Ciudad de

SINAIA, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Un 
soare cu dinți a întîmpinat 
această 
care a 
sinăian. 
tuat de 
șurarea 
pirtia din localitate. în noua 
ei variantă. Este mai mult 
decît remarcabilă, în aceste 
condiții, afluența de public 
prevăzut la întrerere. Ca și 
cu o zi înainte, nu vom face 
evioer.t.eri în ceea ce pri
vește timpii de parcurgere a 
ni’tîei. întrucit și de astă- 
dată temeritatea a dominat 
prudența.

Fără ir.doială. gerul și, mai 
ales, munca extraordinară a 
organizatorilor au permis pre
zentarea unei piste optime, 
în aceste condiții, chiar și în 
rand'-I tartei va fi in pericoL 
Facă, dâa txxxt de vedere al 
crococnetre-jcr. cin cor.side- 
•enteje enumerate cu o zi 
fran-te șt azi. m voa fare 
iCEmuiri. fe. seri-mb eu pu- 
m să nu an intim de măies
tria tesar ecrășaie. can ar 5

5to 
Cnx CASA Brascvt Dra- 
tEcur- Moaceacu (Carpal S- 
raa. Sereva-Loșcd KHubul o- 
răsrcesc Srtaa) si Cm manșa 
a dorm) Nedeico-Cemiu 
țA5 A. BrașovȚ

DteaanicA irserJLbiil Ia 
acersul sector craoacaetretor. 
scar-a-toct-to. *u făcut c ade
vărată de tr*-

VOINȚA BUCUREȘTI (fete) Șl C.S.M. CLUJ 
(băieȚi) CONDUC ÎN CAMPIONATUL

JUNIORILOR
■ Șerban Doboși învins de 

bucureșteanul Teodor 
Gheorghe

• Se desființează secția de te
nis de masă Progresul 
București ?

Reprezentanții tinerei gene
rații de jucători de tenis de 
masă au evoluat timp de pa
tru zile, în sala Floreasca. în 
cadrul campionatului republi
can a) echipelor de juniori. 
După încheierea primei părți 
(returul va avea loc în toam
nă^ la Iași), pe primul loc se 
află Voința București (antre
nori I. Pop și V. Tulcea) Îs 
fete și CSM Cluj (antrenori 
F. Paneth și M. Bledea) U 
băieți.

Ultima zi, duminică, a Oferit 
și cea mai mare surpriză: 
campionul țării, Șerban Do
boși, a fost învins de bucure- 
șteanul Teodor Gheorghe cu 
2—0 ! In rest, rezultate nor
male.

Felicitînd pe cîștigători nu 
putem să trecem cu vederea 
și comportarea formației Me
talurgistul Gugir, al cărui an
trenor, Nicolae Dornic, este 
totuși, marele învins al aces
tei competiții. Dintre cei trei 
jucători pe care Dornic îi pre
gătește cu succes de mai mulți 
ani, Dogaru, Bîldea și Gavriș 
ultimul a absentat. Gu echipa 
descompletată, elevii lui Dor
nic s-au clasat doar pe locUl 
al cincilea. Cît privește pe Ga- 
vriș, acesta, transferat la o 
școală din Cluj, a fost împie
dicat să vină la București. • 
Dacă obstrucțiile au provenit 
de la școală sau din partea 
clubului CSM Cluj care do
rește să-l racoleze pe Gavriș. 
nu știm. Cert este că activi
tatea laborioasă, plină de mo

• Iată cîteva din manie 
competiții rutiere ale anului 
1969 : „Marele premiu al ora
șului Annaba” (Algeria) 1—8 
aprilie; „Tour du Sud-Ouest” 
(Franța) 14—19 aprilie ; „Tu
rul Belgiei* 27 aprilie—4 mai; 
„Turul Olandei* 
„Turul Marii 
mai — 8 iunie ; 
triei* 31 mai —
ris—Roubaix 1 iunie ; „Turul 
României" 19—29 iunie ; „Tu
rul Iugoslaviei* 26 iunie — 
7 iulie; „Turul R.D. Germa
ne* 11—18 iulie ; „Turul Po
loniei* 22—30 iulie ; Campio
natele mondiale de ciclism se 
desfășoră la Bmo (Ceho
slovacia), între 15 și 24 au
gust ; „Tour de 1’Avenir* 
12—21 septembrie ; „Turui 

Bulgariei* 29 septembrie — 
7 octombrie.

destie a lui Dornic a primit 
un răspuns de loc elegant Ini
mosul antrenor din Cugir a 
fost privat să culeagă roadele 
muncii sale.

Clasamente : fete : 1. Voința Buc. 
16 p, 2. C.S.M. Iași 15 p, 1. Spar- 
tac Buc. 14 p, 4. Tehnometal Ti
mișoara 12 p (30:26), 5. C-S.M.
Cluj 12 p (28:31), 6. C.S.O. Pitești 
11 p, 7. Sinteza Oradea 16 p (36: 
35), 8. Metalul Bocșa 10 p (22:38), 
9. Șc. Sp. Buzău 8 p ; băieți : L 
C.S.M. Cluj 14 p, 2. Politehnica 
Buc. 12 p, 3. C.S.M. Iași 11 p 
(28:15), 4. Dinamo Craiova 11 p
(25:19), 5. Metalurgistul Cugir 10 p. 
6. Comerțul Tg. Mureș 9 p. 7. 
Voința Buc. 8 p (14:30), 8. Sănă
tatea Tr. Severin 8 p (8:30). Re
zultate, fete : C.S.M. Cluj — Teb- 
nolemn Timișoara 5—4, Sinteza 
Oradea — Metalul Bocșa 5—3. 
C.Ș.M. Iași — C.S.O. Pitești 5—0; 
băieți : C.S.M. Iași cu Politehnica 
Buc. 5—I, Dinamo Craiova 5—1, 
Dinamo Craiova — Voința Buc. 
5—2, Metalurgistul Cugir — Co
merțul Tg, Mureș 5—3, C.S.M. Cluj 
— Politehnica Buc. 5—3.

Din anumite surse ne-a par
venit știrea încă neconfirmată 
că secția de tenis de masă a 
clubului Progresul București 
va fi desființată. Desigur, e- 
venimentul ar produce multă 
surprindere dacă ne gîndim 
că secția amintită este una 
dintre cele mai vechi din ța
ră, cu o glorioasă tradiție, suc
cesele ei din ultimii douăzei 
de ani. confundîndu-se deseori 
cu cele ale tenisului de masă 
românesc. în caz de confir 
mare, asupra acestei inadmi
sibile situații vom reveni.

C. COMARNISCHI

• Răspunsdnd rugăminții 
noastre, numeroși cititori au 
făcut propuneri pentru con
stituirea juriului de onoare al 
celei de a XVIII-a ediții a 
„Turului României”. Printre 
cei propuși se află nrof. Con
stantin Aslan, poetul Dan Deș- 
iiu, foștii rutieri V. Mormo- 
eea, N. I. Țapn și Dede Ne-

avut o singură 
număr redus de

sp. Predeal) 32. (Juniorii mici 
ji copiii au 
manșă șl un 
porți, 30). )

losif Erbs, învingător iert la 
sărituri

Foto i V. SECAREANU — 
Brașov

in deplasare

Mihai BTRA

SOC GALOP DE SAN'ATATl 
AL STELEI

trenori și organizatori căci 
o merită din plin. O mențiu
ne în plus pentru inițiativa 
organizării unor competiții 
separate pentru juniori și co
pii, inițiativă care dă străin 
cire proprie tinerei generații 
scoase din umbra în care era 

con 
dată

ținută prin dublarea 
cursurilor de seniori. O 
începutul făcut, trebuie 
severat pe acest drum.

lată rezultatele : slalom spe 
cial (350 m lungimea plrtiei, 
35 de porți, 150 m diferență 
de nivel — traseu i cabana 
Cristianul Mare — Poiana 
Doamnei) junioare mari i 1. 
Maria Cîmpeanu (Școala spor
tivă Brașov) S3,4 sec., 2. Da
niela Munteanu (A.S.A. Bra
șov) 60, 3. Minodora Zerman 
(Șc. sp. Predeal) 96; junioare 
mici : 1. Maria Roșculeț (Șc. 
sp. Predeal) 96,1, 2. Carmen 
Enache (Caraiman Bușteni) 
103,8. 3. Nela Simion (Șc. sp. 
Predeal) 105,2; juniori marii 
1. I. Ghimbășan (Dinamo Bra
șov) 67,1, 2. P. Ivănescu (Șc. 
sp. Brașov) 71, 3. St. Lenț 
(Caraiman Bușteni) 77,5; ju
niori mici i 1. I. Treuch (Di
namo Brașov) 35, 2. A. Stro- 
escu (Șc. sp. Predeal) 35,9, 3. 
C. Ciubotaru (Șc. sp. Predeal) 
36; copii (13—14 ani) t 1.- FI. 
Tudor (Caraiman Bușteni) 30,4 
2 Gh. Ion (Caraiman Buș
teni) 30,6, 3. VI. Olaru (Șc.

duminică a bobului 
dominat week-end-ul 
Gerul cumplit, accen- 
vînt, a marcat desfă- 
antrenamentelor pe

exactă asupra șanselor fiecă
rui echipaj în parte.

Ceea ce a impresionat azi 
(n.r. ieri), mal ales dacă ți
nem seama de frig, a fost 
interesul cu care neașteptat 
de numerosul public a știut 
să întîmpine acest frumos 
program duminical sinăian. 
Mii și mii de oameni, de la 
virsta preșcolară pînă la pra
gul pensionării, au ținut să 
impinzească traseul pe aproa
pe întreaga sa lungime. Este, 
fără îndoială, un fapt îmbu- 
curâtor. Mai puțin îmbucură-

toare a fost, însă, imprudența, 
mai direct spus lipsa de dis
ciplină de care au dat dovadă 
mulți spectatori. Sărind peste 
pîrtie sau trecînd chiar prin 
ea, ei nu fac altceva decît să 
creeze dificultăți organizatori
lor, care și așa au multă bă
taie de cap.

