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EVENTUL DE ARGINT AL LUI PAIJTIIDII T'ner" boberi români T ”1
11 UnU pe |0£U| iu dUpă doua j îînnliniri !

MANȘA A TREIA, DAR

ITALIA A BĂTUT RECORDUL PISTEI ÎN ULTIMA COBORÎRE

ii CUVINTE ELOGIOASE ADRESATE SPORTIVILOR NOȘTRI

Trimisul nostru special, VICTOR BĂNCIULESCU. transmite:

CERVINIA, 2. — Abia s-a 
terminat ultima cobdrîre a 
zilei și, străbătînd mulțimea 
adunată în fața originalului 
podium de gheață, Alberto 
Frigo cu echipierii săi și-au 
făcut loc, îndreptîndu-se în- 
tr-o spontană pornire spre 
Panțuru și colegii săi: l-a 
îmbrățișat și l-a felicitat zi- 
cînd : „Ești un mare campion, 
sînt cu atît mai fericit!“. A- 
cest gest de o nobilă și im
presionantă sportivitate sinte
tizează aprecierile unanime 
ce au înconjurat la Cervinia 
echipajul României chiar și 
fn condițiile de neșansă care 
au făcut din el un „etern 
secund". Vicesecretarul gene
ral al Comitetului Olimpic 
Italian, G. B. Fabjan, în cu- 
vîntul de închidere a cam
pionatelor europene, a lăudat 
ținuta excepțională a boberi- 
îor români care, în cele două 
întreceri (bob 2 și 4), au for
mat, prin rezultatele lor, cel 

/mai omogen și valoros lot.
De asemenea, Cezare Bonvini, 
secretar general al F.I.B.T., 
ne-a declarat: „Panțuru este, 
fără îndoială, de la retrage
rea lui Monti, cel mal bun 
stilist al bobului mondial". 
Mai mult, Robin Dixon, pre
ședintele juriului, consideră 
că, prin experiența și măies
tria sa, Panțuru’ poate cîști- 
ga la Lake Placi'd. Dar tot 
Alberto Frigo, căpitan-pilot 
în aviația italiană, în vîrstă 
de 28 de ani, adversar direct 
și proaspăt campion euro
pean, a găsit cuvintele cele

mai potrivite : „Panțuru este 
un virtuos pilot de bob, un 
campion cum se nasc rar. 
El trebuia să cîștige 1 proba 
de bob 2. L-am urmărit mult 
la antrenamente pentru că 
am știut că de la el am de 
învățat Coboară ca un mare 
maestru și ia virajele de par
că ar fi un pictor gingaș 
care își aplică frescele fără 
să le atingă*. Pilotul clasat al 
treilea, Herbert Pitka, insta
lator din Ohlstadt (R.F.G.), 
spune și el: „Cu un concu
rent ca Panțuru, pină și locul 
3 devine o mîndrie". Chiar 
sergentul aviator Luciano de 
Paolis — element hotărâtor în 
victoria lui Frigo, al cănii 
frînar a devenit peste noapte 
— zice : „Prietenul meu Pan- 
țuru, pe care am avut plă
cerea să-l primesc la mine 
acasă, la Roma, vara trecută, 
merita să cîștige. El este pi
lotul cel mai reprezentativ de 
astăzi".

Am avut ocazia, pe pista 
Lago Blu, să asist la una 
dintre cele mal emoționante 
întreceri de bob din cîte am 
văzut Pornind în ziua a 
doua cu un handicap de 65 
de sutimi, echipajul Panțuru- 
Focșeneanu - Țancov - Neagoe 
s-a avîntat în manșa a treia 
cu o hotărîre nemaipomenită, 
tăind răsuflarea miilor de 
spectatori care au împînzit 
bordurile pistei ca un furni
car. în această singură man
șă, echipajul românesc a re-

1O.V PANȚURU

manșe, la C. E.
Citiți tn pagina a IV-a amănunte des

pre întrecerea de la Cortina d'Ampezzo.
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Venind de la Zako
pane. unde au reali
zat 15 noi recorduri 
naționale, patinatorii 
de la Dinamo Bra
șov s-au oprit două 
zile Ia Budapesta, 
participînd — alături 
de cei mai buni vi- 
teziști maghiari — la 
un concurs desfășu
rat pe pista artifi
cială din capitala 
Ungariei. O frumoasă 
comoortare a avu» 
CRISTA TRACHER, 
care a obținut vic-

'.oria în trei probe de 
senioare, cu următo
rii timpi : 1000 m — 
1.43.4; 1500 m — 
2:46.5 și 3000 m — 
5:57.7.

Antrenorul brașo
vean Ernest Vrlich 
ne-a spus că ceilalți 
elevi ai săi, Anelise 
Ștefani, Laurențiu 
Căplescu și Andrei 
Okoș, deși nu s-au 
clasat pe locuri frun
tașe, au înregistrat 
rezultate satisfăcă
toare.

în întîmpinarea alegerilor
pentru Marea Adunare Națională

și consiliile populare

In
din

• la

(Continuare în pag. a 4-a)

Clștigător la slalom spe
cial, pe locul secund la 
„uriaș", Gh. Vulpe s-a 
afirmat cu tărie în „Cupa

Poiana"

• Concursul de la Bușteni 
al fondiștilor juniori

• Tăbăraș*-pe primul loc 
slalomul uriaș 

„Cupa Poiana

Cîmpulung, 
brașovenii învingători 
în „Cupa județelor

• „Cupa Tractorul 
la sărituri

(amănunte în pagina

PUNCT DE ALTITUDINE IN SPORTURILE DE IARNA
Un splendid concurs de bob la Sinaia

,,Cupa României" a revenit la concursul internațional
echipajului Clubului sportiv Sinaia I de la Sinaia

(Stoica—Lospâ)
SINAIA.2 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Desfă
șurat pe o vreme excelentă 
(ger tocmai atît cît să men
țină pîrtia, cer senin), în fața 
unui public numeros (deși 
startul s-a dat la ora 8), con
cursul de bob dotat cu „Cupa 
României" s-a bucurat de un 
deplin succes.

Victoria a revenit echipaju
lui Stoica-Lospă, reprezentant 
al Clubului sportiv Sinaia, 
care a înregistrat cei mai buni 
timpi în ambele manșe, la di
ferențe apreciabile față de 
principalii rivali, Nedelcu și 
Blăgescu (acesta din urmă o 
plăcută . reapariție în rindul 
competitorilor) de la A.S.A. 
Brașov. Veteranii Dragomir 
și Moiceanu și-au valorificat 
experiența, tn vreme ce ti
nerii Bogdan și Panaitesou 
s-au dovedit reale talente nu 
numai prin performanța ob
ținută, ci și prin siguranța cu 
care au parcurs cei 1500 m ai 
traseului.

Rezultate: 1. CLUBUL
SPORTIV SINAIA I (Stoica- 
Lospă) 2:22,85 (1:11,83-1:11,02); 
2. A.S.A. Brașov I (Nedelcu— 
Blăgescu) 2:27,20 (1:13,66—
1:13,54); 3. A.S.A București
(Hogea—Crist) 2:29,68 (1:16,20- 
1:13,48); 4. Clubul sportiv Si
naia II (Bogdan—Paneiteeou)

2:29,99; 5. Carpați I Sinaia 
(Dragomir—Moiceanu) 2:31,42; 
6. Voința Sinaia (Stoian—Co- 
tacu) 2:32,08; 7. Buregi I Si
naia (Tățaru—Gavrilă) 2:32,46; 
8. Voința București (Voicu— 
Stafie) 2:34,03; 9. Bucegi Si
naia (Benghiu—Tătuță) 2:34,92; 
10. Clubul sportiv Sinaia III 

(Bunea—Juncu) 2:41,28.
în încheiere, amintim efor

turile excepționale depuse de 
organizatori pentru a prezenta 
pista 
«Jitii.

După cum am mai anunțat, 
săptămîna viitoare se va des
fășura Ia Sinaia campionatul 
național de bob 2 persoane, 
la care au fost invitați și o 
serie de concurenți străini. 
Printre cei care au confirmat 
participarea se află și italie
nii Zardini, De Zordo și Tos
cani, vest-germanul Pika, en
glezul Michael și austriacul 
Hoffer. Pînă acum, este certă 
venirea în țara noastră a trei 
echipaje italiene. Vor sosi, de 
asemenea, cite un echipaj din 
Austria, Elveția, R.F.G., Fran
ța și Anglia.

Brașov. Veteranii

ORAȘUL TINEREȚII
Un colectiv de spe

cialiști pregătește mo
nografia tînărului mu
nicipiu Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Lucrarea, ni 
s-a spus, cuprinde două 
volume : TRECUT ȘI 
PREZENT. Povestea 
Stejarului din Borzești 
și poemul marilor com
binate înălțate în preaj
ma lui. Istoricul, fără 
istoric, al fostei comune 
Onești și cronica mîn- 
drului oraș ridicat aici, 
pe Trotuș. Voluminoa
sa monografie are, la 
sfîrșitul fiecărui vo
lum, cîte un capitol in
titulat simplu : SPORT. 
I-am răsfoit paginile 
scrise energic, cu nerv 
tineresc.

La început a fost un 
teren de fotbal. Se 
spune că primul meci 
s-ar fi disputat între o 
aprigă echipă de bul-

dozeriști și... restul tîr- 
gului. La volei, nu se 
știe cum a fost. Nici la 
handbal. Se știe doar 
că, în fiecare an, nu
mărul formațiilor și te
renurilor sportive creș
tea. în 1950 sînt înregis
trate șapte diferite te
renuri de sport și o a- 
renă de popice. Cinci 
ani mai tîrziu, numă
rul bazelor se dublea
ză. In 1965 la rubrica 
..terenuri și săli de 
sport* este trecută cifra 
22. Cu o paranteză : 
plus 37 terenuri de joa
că pentru copii. In sfâr
șit, 1968 : două săli de 
sport, 29 terenuri dife
rite, două arene de po
pice și, bineînțeles, pa
ranteza respectivă (plus 
47 terenuri de joacă 
pentru copii).

Desigur, cifrele nu 
spun crea mult. Dar

„Una sală gimnastică" 
înseamnă, bunăoară, o 
construcție ultramoder
nă în centrul orașului, 
prevăzută 
încăpătoare 
medical, cu aer condi
ționat, pian și covor cît 
un teren de volei. în
seamnă echipe de cate
goria a doua, întîia și 
maestre, înseamnă tit
luri de campioane na
ționale și chiar inter
naționale. Gimnastica, 
însă, este doar una din 
cele 19 discipline în
drăgite de tinerii aces
tui oraș. Monografia le 
amintește succint, în 
ordinea pasiunii, a re
zultatelor obținute • box 
(trei titluri de campioni 
ai țării la seniori și

Vasile TOFAN
(Continuare 

tn pag. a 2-a)

cu vestiare 
și cabinet

IREIIPOSTVE
A fost o vîrstă. 

azi parcă atît de 
îndepărtată. cu 
ciudățeniile ji fru
musețile ei. virsta 
dnd intram tn 
vechea arenă din 
Cluj fie prin spăr
turile gardului de 
pe malul Someșu
lui. fie cu ajuto
rul unui „meneai" 
mai înțelegător 
care mă trecea pe 
sub nasul oame
nilor de ordine. 
Sportul însemna 
pentru mine „U- 
niversitatea" fi. 
mai ales, fotbal. 
Atunci l-am .cu
noscut” pe CON
ST ANTIN’ RADU
LESCU („Juma
te") al „U“-uIui, 
alături de alți 
mari jucători pe 
care spectatorul 
clujean li pome
nește cu emoție și 
nostalgie: Luca,

Ut DOCTORULUI mslUIII RLDIIltSCIJ
Dascălu, Coracu, 
Vigu. Crisțea, 5fe- 
drea fi lista e a- 

tit de lungi
Mai tîrziu. I-am 
cunoscut ca an
trenor fi apoi ca 
doctor, chiar fi 
pe.- proprie pie
le, fiindu-i in ci
ter a rînduri pa
cient. Cum spune 
doctorul, „ne Ju
decăm” pe rind— 

L-am căutat fn 
aceste zile eu ge~ 
fi ninsori la cli
nica C.F.R. fi a- 
casă, rezerv:-.- 
du-mi pentru mai 
tîrziu surpriza tn- 
tilnirii pe stadion. 
Pînă la urmă am 
fost nevoit să-i 
bat fn ușă, pe ne
anunțate, seara, 
tîrziu...

— Se putea să 
am o oră de lini
ște? — m-a în-

ti-nm--a: docto-ul 
glumind.

Am stat de vor
bă destul de mult, 
căci nostalgia a- 
mmtirilor îți co
pleșește simțurile 
ca un vin greu și 
amețitor din piv
nițe vechi. Am în
ceput cu ceea ce 
a fost ocată.

—Mi se pare â 
totul n-a fost de
cât un vis frumos, 
numit tinerețe. Și 
chiar dacă fotba- 

condițiile 
totul al- 
tinencțea 
fost fru- 
Creîeam

lui și 
erai cu

mea a 
moasi 
eu pas;u.ie și căl
dură, cu sinceri
tate și emoție în 
ceea oe făceam. 
Era parcă mai 
mult entuziasm, 
mai multă ambi
ție-.

— Și ca să nu 
vă despărțiți de

tinerețe și de sta
dion ați luat loc 
pe banca antreno
rilor !

— Da, ai drep
tate, „e vechi pă
catul și nu sînt 
primul vinovat" ! 
Osinda nu e de 
loc ușoară, căci a 
fi antrenor în
seamnă a îmbă
trâni lingă cei ti
neri care vin și 
se duc._ Și este o 
meserie, mărturi
sesc sincer, foar
te grea. Ca antre
nor. înfrângerile 
și nereușitele sînt 
întotdeauna ale 
tale, victoriile și 
succesele ale Ju
cătorilor, ale e- 
chipei. Dar stadi
onul are o irezis
tibilă tinerețe,

V. CACOVEANU

(Continuare 
tn pag. a 2-a)

P
resa de ieri a publicat Ma
nifestul Frontului Unității So
cialiste, adresat oamenilor 
muncii de la orașe și sate, 
cetățenilor Republicii Socia
liste România, țării întregi 

aflată în pragul unui eveniment de 
seamă în viata ei politică — alegerea 
deputatilor în MAREA ADUNARE NA
ȚIONALĂ și în CONSILIILE POPULARE 
județene, 
munale.