în încheiere, consemnăm 
inițiativa organelor de resort 
de a programa, pe ultima 
porțiune a traseului de bob, 
concursul de săniuțe dotat cu 
„Cupa săniuța de argint". 
Succesul de participare a fost 
extraordinar, dar ideea or
ganizării acestei întreceri pe 
pista de bob o considerăm cel 
puțin nefericită deoarece pre
zența zecilor de copii, încăl- 
țați cu bocanci, periclitează 
starea pîrtiei a cărei amena
jare a costat mult efort 
mulți bani.

G. RUSSU-ȘIRIANU

de asta dată foarte bine un pre
sing agresiv), nu au mai putut 
fi ajunși, cu toate eforturile dis
perate ale formației gazda. Șl 
Dinamo a părâsit terenul cu o 
victorie meritată, la scorul de 
82—74 (49—38). Au marcat : Novac 
24. Albu 20, Dlaconescu 20, Cer
nea 14, Dragomlrescu 4 de la în
vingători. respectiv vizi 22, De
mon 22, Ruhring 18, Simon 6. 
Bogdan 2, Ronai 2, Stăvaru 2 de 
la Învinși. M. Szalteleki (Oradea) 
șl M. Aldea (Ploiești) au condus 
In general corect. (V. MOREA — 
coresp. principal).

ȘANSELE POLITEHNICII 
AU DEVENIT MINIME

Des

2.

dare»'
Ei t»

o
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o 
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• Numeroși tineri 
să practice ciclismul, 
adresează redacției noastre tu 
rugămintea de a le înlesni 
posibilitatea de a intra ia po
sesia unui material care să 
se ocupe de mijloacele ș; me
todele de pregătire adecuate 
ciclistului începător, Pentru 
tînărul Nicu Ețanu din Foe- 

deșani am obținut indicații 
la maestrul sportului 
Stoica, pe care i le vom 
pedia. N-ar fi oare mai

ex- 
ni- 

merit ca tehnicieni din cole
giul central al antrenorilor sl 
elaboreze un curs pentru în
cepători ? Socotim că el ar 
fi de deosebită utilitate ș: ar 
putea fi trimis la cerere tu
turor celor ce doresc să prac
tice sportul cu pedale.

/

us capătul unui joc viu dispu
tat, Politehnica Iași a mai pier
dut un joc pe teren propriu, râ- 
mlnlnd astfel cu șanse extrem 
de reduse de a evita retrograda
rea. Basehetbaliștil de la Rapid 
București au Început jocul deciși, 
opunind gazdelor o zonă foarte 
mobilă. Ieșenii nu au putut con
tracara tactica elevilor antrenoru
lui Avachian, ratînd, în plus, 
foarte multe aruncări de la se- 
midistanță. Acest lucru a per
mis feroviarilor să păstreze ini
țiativa In majoritatea timpului șl 
să ciștige cu 68—61 (34—35). Prin
cipalii realizatori : Predulea 23, 
C. Popescu 17, Stănescu 9, de la 
învingători și Vișoianu 17, Voro- 
neanu 17, Scripcaru 14 de la în
vinși. (D. DIACONESCU — coresp, 
principal).

FARUL A VENIT LA BUCUREȘTI 
CU 6 JUCĂTORI I

ȘTAFETA DINAMO BRAȘOV
(Urmare din pag. I)

La ultima tragere — în pi
cioare — primul a intrat în 
poligon Vilmoș. Imediat, însă, 
a apărut și Carabela. După 
cele 8 cartușe trase, Gheor
ghe Vilmoș spărsese 4 baloa
ne. Deci, avea de făcut o tură 
de 200 de metri în plus. Con
stantin Carabela mai avea 
din cele 8 cartușe de execu
tat două trageri. Pînă acum 
și el spărsese 4 baloane. Iată, 
însă, că el nu a mai reușit 
să spargă și al cincilea ba
lon și a trebuit să pornească 
și el la executarea turei de 
penalizare. Ultimii 2,5 km au 
fost o adevărată cursă de ur
mărire in care Carabela a 
reușit să se apropie pînă la

20—30 m de adversarul său. 
Dar, linia de sosire este a- 
proape și Gheorghe Vilmoș o 
trece într-un pas relaxat con
sfințind victoria echipei Di
namo Brașov. Rezultate: 1. 
DINAMO BRAȘOV — cam
pioană națională — 2h26:52 
(Ion Olteanu 37,55, Alexandru 
Szabo 37,55, Ion Țeposu 35,00, 
Gheorghe Vilmoș 36,02, 
tură penelizare);
Brașov I 2h27i01 (Gheorghe 
Cimpoia 38,15, două ture, 
Gheorghe Cercel 38,07. trei 
ture, Nicolae Bărbășescu 35,51 
două ture. Constantin Cara
bela 34,48, o tură), 3. A.S.A. 
II 2h30:05, 4. Clubul sportiv 
Sinaia 2h50:07, 5. Tractorul 
2h51 -57, 6. Steagul roșu
2h53:26.

Iecheli insei ie spectaculos
sub privirile lui Birsan. Fază 
din meciul Steaua — Poli
tehnica Brașov cîștigat de 

prima echipă cu 93—55 
Foto ; A. NEAGU

Partida Universitatea — Dinamo 
București, „cap de afiș- al etapei. 
a justificat pe deplin interesui 
celor peste 2 (M de spectatori 
prezenți duminică dimineața In 
sala sporturilor. Am fost marto
ri! unei Întreceri de un foarte bun 
nivel tehnic. In care ambele e- 
chlpe au contribuit In mod egal 
la realizarea unui spectacol ex
celent.

în prima repriză, dinamoviștii — 
cu o zonă foarte strinsă — au ți
nut piept atacurilor năvalnice ale 
gazdelor șl scorul s-a menținut 
echilibrat : ÎS—19 (min. 5). 16—16 
(min. »). 26—M (min. 15) șl 38—38 
(min. 19). După reluare, clujenii 
— puternic Încurajați de nume
roșii susținători — au preluat 1- 
nițiativa și în min. 26 aveau un 
avantaj de 4 puncte (49—45). Din 
acest moment. Insă. Vizi, Demian 
și Ruhring au ratat clteva ocazii 
extrem de favorabile. în același 
timp. tn tabăra opusă. Mihai 
Albu a realizat o sultă de coșuri, 
astfel că patru minute 
zlu. campionii aveau o 
de 10 puncte (59—49). A 
mentul psihologie al
Bucureștenii. dezlăntuiU

mai tîr- 
dlferență 
fost mo- 
meciului, 
(folosind

Depl&sînd un număr mic de 
jucători, oaspeții au opus o sla
bă rezistență Politehnicii Bucu
rești, Învingătoare cu 68—54 (33— 
17). Gazdele nu au strălucit, iar 
antrenorul V. Popescu a justificat 
eclipsa de formă prin " 
jucătorii săi, aflați In 
siune de examene, se 
mai puțin. In schimb, _______
colectivului constănțean nu are 
nici un tel de scuză. Em. Rădu- 
canu a aliniat ieri dimineață o 
echipă alcătuită doar din 6 ju
cători, lucru total inadmisibil pen
tru o formație din prima divizie.

In aceste condiții, partida nu 
a avut istoric și bucureștenii, ru- 
lind întregul lot, s-au impus fără 
dificultate. In ciuda eforturilor 
merituoase ale lui Popovlci, Cîo- 
dea și Cincu. (D. BĂNICĂ — 
coresp.)

SURPRIZA ETAPEI — LA GA- 
LAJI : POLITEHNICA — I.E.F.3. 

56—61 l

Așteptată cu mare interes; par
tida care a opus formației loca
le Politehnica *5“-ul studenților 
de la I.E.F.S. a nemulțumit 
profund pe spectatori. Cu atlt 
mai mult, cu cit partida a fost 
de un slab nivel tehnic; abun- 
dînd In greșeli comise de jucă
torii ambelor echipe.

Oaspeții au atacat de la început 
cu mult curaj, lnstalîndu-se la 
conducere. Apoi, cu prețul unor 
eforturi deosebite, gălățenli au 
reușit să echilibreze situația, dar 
pentru puțin timp. Formația 
bucureșteanâ, mal decisă șl cu 
un plus de eficacitate, s-a dis
tanțat din nou șl nu a mal putut 
fi egalată. La capătul celor 40 
de minute, baschetbaliștll de la 
I.E.F.S. au realizat o prețioasă 
victorie pentru evitarea retro
gradării — 61-56 (34-27) — tn 
fata unei echipe acțlonînd fâră 
busolă, cu multe slăbiciuni atît 
In atac cît șl in apărare. (S. 
CONST ANTLNESCU — coresp 
principal)

faptul că 
plină se- 
pregătesc 

evoluția
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FARA... FOTBAL
Valuri furioase, înalte de 

patru metri, izbesc in digul 
de la Cazino. Pescărușii 
zboară înfrigurați deasupra 
mării. Cu țipete scurte, irea
le, ei cheamă, parcă, soarele 
și căldura in ajutor... Un ger 
aspru etringe in clește Con
stanța, iar plaja, altădată 
fierbinte, s-a transformat a- 
cum intr-o imensă și pustie 
carapace de gheață. Trecă
torii, destul de rari, grăbesc 
pașii spre case, visind la 
dulcea clipă a tihnei, la focul 
ce arde vesel în sobă.

Contemplind această pano
ramă a orașului, mă gindesc 
dezolat că nimănui nu-i ar
de să discute despre fotbal 
și intru să beau o cafea la 
„nisip". Localul e plin de oa
meni și de fum de țigări. 
N-apuc să sorb bine din ca
feaua fierbinte și 
dreapta mea:

— Băieții sînt la 
Brasov... Ii aleargă 
toată ziua prin 
Iancu a dat jos trei kilo
grame 1

Fericit că aud, totuși, vor- 
bindu-se de fotbal, caut si

aud (n

Poiana
Cosmoc 

zăpadă...

AU ÎNCEPUT 
MECIURILE 
AMICALE!

Sîmbătă dimineață, pe sta
dionul Tineretului din Bra
șov, Steaua a primit replica 
formației locale Steagul roșu, 
intr-un meci de pregătire. 
Gazdele s-au mișcat mai bine, 
cîștigînd cu 4—2 (4—1), după 
ce la un moment dat condu
seseră cu 4—0. Golurile au 
fost înscrise de Gane (2). Ne- 
cula și Pescaru pentru Stea
gul roșu, Voinea și Pantea 
pentru Steaua.

E. BOGDAN, coresp.
★

Ieri dimineață. fotbaliștii 
de la Steaua s-au deplasa: la 
Codlea, unde au intîlnit divi
zionara G. Colorom, pe cere au 
învins-o cu 3—1 (1—0). Au 
marcat Constantin și Tătaru 
II (2), respectiv. Tudorașcu 
Bucureștenii au folosit urmă
toarea formație : Andrei (Su- 
ciu) — Popa, Jenei (Ștefă
nescu). Giugarin, Rotaru. Ne
grea. Soo, Tătaru II, Constan
tin, Dumitriu III, Pante*.

N. SECELEANL’, coresp.
♦

La Herculane. Electronica 
Obor a întîlnit intr-un meci 
amical pe Metalul Topleț. 
Scor 5—1 (2—1). Gloser (3). 
Rotaru (2) sînt autorii golu
rilor realizate de 
Pentru Metalul a 
naitescu.

Electronica 
marcat Pa-

* c. HIRȘOVA

PREGĂTIRILE
MINERULUI BOCȘA

De aproape două săptămîni. 
Minerul a început pregătirile în 
vederea returului, avînd ur
mătorul program : trei antrena
mente săptămînale în aer liber. 
Peste puțin timp. Minerul va 
susține primele jocuri amicale, 
pe teren propriu și în deplasa
re. Este vorba de „amicalele" 
cu Metalul Oțelul Roșu, Foresta 
Zăvoi, C.F.R. Caransebeș (camp, 
județean), C.S.M. Reșița și 
C.F.R. Timișoara (divizia B). 
Antrenorii echipei — prof. Ioan 
Lepși și instructorul Andrei 
Melcher — au promovat recent 
în formație șapte juniori (năs- 
cuți în anii 1952—1953). Aceștia 
sînt: Iova, Balcu, Potra, Brebe- 
nariu, Ionescu, Lovași și Păcu- 
rariu. Vor mai face parte din 
echipă, probabil, în retur, Nai
ca (de la Victoria Caransebeș), 
Jilis (Laminorul Nădrag) etc. 
Nu vor mai juca la Minerul, în 
primăvară, Ene, Busuioc, Szucs 
(plecați să-și satisfacă
militar), șl Mircea care a ce
rut dezlegare pentru o altă 
echipă.

A. IZVERNARIU, coresp.

stagiul

mă plasez pe această „orbită' 
și tentativa reușește ! Cei eare 
discută sînt doi muncitori din 
port: Iancu Ciair și Grigor» 
Pop. Amlndoi, tineri: 24 d« 
ani! Nu trece, tnsd, mult și 
micul nostru grup e înconju
rat de alți clienți. Și. deodată, 
constat că fn întreaga cafe
nea nu se mai discută derf; 
despre fotbal! Notez, fn fugă 
opiniile exprimate șt scormo
nesc mereu jarul pe care 
l-am aprins, cu alte și alte 
întrebări. Picksul abia mai 
prididește să noteze totul

— Avem o echipă matură 
spune IANCU CIAIR. Trebuia 
să fim mai sus în clasament. 
La Arad și Pitești am condus, 
nu uita... Iar aki. am pierd jt 
copilărește meciul cu Jiul 
Returul? Venim precis pe lo
cul 3.

— Dacă Farul e o adevă
rată familie ? Hm, ce sd 
spun... Mai există unele cion
dăneli, ca-n fiecare echipă. 
Iancu s-a certat cu Badea. O 
vreme. Sasu nu p-ea primea 
baloane de la coechipieri 
Dar acum, lucrurile s-cu lim
pezit '. Iancu pune mult su
flet pentru echipă, dar une
ori se pripește, se supără din 
nimic. Acum, de ănd e tați, 
parcă s-a mai schimbat— Nu
mai s-o țină tot așa. Noi. toți 
suporterii Farului, asta-i do
rim— (GRIGORE POP).

— Bine că s-a renunța» a 
Georgescu, Zamfir și Mar.^-u. 
Nu vreau să-i acuz numa. P* 
ei, dar de multe ori atmosfera 
din sinul Farului devenea în
cărcată și din cauza lor 
Poate că la noua echipă, e. 
vor căuta să se îndrepte. 
(T. TlNlCA. funcționar
C. F.R.).

-.Deci, zarurile fuseseră a- 
runcate. Plin de speranțe 
mi-am continuat tnvestipcgu.e 
și a doua zi. JEAN ION ESCL, 
directorul Teatrului de Stat, 
unul din cei mai vechi supo~- 
teri ai Farului, mi-a ofarii o 
interesantă âsztrtcție. dzn coze 
am -erimrt ctte:c ide-, i 
Frhipa a avut fxacTMgî- 

Jucătoru au fost prea ăes 
jerambe-d- înaintarea nu are 
coeziune Ne derim o pețu- 
rdert de jucători tineri, legat-, 
prin toate fibrele de orașul 
nostru™ Ce cred despre Jh>r- 
tu)- 7 Doresc din toată inima 
să intre In A. Acesta e visul 
de aur al constănțenilor: 
două echipe în prima catego
rie de fotbal".

IOAN CONSTANTIN, tehni- 
cia-i ia ehestxuat
ei, fmt spune:

— Apărarea imediată a 
„călcîiul lui AcLile". Dară 
n-ar fi „prins* dteva 
excepționale, am fi 
pe o poziție inferioară, 
special, am avut « 
fundașii centrali Tilvescu 
Mareș au fost accidentați, 
tinerii Stoica și — mat ales 
— Melenco, nu »-*u ridicat 
la valoarea așteptată. Aici, 
trebuie să se îndrepte, cred 
eu. în primul rfnd, atenția 
antrenorilor noștri. Tufan 7 
Revelația turului I

— Sint umil din responșe- 
bilii bufetului J^escăruș". in
tervine în discul'.e CONSTAN
TIN URZICA. Mai Înainte, 
printre clienți. se numărau p 
unii băieți de la Farul. Acum, 
de cind a venit antrenorul 
Cosmoc, nu-i mai văd pe aiâ.

— Poate se duc în altA. 
parte, insinuez zâmbind.

— Nu prea. Noi, responsa
bilii de restaurante, mai toți 
microbiști, avem rețeaua 
noastră de comunicații— Si 
mai avem și o parolă: 
nu-i încurajăm de loc tn 
menea escapade. Pare 
dat, dar așa ne arătăm 
gostea față de jucătorii 
tri!

— Ce părere am despr* 
„păsările călătoare" ? Preșe
dintele clubului Farul, FQTI
D. FOTI, reflectează o clipă, 
apoi răspunde plin de sigu
ranță : E adevărat, prin Con
stanța s-au perindat de-a lun
gul anilor mulți fotbaliști din 
alte orașe. Unii ne-au satis 
făcut așteptările, alții ne-au 
nemulțumit. Toma Gh. și Ola- 
ru, de pildă, ne-au cauzat 
multe neplăceri. Dar toți ti
mișorenii (Ciosescu, Brinzei, 
Florescu și Manolache) au gă
sit în orașul nostru inimi cal-

de, deschise. Fioroscu e acum 
director de întreprindere la 
noi In Constanța, Brinzei a 
rămas aici, profesor de mate
matici. Ciosescu ș: Manolacce 
au plecat la Timișoara, dar 
întotdeauna, cînd au prilejul, 
repetă că inima lor a rămas 
pe litoral... Bukossv s-a ca
lificat ca maistru, iar Biber* 
e navigator. Totul e determi
nat, în cei* din urmă, de fon
dul sufletesc al jucătorului— 

Prof. PLIU POPESCU ține 
să-mi spună : Finișul puternic 
al echipei — victoriile asupra 
formațiilor U.T.A. și Steaua 
— au arătat ci Farul poate 
da mult cînd fi „funcționează" 
toate motoarele Dar tre
buie, trebuie neap£~at să se 
acționeze hotărit in direcția 
întineririi echipei. Și apoi iz
bucnește; Etern a fost cedai 
cu p-ea multă ușurință, dom
nule.'—

Din cei zece frizeri da la 
Higiena de lingi hotelul 
..Continental", nouă sint pa
sionați suporteri ci Fa-ului. 
După un scurt colocviu, fn 
timpul căruia ciiențU fuseseră 
uitați cu fețele pline de spu
mă, primim un răspuns scurt 
șt lapidar: „Farul va merge 
șt mai bine ia retur. Termină 
pe locul III sau IV".