Tablou 
tuiri din ... , . . . _ .
mist punct de plecare spre noi împli
niri care să contribuie la realizarea 
unei înalte civilizații materiale și spiri
tuale în România, Manifestul Frontului 
Unității Socialiste prilejuiește tuturor 
cetățenilor mîndrie legitimă, sporește 
încrederea întregului popor, unit prin 
aceleași năzuințe și interese, în viito
rul sau tot mai fericit si îmbelșugat

Inimile bat, sincer, cu bucurie aflînd 
câ în timpul care a trecut de la ale
gerile precedente harnicul și talentatul 
nostru popor, călăuzit cu înțelepciune 
de Partidul Comunist Român, a înaintat 
ferm pe calea desăvîrșirii construcției 
socialiste, că au fost 
derile primilor trei

(
cincinal, asigurîndu-se 
pentru îndeplinirea și 
tivelor Congresului al

în acești ani de entuziasm și rodni
cie, opera de industrializare socia
listă — temelia dezvoltării economice 
și culturale a tării, o progresului ei 
general — a parcurs o etapă nouă, 
calitativ superioară. Rezultate de seamă 
au fost obținute și în agricultură, țără
nimea, aliată de nădejde a muncito
rimii, participînd tot mai activ la 
întreaga viată socială și de stat. în 
acest răstimp, partidul și guvernul ou 
acordat o atenție deosebită dezvoltării 
și modernizării învătămîntului. Printre 
preocupările de frunte ale partidului 
și statului s-a înscris, de asemenea, 
dezvoltarea științei ; literatura și arta 
au îmbogățit patrimoniul spiritual al 
țârii cu noi lucrări de valoare, care 
se bucura de prețuire, atît in țară, cît 
și peste hotare. Totul, întreg acest 
buchet ai împlinirilor care încălzesc 
inimile și luminează fețele este în
chinat omului — suprema valoare a 
societății socialiste.

De aceea, desigur, apar atît de firești 
sentimentele de încredere care însufle- 
jesc națiunea noastră socialistâ, atmo
sfera de intensă activitate socialâ 'și 
politică, de puternic elan patriotic cu 
care, pretutindeni, sînt întîmpinate ale
gerile de la 2 martie.

Frontul Unității Socialiste se prezintă 
tn apropiatele alegeri înmănunchind, 
într-o indestructibilă coeziune. Partidul 
Comunist Român, detașamentul de 
avangardă al clasei muncitoare, con
ducătorul încercat ai societății noas
tre, organizațiile de masă, profesionale 
și obștești, consiliile oamenilor muncii 
aparfinînd naționalităților conlocuitoare, 
toate forțele sociale și politice ole 
țării și așază la temelia întregii sale 
activități politica marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, care dă 
expresie cerințelor obiective ale dezvol
tării societății noastre, intereselor vi
tale ale poporului ale cauzei socia
lismului ș: păcii. Obiectivele fundamen
tale din domeniul industriei, agricul
turii, învâțâmîntului, științei și culturii, 
nivelului de trai ș.a. — cuprinse tn 
Manifestul Frontului Unității Socialista 
— pentru realizarea cărora sîntem che
mați să ne dăm votul, exprimă con
vingător această platformă politică, 
ce se identifică total cu 
idealuri ale poporului român.

Un ecou deosebit îl are, 
în rîndul sutelor de mii de 
români, chemarea adresată 
lui patriei noastre. In vastul tablou 
panoramic al țârii, mereu înnoitor, 
mereu înfrumusețat, tinăra generație 
semnează o prezență entuziastă, vi
guroasă. Cu abnegație, cu profundă 
recunoștință purtată partidului și statu
lui pentru grija părintească cu care 
îl înconjoară, tineretul României mun
cește cu pasiune pe șantiere, în uzine, 
pe ogoare, în instituții de știință și 
cultură, se pregătește temeinic în școli 
și facultăți, afirmîndu-se multilateral, 
pe toate planurile, inclusiv pe cel al 
educației fizice și sportului, domeniu 
în care, în ultimii ani, au fost obținut» 
succese remarcabile, binecunoscute ce
lor care urmăresc tumultuoasa viață 
a stadioanelor.

Chemarea adresată în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste tuturor ti
nerilor de a-și dărui energia și 
elanul lor măreței cauze a pro
pășirii patriei, găsește un larg ecou 
și o totală adeziune în rindul sporti
vilor romăni, mîndri că sînt fiii aces
tei țări, pe care sînt hotărîfi să o 
reprezinte cu toată cinstirea. *
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municipale, orășenești și co-

luminos al mărețelor țnfăp- 
ultimii ani și totodată opti-

realizate preve- 
ani ai pionului 
toate condițiile 

depășirea obiec- 
tX-lea.

nobilele

desigur, 
sportivi 

tineretu-
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SPORTUL

Nou record!
în cele mai bune con-

D. STANCULESCU

CUPA TRACTORUL un progres

In campionatul republican de sală, 
atleții juniori au realizat numeroa
se performanțe de valoare ji noi re
corduri ale țării.

,Laitmotivul“: I

DINCAAl.

Deasupra primului gard, în cursa-reeord « junioarelor(Continuare în. pag. a 2-a)

probă ?1 
părea că

POIANA BRAȘOV, 2 (prin 
telefon). Disputată duminică, 
în Poiană, „Cupa Tractorul" 
s-a bucurat nu numai de o or
ganizare bună, ci șl de un 
timp excelent. Păcat că zăpa
da nu a permis o alunecare 
mai bună, influențtnd în mod 
negativ lungimea săriturilor. 
S-au înregistrat, din nefericiră, 
multa căderi, datorită greșeli
lor la desprinderea da pe ma
să, precum și insuficientei pre
gătiri fiMoa a unor concurenți.

Spectaculosul a fost oferit doar 
de Er5s șl Mărgineanu și, tn- 
tr-o mai mică măsură, de Suroiu 
și Burețea, singurii, de altfel, 
dintre participant care pot 
intra în discuție privind acu
ratețea stilului. A învins Măr
gineanu în ultima săritură, de
și după săritura de 
prima încercare se

(Relatare în pag. a II-a)
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în întimpinarea alegerilor 
pentru Marea Adunare Națională 

și consiliile populare 

ORAȘUL TINEREȚII»
(Urmare din pag. 1)

Juniori), radioamatorism (locul 
întîi în campionatul național 
de „Vulpi"), handbal (divizia 
B), fotbal (,,C“), scrimă (muș
chetarii pregătiți de ingine
rul Kresttel nu au adversari 
în județele apropiate), volei, 
popice, tenis de masă etc.

Se afirmă, avîndu-se în ve
dere media de vîrstă a locui
torilor, că acesta ar fi ORA
ȘUL TINEREȚII. De bună 
seamă că așa trebuie să fie, 
dacă cifra celor care practi
că sportul trece de zece mii, 
dacă numărul bazelor sporti
ve amintite sînt planificate 
cu minutarul rigurozității. 
Poate din aceste motive n-am 
fost surprinși aflînd că aici, 
în 1969, se va ridica un mare 
complex sportiv, cu terenuri 
de baschet, volei, tenis de 
cîmp și fotbal, multe dintre 
ele fiind încă de pe acum 
gata ORAȘUL . TINEREȚII 
își va mări zestrea sportivă,

Trei ipostaze ale doctorului Constantin Rădulescu
(Urmare Un pag II

care te fascinează și te chea
mă. Mi-ar fi foarte greu să 
părăsesc stadionul, căci viața 
mea a început în focul lui și, 
cine știe, poate va sfîrși tot 
în acel foc...

—Ce vă doriți ca antrenor?
— Deocamdată, un lucru: să 

ofer, să pregătesc Clujului în
că o echipă în divizia A. Ar 
fi o bucurie și o satisfacție 
deosebită pentru mine, pentru 
anii destul de mulți, dăruiți 
fotbalului.

— Ce spune medicul Rădu- 
lesou?

— La fel ca antrenorul și 
jucătorul: tinerețea e cea mai 
frumoasă vîrstă a omului. Și 
dacă practic, la vîrstă mea. 
tinerețea e totuși o amintire, 
nu-mi rămîne decît refugiul 
în altă tinerețe, tot atît de 
frumoasă și emoționantă, a- 
ceea a meseriei.

— Cum se manifestă ea?
— Invățînd zi de zi. Prin 

pasiune și conștiinciozitate, 
prin credința și sinceritatea 
cu care-ți slujești meseria.

A treia ipostază, cea de de
putat, cu alte cuvinte de ac
tivist pe tărîm obștesc, e mai 
puțin cunoscută...

— Sînt deputat din 1955. 
Activitatea obștească este un 
alt domeniu unde m-am stră
duit să-mi fac utilă prezența. 
Tn circumscripția municipală 
157 unde am fost deputat și 
sînt din nou propus can
didat, am realizat împre
ună cu cetățenii citeva lu
cruri bune. Aș aminti asfal
tarea străzilor Reșița. Con
stantin Dobrogeanu-Gherea. 
Pitești și Năvodari. Asta, doar 
ca să dau un exemplu. Nu-mi 
place să vorbesc și nici să se 
vorbească prea mult despre

Steaua a cîștigat foarte greu
EMOȚII PENTRU OASPEȚI

Nu a lipsit mult ca Uni
versitatea Timișoara să furni
zeze o surpriză de mari pro
porții învingînd Steaua. Stu
denții au acționat cu mult 
elan, s-au apărat cu dîrzenie, 
conducînd la pauză cu 42—38 
și în min. 23 cu 49—42. 
Bucureștenii au reușiț să ega
leze de-abia în min. 37 (67 — 
67), pentru ca apoi o decizie 
eronată a arbitrului V. Ra
dar să descumpănească pe 
timișoreni și să permită lui 
Nosievici, calm și precis în 
aruncări, să încline balanța 
în favoarea echipei sale: 
76—71 (38—42).

Au. înscris t Nosievici 18, 
Savu 16, Gheorghe 14. Tarăj 
12, lecheli 10, Czmor 4. Di- 
mpncea 2 de la învingători 
și Viciu 23, Ionescu 15, Cîm- 
peanu 15, Ivanici 12, Leonte 6 
de la învinși. Cuplul V. Ka- 
dar-B. Koos (Tg. Mureș) a 
fost depășit de importanța 
partidei. (P. ARCAN-coresp. 
principal).

RAPIDUL ACUMULEAZĂ 
PUNCTE

Feroviarii au ținut cu tot 
dinadinsul să beneficieze la 
maximum de avantajul tere
nului propriu, programînd în- 
tîlnirea cu Universitatea Cluj 
in sala din Giulești. La capă
tul celor 40 de minute de joc, 
destul de anost, bucureștenii 
au învins cu 71—65 (24—19), 
menținîndu-se pe poziția a 
treia a clasamentului. Antre
norul Gr. Avachian a folosit 
în cea mai mare parte a tim
pului „5"-ul de bază, cu care 
a ținut în permanență la res
pect formația clujeană : 14—5, 
20—10, 28—21, 36—29, 45—37 
5i 61—47. O serie de inter- 
tepții ale lui Predulea, ca și 
acțiunile personale ale lui 
Eristian Popescu, au dat po
sibilitate gazdelor să apese 
pe accelerator de fiecare dată 
3înd studenții reușeau să re- 
iucă din handicap. Gu 4 mi
nute înainte de sfîrșit, cînd 
Rapid conducea cu 65—51, 
clujenii au trecut la presing 
pe tot terenul, reușind să mai 
efacă din diferență. Efortu
rile lui Ruhring, Simon și pe 
alocuri Demian, au fost însă

9

în acest an, cu încă două 
moderne săli pentru antrena
mentul boxerilor și luptăto
rilor. Obișnuita „paranteză* 
din monografie, carp încheie 
rubrica bazelor sportive, va 
fi și ea completată cu noi 
terenuri de Joacă și sport 
pentru copii.

Acest ultimul capitol „Joaca 
copiilor" a fost declarat — 
pe linie de sport — capitol 
major. E și firesc : sîntem în 
ORAȘUL TINEREȚII. Decla
rația a fost făcută de un 
neobosit activist sportiv, tov. 
Gheorghe Grunzu, președin
tele Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, can
didat în circumscripția elec
torală municipală nr. 38. Ea 
va fi înfăptuită cu sprijinul 
cetățenilor, cu aportul a sute 
de sportiyi care, în primă
vară, vor pregăti noile tere
nuri de joacă și sport pentru 
cei mai tineri dintre tinerii 
ORAȘULUI TINEREȚII.

mine. Cînd se înghesuie cu
vintele, omul se lasă furat de 
ele și, ca atare, încep să dis
pară faptele. Cuvintele-s u- 
șor de înșirat. Mai anevoie 
se nasc faptele...

— Deci, vă așteaptă al ți pa
tru ani de muncă pe tărîm 
obștesc...

-T- Am convingerea că ei 
vor fi rodnici. Cită diferență 
între oamenii de ieri, mă gin- 
desc la cei din cartierul Bel
vedere din București, unde 
am copilărit, și la cgi de azi 
preocupați de strada și ora
șul lor, dornici să sădească 
un pom sau o floare... Up a- 
mănunt, poate banal pentru 
unii, care vorbește însă de 
pasiunea omului pentru poe
zie și frumos.

— Cetățenii vor răspunde, 
așadar, „prezent" și pe mai 
departe alături de dumnea
voastră...

— Au intenții, năzuințe fru
moase. Unii dintre ei mi-au 
cerut deschis să fac tot posi
bilul să promoveze echipa în 
divizia A — și. fără să vreau, 
— am ajuns iar la fotbal. La 
tinerețea stadionului sînt păr
tași și ei...

— Nu-mi rămîne decît să vă 
țin... pumnii pentru tot ce 
veți încerca să realizați.

— Cred în elanul și pasiu
nea de buni și harnici gospo
dari aie cetățenilor, in năzuin
ța Ier unanimă spre frumos, 
bun gust și bunăstare

*

Trei ipostaze: medicul, an
trenorul ți activistul obștesc 
care formează per tonalitate  a 
lui Constantin Rădulescu- Trei 
ipostaze ca-t au aceeași ca- 
racteristicd: tinerețea 

prea puțin susținute de cei
lalți coechipieri.

Au marcat: Popescu 18, 
Popovici 11, Turșugian 12, 
Stănescu 12, Predulea 18 de 
la învingători și Demian 17, 
Ruhring 15, Vizi 14, Simon 
14, Stăvaru 5 de la învinși 
Bun arbitrajul cuplului M. 
Kegulescu-A. Berger (Buc.).