SLAVU LAZÂP., un clienl 
de pe scaun, ritrtiM: 
J’entrj că tot vomim 3* 
fotbalul coGStănțean. st nu ui
tăm nici Pomi Acolo, antre
norii] Hașoti a pornit la 
treabă cu tsîsedl* suflecate. 
A întronat o d-soplmi d* 
fier

JEAN CONSTANTIN I» 
GELU MANOLACHE, artiștii 
fatomți ai constințendar. imi 
fac cunoscută opina lor des
pre Farul eu ** tizlu da eta
tea. pe care-', mtercreteasă cn 
dezinvoltură fa c*e::

__CT TINE RID. CU ri.Kl 
PUNG-"

Abia ano*, revăzissd noti
țele, bai dau teama cite opi
nti c eonsemaf pueAsnl meu 
in coaste sile da iernă, la 
Constanța-. V amabilă ena- 
ătrpedse !

E adevărat, e frig, stadionul 
Maz" oeme parei, acoperit 

de zăpadă și sfredelit de cri
vățul iernii. Dar există otita 
călduri, pasiune și dragoste 
fn aceste inimi de microbiști, 
incit dacă miine ar juca Fa
rul, la minus 20 de grade, ar 
veni cu toții la stadion și en
tuziasmul lor poate ar topi 
zăpada ce acoperă acum Con
stanța—

George MIHALACHE

emoții cu 
Și 

iar

Frige zăpada sub picioarele
lui Emil Dumitriu

ce ?oc. ol Farului, Petre Comăniță 
Foto i V. BAGEAC

■rrA

degrobă Ia
U 

. a- 
a sportivilor 
. e fast cap-

sau

nalta rotund in aceasta lo
calitate aflată la 900 m alti
tudine? Să fte de vină și vfl- 
va Kimttă de egalul realizat, 
eu de mult, de ech'pa noa- 
azr* ra'..orală în compania 
uncctdiaiilor'*, acasă la ei ? 
PosibL

Cert este că la ora fixată 
(10,45) numeroși spectatori 
se aflau la stadionul din 
Poiană, înconjurat de brazi 
tainici, pudrați din belșug de 
zăpadă, și aplaudau apariția 
pe terenul de fotbal a echi
pelor divizionare A Farul și 
Rapid.

Constănțenii, In
galbene, și bucureștenii 
pulovere verzi, aliniau 
mătoarele formații:
Farul: Stancu — Pleșa, 
Mareș, Tilvescu, Dumbravă, 
Nichitin, Antonescu, Sasu, 
Iancu, Tufan, Ologu.

Rapid : Rămureanu---- Ște
fan, Lupescu, Dan, Greavu. 
Dinu, Jamaischi, Năsture

tricouri 
fn 

ut-

scu. Adam. Neaga. Ca 
dreattu.

Intructt nu se putea nota 
mal nitme pe camet (fulgii 
mari inunzir.d cerneala) re
nunț la clasica cronică și 
mă postez pe un di mb de ză
padă. nta_ aproape de Ro

bert Cosmoc. care comentea
ză ca voce tare anumite si
tuații ivite în teren. Din cină 
în cînd. antrenorul dă indi
cații elevilor săi : .„Vareș, 
ține aproape"-. „Antonescu, 
dă drumul fără preluare, nu 
vezi că terenul e dificil 
„Ologu, ou sta pe loc, intră 
in centru și cere mingea".

Cind mă apropii mai mult, 
artrenorul Cosmoc ține să-mi 
spună ;

— Urmăriți-1 atent pe Ni
chitin (o. n. proaspăta achi
ziție de la Medicina Cluj). 
Nu face nici o mișcare în 
plus, are clarviziune, fiecare 
pasă a lui este cu conținut 
tactic.

— La Medicina juca și vîrf 
de atac...

Știu, dar nu pot să stric 
tandemul Iancu-Tufan. îmi 
va fi foarte util și la mijlo
cul terenului. E croit pentru 
rolul de mijlocaș ofensiv 
De altfel, în retur voi juca 
cu cinci înainte și cu cinci 
înapoi, sarcina de a ține le
gătura cu apărarea revenin- 
du-i lui Antonescu.

O minge lucrată de atacul 
Rapidului ^infiltrare Adam 
pe partea stingă, centrate 

apropierea imaginarei

mi de fund, reluare — volâ. 
in plasă, de către Năsturescu) 
ne întrerupe dialogul. Privesc 
ceasul: au trecut exact 15 
minute de la primul fluier al 
arbitrului... Petre Comăniță, 
antrenorul secund al Farului. 
Pupă numai alte 3 minute, a- 
cesta indică din nou o re
luare de la centrul terenu
lui. Repun rapidiștii, ca ur
mare a golului marcat cu ca
pul de Tufan. Pînă la sfîrși- 
tul reprizei, constânțenii mai 
înscriu de două ori, prin Tu
fan și Ian cu, urcînd scorul 
la 3-1 în favoarea lor.

La pauză, se efectuează 
schimbări în fiecare echipă 
(la Farul intră Ștefănescu, 
Stoica, Melenco și Cojocaru, 
la Rapid — Răducanu, M*- 
troc, Mușat, Pop, Mitroi și 
Stoicescu), iar la reluare sub
semnatul își mută locul în 
spatele porții lui Ștefănescu,

avînd, de astă-dată, interlo
cutor pe marele absent din 
echipa Rapidului > ați ghicit, 
pe... Dumitriu II. Nichi urmă
rise prima parte a jocului din 
mașina feroviarilor (care-i a- 
dusese de la Predeal), trasă 
special undeva în incinta 
stadionului. N-a mai avut 
răbdare pentru încă 45 de 
minute și a coborît mai a- 
proape de băieți, mai aproa
pe de...minge. Vrînd, nevrînd. 
atenția îmi este captată de 
idolul Giuleștiului. îl privesc 
atent I ușor bronzat, plinuț 
tn obraji, are o mină bună. 
Din cînd în cînd, picioru-i 
pendulează în gol ca și cum 
s-ar pregăti să lovească sfe
ra de piele. ®u toții simțim 
zăpada rece sub tălpi, numai 
Emil stă pe... jăratec. ” 
îl iscodesc.

— ®înd crezi că
Emile ?

— în mod sigur, la
— Pînă atunci ?
— Sorb cu nesaț aerul tare 

al munților, efectuez exer
ciții ușoare de adaptare trep- 
tată la efort. Peste puțin 
timp voi pleca, împreună cu 
soția, la Aachen, la Puiu 
Ionescu. Tot zonă muntoasă 
și acolo, un fel de Predeal. 
I-am scris, mi-a răspuns. în 
aprilie, cînd se termină cam
pionatul în R.F.G., venim îm
preună

— Și 
nitiv ? 
ani™

— O, 
doar că Puiu revine pentru 
o scurtă vacanță. Dacă se 
mai întoarce sau nu la 
Aachen, asta nu pot s-o știu...

— Tu cum ai vrea 7
Un zîmbet și o undă de 

melancolie ivită în privirea 
lui Emil Dumitriu țin loc de 
orice răspuns.

Intr-un tîrziu, cînd și re
priza a doua a meciului Fa
rul—Rapid se încheie (spre 
sfîrșit mai marcaseră Tufan, 
de două ori, și Neagu) mă în
drept spre cabana bine în
călzită.

In timp ce sorb ceaiul fier
binte, încerc să-mi conturez 
reportajul. Mă obsedează un 
final ! ceva în legătură cu re
învierea tandemului Dumi
triu—Ionescu. Ge-ar fi 7 Ar 
renaște Rapidul...

G. NIC.

II simt,

reintri,

toamnă.

acasă.
Puiu Ionescu ? Defi- 
Are contract pe doi

nu, am vrut să spun

COLȚUL JUNIORULUI

DOUA CENTRE

săptămîni,pentru aproximativ două

iarnă jotbt

sediul
-.Iniile de la Predeal. In decorul acesta de 
asigure zile cit mai insorite la primăvară

Foto t S. BAKSY

PRODUCTIVE
BACAUL, multă vreme o 

urbe mai'mult sau mai puțin 
străină de flacăra pasiunii pen
tru fotbal, trăiește, de cîțiva 
ani, o emulație vis-ă-vis de 
sportul rege. Echipa Dinamo din 
localitate a „scos" un proaspăt 
international, în care se inves
tesc mari speranțe — Dembrov- 
schi; Băluță și Rugiubei sînt 
cooptați în lotul de tineret, iar 
Simionaș reprezintă unul din 
atu-urile reprezentativei noa
stre de juniori.

îmbucurător, în primul rină 
pentru băcăuani, este faptul că 
la clubul dinamovist fereastra 
spre viitor e larg deschisă. Deși 
tînără (a luat ființă la 1 martie 
1968), la acest club ființează o 
pepinieră care a ți început a 
da roade excelente.

Din cele patru echipe — cu- 
prinzînd 82 de copii — ale cen
trului, una (seria ’64—’55) pare 
dăruită cu multe din însemnele 
talentului. O cităm, spre onoa
rea ei, dar ți în ideea stimu
lării ; Drâghici — Maltei, Coz- 
minschi, Roman, Popa — Căr- 
puci, Cioancă — Solomon, Enes- 
cu, Focșa, Prențu. Deși cu greu 
poate face evidențieri în cadrul 
ei, antrenorul Ghica ne-a re-

Ion Solomon — 13 ani — 
unul din talentele pepinierei 

băcăuane.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

UN SEMN DE ÎNTREBARE CU ZECI DE RĂSPUNSURI ■ ■■

comandat cele două „star"-uri 
ale formației; Solomon, o ex
tremă cu demaraj „pe pistol", 
cu schimbări derutante de di
recție, șuier cu ambele picioa
re, ți Popa, o copie la scară a 
valorosului nostru internațio
nal... Cornel Popa de la Dina
mo București, referire care 
spune tot.

O ultimă idee, nu lipsită de 
semnificație. Coordonatorul cen
trului, Cristea Ghica, ne spu
nea că atît el cît și colaboratorii 
săi Mihai Macri ți Petre Ga- 
vrilescu, au un singur cuvint 
de ordine: TEHNICA, perfec
ționarea ei, creșterea jucători
lor la lumina a ceea ce trebuie 
să fie un far în procesul de 
formare al fotbaliștilor.

După turneul întreprins de 
lotul național de juniori, la 
sfîrșitul anului trecut, în 
Grecia, ziarul nostru a publi-

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți telefonul ; 11.91.71.
Formînd acest număr între orele 7—22, puteți obține o asistență 

tehnică imediată în orice situație vă veți afla oriunde.
Atelierele mobile, autodepanatoarele și autotransportoarele în

treprinderii

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

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

Rețineți: Serviciul de asistență tehnică

„C I C L © P“
Telefon : 11.91.71.

cat în numărul din 4 ianua
rie 19© un interviu cu antre
norul GH. OL A. relativ la 
utilitatea și învățămintele 
suitei de trei jocuri susținute 
de reprezentativa noastră cu 
această ocazie. Printre con
cluziile acestui interviu s-a 
conturat și aceea că antreno
rul Ola a avut posibilitatea 
cristalizării osaturii viitoarei 
reprezentative, care se pre
gătește în vederea turneului 
U.E.FJL Intre altele, antreno
rul lotului de juniori ne 
spunea că jocurile din Grecia 
îi relevaseră — ca titulari 
indiscutabili — pe tinerii 
Ariciu, Simionaș. Vlad etc. 
Tot interlocutorul nostru ne 
mărturisea, cu părere de rău
— dar aceasta era realitatea
— că turneul din Grecia 
nu-i_. rezolvase o problemă 
mai veche a reprezentativei 
de juniori, ci. dimpotrivă, o 
scosese mai pregnant în re
lief. Lipsa acută a unui fun
daș central (în speță funda
șul central dreapta), iată ceea 
ce se remarcase și zu ocazia 
turneului întreprins în Gre
cia. In interviul la care ne 
referim, in formația viitorului 
apropiat preconizată de an
trenorul Ola. acest post a 
fost singurul notat printr-un 
semn de întrebare!

Spre plăcuta surpriză a an
trenorului Ola (și. mărtun 
sim, și a noastră) acest semn 
de întrebare a avut fericita 
menire de... undiță, la care 
iubitori ai fotbalului din în

treaga țară au „agățat" nu
meroase propuneri de tineri 
fotbaliști activînd pe postul 
de fundaș central dreapta.

Ion Dulău, de pildă, antre
nor la C.I.L. Blaj, îl reco
mandă pe Octavian Dehelea- 
nu. Caracterizare t „16 ani, 
bine dezvoltat fizic, șut pu
ternic cu ambele picioare, 
tehnică bună, deposedează 
admirabil™"

Gh. Miclâuș, antrenor al 
echipei de juniori A.S. Crișul, 
din 
losif 
clasa 
cian, 
tatea 
celui

Conducerea tehnică a echi
pei Electroputere Craiova îl 
propune pe Marin Bondrea, 
„element foarte talentat, cu 
remarcabile calități tehnice și 
fizice™"

„Fericit solicitat — ne măr
turisea antrenorul Ola — 
nu-mi rămîne decît s-o iau 
pe urmele acestor talente a 
nonime și a atitor altele re
comandate. Sper, sînt aproa
pe sigur chiar, că o să-mi gă
sesc jucătorul dorit, după cum 
cred că nu este exclus să fac 
și alte „descoperiri" 
lori necunoscute. în 
ordine de idei, i-aș 
cei care au urmărit 
„dezbatere" 
tîmplător, dar care văd că 
are roade foarte interesante 
— să trimită propuneri, dacă 
consideră că este cazul, și d»

tineri jucători activînd pe 
orice alte posturi. Cine știe 
de unde poate răsări o nouă 
(de ce nu ?) viitoare stea a 
fotbalului nostru ?“

Găzduim cu toată plăcerea 
acest APEL și-l lansăm „fără 
preluare".

M. POPESCU

★

Ineu, îl propune pe 
Tușer, elev de liceu în 
a XII-a. „Bun tehni- 

inăltimea 1,74 m, greu- 
64 kg, perimetrul tora- 
97 cm..."

PRONOSPORT
CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 4 ETAPA DIN 
26 IANUARIE 1969

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE

de va- 
această 

ruga po 
prezenta

născută în-

Bologna-Internazionale 2I.
II. Cagliari-Atalanta 1

III. Juventus-Sampdcria X
IV. Milan-Palermo 1
V. Pisa-Napoli a

VI. Roma-Torino 2
VII. Varese-Fiorentina X

VIII. Verona Lanerossi 1 *)
IX. Catanzaro Brescia X
X. Genoa-Bari X

XI. Lecco-Lazio 2
XII. Modena-Padova 1

XIII. Reggina-Fcggia 1

leiFond de premii i 366.943
♦) Meciul VIII a fost anulat 

deoarece s-a întrerupt din 
cauza ceții. Pronosticul a fost 
acordat, conform regulamen
tului, prin tragere la sorți.

Centrul de copii ți juniori 
POLITEHNICA IAȘI scoate, de 
ani de zile, cu frecvența și pro
ductivitatea unui incubator, se
rii de fotbaliști cu nume mai 
cunoscute sau mai puțin știute. 
Cuperman, Danilet, Romilă, Ga- 
vrilă, Cizic, Hrițcu, Teodosiu, 
Ogescu, Costăchescu, Gălățea- 
nu, Nicoară, Caratașu etc. sînt 
doar cîțiva dintre „produșii" 
care activează în diviziile A și B 
ale campionatului nostru.

Procesul „de lansare" va con
tinua, sîntem siguri, deoarece 
centrul de copii și juniori al
Politehnicii Iași are o „tehno
logie" bine pusă la punct, teh
nicienii lui — Mihai Bîrsan și
Traian Iordache — avînd, în
afara unei solide calificări, o 
adevărată preocupare afectivă 
pentru munca lor.

L-am văzut cu ochii noștri 
pe Constantin Florian, un inter 
de o șchioapă, despre care pro
fesorul său, fostul internațional 
Traian Iordache, ne-a spus că 
este un mic unicat. L-am ur
mărit pe copil în timpul unui 
antrenament în circuit, l-am ad
mirat într-o „săritură a tigru
lui", i-am remarcat reflexele 
puțin obișnuite la băieți de 
vîrsta lui (12 ani). „pe teren, 
face aproape orice cu mingea !’ 
— ne-a spus antrenorul Ior- 
dache. II credem ți abia aștep
tăm să-l vedem pe gazonul fru
moasei baze sportive a tineretu
lui din Iași.

w. e.
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SURPRIZE
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Albu
rie 2 

Young 
austra-

Drimbă confirmă: locul 3 in „Cupa Martini"

actualmente 
înregistrat 
La

proba

in terna
FARIS, 26 (prin telefon). — 

Duminică dimineața, un nu
măr de 64 de floreitiști au luai 
startul în ediția 1969 a tradi
ționalului concurs dotai co 
„Cupa Martini". Printre ei se 
afla — pentru prima oară — 
și campionul olimpio de !a 
Mexic* reprezentantul țării 
noastre* Ionel Drimbă, căruia

PROGRAMULVOLEIBAUȘTILOR
STEțEI IU FRANȚA

PARIS, 28 (Agerpres). — In pri
mul med pe care echipa mascu
lină de volei Steaua București îl 
va susține în Franța, voleibaliș
tii români vor Intilnl la 28 ia
nuarie, la Melun, selecționata 
militară a Franței. In continua
re, Steaua va susține următoa
rele jocuri e cu Stade Franțals 
(Ia 29 ianuarie, la Paris), cu C. O. 
Jolnvilie (joi, 30 ianuarie, la 
Cretell), cu Selecționata Flandrei 
(vlheri, 31 ianuarie, la Caudry). 
In ultimul meci voleibaliștii de 
la Steaua vor intilnl echipa 
Tourcolng Sport» la Tourcolng 
(1 februarie).

iubitorii scrimei din 
Franței i-au făcut o primire 
călduroasă.

Concursul a avut o 
puțin uzitată: s-a tras prin eli
minare directă de la început. 
Drimbă a întîlnit, în primul 
asalt, pe francezul Vivier, de 
care a dispus lejer, cu 10—I. 
In turul următor floretistul 
român a întîlnit tot un tră
gător francez, pe Aubert, și, 
din nou victorie la scor, eu 
10—2. Au fost, de fapt, două 
asalturi de încălzire.

A urmat disputa cu unul 
din cei mai experimentați tră
gători polonezi, Ro^icki. Drîm- 
bă a tras atent șî a realizat 
cea de a treia victorie, ou 10—7. 
In acest fel, reprezentantul 
nostru își avea asigurat un loc 
printre primii opt concurenți. 
Adică, de fapt, ceea ce își și 
propusese antrenorul federal 
Vasile Shelaru acum, în sta
diul incipient al pregătirilor.

în acest fel Drimbă a evo
luat în continuare foarte rela
xat. Și al patrulea asalt avea

să însemna tot o victorie, cu 
10—6, la Lazslo Kamuti. Pen
tru a ocupa locul I nu-i mai 
trebuia decît un ultim succes, 
în fața lui Jean Glaude Mag
nan. Asalt dificil, dar pe care 
Drimbă l-a abordat cu mult 
aplomb, reușind să aibă ini
țiativa și să conducă la un 
moment dat cu 4—1, apoi cu 
6—5. Magnan, mai bine pre
gătit fizic (el și-a reluat an
trenamentele încă de la mij
locul lunii decembrie) a reu
șit să egaleze și cu un finiș 
mai bun a cîștigat cu 10—6, 
Clasament general: 1. Magnan 
(Fr.) 5 v., 2. J. Kamuti (V) 
4 v. (avantaj la tușe); 3. 
DRÎMBĂ (România) 4 v.; 4. 
Dimont (Fr.) 4‘ v.; 5. Wojda 
(P) j 6. Sveșnikov (U.R.S.S.)j 
7. L. Kamuti (U).