CUPLUL NOVAC—CERNEA :
51 DE PUNCTE

—și Dinamo București a 
dșt gat fără eforturi deosebi
te partida cu Politehnica Ga
lati. la scorul de 81—72 (37 — 
35 L După o repriză echilibra
tă, țn care oaspeții au condus 
în mai multe rinduri (e drept, 
la mici diferențe), campionii 
au folosit cu un plus de efica
citate pe Novac și Cernea 

sub panoul advers. Gălățenii 
nu au avut posibilități de a 
contracara cuplul dinamovist, 
pierzînd încet, dar sigur, te
ren prețios. în min. 32, Dina
mo conducea cu 67—51 și se 
părea că echipa lui Dan Ni- 
culescu va repurta o victorie 
la scor. Politehnica a revenit 
însă cu vigoare, părăsind te
renul cu o înfrîngere onora
bilă.

Gele 153 de puncte au fost 
realizate de t Albu 10, Cernea 
27, Dragomirescu 8, Visner 
6, Giurgiu 4, Andreescu 2, 
Novac 24 de la Dinamo, res
pectiv Samson 10, Gonczi 4, 
Peter 10, Debreczi 2, Ghivu- 
lescu 16, Moraru 15, Baltag 
15 de la Politehnica. Gorect 
afbitra.jul prestat de L. Vasi- 
lescu și V. Bordeianu (Buc.).

— a. v. —

V. POPA A SALVAT 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

IN EXTREMIS!

întrecerea dintre I.C.H.F. și 
Politehnica București a trezit

Punct de altitudine în sporturile de iarnă
„CUPA TRACTORUL» Pe pirtiile din Bușteni

(Urmare din pap. 1)
locul I nu-1 va scăpa lui Erăs.

Șl cu această competiție s-a 
făcut remarcată grija antreno
rilor Aurel Munteanu și Ion 
Bîrlă pentru promovarea tine
retului. Au fost înserîși alți 
trei tineri (Adrian Daiasa, Con
stantin Bîrlă și Ion Bunghez), 
dintre care primul în vîrstă de 
12 ani, toți cu reale calități 
pentru această probă.

Rezultate tehnice: juniori 
II: 1. Gh. Gherea (Dinamo 
Brașov) 131,1 p (40 m—41,5 tn),
2. C. Buzoi (Tractorul) 74,3 p 
(30m—33m) ; juniori 1:1. V. 
Moruzan (Tractorul) 140,5 p 
(41,5 m — 40.5 m). 2. N. Caleș 
(Dinamo) 121,7 p (37 m — 39 m)
3. I. Maidic (A.S.A.) 119,7 p

Cornel Tăbăraș, 
cîștigătorul 

slalomului uriaș 
în „Cupa Poiana44

POIANA BBAȘOV, 2 (prin tele
fon). Concursul Internațional de 
echl dotat eu .Cupa Poiana” a 
continuat Ieri cu desfășurarea 
probei de slalom uriaș pe pirtia 
Lypului.

A cîștigat Cornel Tăbăraș, după 
o frumoasă cursă, fiind urmat 
îndeaproape de pleiada .noului 
val”. Gheorghe Vulpe, după suc
cesul de la .special”, a ocupat 
locul 2, remardndu-se prin con
stanța de valoare și dozarea justă 
între tehnică și combativitate. In 
urma sa, alți tineri. Ștefan Mol- 
doveanu, Valerlu Alexandrescu șl 
loan Bobiț ne-au oferit plăeuta 
surpriză a unei evoluții corecte 
și sigure. Dintre partlcipanțli 
străini, cel mal bun loc a fost 
obținut de Pletrp Marangoni (Ita
lia) clasat pe poziția a (-a.

Slalomul uriaș ar fi trebuit, 
Insă, să se dispute în două man
șe, potrivit noii reglementări a 
F.I.S.

Rezultate tehnice : 1. Cornel
Tăbăraș (Prahova) 1:10,0; 2. Gh. 
Vulpe (Prahova) 1,11,0: 3. Șt. Mol- 
doveanu (Prahova) 1:13,1,

Premiile au fost oferite de Di
recția județeană Loto-Pronosport.

Mihai BÎRA

Voința Arad învingătoare la Budapesta
ECHIPA ARADEANA JOACA MIINE LA BERLIN IN SEMIFINALA

„C.C.E."

înaintea Întrecerilor semifi
nale ale .C.C.E.* la tenis de 
masă, formația arădeană Voin
ța a susținut o dublă intilnire 
interaaUonală cu Selecționata 
sindicală feroviară din Buda
pesta. In prima partidă, desfă
șurată miercuri (ambele echipe 
au prezentat cite trei jucătoa
re). româncele au ciștigat cu 
7—2 : Eleonora Mihalca 3 vic
torii, Magdalena Leszay 3 v,

la Timisoara!
interesul celor prezenți ieri 
dimineața la Floreasca, mai 
ales prin pasionantele răstur
nări de scor la care am fost 
martori de-a lungul întregu
lui meci. I.6.H.F. a condus în 
primele minute, pentru ca a- 
poi inițiativa să treacă de 
partea studenților. In min. 34, 
tabela de marcaj indica 59 — 
53 pentru Politehnica, iar 4 
minute mai tîrziu 61—59 pen
tru I.C.H.F. în final, însă, 
Vasile Popa — 28 puncte — 
excelent (împreună eu FI. Ni- 
culescu) în meciul de ieri, a 
avut o mină de aur, înscriind 
8 puncte consecutiv, cu care 
echipa sa a reușit să cîștige 
Ia limită t 67—65 (37—29).

D. BÂNICA-coresp.

FARUL A CÎȘTIGAT 
LA MARE LUPTA

Meciul dintre echipa con- 
stănțeană și cea a I.E.F.S. s-a 
încheiat cu un scor de... fete. 
Explicația 1 ambele formații 
au pus un deosebit accent 
pe apărare și au manifestat 
multă neglijență în acțiunile 
ofensive. Bucureștenii l-au 
marcat cu severitate pe Po
povici, dar Gincu și Teodora 
l-au suplinit cu brio. Acest 
fapt a permis gazdelor să 
treacă mai ușor peste mo
mentele cheie și, într-un fi
nal dramatic, după șase si
tuații de scor egal, să repur
teze o victorie muncită: 
53—49 (24-—25). S-au remar
cat : Ginctt 18, Teodora 14 de 
la învingători și Irimia 19, 
Scorțescu 16 de la învinși. 
Bun arbitrajul prestat de dr. 
D. Chiriac și Gh. Roșu.

C. POPA-coresp.

JOC FRUMOS LA BRAȘOV

Politehnica din localitate a 
realizat o victorie la scor în 
fața Politehnicii Iași — 92—61 
(47—28) — la capătul unui 
meci plăcut Oaspeții, mizînd 
doar pe vitalitatea lui Voro- 
neanu, nu puteau emite pre
tenții prea mari, iar gazdele, 
dacă s-ar fi apărat cu mai 
multă atenție, ar fi realizat 
un succes și mai substanțial.

C. GRUIA-coresp. principal 

(36 m — 40 m); seniori: 1. V. 
Mărgineanu (Tractorul) 194,8 p 
(49 m — 51,5 m), 2. I. Er5s (Di
namo) 190,5 p (51,5 m — 48 m), 
3. Șt. Burețea (Tractorul) 183,3 
p (48,5 m — 47 m).

Selecfionata Brașovului, 
din nou ciștigătoare 

a „Cupei județelor" la fond
CÎMPULUNG MOLDOVE

NESC, 2 (prin telefon). Pe 
pirtiile de pe dealui Bodea s-a 
desfășurat, timp de două zii», 
..Cupa județelor", concurs de 
schi-fond organizat de comisia 
de specialitate a județului Su
ceava cu sprijinul F.R.S.B. în
trecerile au fost deosebit de 
reușite, la ele papticipind peste 
100 de șchiori djn județele Bra
șov. Prahova. Harghita, Hune
doara. Maramureș. Caraș-Seve- 
rin și Suceava.

Brașovenii, alături de suce
veni și prahovi.il, au dominat
probele. Victoria a revenit, în 
final, selecționatei Brașovului 
care a cucerit, de altfel, primul 
loc și la edițip anterioară a 
competiției. Vremea frumoasă 
și zăpada bună au avut un e- 
fect pozitiv în asigurarea ca
drului sărbătoresc al dispute
lor.

Rezultate : junioare 3 km : 1. 
Paraschiva Cojocaru (Suceava) 
12:46 ; 2. Maria Papuc (Sucea
va) 13:21 ; Rodica Zeican (Bra
șov) 13,57 ; juniori 10 km : C. 
Tirgovișteanu (Brașov) 37:00 ; 
2. N. Veștea (Brașov) «7:63 ; 3. 
N. Cojanu (Brașov) 37:34 ; se
nioare 5 km : 1. Adriana Ba- 
rabaș (Brașov) 20:16; î. Elena 
Lehaci (Suceava) 21:58; 3. Ele
na Muscalu (Prahova) 23:59 ; 
tineret (b) 15 km : 1. I. Benga 
(Brașov) 56:07 ; 2.C. Șovăială 
(Prahova) 56:27; 1 L Sfarghiu 
(Suceava) 56:46 ; seniori 15 km :
1. V. Alexandrescu (Prahova) 
55:21 ; 2. Gh. Dihoi (Brașov) 
56:28 ; 3. L Coiumban (Harghi
ta) 59:11 ; ștafeta 2x3x5 km fe-

Iudita Crejee 1 v. Din echipa 
adversă Baiatoni și Janovics 
și-au adjudecat cite o victorie. 
Joi a avut loc medul al doilea 
(echipe de cite 4) și s-a Înche
iat cu victoria Voinței Arad 
cu scorul de 11—5 (Mihalca 4 
v, Leszay 3 v, Sălăjan 3 - și
Crejee 1 v).

Sîmbătâ Voința a plecat la 
Berlin unde va îr.tilni luni for
mația Aussenhandel, în cadrul 
semifinalei „C.C.E.". Din lotul 
echipei Voința, care este însoțit 
de antrenorul Emil Procopeț, 
fac parte jucătoarele : Elena 
Mihalca. Magdalena Leszay și 
Iudita Crejee.

ȘT. IACOB, coresp. principal

Novac a dislocat cu ușurință apărarea adversă și va marca. 
Imagine din partida Dinamo—Politehnica Galați

Campioni ai Bucureștiului
Pe o vreme minunată, ade

vărată sărbătoare pentru pa
tinaj, cei mai tineri concu- 
renți la faza municipală a 
campionatului republican 1969 
au reușit — poate, pentru 
prima oară în acest sezon — 
să se prezinte foarte aproape 
de nivelul maxim al posibili
tăților lor. S-au impus, în 
mod deosebit, micuțele pati
natoare. Bine pregătite, cu o 
provizie de talent care le pro
mite satisfacții și în viitor, 
noile noastre candidate în 
măiestria gheții merită din 
plin aplauze. Le adresăm deo
potrivă antrenorilor, ca și pă
rinților — acești suporteri 
credincioși ai patinajului ar
tistic de la noi.

Iată fruntașii în clasamen
tele finale (3 figuri impuse, 
2 sărituri, 1 piruetă, figuri li
bere) i ÎNCEPĂTORI II Fete 
1. Dana Rădulescu (Șc. sp. 2) 
3—60,4 p ; 2. Mădălina Teo- 
dorescu (Șc. sp. 2) 6—25,6. 
ÎNCEPĂTORI I Băieți 1. D. 

BUȘTENI, 3 (prin telefon, da 
Ia trimisul nostru). — După ce 
plecarea a fost greșită de patru 
ori (I), starterul a dat; în sfirșit, 
liber cursei de 3x5 km din cadrul 
întrecerilor Internaționale de ju-

te: 1. Brașov 44:35 ; S. Sucea
va I 47:35 ; 3. Suceava III 49:44; 
3x5 km juniori: 1. Brașov 50: 
35 ; 2. Suceava I 52:49 ; 3. Su- 
ceava II 54:10 ; 3x10 km (seni
ori fi tineret) 1. Prahova 1 h 
43:17 ; 2. Brașov 1 h 46:01 ; 3. 
Suceava I lh47:ip.

Clasament general pe echi
pe : 1. BRAȘOV 33 p ; 2. Su
ceava 54 p ; 3. Prahova 94 p ;
4. Harghita 100 p ; 5. Hunedoa
ra 120 p ; 6. Caraș-Severln 173 
p ; 7. Maramureș 176 p.

C. ALEXA, coresp. principal Paul IOVAN

Prima lec;ie... Desen de MATTY

CAMPIONATUL ATLEȚILOR JUNIORI

„Laitmotivul44: nou record!
Din programul de s îm

bată al campionatului repu
blican de atletism juniori, 
am rămas datori cititorilor 
— obligați de ora închiderii

Ghinghină (Constructorul) 
3,5—81,5 p; 2. M. Deac (Con
structorul) 5,5—78,9 p. Fete 
1. Emilia Țibula (Dinamo) 
3»—104,2 p; 2. Monica Chior- 
pec (Din.) 6—92,3 p; 3. I oxa- 
na Cebuc (Constr.) 9—86,2 p 
(9 concurente). COPII II Bă
ieți 1. D. Tudorașcu (Constr.) 
3—114,7 p; 2. C. Ioniță (Șc. 
sp. 2) 6—105,3 p; 3. A. Mayer 
(IEFS) 9—97,6 p (5 concu- 
renți). Fete 1. Silvana Suciu 
(Constr.) 4—134,8 p; 2. Mihaela 
Paraschiva (Constr.) 5—135,4 
p; 3. Anca Arghirescu (Con
structorul) 10—118,5 p; 4. Oli
via Bați (Din.) 12—118,4 p; 5. 
Felicia Pelmuș (Constr.) 14,5— 
115.6 p; 6. Cornelia Bîrjega 
(Constr.) 17,5—109,9 p (13 con
curente). COPII I Băieți 1. L. 
Cazacu (IEFS) 3—135,0 p. 
Fete 1. Valentina Buciumea- 
nu (Șc. sp. 2) 3—170,6 p; 2. 

nlori găzduite de pîrtia din loca
litate. Primul a țlșnlt reprezen
tantul Brașovului; N. Dudu. Si- 
năianul I. Mustață s-a plasat; 
Insă, imediat în urma Iul; urmat 
de I. Urs (Bușteni) șl L. Stolev 
(Bulgaria). Pe traseu; Dudu a 
mers blne( mal ales In porțiunile 
de cobortre care, din cauza zăpe
zii rapide, au cerut multă tnde- 
mtnare. Nu toți au corespuns; 
Insă, la acest capitol. Prima .vic
timă” a fost Stolev care, la un 
viraj, șl-a rupt unul din schiuri. 
Noroc că In apropiere se afla, ca 
spectator, N. Funieru, care l-a 
cedat șl schiul șl bocancul; ast
fel că tnttrzierea sportivului bul
gar a fost foarte mică. In ultima 
parte a primilor 5 km, Urs a 
mers foarte tare și a schimbat 
cu numai 7—8 m In urma lui 
Dudu care ptnă atunci condusese 
copios. In schimbul al doilea, re
prezentantul Brașovului, V. Nan. a 
mers constant bine și a predat 
ștafeta cu un avans substanțial 
lui Gh. Girniță care, la rîndul 
lui, a făcut o cursă excelentă, 
ciștigind detașat.