în cadrul concursurilor 
atletice pe teren acoperit 
care au loc 
în S.U.A. «-au 
cîteva surprize, 
querque, în
mile, americanul 
(8 i 51,2) l-a învins pe 
lianul Ron Clarke. La Phila
delphia, proba de prăjină a 
fost cîștigată de vest-germa- 
nul Schiprowski, care l-a în
vins pe principalul favorit, 
americanul John PenneL Am
bii atleți au trecut 5,07 m.

Inotătoarea Debbie Meyer, triplă medaliată olimpică la Ciudad 
de Mexico, a fost recompensată cu trofeul „Sullivan", care se 
acordă in fiecare an celui mai bun sportiv din S.U.A. Iat-o, 
felicitată de antrenorul ei, nu mai puțin celebrul Sherman 

Ghavoor
Telefotoi A. P.-AGERPRES

SFIRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ IN FOTBALUL
„CUPA ANGLIEI"
NU SE DEZMINTE

A

EUROPEAN
DAG FORNAESS-UN DEBUTANT 

ESTE CAMPION
LA PATINAJ

EUROPEAN 
VITEZĂ

Verkerk -75.03,6 pe 70.000 m!

Locul unei etape de campionat 
a fost luat sîmbătă de 16-imll» 
„Cupei Angliei". Surprize de pro
porții nu s-au înregistrat, dar 
numeroase formații din prima 
ligă au trebuit să se mulțumeas
că cu scoruri egale in fața unor 
echipe din diviziile inferioare, tre
buind acum să susțină rejucărl.

Manchester United a fost la un 
pas de înfrfngere în fața forma
ției din liga a IH-a, F. C. Wat
ford I Aceasta din urmă a des
chis scorul în min. 3 prin
trema dreaptă Scullion șl a con
dus timp de peste o oră. Abia in

ex-

min. 70, Denis Law a egalat șl 
scorul a rimas neschimbat spre 
stupefacția celor 64 000 de spec- 
tațori. Și West Bromwich Albion, 
deținătoarea cupei, a trecut prin 
clipe grele. Ea a învins cu 2—1 
pe Fulham (din liga a n-a), go
lul victoriei fiind Înscris abia in 
min. 84 prin Ron Rees, care In 
acel moment intrase pe teren, în
locuind un coechipier. Campioana 
Angliei, Manchester City, a ter
minat cu un scor alb cu New
castle United. Jimmy Greaves a 
înscris din nou golul victoriei în 
partida pe care formația sa, 
Tottenham Hotspur ■ susținut-o 
cu Wolverhampton : 1—1.

lată și «te rezultata : Arsenal — 
Charlton Athletic 2—0, Blackburn

Rovers — Portsmouth 4—0, Bolton 
Wanderers — Bristol Rovers 1—2, 
Everton — Coventry City 2—0, 
Huddersfield Town — West Ham 
United 0—2, Liverpool — Burnley 
2—1, Preston North End — Chelsea 
0—0, Shefleld Wednesday — Bir
mingham City 2—2, Southampton 
— Aston Villa 2—2, Stoke City — 
Halifax 1—1.

Mik« AMBROSE

NICI O SCHIMBARE 
IN CLASAMENTUL 

VEST-GERMAN
Etapa a XX-a a fost așteptată 

cu un deosebit Interes de lubi-

Se

INZEMh, 26 (prin telex). — 
Campionatele europene de 
patinaj viteză au avut un final 
cu adevărat palpitant. Nici 
cel mai fantastic record pe 
care-1 cunoaște istoria patina
jului (15:03,6 pe 10 000 m) n-a 
putut să-l mai ajute pe Kees 
Verkerk să recîștige titlul eu
ropean, care a rămas în pose
sia tînărului vitezist norvegi
an Dag Fornaess (20 de ani), 
debutant în marile competiții 
ale gheții.

După consumarea probei de 
sprint pe 500 m — încheiată 
sîmbătă cu victoria așteptată 
a gazdelor, prin Erhard Keller 
(40,3) — lupta pentru puncte
le multiatlonului a continuat 
acerbă. A doua cursă, cea de 
5000 m, a fost cîștigată de sue
dezul Claesson, cronometrat 
în 7:31,2. Pe locurile următoa
re se clasau reprezentanții 
Norvegiei, «veteranul* Fred 
Anton Maier — 7:31,4 și noul 
său emul Dag Fornaess — 
7:32,1. Verkerk continua să fie 
departe în clasamentul gene
ral. dar forța sa recunoscută

nu-și spusese cuvîntul.

FIDES
PARTENOPE

ÎNVINSĂ

ÎN DEPLASARE
ROMA, 26. — în etapa a 8-a 

a campionatului masculin ita
lian de baschet, echipa Fides 
Partenope din Neapole (vii
toarea adversară a formației 
Steaua București în «Gupa cu
pelor11) a pierdut în deplasa
re cu scorul de 63—69 la Eldo
rado. Alte rezultate : 
nesta — Ramazotti 
Butangaz — Gandy 
Noalex — Oransoda 
Simmenthal — Boario 98—79. 
In clasament conduce Sim
menthal cu 14 puncte, urmată 
de Butangaz. Noalex și Ignis 
cu cîte 12 puncte. Fides Par
tenope ocupă locul 5—6 la_e- 
galitate 
dorado.

All’O- 
75—74 | 
78—61 | 
64—53 |

de puncte (10) cu El-

'• în 
minin, 
Riga — 
(33—24). Returul va avea loc 
la 6 februarie.

S.Q.E. la baschet fe- 
la Halle I Daugava 
Ghemie Halle 74—57

LAVER S-A
în cea de-a doua semifi

nală a turneului internațional 
„Open" de tenis de la Bris
bane, Rod Laver (Australia) 
l-a învins cu 7—5, 22—20,
9—-11, 1—6, 6—3 pe Tony

încă
Aceasta s-a văzut de la în

ceputul celei de a doua zile 
de întreceri. „Olandezul zbu
rător" a plecat în trombă pe 
turnantele cursei de 1500 m 
și nu s-a oprit decît la 2:04,4 
— cel mai bun timp al zilei. 
După Verkerk, pe locurile ur
mătoare au fost cronometrați i 
Claesson 2:05,6: Stiansen 2:06.2; 
Fornaess 2:06,3; Schenk 2:06,6. 
Prin acest sprint prelungit în
cununat de succes. Kees Ver
kerk promova de la locul 7 la 
cel de-al 4-lea.

întrebarea pe care și-o pu
neau miile de spectatori, a- 
dunați în jurul inelului de 
gheață de la Inzell în această 
însorită zi. era aceea dacă tî- 
nărul Fornaess va rezista în 
ultima probă — și cea mai 
grea — cursa de fond pe 
10.000 m. Se bănuia că Ver
kerk va ataca dezlănțuit, pen
tru a-și încerca ultima șansă. 
Ceea ce a și făcut, pulverizînd 
vechiul record mondial al lui 
F. A. Maier (15:20,3) Proba
bil însă că pentru a deveni 
campion european, micuțul 
Kees trebuia să coboare chiar 
sub 15 minute..- Fiindcă prin 
aceeași constanță, care l-a ca
racterizat în tot timpul con
cursului, norvegianul Fornaess 
s-a clasat destul de aproape — 
15:27,5. Cu aceasta s-a înche
iat o cursă contracronometru 
cum rar s-a putut vedea pe 
pistele de gheată.

In momentul cînd arbitrii 
mai revizuiesc foile de calcul, 
avem în față următorul clasa
ment neoficial al ediției 1969 
în C.E. de patinaj viteză i 1. 
Dag Fornaess (Norvegia) 
174,085 p ; 2. Kees Verkerk (O- 
landa) 174,747 p • 3. Goran 
Claesson (Suedia) ; 4. Ard
Schenk (Olanda): 5. Gerd
Zimmermann (R.F.G.)

Karl Adolf SCHERER

4.

TURNEUL 
DE LA BEVERWIJK
în cadrul turneului inter

național de șah de la Bever- 
wijk (grupa secundă), maes
trul român Victor Ciocîltea 
l-a învins pe maghiarul San
dor. El ocupă acum locul pa
tru în clasament, cu 6'/i P- 
în turneul feminin, Alexan
dra Nicolau a întrerupt par
tida sa cu iugoslava Sokolova.

REVANȘAT...
Roche (Australia). El se vaîn- 
tîlni luni în finală cu spa
niolul Glmeno care, după cum 
se știe, s-a impus cu ușurință 
în fața australianului Ruffels.

Un atac la poarta lui Sarti (Juve) intr-o recentă reeditare a tradiționalelor „dueluri'' 
dintre Juventus și Internazionale, in care Inter a fost învinsă cu 2—1, chiar pe San Siro I

torll fotbalului din R.F.G. 
sconta ca meciurile de sîmbătă să 
aducă o schimbare de lider. Dar, 
lucrul acesta nu s-a întîmplat 
pentru că ambele formații frun
tașe au realizat scoruri egale. 
Bayern Mfinchen a rezistat la 
Hamburg țl grație scorului de 2—2 
se menține pe primul loc. Gazdei» 
au deschis scorul prin Ddrfel, a- 
poi Bayern Mflnchen a egalat 
șl a preluat conducerea prin go
lurile înscrise de Brenninger, iar 
în min. 75, Uwe Seeler a egalat, 
în acest timp la Mdnchenglad- 
bach, echipa locală Borussia spe
ra într-o victorie facilă în fața 
codașei F. C. Nflmberg. Dar țl 
aici scorul s-a încheiat nededs : 
1—1 I Oaspeții au condus prin 
punctul marcat de Volkert șl 
gazdele au egalat grație unul pe
nalty transformat de Netzer. Sur
priza etapei a fost înregistrată la 
Aachen unde Alemannia a fost 
învinsă cu 2—1 de Kickers Offen
bach. Au înscris Siber șl Schmidt, 
respectiv Pawelek — toți in pri
ma repriză. Alte rezultate: 
Schalke 04 — V.F.B. Stuttgart
1—1, F. C. Kelserslautern — Bo
russia Dortmund 1—2, Mdnchen 
I860 — Werder Bremen 4—3, Han 
nover 96 — F. C. Koln 3—0, Ein
tracht Frankfurt — M.S.V. Duis
burg 2—1.

Dieter HENNIG 
CAGLIARI —

CAMPIOANA A TURULUI
-a încheiat turul campiona

tului italian. Pe primul loc 
sa află Cagliari, care ieri 
a învlns-o pe Atalanta prin 
golul înscria de Cera. o ur
mează Fiorentina, care a terminat 
la egalitate (2—2) cu Varese, deși 
a fost condusă de două ort, prin 
golurile marcate de Cappellini șl 
Leonard!, iar pentru Fiorentina 
— Maraschl șl De Sistl. Milan a 
Învins pe Palermo prin golul Iul 
Prati (1—0), in timp ce Bologna 
a pierdut pe teren propriu me
ciul cu Internazionale (1—2). Pen
tru gazde a Înscris Muieaan, res
pectiv Bertini șl Vastola. Torino 
a repurtat o meritată victori» în 
fața echipei Bom» (3—1) grație 
golurilor marcate de Combin (2) 
și Carelli. Juventus, în declin de 
formă, a trebuit să ae mulțumeas
că cu un rezultat de egalitate 
(1—1) cu modesta formație geno- 
veză Sampdoria. Au Înscris Zi- 
goni, respectiv Sabatini pentru 
Sampdoria. Pisa a dispus de Na
poli cu 1—0. Meciul Verona — 
Lanerosil a fost întrerupt in 
min. 34 din cauza cețil.
POZIȚIA PRIMELOR CLASATE :
1. Cagliari
2. Fiorentina '
3. Milan _ ________ ______
4. Internazlonal» 15 7 4 4 30—14 18

Cesare TRENTINI

15 10 < 1 28— 8 24
15 S 5 1 18—11 23
15 8 « 1 15— 5 22

SPARTAK

„CUPA

BRNO Șl GOODYEAR
INTERCONTINENTALĂ"

NEW YORK, 26. 
finala competiției 
„Cupa intercontinentală1 
baschet masculin s-au califi
cat echipele Spartak Bmo și 
Goodyear Akron. Mii de spec
tatori au urmărit la Macon 
(S.U.A.) desfășurarea prime
lor două partide. Spartak 
Bmo a jucat excepțional, reu
șind să elimine cu scorul de 
84—77 (31—38) redutabila e- 
chipă Real Madrid. Cel mai 
bun jucător al echipei a fost

— Pentru 
dotate cu 

i“ la

Brobowski, care a marcat 27 
de puncte. Goodyear, care 
deține acest trofeu, s-a cali-

SCHIORII
AII DOMINAT IN

PAMPOLOVO, 26 (prin te
lefon). In „Cupa Rodope*, 
proba de slalom uriaș a se-

IMPORTUL DE METAL PREȚIOS A FOST DESCHIS
(Urmare din pag. I)

bruck. îl consider și acum 
favoritul nr. 1 
boburilor de 4, 
păcate, eu nu 
fiind rechemat 
profesionale, în

Cuvinte frumoase 
boberij noștri se aud peste tot 
aici, la Cervinia. In toate 
cercurile și mai ales printre 
specialiști. Dr. Amilcare Rot- 
ta, președintele Federației in
ternaționale de bob și tobo- 
ganing, ne-a declarat i „La 
încheierea ultimei curse l-am 
fotografiat împreună și i-am 
felicitat pe cei doi admirabili 
concurenți, Thaler și Panțuru. 
Pilotul român este un spor
tiv în adevăratul înțeles al 
cuvîntului. Am remarcat, în 
general, că toată delegația 
română se prezintă la nivel 
înalt din punct de vedere al 
sportivității. Este o plăcere 
să-i vezi pe acești tineri ro
mâni — sănătoși, robuști, 
plini de viață. Aștept nerăb
dător revederea cu ei la Lake 
Placid, acolo unde se păs
trează vie amintirea lui Pa- 
panâ. De altfel, am propus 
în juriul internațional al cam
pionatelor mondiale pe dele

pentru cursa 
la care, din 
voi concura, 
de îndatoriri 
Austria".

despre

gatul Federației române. Pe
tre Focșeneanu".

Un personaj pitoresc la a- 
ceste competiții este decanul 
boberilor, Otto Griebel, din 
Frankfurt pe Main, membru 
de onoare al F.I.B.T. La 84 
de ani, acest veteran spor
tiv este nelipsit de pe pîrtii- 
le de bob. Foarte mîndru de 
a fi concurat încă la începu
tul secolului pe pîrtia de la 
Sinaia, dl. Griebel mi-a spusi 
„Sînt un vechi admirator al 
bobului românesc. La congre
sul de la Lake Placid voi 
propune să se acorde Româ
niei organizarea unei compe
tiții continentale sau mon
diale. Pentru mine, nu există 
nici o deosebire intre Tha
ler și Panțuru. Să nu-mi spu
nă nimeni că sutimile de se
cundă pot departaja cu ade
vărat asemenea piloți vir
tuoși".

Revenind la concurs, să 
menționăm succesul nesperat 
al piloțilcr italieni (clasați pe 
locurile 3 și 5) și confirma
rea valorii cuplului spaniol 
Raturone-Rosal, antrenați, de 
altfel, chiar de către campio
nul european și mondial, Er
win Thaler. Engelzii și-au 
oăstrat locul, dar nu mai au 
forța vechilor piloți, dintre

care Robin Dixon a funcțio
nat acum ca președinte al 
juriului, unde s-a afla" și ve
chiul său adversar, antreno
rul român, Hariton Pașovschi. 
Cupa challange „Stuerer". 
pentru cea mai bună împin
gere din start, a revenit 
francezilor Parisot și Monra- 
zel, cu o medie de 6,16 pe 
primii 50 m.

Acum, după întrecerea bo- 
bletelor, sîmbătă urmează pri
mele două manșe ale probei 
de 4, la care și-au anunțat 
participarea și echipajele 
campioane ale Italiei ce se 
vor deplasa de la Cortina 
d’Ampezzo la Cervinia. Pînă 
atunci, zilnic vor avea loc 
antrenamente pregătitoare. 
Panțuru își păstrează șansa 
de a aduce echipajul, de 
data aceasta, la victorie, pen
tru că la urma urmei spe
cialitatea sa este bobul mare, 
în proba de 4 vor lua star
tul 16 boburi din 9 țări: Ita
lia, Elveția, Anglia, R.F.G., 
Austria, Franța, Spania, Ja
ponia și România. La antre
namentul de luni echipajul 
român pornește cu nr. 12. în 
cursul săptămînii urmează să 
fie fixată formația definitivă 
Antrenorul Pașovschi are de 
ales pentru pilotul Panțuru

— dintre Focșeneanu și Nea- 
goe (ca frinari) și dintre Puș
caș, Pătrașcu și Țancov (ca 
obișnuiți echipieri).

Iată cele mal bune rezultate ale 
manșelor a 3-a și a 4-a șl media 
ultimei zile de concurs (primele 
cifre reprezintă timpii realizați la 
50 m de la start șl la mijlocul 
pirtiei) : 1. Austria I 2:30,25 (HI — 
6.25 ; 48,11 ; 1:15,25 ; IV — 8.30 ;
48.03 ; 1:15,00), 2. România 2:31,11 
(in — 6,32 ; 48,60 ; 1:15,94 ; IV — 
6.32 ; 48.39 ; 1:15,17). 3. R.F.G. I 
2:32,11 (m — 6,12 ; 48,48 ; 1:16,73 ; 
IV — 6.15 ; 47,88 ; 1:15,38), 4. Italia 
H 2:32.23 an — 6,32 ; 43.43 ; 1:15,72; 
IV — 6,39 ; 48,65 ; 1:16,53), 5. El
veția I 2:32,51 (1:16,26 ; 1:16,25), 6.
Spania I 2:32,54 (1:16,20 ; 1:16,34).

REZULTATELE FINALE (după 
4 manșe) ALE PROBEI DE BOB 
2 PERSOANE din C.E. (pîrtia a 
măsurat 1 540 m, cu 139 m diferen
ță nivel și 18 viraje) : 1. AUSTRIA 
I (Erwin Thaler — Reinhold 
Durnthaler) 5:02,14, 2. ROMANIA 
(Ion Panțuru — Dumitru Focșe
neanu) 5:02.38, 3. Italia II (Bruno 
Servadei — Andrea Clemente) 
5:05,21, 4. Spania I (Eugenio Ba- 
turone — Guillermo Rosal) 5:05,25, 
5. Italia I (Alberto Frigo — An
tonio Brancacclo) 5:05,73, 6. An
glia I (Pat Evelyn — Peter Clif
ford) 5:06,27, 7. R.F.G. I 5:06,79, 8. 
Franța I 5:07,47, 9. Austria II
5:07,52, 10. Elveția I 5:07,76, 11. An
glia II 5:08,33, 12. Spania II 5:08.51, 
13. Franța ~~ " ■ —
5:11,31, 15. 
16. R.F.G. 
5:13,36, 18. .
participat 20 echipaje din 11 țări. 
Au abandonat echipele Cehoslova
cia II șl Japonia II.