Rezultate : 1. Brașov (Pudu
22:53. Nan 22:57, Girniță 22:00) 
lh 07:20: 2. Sinaia (Mustață 23:45. 
Voicu 22:38, Papuc 22:32) lh 08:55: 
3. Bulgaria (Stoiev 25:24. Dimitrov 
22:46. Leapov 22:59) lh 11:09; 4. 
Bușteni I 1 h 15:27.

La sfirșltul probei oficiale, ele
vii centrului de inițiere din 
Azuga (instructor Elena Tom) au 
prezentat o cursă demonstrativă 
de ștafetă.

•dițiej — eu relatări de la 
desfășurarea probelor de înăl
țime băieți și 50 m fete. La 
înălțime, .olimpicul* Csaba 
Dosa a confirmat așteptările, 
realizind un nou record de
juniori cq o performanță de 
2,07 m (In același timp, la 
New York, campionul olim
pic Fosbury nu putea trece 
2,08 m I). C. Dosa a ratat 
apoi de puțin la 2,10 m, 
avind insă o încercare ,ca ți 
reușită*. Finala sprinterelor 
la 50 m a revenit clar ploieș- 
tensej Veronica Anghel, ur
mată surprinzător de record
mana de junioare la 400 m, 
Mariana Filip, care pe orice 
distanță de la 50 la 800 m 
nu se simte bine decît prin
tre.. primele clasate I

Duminică, chiar din prima 
serie, s-a înregistrat o per
formanță bună : fiind crono
metrară în 7,8 s. Elena Mirza 
a egalat recordul național în 
proba de #0 mg (cu 8,50 m 
între garduri) atit de junioa
re. cît ți de senioare. în fi
nală. ea avea să se claseze 
din nou în frunte, de data 
aceasta cu 7,6 s — nou re
cord. Cu același timp, deci 
corecordmane, pe locurile 2 
ți 3 au sosit Iulia Crișan și 
pentatlonista „olimpică" Cor
nelia Popescu.

O figură aproape identică 
cu cea a Elenei Mirza a fă
cut-o Imre Biro din Tg. Mu
reș în cursa de 50 mg 
rezervată băieților: după ce 
în prima serie a egalat re
cordul republican de juniori 
care îi aparținea de anul tre
cut (7,2 s). el a cîștigat fi
nala cu 7,1 s, îmbunătățin- 
du-și cifra cu încă o zecime.

La greutate a cîștigat. nor
mal. Gheorghe Suha din Bra-

Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 6— 
166,3 p; 3. Mirela Goleanu 
(Din.) 9—151,5 p; 4. Sorina 
Sfetcu (Din.) 12—149,4 p (6 
concurente).

La sfîrșjtql săptămînii vii
toare vor intra în competiție 
și patinatorii de la categoriile 
de juniori și seniori.

Rd. V.

P.S. Am primit la redacție 
o scrisoare în care sîntem 
solicitați a da, la fiecare con
curs, clasamentele măcar 
pînă la locul 3 I Concursul de 
fată a meritat, însă, ceva mai 
mult...

In a doua intilnire 

Joc frumos, victorie 
clară a tinerilor noștri 

hocheiști: 6-1
I

cu echipa Bulgariei
POIANA BRAȘOV, 2 (prin 

telefon, de la trimisul nostru). 
Un soare splendid pe cerul al
bastru al Poienei a transfor
mat astăzi această stațiune în- 
tr-o bijuterie montană, care a 
atras, ca un magnet, mii de 
oameni. Din fericire, numero
șii turiști care au întîrziat 
coborîrea lor spre case, po
posind pe marginea patinoaru
lui artificial, n-au avut ce re
greta. Pentru că meciul revan
șă dintre selecționatele de ti
neret ale României și Bulga
riei a fost mult mai frumos ca 
cel de simbătă, oferindu-ne 
plăcerea de a vedea pe jucă
torii români cu excepția 
primei reprize, mal aproape de 
valcsarea lor. Ei au înscris V 
goluri și au cîștigat cu 6—1 
(1—0, 3—0, 2—1), punctul de 
onoare al oaspeților fiind ope
ra unui jucător român, care 
dorind să stopeze un puc, 1-# 
scăpat în poarta iui Iordan.

Așadar, victorie mai clară ca 
în prima intilnire, și aceasta 
ca o consecință, în primul rînd, 
a faptului că tinerii hocheiști 
români s-au apărat mai bine, 
cu mai multă forță și promp
titudine, atacînd decis și me
reu pe direcția porții. Deși in 
prima repriză tinerii noștri au 
comis greșeli după greșeli, în 
următoarele două, echipa Ro
mâniei s-a impus prin mai 
multă ambiție, nelăsînd oaspe
ților nici o speranță.

Îmbucurător este, de aseme- ' 
nea, faptul că de la jumătatea 
reprizei secunde antrenorii Z. 
Cszaka și N. Zografi au trimis 
pe gheață, chiar în cadrul primei 
linii de atac, două tinere spe
ranțe: Bondaș și Kemeneș, prj- 
mul realizind și un gol de toată 
frumusețea. Celelalte puni te 
au fost înscrise de Doboș (2), 
Bucur, Oswath, L. Petrescu, și 
lancov, care a fost creditat ca 
fiind ultimul jucător bulgar 
care a atins -pucul înainte ca 
acesta să Intre în poarta lui 
Iordan. Meciul a fost arbitrat 
corect de M. Voinov (Bulgaria) 
și C. Sgtncă (România).

Călin ANTONESCU

șov, iar la lungime am ur
mărit o dispută aprigă pentru 
victorie, trei juniori reușind 
și depășească 7 metri.

Concursul s-a încheiat cu 
o surpriză de proporții : la 
înălțime fete, maestra sportu
lui Cornelia Popescu a fost 
întrecută de gălățeanpa Mar
ghiolita Matei I Ambele atle
te au trecut 1,65 m. dar Ma
tei a reușit din prima încer
care. pe cînd Corneliei Po
pescu i-au fost necesare două. 
Pe podiumul de premiere, 
treapta a treia a fost ocu
pată de Elvira Crețu, care 
și-a întrecut recordul repu
blican de junioare mici 
(1,57 m). realizind 1,62 m.

Pentru a completa lista sa
tisfacțiilor oferite de sări
torii și săritoarele în înăl
țime. trebuie să arătăm că 
în cadrul unu; antrenament 
controlat care a avut loc du
pă concurs. Virginia Bonei a 
trecut înălțimea de 1,748 m 
(măsurat exact), iar Șerban 
Ioan a realizat 2,122 m — re
zultat superior cu doi mili
metri recordului național în 
aer liber !

Ad. IONESCU

Rezultate tehnice: BĂIEȚI— 
50 mg : I. Biro (Lie. 2 Țg. 
Mureș) 7,1 — rec. juniori, E. 
Sebestien (Lie. 2 Tg. Mureș)
7,2. S. Patai (Lie. 2 Brașov)
7.2. FI. Grigore (Constr. Buc.)
7.3, L. Torok (Lie. 2 Tg. Mu
reș) 7,4, N. Marinescu (S.S.A. 
Buc.) 7,4 ; înălțime ! C. Dosa 
fLic. 2 Tg. Mure) 2,07 — rec. 
juniori, C. Scafeș (Ș.S.A. 
Buc.) 1,95, M. Negomireanu 
(Șc. sp. Arad) 1,95, M. Chira 
(Petr. Ploiești) 1.92, M Preda 
(Petr. Ploiești) 1,89, R. Jurma 
(Prog. Buc.) 1.85 ; lungime: 
V. Georgian (Lie. 35 Buc.) 
7,17, V. Bureș (Lie. 2 Brașov) 
7,11, VI. Toma (C.S.Ș. Buc.) 
7.07, L. Eftimie (Met. Buc.) 
6.94, FI. Sișu (Șc. sp. Craio
va) 6.92. G. Oană ( Petr. 
Ploiești) 6.87 : greutate : Gh. 
Suha (Șc. sp. Brașov) 13,62. 
M. Belțig (Lie. 35 Hue) 
13,13. P. Glâveanu (Ș.S.A. 
Buc.) 13.11. Vi. Hodos (Ș.S.A. 
Buc.) 12.99. P Helăzău (Jiul 
Petroșeni) 1260. Gh. Dum
bravă ( Prog. Buc.) 12.41 ; 
FETE — 50 m: V. Anghel 
(Șc. sp Ploiești) 6,7, M. Fi
lip (Șc. sp. Roman) 6,8, M. 
Tătar (Viit. Buc.) 6,8. Ad. 
Teodoru (C.S.Ș. Buc.) 6,9, E. 
Mîrza (Ș.S.A. Buc.) 7,0, L. 
Ratz (Ș.S.A. Buc.) 7,1 ; 50 mg :
E. Mîrza 7,6 — rec. junioare 
și senioare, I. Crișan (Șc. sp. 
Cluj) 7,6. C. Popescu (Lie. 
35 Buc.) 7,6, N. Manea (Ș.S.A. 
Buc.) 7,8, G. Covaci (Inc. 4 
Timișoara) 7,9, D. Ghiță (Se. 
sp. Craiova) 8,0 ; înălțime : M. 
Matei (Dunărea Galați) 1.65, 
C. Popescu 1,65, E. Crețu 
(Ș.S.A. Buc.) 1,62 — rec. ju
nioare mici, D. Prăzaru (Șc. 
sp. Craiova) 1,59, I. Bokor 
(Șc. sp. Cluj) 1,55, Z. Mol
dovan (Lie. 2 Tg. Mureș) 1,55, 
E. Mîrza 1,55.
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Unele aspecte ale pregătirii de iarnă 
a echipelor noastre

Silrșitul iernii...

ConttaMitnd un proqse deliu de 
Instruire sportivi, Începui eu ani 
In urm», toarte multe echipe de 
fotbal au petrecut o bună parte 
din timpul afectat perioadei pre
gătitoare In stațiunile de munte. 
Pregătirile efectuate de unele for
mații divizionare au fost urmărite 
de o serie de specialiști, printre 
care profesorul Victor Cojocaru, 
consilier al C.N.E.F.S., șl prof. 
Dinei Sehlleru, antrenor federal.

La înapoierea acestora în Capi
tală, le-am solicitat următorul 
interviu :

— Sînt utile antrenamentele e- 
tectuate în această perioadă la 
munte 7 Prin ce anume 7

— Pregătirea In condiții clima
tice de iarnă este utilă oricăror 
sportivi, inclusiv celor care Iși 
desfășoară activitatea specifică 
numaj in săli sau în localități de 
deal șl șes.

Exercițiile fizice executat» In 
teren variat (ureuș-cobortș-pă- 
dure-coastă de munte) în aer li
ber șl In bătaia vîntulul rece pro
voacă o cheltuire mare de ener
gie, sollcltînd Intens toate tune 
țlile și calitățile fizice, nervoase, 
psihice șl intelectuale. Energia 
consumată este recuperată siste
matic prin mijloacele șl meto
dele regimului de viață sportivă. 
Prin acest circuit al energiei chel
tuite șl recuperate, prin metode 
șl mijloace dozata și gradate ști
ințific, se ridică treptat capacita
tea de efori general, specific sau 
Individualizat, pină la niveluri cu 
mult superioare celui de la care

Imediat, după un circuit efectuat lingă pădurea de brazi, 
antrenorul N. Proca (Steagul roșu) controlează pulsul 

elevului său

RADU NUNWEILLER
IN CONVALESCENȚĂ..;
Doi fotbaliști cunoscuți, 

Nunweiller III și Cornel Po
pa, au putut fi văzuți dumi
nică printre cei ce intrau pe 
poarta spitalului „Babeș", 
pentru a-i vizita și încuraja 
pe bolnavii aflați aici. Ei a- 
veani de îmbărbătat pe Radu 
Nunweiller, care a fost ope
rat recent de apendicită. Cu
vintele lui Popa i-au mers la 
inimă convalescentului: „Și eu 
am fost operat de apendicită. 
Iar după ÎS zile jucam în 
campionat!“

ANTICIPĂRI LA 0 PLENARA
Ideile »-au cristalizat în 

cursul unei discuții Intre pre
ședintele clubului, Nicolae Pan- 
tilie, și Gh, Urich, președintele 
secției de fotbal. Se pregătea 
plenara clubului ploieștean șl, 
în referatul ce se întocmea, 
fotbalului îl fusese rezervat un 
spațiu însemnat. In esență, la 
acest capitol referatul ae ocu
pa, în principal, de problema 
RESPONSABILITĂȚII. Respon
sabilitatea conducerii secției și 
a antrenorilor, a fotbaliștilor 
față de culorile clubului. Erau 
prevăzute, de asemenea, propu
neri menite să contribuie la o 
mai bună activitate organizato
rică a secției de fotbal, mă
suri practice de întărire a dis
ciplinei, pentru îndepărtarea 
comodității unor tehnicieni și 
pentru o mai judicioasă 
folosire a timpului afectat an
trenamentelor. Analizarea, pe 
larg, a fotbalului în plenară 
este determinată de evoluția în 
general modestă a Petrolului, în 
turul campionatului. Președin
tele clubului — după cum reie
șea din discuția amintită — aș
teaptă ca plenara, printr-un 
real schimb de opinii, să indice 
secției de fotbal coordonatele 
activității viitoare, s-o dinami
zeze. Se intenționează, așadar, 
crearea unui climat propice 
schimbului de păreri deschis, cu 
convingerea că punctele de ve
dere critice, ca și propunerile, 
vor fi de un real folos fotbaliș
tilor.