2.

II 5:09.27, 14. Elveția II 
Cehoslovacia I 5:11,80, 
II 5:12,76, 17. Suedia
Japonia I 5:20,52. Au

Tiparul 1. P. „Informația", sir. Brezoianu ar 23—25, București

LUPTĂ PENTRU

LA BASCHET
ficat în dauna formației Sirio 
Sao Paulo, pe care a învins-o 
cu scorul de 68—57 (32—26).

AUSTRIECI
55 CUPA RODOPI ‘

nioarelor, desfășurată azi (n.r. 
ieri) într-o manșă (43 de 
porți). a fost cîștigată de schi
oara austriacă Heidi Koller, 
cronometrată cu 83.05. Mi- 
haela Sandu a ocupat locul 
7 cu 97,00. în clasamentul 
combinatei de trei probe, pri
mul loc a fost cucerit tot de 
Heidi Koller, iar Mihaela 
Sandu s-a clasat a patra. Sla
lomul uriaș al seniorilor s-a 
disputat în două manșe (43 
și respectiv 45 de porți). Vic
toria a revenit lui E. Schwei
ger (Austria) cu 115,58. Cor
nel Tăbăraș, considerat 
unuj dintre favoriți, a 
si a abandonat Kurt 
accidentat la non-stop, 
participat.

La fond 10 km. Vasilieva 
(Bulgaria) a cîștigat cu 41 :29. 
Vilma Bogozi s-a clasat pe 
locul 15 (46 : 43), iar Paras-
chiva Cojocaru pe locul 
(46 :53). Marcela Leampă 
abandonat. Au luat startul 
de concurente.

drept 
căzut 

Gohn,
nu a

16
a

43

STEAUA — UNIVERSI- 
TATS SC MUNSTER (R.F.G.): 
3—0 (2, 11, 9). Era greu să 
se petreacă o minune. Chiar 
acum, cînd voleiul din țara 
noastră trece printr-o peri
oadă aspră de căutări și pre
faceri, diferența de valoare 
dintre voleibaliștii români și 
cei vest-germani se menține. 
O primă confirmare am a- 
vut prin acel 3—0 realizat 
de Steaua în deplasare. Du
minică dimineața, în sala 
Progresul, în meci retur, oas
peții n-au periclitat de loc 
calificarea campioanei noas
tre. USC este o echipă mo
destă căreia eforturile fizice 
ți unele realizări în ceea ce 
privește atacul nu-i pot as
cunde serioasele lacune la ca
pitolele serviciu, preluare, du
blarea atacului, mișcarea în 
teren.

Steaua a cîștigat cu 3—0 
(2, 11, 9). Scorul pe seturi nu 
reflectă diferența reală din
tre cele două formații. De la 
bucureșteni am remarcat min
gile excelent „lucrate" de 
Poroșnicu, atacurile finalizate 
de Crețu, Bartha și Cristiani 
și... folosirea unor tineri ju
cători (Duduciuc, Ionescu). 
Campionii noștri nu trebuie 
să uite însă (acum, în preaj
ma unor întîlniri mult mai 
grele) că au comis destule 
greșeli la preluare și, mai a- 
les, în efectuarea blocajului. 
Au arbitrat bine i I. Kapi
tanov (Bulgaria) 
raru (România).

și V. Mo-

C. ALEXE
★

Partida dintre RAPID și 
DINAMO TIRANA, desfășu
rată în deschidere la meciul 
Steaua — USC, a însemnat 
pentru spectatorii prezenți în 
sala Progresul premiera vo- 
leibalistică a sezonului in
ternațional în Capitală. Spre 
regretul nostru, 
nu s-a ridicat la 
teptărilor. După 
furtunos, în care 
ducerea cu 9—3, 
pidistă a început să comită 
greșeli după greșeliî blocaj 
defectuos, preluări imprecise, 
slabă orientare tactică în te
ren. precum și o evidentă 
lipsă de forță în atac. Din 
acest moment, voleibaliștii al
banezi, sesizînd slăbiciunile e- 
chipeî române, mai prompți 
în acțiune, contracarează cu 
eficiență atacurile rapidiști- 
lor, remontînd din handicap. 
Egalează la 11 și cîștigă se
tul la 13. Setul următor se 
desfășoară sub aceleași aus
picii. Victoria revine greu, cu 
16—14, echipei bucureștene, 
care manifestă aceleași ca
rențe. Următoarele două se
turi, cîștigate de rapidiști, se 
desfășoară în nota de ușoară 
superioritate a acestora. Scor 
final 3—1 (—13, 14, 9, ii) 
pentru Rapid.

■ In continuarea turneu
lui, echipa Dinamo Tirana va 
întîlnî la 27 și 29 ianuarie ’ 
pe Tractorul Brașov și, res
pectiv, pe Viitorul Bacău.

RAPID și

spectacolul 
nivelul aș- 
un început * 
a luat con- 
echipa ra-

Em. FANTANEANU

TfbtGfRE 14 SORȚI IN SfERIURJLf DE FINA1A
ATE „CUPEI ORAȘELOR TIRGURI11

Ieri, la Ziirich, au fost trase 
la sorți meciurile din sfertu
rile de finală ale „Cupei ora
șelor tîrguri", la fotbal. în 
această etapă se vor întîlni i 
Newcastle United-Vitorîa 
Setubal, Glasgow Rangers- 
Atletico Bilbao sau Eintracht 
Frankfurt, S. V. Hamburg- 
O.F.K. Beograd sau Goztepe 
Izmir, Leeds United sau Han
nover 96-Legia Varșovia sau 
Ujpesti Dozsa.

Meciurile (tur-retur) vor

avea loc pînă la 20 martie
a.c.

T U R N E E...
• Prima echipă a Ungariei 
jucat la Sao Paulo cu selec

ționata orașului. Scorul: 2—2 
(1—0)- Au marcat Fazekaș și 
Bene, respectiv Baba și Te- 
nete.
• La Montevideo i Sparta 

Praga — National 2—1 (1—1).
• La Bogota i Gornik Za- 

brze — Selecționata Columbi
ei 2—0 (1—0) I

a

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ

Slalomul special de la Me- 
geve a fost ciștigat de schio
rul francez Alain Lenz, care 
a realizat în cele două manșe 
timpul total de 126,10 (pîrtia 
a măsurat 600 m). Pe locurile 
următoare s-au clasat H. Hu
bert (Austria) — 128,25 și H. 
D.tvillard (Franța) — 129,0. 
Printre schiorii care au aban
donat sau au fost descalifi
cați au figurat Bruggman, 
Messner, Perillat și Jean Noel 
Augert.

Proba de coborire din ca
drul concursului internațional 
de la Saint-Gervais a fost 
cîștigată de schioara fran
ceză Isabelle Mir, care a rea
lizat timpul de 1 : 55,37. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Annie Famose (Franța) — 
1 :55,48 și Olga Pali (Austria) 
— 1: 55,66. După desfășurarea 
acestei probe, în clasamentul 
„Cupei Mondiale11 conduce 
Wiltrud Drexel (Austria) —

53 de puncte. Isabelle 
(Franța) se află pe locul 
cu 51 puncte.

Mir 
doi

înRezultatele înregistrate 
etapa a 30-a a campionatului 
cehoslovac de hochei pe ghea
ță : T. J. Gotwaldow-Motor 
Ceske Budejovice 5—4 (2—2, 
2—0, 1—2); Sparta Praga- 
S.O.N.P. Kladno 3—4 (1—0, 
0—2, 2—2); V.S.J. Kosice-H. 
Z. Litvinov 1—6 (1—1, 0—2, 
0—3); Tesla Pardubice-Dukla 
Jihlava 2—7 (0—1, 0—1, 2—5). 
In clasament continuă să con
ducă Dukla Jihlava cu 48 p.

în cursul unor ședințe de 
antrenament pe pîrtia de la 
Cortina d’Ampezzo a fost în
registrat un accident mortal. 
Bobul de 4 persoane pilotat 
de Renzo Navillot a ieșit de 
pe pîrtie și s-a lovit de un 
pom. Cîteva ore mai tîrziu 
Navillot a decedat la spital.

1.A îmCHHDEElEA EDIȚIEI
LUPTĂTORII ROMÂNI AU CUCERIT „CUPA KLIPPAN55

H

Aseară s-a încheiat! în ora
șul suedez Klippan primul 
turneu internațional de lup
te greco-romane al anului, 
dotat cu „Cupa Klippan11, la 
care au participat reprezen
tativele naționale ale R.D.G.. 
R.F.G., Danemarcei, Norvegiei, 
Poloniei și Suediei, precum și 
formațiile oe club Dinamo

București și C. S. Klippan 
Luptătorii români au avut o 
comportare excelentă și, deși 
au concurat numai la opt 
categorii de greutate, au cu
cerit locul I pe echipe cu 
13 p. Pe locurile următoare 
s-au clasat selecționatele R.D. 
Germane 13 p și Suediei II 
p. Trei sportivi români au

ocupat locul I și anume, GH 
BERCEANU (cat. 48 kg,) I. 
BACIU (cat. 57 kg) și N. 
MARTINESCU (cat. 100 kg), 
iar C. Turturea (cat. 52 kg), 
I. Alionescu (cat. 62) și I. 
l'ăranu (cat. 82 kg) au ocu
pat locul III la categoriile 
respective.
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