Dar, așa cum am spus, darea 
de seamă era abia în pregătire 
și fiecare cuvînt la adresa fot
balului era bine cîntărit. De 
aici și discuția dintre cei doi 
președinți (de club și de sec
ție) care, deși au unele puncte 
de vedere deosebite, manifes
tă. atlt unul cît și altul, o deo
sebită atenție pentru treburile 
fotbalistice, nu întotdeauna adu
cătoare de satisfacții. Ne-am 
dat seama din cuvîntul amin- 
durora de aceeași dragoste pen
tru Petrolul, în rîndurile căruia 
cei doi activează de peste un 
deceniu.

Neputînd aborda întregul 
complex al problemelor care ur
mează a fi dezbătute în aduna
rea generală, ne oprim asupra 
uneia (controversată între cei 
doi președinți) care — după pă
rerea noastră — va da multă 
bătaie de cap participanților în 
adoptarea celei mai eficiente 
măsuri.

Conducerea clubului Petrolul 
Intenționează să supună plena
rei numirea unui vicepreședinte 
salariat, care să se ocupa în 

se pornește. Crește in mod con
siderabil eniergia fizică șl ner
voasă, care devine un adevărat 
depozit de forță șl rezistență pen
tru activitatea de antrenament șl 
competiție din restul anului

— Ce mijloace s-au folosit in 
acest scop 7 Ce observații aveți 
de făcut la acest Important ca
pitol 7

— Colecția de mijloace a deve
nit suficient de bogată. 'Trebuie 
să facem constatarea, insă, că 
numai unei» echipe au efectuat o 
gamă variată de exerciții. Am 
întîlnlt, astfel, adesea, echipe 
care se rezumă la folosirea unul 
număr mic de mijloace de antre
nament. Unele nu execută declt 
simple «încălziri- stereotlpe, în
soțite de alergări p« alei și dru
muri bătute, evitlnd dificultățile 
șl posibilitățile numeroase șl va
riate pe care le oferă variațiile 
de teren, pădurea, zăpada adlncă. 
Trebuie să remarcăm interesul 
pe care l-au arătat unele forma
ții față de multilateralitatea mij
loacelor (Bapld), mijloacele spe
cifice (Jiul Petroșe-1), exerci
țiile de forță executate în dife
rite elrculte (Tarul. Steaua. Stea
gul roșu), lndtvldaallzaje^ eeore- 
tle șl practic, eu angrenarea con
știentă a sportiv*.ioc (Rapid).

Pentru dobîndirea pregătirii fi
zice generala șl specifice, iar ta 
uneia cazuri șl pentru pregătirea 
tehnică; tactică și psihică, ea și 

pentru îndeplinirea unor sarcini 
ale pregătirii Individualizate, au 
fost folosite mijloace dintre cele 
mal variate : exerciții de învio
rare. executate In colectiv sau In
dividual, exerciții pentru diferite 
regiuni musculare, exerciții va
riate de mers, alergare, sărituri, 
aruncări, cros, ștafete, Jocuri di
namice, schi, gimnastică la sol șl 
acrobatică, cu mingi medicinale, 
cu haltere, saci de nisip, exten- 
soare, exerciții la diferite aparate 
(acestea, firește, în sală), exerci
ții pentru calități fizice șl pentru 
rezolvarea unor sarcini tehnlco- 
tactice, Jocuri, sporturi compli
mentare, excursii (A.S.A. Tg.-Mu- 
reș, steagul roșu, Crlșul, Farul).

— Ați consultat, desigur, și do
cumentele de planificare...

— tntr-adevăr. Am consultat 
multe asemenea documente, țnti- 
țlșînd toate concepția antrenori
lor față de pregătirea de lamă. 
Unii manifestă o nobilă pasiune 
șl conștiinciozitate, făclnd vizibile

exclusivitate de probelmele fot
balului, la toate nivelele. Cum 
s-a ajuns la această propunere, 
de ce este nevoie de un vicepre
ședinte dedicat fotbalului 7 — 
ne explică președintele clubu
lui N. PANTILIE: .Una din 
cauzele pentru care secția de 
fotbal nu s a juni la nivelul ce
rințelor cred cd ține și i» struc
tura clubului nostru, care se 
ocupă, în ansamblu, de ÎS ra
muri sportive. Numirea unui 
vicepreședinte care sd se ocupe 
numai de fotbal, adică a unui 

• Pentru sau contra 

cu

unui vicepreședinte

problemele fotbalului la Petrolul ?

om care face parte direct din 
conducerea clubului ar ușura și 
operativiza rezolvarea multor 
chestiuni la nivelul conducerii 
clubului. Intenționăm, astfel, ca 
întreaga activitate de viitor a 
secției de fotbal să se desfășoare 
pe baza unui regulament inte
rior cu prevederi concrete, cu 
drepturi, îndatoriri și răspun
deri precise atît ale antrenori
lor, cît ale jucătorilor. A- 
ceasta va da posibilitatea creării 
unor raporturi imediate între 
secție și conducerea clubului, a 
■unor legături directe cu fede
rația de specialitate și celelalte 
cluburi și asociații pe principi
ile cele mai sănătoase. Urmă
rim prin aceasta crearea unui 
climat de lucru mai bun, chiar 
preferențial pentru fotbal, față 
de celelalte ramuri sportive. 
Conducerea clubului va putea 
să se ocupe astfel mai îndea
proape de spiritul de disciplină 
în rîndurile echipei, să întă
rească responsabilitatea jucăto
rului fa(ă de munca ce o de
pune, de randamentul și întrea
ga lui conduită. Sperăm în acest 
fel să instaurăm o exigență 
sporită la antrenori, înlăturînd, 
totodată, orice menajamente, 
oricare ar fi valoarea fotbalis
tului atunci cind este vorba de 
folosirea timpului pentru ridi
carea măiestriei sportive".

Sînt, desigur, firești aceste 
imperative impuse și de actua
litatea existentă la Petrolul. Ce 
am mai putea ad; uga noi ? Doar 
că o asemenea muncă ar trebui 
încredințată (dacă soluția va fi 
acceptată de adunarea generală 
a clubului), unui om foarte 
competent, cinstit și pasionat, 
care să iubească și să cunoască 
fotbalul, să aibă o poziția și o 

în documentele lor idei dare. 
Judicioase, în ceea ce privește 
antrenamentul de lamă. In afară 
da planurile oficiale, formal obli
gatorii, o parte dintre antrenori 
elaborează șl documente ajută
toare, care exprimă eu precizie 
intențiile lor (Rapid).

— Ce ne puteți spune despre 
gradul de participare a fotbaliști
lor în această activitate dificilă 7

— Răspunsurile antrenorilor ca 
șl constatările noastre dovedesc 
că în această perioadă de debut 
în munca de antrenament marea 
majoritate a fotbaliștilor parti
cipă cu plăcere și conștiinciozi
tate. O explicație cu caracter ge
neral ar fi aceea că ei au rezerve 
de energie nervoasă și organică, 
acumulate în perioada de odihnă. 
Există șl Indicii In sensul că a 
crescut atlt nivelul înțelegerii 
față de necesitatea pregătirii de 
lamă, cit și gradul de conșttln- 
ciozttăvs față de pregătire. Putem 
aprecia deci că în acord cu acti
vitatea desfășurată cu puțini ani 
în urmă, pregătirea de lamă este 
acum recunoscută șl apucată eu 
convingere da către majoritatea 
echipelor «fin diferite ramuri de 
sport.

— Care stnt constatările dv. do 
ansamblu cu privire la pregătirea 
tndivtdniltrată 7

— Deal începe să fie acceptată 
șt aplicată pe tel pe colo. mal 

șt nnele insuficiențe. Și 
anume, se consideră greșit că în 
această perioadă de muncă glo
bală nu ar fi indicat și posibil 
să se facă șl individualizarea. 
Apoi nu se srudiazâ cauzele 
adinei ale unor panicularitări In
dividuale de manifestare a spor
tivilor. Este drept, nu se fac nici 
eforturi pedagogice pentru a co
interesa șl angrena pe sportivi in 
pregătirea Individualizată. Aflati 
Ia acest capitel am vrea să subli
niem faptul (Ignorat la unele 
echipe) că munca de antrena
ment din cursul iernii trebuie să 
fie concepută șl sprijinită în per
manență pe datele controlului 
medleo-sportlv complex, precum 
și pe sondaje de control perio
dice. Numai astfel pot conduce 
antrenorii activitatea în mod gra
dat, dozat, adaptat la particulari
tăți morfo-funcțlonale individuale, 
fără riscurile suprasolicitării no
cive sau a Insuficientei folosiri a 
volumului șl Intensității (exemple 
pozitive : ar. nea — Rapid, dr. 
Dinu — Farul).

Un aspect insuficient realizat 
de antrenorii și sportivii aflați la 
pregătirea de lamă este activita
tea din timpul liber, rămasă în 
afara pregătirii sportive propriu- 
zise. In acele 4—8 ore fără obli
gații de program, sportivii slnt 
lisați să-și facă singuri progra
mul .recreativ”. Negăsind alte 
preocupări mai atractive șl mai 
folositoare, sportivii se complac 
în Jocuri de noroc lntr-o atmos
feră plină de fum șl de Insanitate 
morală. (Metalul — TIrgoviște, 
Portul Constanța).

— Ce vor face echipele după 
această primă perioadă de pregă
tire 7 Cum va fi transformată ca
pacitatea generală de efort do- 
bindită la munte 7

— Volumul global de muncă 
rămine neschimbat, se va modir- 
ftca însă conținutul acestui vo
lum. Apar firește alte sarcini șl 
mijloace de antrenament, flecare 
dintre acestea avlnd un anumit 
volum de muncă. Pentru a-1 a- 
dapta pe Jucători la rezistența 
specifică pentru 90 de minute, 
pregătirea fotbaliștilor va avea 
nevoie șl de cantitate. Dar pen
tru ca Jocul echipelor să fte va
loros, prin forța, viteza și rezis
tența specifică, cu care se exe
cută tehnica șl tactica, va II ne
cesar să se acorde de acuru 
Înainte atenție și intensității spe
cifice, in complexe de exerciții 
tehnlco-Șactlce executate pe in
tervale șl în condiții apropiate de 
Joc.

Interviu realizat ds
G. NICOLAESCU 

conduită socială apreciată. Alt
fel...

Să ascultăm însă și părerea 
președintelui secției de fotbal, 
GH. URICH: „Șl eu consider 
cd pentru îmbunătățirea activi
tății secției este necesar ca ci
neva sd se ocupe mai intens de 
problemei» fotbalului, deoarece 
în secție activează peste 120 de 
fotbaliști. Se știe, de asemenea, 
cd bugetul secției reprezintă 
jumătate din bugetul clubului, 
și cum în momentul de față se 
pune accentul pe autofinanțare, 

activitatea la fotbal (spre deo
sebire de celelalte ramuri spor
tive), trebuie și mai atent ur
mărită sub raportul randamen
tului. Dar chestiunea poate fi 
rezolvată în mai multe moduri. 
Fie prin desemnarea unui vice
președinte din cadrul clubului, 
care sd se ocupe in exclusivitate 
de fotbal, fie prin numirea pre
ședintelui secției de fotbal ca 
vicepreședinte al clubului. A- 
ceastă din urmă soluție va duce 
la crearea unei mai mari auto
rități a activității fotbalistice în 
club, se va recunoaște o situa
ție de fapt. Dar trebuie să se 
știe că nu ducem lipsă de „șefi". 
Avem nevoie stringentă de '„e- 
xecutanți", de aceea găsesc că 
mult mai folositor ar fi un se
cretar salariat care sd ducă la 
îndeplinire cu promptitudine 
hotărîrile și măsurile luate de 
biroul secției. Practica demon
strează că acestea nu pot fi re
zolvate operativ de către acti
vul voluntar și nici printre 
picături de către activul 
salariat al clubului. In e- 
sență, consider că pentru direc
tive și control sîntern destui, dar 
de executarea unor sarcini nu 
se ocupă nici un salariat, în 
afara antrenorilor, care din a- 
ceastă cauză sînt obligați să 
facă lucruri ce nu le intră in 
atribuție. Poate că a venit mo
mentul — și o spun în baza 
unei experiențe de aproape două 
decenii la conducerea acestei 
echipe — să ne gîndim la se
pararea fotbalului de celelalte 
ramuri sportive, creîndu-se un 
club care să se ocupe în exclu
sivitate de fotbal. La Ploiești 
există condiții pentru realiza
rea acestui deziderat..."

Iată, deci, din start, cum

Nist-arescu a trecut prin dribling de în:-toga apărare 
brăileană și tprintează nestingherit spre.- goi

Foto i V. BAGEAC

Din ce în ce mai multe amicale
DINAMO BUCUREȘTI 

ȘI-A VERIFICAT POTENȚIALUL 
FIZIC

Pe un teren curățat de 
zăpadă, dar, bineînțeles, de
clasat, Dinamo București a 
susținut ieri dimineață un 
meci de verificare, avînd ca 
partener, timp de 100 de mi
nute (două reprize a 50 de 
minute, cu o pauză de 5 mi
nute Intre ele) pe divizionara 
B, Electronica Obor. Departe 
de a fi un elev docil, care 
să stea în „banca lui*. Elec
tronica, ambiționată de pre
zența în rîndurile adverse a 
atîtor internaționali, a jucat 
cu multă hotărîre. silindu-și 
companionul de joc la un 
efort prelungit, ceea ce. pro
babil, a urmărit și antreno
rul dinamoviștilor. Bazil Ma
rian.

Din acest punct de vede
re, se poate spune că Di
namo București se prezintă 
destul de bine, chiar Și ju
cătorii care au fost utilizați 
tot timpul (Pîrcălab, Dinu, 
Dumitraehe. Boc și Sălceanu) 
nedînd semne de oboseală. în 
actualul stadiu al pregătiri
lor, nici nu se poate vorbi 
de alte aspecte, mai ales că 
viteza și corectitudinea exe
cuțiilor tehnice au fost vizi
bil stînjenite de starea tere-'* 
nul ui.

A fost un bun meci de an
trenament, pe care Dinamo 
l-a cîștigat cu 3—1 (1—0), 
prin punctele înscrise de 
Frățilă, Dinu și Dumitraehe. 
Pentru Electronica a marcat 
Preda. Pornind cu unspre- 
zecele : Datcu — Pîrvu, Boc, 
Dinu, Ionescu. Sălceanu, Stoe- 
nescu, Pîrcălab, Frățilă, Du- 
mitrache și Lucescu, Dinamo 
i-a mai verificat în repriza

DE CLUB
spunem noi, două puncte de 
vedere opuse în privința vice
președintelui cu problemele de 
fotbal la Petrolul. Ce se va ho
tărî ? Va fi el numit și se va 
ocupa de problemele majore, 
ața cum reiese din cuvîntul 
președintelui clubului, sau se 
va pierde în probleme adminis
trative 7 Rămine ca pienara clu
bului să-și spună cuvîntul, să 
analizeze necesitatea creării u- 
nei asemenea funcții, să-ți for
muleze părerea asupra chesti
unii ce va fl pusă In discuție. 
Dacă această controversată pro
blemă îți va găsi, intr-un fel 
sau altul, rezolvarea în plenară, 
rămine de văzut. în ce-i pri
vește, însă, pe cei doi preșe
dinți, în problemele foarte im
portante ca aceea a creșterii ti
nerilor fotbaliști (Petrolul are 
un centru cu 80 de copii și ju
niori), a cultivării talentului 
prin muncă asiduă la tinerii 
promovați In prima garnitură, 
ca și a răspunderii morale a ju
cătorului, ei gîndesc la unison :

N. PANTILIE : „Prima W 
cea mai însemnată obligație a 
jucătorilor noștri este aceea de 
a se pregăti cu asiduitate pen
tru a da randamentul cerut de 
antrenori, pentru a satisface 
publicul din tribune. Ne pare 
rău că fotbaliștii noștri i-au 
respectat atît de puțin pe spec
tatorii ploieșteni in turul cam
pionatului. După meciul cu Jiul, 
pierdut acasă, am avut cîteva 
zile groaznice. Unii simpatizanți 
și-au rupt carnetele de membri 
ai clubului... In alte jocuri, tri
bunele au rămas goale..."

GH. URICH: „Viața de fot
balist e o viață de privațiuni. 
Mă refer îndeosebi la tinerii 
din echipa noastră și, in gene
ral, din fotbal, care se află la 
începutul carierii. Această pe
rioadă cere sacrificii, jucătorii 
au nevoie de forță, de ambiție 
și tărie de caracter. Noi o ase
menea echipă vrem să clădim și 
cred că antrenorii I. Oană și 
C. Cernăianu sînt pe o cale 
bună..."

...Discuția cu cei doi preșe
dinți s-a încheiat tîrziu. La 
Ploiești, în masa simpatizanților 
clubului Petrolul, a iubitorilor 
fotbalului îndeosebi, există con
vingerea că aplicarea planului 
de măsuri ce va fi adoptat de 
plenară se va resfrînge pozitiv 
asupra întregii activități din 
acest an. Și noi manifestăm a- 
ceeași încredere. Există și ca
drul și o bază materială propice 
progresului.

Cristian MANTU 

a doua pe Coman,Popa. Cră- 
ciunescu, Ștefan. Naghi și 
Haidu.

Păstrînd stelele pentru me
ciurile de campionat, să 
menționăm, totuși, arbitrajul 
bun prestat de Marcel Buzea.

Uc B.)

DERBIUL CRAIOVEAN 
A REVENIT STUDENȚILOR 

CU 3—0_

CRAIOVA, 2 (prin telefon). 
Stadionul „Tineretului”. în 
mare măsură acoperit cu ghea
ță. a găzduit derbiul local i 
Universitatea — Electroputere. 
După o primă repriză echili
brată. terminată cu 0—0, e- 
levii lui Coidum și-au im
pus jocul, reușind să înscrie 
trei goluri în interval de 5 
minute: Niță (min. 80), Stă- 
nescu (min. 82) și Bărăitaru 
(min. 85).

Din păcate, starea terenu
lui nu a permis jucătorilor 
decît să arate că au o bună 
condiție fizică !

ȘT. GURGUI 
coresp. principal

POLITEHNICA IAȘI — C.F.R. ‘ 
PAȘCANI 2—î (0—0)

I 
IAȘI, 2 (prin telefon). Der

biul moldovean a oferit spec
tatorilor o întîlnire echilibra
tă, în care feroviarii din 
Pașcani au dat o bună re
plică elevilor lui Justin. în 
cele din urmă, condiția fi
zică superioară a studenților 
și-a spus cuvîntul și aceștia 
au terminat învingători prin 
golurile marcate de Lupu- 
lcscu. Pentru' oaspeți a în
scris Ciupa. Din echipa uni
versitară. la această primă 
evoluție a sezonului, trebuie 
remarcați pentru pofta de 
joc: Stoicescu, Komilă, Ște- 
fănescu, Lupulescu, Incze IV 
și Cuperman.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

A.S.A. TG. MURES — 
INDUSTRIA SIRMEI C. TURZII 

5-1 (4-0)

TG. MUREȘ, 2 (prin tele
fon). In ciuda terenului alu
necos. localnicii au furnizat 
spectatorilor o primă repri
ză de fotbal de calitate. In 
care metal urgiștii din C. Tur- 
zii au fost net depășiți. în 
acest interval, aliniind un 
cvartet ofensiv întinerit — 
Lucaci, Caniaro. Mureșan, 
Hajnal — mureșenii au în
scris 4 goluri, prin Mureșan 
(2) și Lucaci (J). La reluare, 
terenul alunecos și-a pus am
prenta asupra jocului, care 
a devenit mai lent Ultimele 
goluri ale partidei au fost 
marcate de Mureșan și res
pectiv Demeter — din 11 
metri. >

I. PAUȘ 
coresp. principal

RAPIDUL CU MAZURACHîS 
IN ATAC._

Primul cuplaj fotbalistic 
al anului a avut loc ieri di
mineața în „potcoava* de la 
Giulești. gazdele, respectiv 
echipa de tineret-rezerve și

AUTOMOBILIST! !
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

LI.U .

CICLOP
BUCUREȘTI BouiMAGHERUSfi

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 asis.ență tehnică

I C L O Telefon: 11.91.71

Pentru că fotbaliștii au 
cobortt de la munte.

Pentru că zalele de gheață 
ale alergătorului de bronz din 
parcul Dinamo s-au topit, de
venind aburi.

Pentru că ieri, 2 februarie, 
a fost ziua Intîmpinării fotba
lului.

Pentru că „Magazinul du
minical" al Televiziunii nu-și 
poate ascunde, prin spleen, 
dorul de gazon.

Pentru că tot ieri, tntr-o a- 
genție Pronosport de pe Ște
fan cel Mare, a avut loc de
tronarea triumvirilor Sorma- 
nl-Rivera-Bonisegna și înscău
narea lui Mazurakis, cel mai 
disputat fotbalist al zilei de 
2 februarie 1959. Dovada ? A- 
cest fragment dintr-o intermi
nabilă dispută... feroviară:

— Ce zici de Mazurakis ?
— Să-l stăpînim sănătoși, 

dar mi-e teamă.
— De ce?
— Pentru cd am memorie. 

Acum 15—16 ani Rapid a mai 
încercat o dată să se întăreas
că aduci nd oameni cu foi de 
drum. Ți-aduci aminte ? Sza- 
loclci, Vtlland, Stroia, Avasi- 
liehioaie, Peren e-zi, Busch, 
Nieșa.

— Nu văd, totuși, de ce a 
rău să promovezi ?._

— De acord. Dar nu la ju
mătatea campionatului. Nu 
vricep de ce Marin Bărbu- 
lescu are dreptul sd ia, iar 

divizionara A. primind repli
ca formațiilor Ș N. Oltenița 
și Progresul. Brăila. Iată re
zultatele ! Rapid (tineret-re
zerve) — Ș. N. Oltenița 2—1 
(0—1) și Rapid — Progresul 
Brăila 4—2 (2—0).

în ansamblu, meciul „ve
detă* a constituit un specta
col fotbalistic agreabil, Ra
pidul dovenid o bună pregă
tire fizică și avînd în Mazu- 
rachis ufi centru atacant cu 
deosebite calități. într-o vă
dită revenire de formă se află 
și mijlocașul bucureștean 
Jamaischi, care a muncit 
foarte mult, acoperind o zo
nă considerabilă de teren. 
Cele 6 goluri ale partidei 
au fost înscrise de Năstu- 
rescu (2), Mazurachis și Ște
fan pentru bucureșteni, res
pectiv Stoicescu și Plugaru. 
GH. SANDU și A. PĂPĂDIE 

coresp.

Loto-Pronosport

La primul concurs special Pronoexpres al anului, maestra emerită a 
sportului Aurelia Sz6ke a cițtlgat un autoturism „Dacia 1100“. In clișeu: 
soții SzOKe, tn vizită la centrala Administrației de Stat Loto-Pronosport.

AZI BI MIINE ULTIMELB 
ZILE LA CONCURSUL PRO- 
NOEXPRES DIN 5 FEBRUARIE 

• 1969

La 5 februarie 1965 va avea 
loc cel de al doilea concurs spe
cial Pronoexpres al anului după 
noua formulă tehnică „5 din 
45“.

Se atribuie : premii obișnuite 
în bani, premiile suplimentare 
gratuite, în autoturisme și nu
merar, premii speciale în auto
turisme și numerar, 50 excursii 
la Istanbul prin O.N.T. Carpați 
(circa 10 zile).

Se efectuează 9 extrageri = 
50 numere.

Se atribuie următoarele pre
mii :

Autoturisme în număr neli
mitat : „Volga", „Dacia 1100”, 
„Moskvici 408“ cu 4 faruri și-ra
dio ; 20 autoturisme prin trage
re la sorți (I „Volga”, 2 „Da
cia 1100”, 6 „Moskvici 408" cu 
4 faruri și radio, 6 „Skoda 1000 
MB", 5 „Trabant 601“, precum 
și numeroase premii în bani.

Azi și mîine sînt ultimele zile 
cind mai puteți să vă procurați 
bilete. Rețineți ! Biletele cu ÎS 

doctorului Rădulescu-Jum'ate 
i se rezervă ■ doar plăcerea 
filozofică de a fi generos.

— L-a dat și pe Petrescu, 
Crișului.

— O fi crezînd în fericirea 
de apoi.

— Poate.
— In orice caz, promovările 

estea la mijloc de campionat 
sînt de o „eficacitate" extra
ordinară.

— Nu-nțeleg.
— Unu : reușesc sd dea 

peste cap munca unui antre
nor. Doi: influențează retro
gradarea în A și promovarea 
din B. Trei: mă fac să cred 
că Rapid nu mai vrea sd fie 
el însuși, deși vorbește mereu 
de Niță, de Adam, de Stelian 
și de toți ceilalți.

— Ești rău. Tocmai pe o zi 
cu soare, ca asta. Spune mai 
bine ce facem la Atena ?

— Am o propunere formi
dabili.

— ? I
— După etapa a treia, în

tr-o miercuri, aș organiza pe 
„23* un meci de vreo 60 000 
de oameni.

— Ce meci ?
— „Cei de la Londra* cu 

Restul țdrii, plus cej de peste 
mare.

— Care Restul ?
— Fii atent. Coman — Lu- 

pescu, Nunweiller III, Dan 
(D. Nicolae), Mocanu — Gher- 
gheli, Dobrin — Pîrcălab 
(Năstttrescu), Ion Ionescu, 
Voinea, Uifăleanu.

— Bine, dar Ion Ionescu.„
— Silentio 1 Grecii țin min

te golul cu foarfecă de la A- 
tena. Iți amintești ? O minge 
de ta Ghergheli... diagonală... 
centrare... gol!

Și am coborît din tramvai. 
Mirosea, intr-adevăr, a pri

măvară.
loan CHIRILA

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
VA EEECEUA UN TURNEU 

ÎN R.D.G.
S-a stabilit în termeni defi

nitivi turneul pe care Univer
sitatea Craiova fl va susține 
peste hotare, înainte de relu
area campionatului. F.ste vor
ba de un turneu în H-P. Ger
mană, între 15 și 22 februa
rie, interval în care studenții 
craioveni urmează să susțină 
două partide de verificare, la 
Berlin și Leipzig.

lei varianta vă asigură partici
parea la toate extragerile. Se 
participă șl pe bilete 50 la sută.

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE 

EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT
NR. 5 ETAPA DIN 2

FEBRUARIE 1969

I. Fiorentina—Roma X
II. Internazionale—

Lanerossi l
III. Juventus—

Atal anta 1
IV. Palermo—Cagliari
V. Pisa—Torina

VI. Sampdoria—Milan 
VIL Varese—Bologna

VIII. Verona—Napoli
IX. Brescia—Genoa
X. Catania—Bari

XI. Lazio—Monza
XII. Perugia—Mantova

XIII. Reggina—Ternana 1

FOND DE PREMII: 351.219 
lei.



tualitatea
«iHiiiniiînniiiinînniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiuiiuiiiiniiniiiiiininiiiiiiiuiiiuitiiiiiiitiiiiiiînnnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiininiitiniiiiiiin

După două manșe, la „europenele" de tineret la bob

La individuale: România-R.F.G
3-1, in bilateralul de scrimă

BONN, 2 (prin telefon), 
„încălzirea" de sîmbătă, din 
meciul pe echipe, a servit 
foarte bine duminică scrime- 
rilor români în întrecerea in
dividuală cu trăgătorii vest- 
ge emani. Dovada cea mai 
convingătoare: dominare netă 
la trei arme și prezența 
pe locuri fruntașe în finală 
tn cea de a patra armă.

Succesul cel mai net l-a 
realizat campionul olimpic de 
floretă, Ionel Drîmbă. In fi
nală, el a realizat 6 victorii, 
cu care și-a asigurat locul I. 
Foarte bine a mers și Ștefan 
Ardeleanu, care a „adunat" 5 
victorii, ocupînd locul II. 
Haukler a încheiat turneul pe 
locul IV cu 4 victorii, după 
Wolfgarten, de care îl des
parte doar o tușe. Resimțin- 
du-se după efortul din meciul 
pe echipe, Falb n-a putut 
intra în primii opt.

Olga Szabo a cîștigat flo
reta feminină, cu 5 victorii. 
A urmat-o Ecaterina lencic 
cu 4 victorii și Suzana Arde
leanu, activă și Ia individua
le, tot cu 4 victorii, dar cu 
o tușe primită în plus față 
de lencic. Ana Ene a ocupat 
locul IV cu 3 victorii, iar 
Marina Stanca s-a clasat pe 
locul 6 cu o victorie.

După o desfășurare de-a 
dreptul dramatică, proba de 
spadă a revenit tot unui tră
gător român, Anton Pongraț, 
la capătul unui baraj foarte 
spectaculos cu Muck (5—3) și 
Renten (5—2). Nicolae Mari
nescu a ocupat locul 5 cu 3 
victorii, iar Iosif Sepeșiu lo
cul 7 cu 2 victorii.

In fine, proba de sabie, la 
care n-a participat Vintilă, a 
revenit unui trăgător al țării 
gazdă, Wiescheidt, cu 6 vic
torii, dar pe locurile urmă
toare s-au clasat doi repre
zentanți al țării noastre, Bă- 
descu cu 5 victorii și Nilcă 
cu 4 victorii Irimiciuc a ocu
pat locul 5 (4 v 11 tp. — 29 
td.) iar Dan Popescu locul 7. 
Bilanț general la individua
le i 3—1 pentru România.

onaia
---- --- —

ALEXANDRA NICOLAU ÎNVINGĂTOARE LA BEVERWIJK
V. Ciociltea

HAGA, 2 (Agerpres). — 
Turneul feminin de șah de la 
Beverwijk s-a încheiat cu vic
toria reprezentantei Româ
niei, Alexandra Nicolau, oare 
a dispus tn ultima rundă de

„Monopol" austriac în slalom-special 
la Arlberg — Kandahar

(masculin)

locul 4-5, in turneul secund

VIENA, 2. — Tradiționalul 
concurs de schi .Arlberg- 
Kandahar" de la St. Anton

* luat *firșit 
slalom special 
care achlorii austrieci au mo
nopolizat primele locuri. 
Victoria a revenit Iul Alfred 
Matt In timpul de 115,94 a, 
fiind urmat d« compatrioții 
săi t 3. Reinhard Tritscher eu 
117,01 ; 3. Herbert Huber cu 
117,13 și 4. Karl Schranz eu 
117,91.

Spre surprinderea generală, 
cel de-al 8-le* loo a fost 
ocupat de un «chior spaniol. 
Aurelio Garda, tn 119,23 a

cu proba de 
(masculin) tn

Schtorul austriae Alfred 
Matt atacînd una din 
porțile probei de slalom 
special din cadrul con
cursului internațional 
„Arlberg-Kandahar*, pro
bă tn care a terminat în

vingător.
Telefoto i A. P.-AGERPRES

Lasma Kauniste
campioană mondială

Pirtia de bob la patinaj viteză
de la Lake Placid

impracticabila !
LAKE PLACID, 2 (Ager

pres). — Campionatele de bob 
ale S.U.A. programate sîmbătă 
și duminică la Lake Placid 
nu s-au putut desfășura, fiind 
aminate din cauza vremii căl
duroase, care a influențat 
starea pîrtiei. Tot pe această 
pîrtie sînt programate tn zi
lele de 8 și 9 februarie între
cerile pentru trofeul „Dia
mond0. iar între 15 și 23 fe
bruarie, dacă timpul va per
mite, vor 
pionatele 
chipajele 
persoane.

avea loc aici cam- 
mondiale pentru e- 
de două și patru

PARIS, t — Campionatele mon
diale feminine de patinaj-vitezâ, 
desfășurate la Grenoble, au luat 
sfirșlt cu victoria sportivei so
vietice Lasma Kauniste. Ea a to
talizat 189,567 puncte, fiind ur
mat* de olandeza Christine Kai
ser cu 190,483 p și de compa
trioata acesteia Ann Scbut 
190,534 p.

De reținut e* primele trei 
sate la muitlatlon au cucerit 
o probi. Astfel C. Kaiser a 
minat învingătoare la 1 500 metri 
eu timpul de 1:11,1. Au urmat-o 
in clasamentul probei: Ludmila 
Titova (XJ.R.S.S.) cu 1:13.4 șl 
Kauniste șl Mohanceva (ambele 
U.R.S.S.) cu același timp de 1:13,7. 
Pe 1 000 m a tnvina L. Kauniste 
În 1:31,1 urmat* Hind de Elly van 
den Brom cu 1:31,1 șl L. Titova 
cu 1:32,1. în fine, pe 1000 m a 
clștigat Ann Schut in 4:52,0 (nou 
record mondial)! fiind urmat* dc 
C. Kaiser In 4:53,1 șl 
Bruckmeyer In 4:50,1.

cu

cla- 
clte 
ter-

Wllila

Echipajul Panaitescu-Pascu pe locul III
CORTINA D'AMPEZZO î 

(prin telefon). Sîmbătă seara, 
pe pirtia de la Ronco, s-a dat 
startul tn primele două manșe 
ale Campionatelor europene de 
bob (tineret). ConGnnind su
perioritatea la plecări dovedi
tă la antrenamente, echipajele 
românești au avut o comportare 
bună in disputa cu valoroșii re
prezentanți ai țării gazdă, ai 
Austriei R.F.G. și Elveției. Ast
fel. echipajul format din Pa- 
naitescu și Pascu a ocupat, 
după prima zi, un meritoriu 
Ioc IU, la numai două sutimi 
de secundă de primul echipaj 
al Austriei (clasa: al doilea), 
dar la o diferență apreciabilă 
de cel italian, care pare să nu 
mal poată ti depășit în ultimele

manșe programate astăseară 
(n.r. aseară) tot în nocturnă.

Performanța din prima zi a 
tinerilor noștri boberl este va
loroasă și datorită faptului că 
ea a fost înregistrată pe o pîr
tie foarte dificilă, măsurînd 
1700 m, cu o diferență de nivel 
de 165 m și 17 viraje destul de 
periculoase. De - altfel, dificul
tățile pe care le prezintă această 
pîrtie au făcut ca echipajul 
nostru cel mai valoros, compus 
din Niculescu și Gurgui, să nu 
poată participa la competiție 
datorită faptului că, la o ten
tativă de record în timpul an
trenamentelor, s-a accidentat 
ușor și medicul nu le-a dat 
voie să se prezinte la start

Celălalt echipaj, Stavarache-

Șandru, s-a clasat pe locul VI 
cu 2:49,12, fără șanse de a ur
ca printre primele trei. Iată 
rezultatele, după două manșe, 
ale primelor trei echipaje, care 
își vor disputa mal mult ca 
sigur medaliile : 1. Italia I (Bru
no Alberti-Dino Menordardi) 
2:45,88 (manșa I 1:22,98, manșa 
a II-a 1:22,88), 2. Austria I (Pe
ter și Hans Thurnbeicler) 2:47,31 
(manșa I 1:23,32, manșa a II-a 
1:23.99), 3. România I (Panaites
cu-Pascu), 2:47,33 (manșa 1 
1:23,32, manșa a II-a 1:24,01).

Pînă la închiderea ediției, ul
timele două mante nu se ter
minaseră. In ziarul de miine, 
vom reveni cu amănunte.

T. RADULESCU

Eventul de argint al lui Panțuru
(Urmare din pag. I)

l^telex- radiO'tBlefoik
Pe stadionul Murrayjield din 
Edinburgh s-a disputat meciul 
de rugby dintre echipele Ță
rii Galilor și Scoției, contînd 
pentru Turneul celor 5 na
țiuni. Au învins rugbyștii ga- 
lezi cu 17—3 (6—0).

din Berchtesgaden. Din cau
za vitezei mari, săniuța con
dusă de Paczka a ieșit de pe 
pîrtie La un viraj și s-a izbi» 
de un copac. Paczka (23 ani), 
era campion al Poloniei pe 
anul 1989.

Al 5-lea cros al capitalelor, 
desfășurat la Tunis, s-a în
cheiat cu victoria atletului 
englez Alan Blinston, care a 
parcurs 8000 m în 23:18,0. Pe 
locul doi s-a clasat campionul 
olimpic Mohammed Gammou- 
di cu timpul de 23:22,4. Pe •- 
ehipe a 
orașului 
Londra, 
Praga.

(Tu prilejul unul concur» des
fășurat la Wolverhampton, at
letul seoțian Ian Stewart a 
stabilit cea mai bună perfor
manță mondială europeană 
de sală tn proba de 2 mile 
cu rezultatul de 8:32,2.

clștigat selecționata 
Tunis, urmată 
Glasgow, Rabat

de 
Și

36-lea campionatCel de-al 
nional de șah s-a încheiat 
Alma-Ata, dar cîștigătorul nu 
va fi cunoscut decît după dis
putarea unui meci de baraj 
între marii maeștri L. Polu- 
gaevski și A. Zalțev, clasați pe 
primul loc la egalitate, cu 
cîte 12Va puncte fiecare, din 
19 posibile. Pe locul trei, cu 
llVs, s-a situat A. Lutikov. 
Fostul campion mondial M. 
Tal, a totalizat 10‘/2 p., cla- 
sîndu-se pe locul 6—10.

li
la

In prima zi a turneului inter
national de tenis de la Rich
mond (Virginia), Arthur Ashe 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pa 
compatriotul său Bobby 
McKinley. Intr-o altă partidă, 
danezul Torben Ulrich a dis
pus cu 6—4, 6—4 de portari- 
canul Charles Pasarell.

In proba de simplu a turneu
lui de tenis (Open) de la 
Auckland (Noua Zeelandă) 
Laver l-a învins cu 6—3, 4—6, 
6—3, 7—5 pe Lejuș, iar Ro
che a clștigat cu 
6—3, 6—2 în fața

6—2, 1—6 
lui Taylor.

din cadrul

Accidentat grav tn timpul 
desfășurării primei manșe a 
campionatului mondial de 
săniuțe, sportivul polone? 
Stanislav Paczha a decedat 
în urma rănilor, la spitalul

Proba de 10 km 
concursului internațional de 
schi fond de la Falun (Sue
dia) a revenit suedezului Tho
mas Magnusson cu. 33:20,0, 
urmat de compatrioții săi C. 
OavidssoD — 33:55,0 și B. 
Holmberg — 34:58,0.

La feminin, (5 km) a învins 
Eva Olsson (Suedia) în 18 02,0.

Tiparul I. P, „informai!*'', «t*. Hrezotano or, 83—2^ București

Gutierrez (Spania) In cla
samentul final: ALEXANDRA 
NICOLAU (România) 87z p 
(7 victorii, 3 remize, o parti

dă pierdută), Vokralova (Ceho
slovacia) 8 p; Timmer (Olan
da), Sokolova (Iugoslavia) și 
Vreeken (Olanda) 7'/z p. etc.

In grupa maeștrilor, primul 
loc a fost împărțit de Kurajița 
(Iugoslavia) și Vesterinen 
(Finlanda) cu 11 p (din 15 posi
bile). Ii urmează : Honfi (Un-

ITALIA: Doar 11 goluri 
In «tapa d* ieri

Etapa a XVI-a — prima 
din retur — nu a adus prea 
multe satisfacții sutelor de 
mii de spectatori care au ur
mărit partidele de duminică. 
Ei au înfruntat ploaia, au ur
mărit meciuri pe terenuri 
desfundate și au văzut foarte 
puține goluri. In 8 meciuri 
s-au înscris numai 11 goluri 
și doar 3 jocuri s-au încheiat 
cu victorii la limită i Verona 
a învins pe Napoli cu 1—0 
prin golul marcat de Madde, 
Intemazionale a întrecut oe 
Lar.erossi cu golul lui Maz
zola șl în fine. Juventus a 
dispus ce A talar, ta tot cu 
1—0. grație golului luî Haller.

Fiorentina a terminat la 
egalitate (0—0) cu Roma, așa 
cum și celelalte partide s-a j 
încheiat cu scor nedecis. Pisa 
— Torino 1—1 (gazdele aj 
egalat în min. 86. datorită 
unui penalti). Sâmpdoria — 
Milan 1—1 (Milan a condus 
prin autogolul lui Vicenzi, 
iar Sabatini a egalat pentru 
Sampdoria), Varese — Bolog
na 1—1 (oaspeții au deschis 
scorul prin Mujesan, iar gaz
dele au egalat prin Tambo- 
lini). Fruntașa clasamentului, 
Cagliari, a jucat la Palermo 
cu echipa locală Scor: 0—0.

Poziția primelor clasate :
28— 9 23 
18—11 24 
15— 5 23 
31—14 20

în clasamentul golgeterilor 
conduce Riva (Cagliari) cu 12 
goluri, urmat de Anastasi (Ju
ventus) cu 9 g. și Bonisegna 
(Cagliari) cu 8 g.

Cesare TRENTINI

1. Cagliari 16 10 5 1
2. Fiorentina 16 9 6 1
3. Milan 16 8 7 1
4. Inter 16 8 4 4

loc continuă
vest-german 

deosebit de 
iubitorilor de

R.L A GERMANIEI: Duelul 
pentru primul
Campionatul 

cunoaște etape 
agitate, atenția
fotbal fiind captată de duelul 
pentru primul loc în clasa
ment. Bayem Munchen n-a 
reușit să depășească perioada 
critică în care a intrat acum 
cîteva săptămîni. așa încît, 
acum o altă echipă din loca
litate, Miinchen-1860, îi a-

10'/i p.; CIOCILTEAgaria)
(România) și Cortlever (Olan
da) 9'/a p. în ultima rs.-.dâ. 
Ciociltea a remiza: cu Bed
nars kt

Turneul marilor maeștri a 
avut de asemenea doi cîștigă- 
tori: -V. Boîrfnnfk ț: E. Ghel- 
ler (UJLSJS.) cu cft 
(din 15). 
(UJLS^) 
ria) 10 p, 
97a p etc.

IO'/j p
Au urmat: Keres 
și Portzsch (Unga- 
Olafsmu (Islanda)

cuperat, incredibil 45 
timl dind speranțe 
eventuală victorie, 
echipajul lui Frigo 
iizat și, în manșa 
realiza: o cobcrfre 
stabilind 1 
1-.1Z21 și 
ria finală 
care cere 
fie și cei 
ai pistei

EZhipajul românesc 
din răsputeri, ceea ce 
frmausetea acestei 
admirabile, a câștigat Ia timpi 
în ziua a doua, dar a trebuit 
să se mulțumească cu locul 
secund în clasament Medali
ile acestoa de argint, obținute 
la o diferență de numai 82 
de sutimi față de învingători, 
cr.orează bobul românesc, care 
se dovedește astăzi protago
nist în sportul pistelor de 
gheață.

De două ori pe locul se
cund la campionatele euro
pene este nu numai un rezul-

de su- 
într-o 

Dar și 
s-a mobi-
ultimă. a 
fantastică, 
pîrtie: la 

tdu-și victo-

oameni

a luptat 
a creat 
dispute

ta: valoros, ci și un semn 
încurajator pentru campiona
te» mondiale de la Lake 
Placid. Delegația boberilor 
român:, compusă din Panțu- 
ru, Focșeneanu, Neagoe, Țan- 
cov și Pușcaș, va pleca spre 
S.U.A. joi după-amiază, de la 
Zurich, și sperăm că sînt în 
asentimentul cititorilor înso
țind-o cu gîndurile noastre 
bune.

In afară de buna perfor
manță globală a echipajelor 
Italiei (locurile 1 și 4) și 
R.F.G. (locurile 3 și 5), mai 
sînt de menționat accidentul 
echipajului Spaniei, care a 
ieșit din cursă, și slaba com
portare a echipajului Austri
ei, care nu a reușit să obțină 
cedt locul 7, fiind devansat 
de tînărul și curajosul echi
paj francez.

Trofeul „Sturer*, pentru 
cea mai rapidă plecare, a re
venit italienilor, iar cupa me
morial* „Renzo Navillod" — 
celui mai tînăr frînar, japo
nezul Abe.

Rezultate i 1. Italia II (Fri-

go - Basuino - Brancaccio - De 
Paolis) 4:49,60 (manșa a III-a 
6,03 — 47,76 — 1:12,72 î man
șa a IV-a 6,00 — 46,71 — 
1:12,21 ; timp total în ziua a 
doua i 2-24,23 ); 2. România
(Panțuru-Focșeneanu- Țancov- 
Neagoe) 4:50,02 (6,12 — 46,52
— 1:12,27 • 6,15 — 46,65 — 
1:12,43; 2:24,70); 3. R.F.G, I 
(Pitka-Samm - Pschorr - Frey) 
4:50,77 (6,23 — 46,56—1:12,36j 
6,30 — 46,77 —1:12,73:2:25,09)1 
4. Italia I
1:12,49 —
II 4:53,63
— 2:27,19)) 
(1:13,53 — 
7. Austria 
9. Elveția
11. Anglia II • 12. Japonia.

4:51,57 (1:12,22 — 
2-25,41) | 5. R.F.G.* 
(1:13,65 — 1:13,54
6. Franța I 4:55,32 
1:13,58 — 2:27,11)|
Ij 8. Elveția II j 

11 10. Franța II |

Tenlsmann români
In finale la Jaipur

DELHI. — Tenlsmanul ro
mân Peitre Mărmureanu s-a 
calificat în finala turneului * * 
Internațional de la Jaipur 
(India), învingînd în semifina
le cu 4—8, 12—10, 7—5 pe 
polonezul Rybarczyk. Măr
mureanu va întâlni în finală 
pe polonezul Nowicki, care l-a 
eliminat cu 6—2, 6—0 pe Se
ver Dron. In semifinalele pro
bei de dublu bărbați, românii 
Mărmureanu și Dron au între
cut eu 6—2, 6—4 perechea
Naidu-Prakash (India).

Atacantul echipei 
engleze Arsenal, 
Jimmy Robertson, 
reia o pasă primită 
în fața porții echi
pei Nottingham șl 
trage puternic pe 
lingă fundașul ad
vers Winfield, car» 
a întors spatele pen
tru a se feri. Fază 
din meciul de cam
pionat terminat cu 

scorul de 1—1.

Telefcto i
A.P.-AGERPRES

Petra Tlerllch
șl Josef Feistmantel-primii
campioni mondiali la săniuțe

menință poziția. Aceasta din 
urmă nu a jucat simbătă. și 
în cazul cînd ea va încheia 
cu o victorie meciul restant, 
va totaliza același număr de 
puncte ca și Bayern. în pre
zent, a doua clasată este Bo
russia MOnchengiadbach. care 
a pierdut ocazia de a dever.i 
lider deoarece a fost învinsă 
cu 1—0 la Offenbach, de 
Kickers. Singurul gol a fcst 
înscris în min. 83 de Schmitt. 
Alemannia Aachen a obținut 
un rezultat valoros în depla
sare (1—1 cu M.S.V. Duis
burg). Oaspeții au deschis 
scorul prin Hermandung (min. 
56), dar au fost egalați ce 
Gecks (min. 82).

Iată rezultatele etapei :
V.F.B. Stuttgart — Hertha 

B.S.C. 4—2, F.C. Numberg — 
Hanover 96 1—2. Bayem 
Munchen — Schalke 04 0—0, 
Werder Bremen — Hambur
ger S.V. 1—1, F.C. Kdln —

Corespondență specială din Lisabona

Va ti întinerită
Deși poate mulțl «u uitat eâ 

•chip» Portugaliei (care »-a com
portat atlt de bine la ultima edi
ție a campionatului mondial) a 
fost învins* la Atena, tn prelimi
nariile campionatului mondiali 
presa portugheză continuă sâ co- 
menteze» prin prisma acestui re- 
zultat, viitorul fotbalului portu
ghez. Deși situația, la ora actuală, 
nu este, tn aparență, catastrofală, 
unele cercuri o consider* totuși, 
alarmant*. M

Benfica Lisabona, echlp* de 
prestigiu In fotbalul mondial, 
este departe de ceea ce a fost a- 
cum clțlva am. In campionatul 
târli, echipa Iul Eusebio, Coluna 
șl Torres — care altâdatâ ctștiga 
titlul apilmblndu-se" — se aflâ 1» 
egalitate de puncte cu F. C. 
Porto șl luptă cot la cot cu a- 
ceasta pentru a reclștiga supre
mația. Selecționata târli nu a con
vins pe nimeni In cele trei me
ciuri susținute pinâ acum că mai 
poate juca un rol de lider necon
testat al grupei. Iată, deci, citeva 
motive care ne determină sâ fim 
prevăzători, să nu privim viitorul 
In roz.

In presă se pot citi tot mal 
multe critici la adresa conducă
torilor federației de specialitate. 
Ele se referă, In primul rlnd, la 
acela care mențin In echipa na
țională pe unii jucători cu nume 
mari, foste glorii In urmă cu 
clțlva ani, dar care acum nu mal 
stnt tn formă, șl, deci, nu mal 
pot da randamentul așteptat. Crl- 
ticile slnt justificate, pentru câ 
ele se referă la unii jucători că
rora vlrsta nu le mal permite e- 
forturl susținute. Ținta princi
pal* a criticilor a fost directorul 
tehnic al echipei nauonale, dr. 
Antunes, care, «e pare, șl le-a

echipa de fotbal
însușit șl a pornit pe un drum, 
nou. Dr. Antunea s-a convins cS 
fâră o echipă de tineret bine pre
gătită nu se poate alimenta șl 
menține prima reprezentativă a 
țării. Ca urmare, împreună eu

S1MOES
conducerea tehnică a federației, 
el a alcătuit un lot de 30 de ju
cători sub 33 de ani, care stnt 
folosiți in meciurile de pregătire 
programate In mod periodic. O 
asemenea tnttlnlre a și avut loc

a Portugaliei ?
Intre deu* ecftipe de toerve, uaa 
din nordul șl alta din sud-X Por- 
tugalieh O nouă confruntare este 
programat* tn curtod ia Porto.

Echipa de tineret a Por—gahel 
susține la ÎS aprilie ia Londra 
primul med al anului. Dar pre
gătirile pentru acest Joc ircep la 
» martie. «tind. de altfel. intră 
In cantonament șl prima repre
zentativ* a țării.

La S aprilie, prima echlp* a 
Portugaliei debutează la Lisabona 
In acest an. tn compania repre
zentativei Mexicului. In deschi
dere vor evolua două selecționate 
de tineret ale Portugaliei, din care 
se va alcătui echipa pentru me
ciul cu Anglia. La XS aprilie, tot 
In capitala Portugaliei are loc 
partida din preliminariile campi
onatului mondial dintre echipa 
târli gazdă șl cea a Elveției. Me
ciul este programat In nocturnă 
(cu începere de la ora 22,30 —ora 
României) pe stadionul Benfica, 
deoarece stadionul national nu 
posedă instalații de iluminat

Tot in această perioadă Benfica 
Lisabona va întreprinde un tur
neu in Brazilia, fiind invitată de 
formația Deportivo din Porto Ale
gre, unde se inaugurează un sta
dion cu 70 000 locuri. Conform 
contractului, Benfica este obli
gată să alinieze cea mal bună 
formație, așa Indt Eusebio, Tor
res ș| ceilalți nu vor evolua In 
partida cu Mexic programată '.a 6 
aprilie. Va fi un prilej excelent 
pentru a ne convinge dacă o nouă 
reprezentativă, fără marile ve
dete din trecutul apropiat, va pu- 
Mt să se evidențieze Intr-un med 
internațional.

Carlos MIRANDA
Lisabona, Ianuarie 1953

Hunt, a înscris golul de aur 
al jocului (scor i 1—0 pentru 
F.Q Liverpool). Cu această 
victorie. F.Q Liverpool se 
află in fruntea clasamentului, 
car poziția ei este serios ame- 
r.ir.țată de Leeds United, în- 

cu 3—0 în fața 
Cea- 

din Liverpool, 
Everton, a realizat o prețioa
să victori* în dauna echipei 
Queens Park, în timp ce F.Q 
Arsenal după 6 victorii con
secutive obținute pe teren 
cropriu, a trebuit să se mul- 
; urnească cu un scor egal 
(1—1) în fața formației Not
tingham Forest Alte rezul
tate : Wolverhampton—Bum- 
ley 1—1 ; Ipswich Town — 
Manchester United 1—0 ;
Stoke City — West Bromwich 
Albion 1—L

în clasament conduce F.Q 
Liverpool cu 45 de puncte, 
urmată de Leeds United cu 
44 d (aceasta din urmă are 

un joc mai puțin).
Mik* AMBROSE 

ALTE REZULTATE
Echipa austriacă de fot- 
First Viena a jucat la 

formația locală 
Intilnirea s-a In
egalitate i 2—2

La Berchtesgaden (R.F.G.), 
pe pîrtia de la KSnlgssee, sa 
desfășoară campionatele mon
diale de săniuțe. In proba in- 
dividuală-femei, primul loc a 
fost ocupat de Petra Tierlich 
(R. D. Germană) cu 2:13,99. 
Noua campioană mondială are 
23 de ani. Ea a fost urmată 
d« compatrioata el Ana Maria 
Mâller.

Proba individuală masculină 
a fost cîștigată de austriacul 
Josef Feistmantel cu 2:20,01. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Manfred Schmidt (Austria) și 
Wolfgang Scheidel (R.D.G..) 
Ambele probe s-au desfășurat 
în trei manșe.

v rugătoare 
echipei din Coventry, 
laltă echipă

Cnrsa automobilistică 
de la Daytona Beach

în «ursa automobilistică de 
24 de one de la Daytona Beach, 
după 20 de ore de întrecere, 
în frunte se află echipajul 
vest-german Nitter—Schiitz 
(pe Porsche) și cel american 
Parson—Donohue (pe (She- 
vrolet). Mașina Ford-G.T. 40. 
care conducea după 14 ore 
și era pilotată de belgianul 
Ickx și englezul Oliver, a lu
at foc.

MLADOST ZAGREB

ir.sâ A CÎȘTIGAT PRIMA FINALĂ

bal 
Bogota cu 
Millior.arios. 
cheiat la 
(2—2).

• Intr-un 
tiv. la Laurence Marques, e- 
chipa braziliană F.Q Santos 
a dispus cu 2—0 (2—0) de 
formația vieneză F.Q Austria. 
Au înscris Toninho și Lima.

• In penultima etapă a 
turneului hexagonal de la 
Santiago de Chile: Dinamo 
Moscova — Corinthians 1—1 
(0—1). Colo Colo — Steaua 
roșie Belgrad 3—3 (1—1). In 
clasament conduce Dinamo 
Moscova cu 7 p., urmată de 
Colo Colo 6 p.. Corinthians 
Si San Lorenzo 4 p. etc.

med demonstra-

BELGRAD, 2. — In primul 
meci al finalei „Cupei Cam
pionilor Europeni" la polo pe 
apă, Mladost Zagreb a între
cut cu 7—3 (0—0, 3—0, 1—1, 
3—2) pe Dinamo Moscova. 
Meciul retur va avea loc la 
8 februarie la Moscova.

Concursul international de 
yachting, clasa „Star", desfășu
rat la Buenos Aires, a revenit 
echipajului Schoonmaker și 
Akerson (S.U.A.), pe ambarca
țiunea „Dingo". Echipajul în
vingător a cîștigat trei dintre 
cele cinci regate disputate. 
Locurile următoare au fost o 
cupate de echipajele Marino- 
Saidelgi (Italia) șl Elvstrom- 
Schenone (Danemarca).

In al doilea joc

ELVEȚIA-ROMÂNIA 6-2 LA HOCHEI
Selecționata de hochei s-a în

tors aseară în Capitală și ast
fel am putut afla citeva amă
nunte de la cel de-al doilea 
joc susținut la Chaux-de-Fond, 
în fața a 6000 de spectatori și 
încheiat noaptea tîrziu Parti
da a fost de un nivel tehnic mai 
slab decît aceea de la Thun, 
echipa noastră suportînd handi
capul unui Varga rănit și al lui 
Făgăraș accidentat tn primele 
minute ale medului. Elvețienii 
au început foarte puternic, 
conduclnd cu 4—0 după primele

două reprize. în ultimele 20 de 
minute situația pe gheață s-a 
echilibrat, dar era prea tîrziu 
pentru a mai putea fi refăcut 
handicapul. Scorul final, 6—3 
(3—0. 1—0, 2—2), a fost realizat 
de Reinhard (2), Ftirer, Giroud, 

■*”” ’ Berger pentru gazde,
pentru formația ro-

Dubois și 
Bașa (2) 
mână.

După o 
hochei își 
re* pe noul patinoar artificial 
de la Poiana Brașov.

scurtă pauză, lotul de 
va continua pregăti-

40368


