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Centrele de inițiere in schi

se bucură de atenție,

Doi tineri schiori, rod al cen
trelor de Inițiere : vasile Tuțu- 
lanu din Teșita, viitor blatlonist 
franța, (cel puțin ața ne asigură 
fasrul campion al țării, C. Ca
rabele — autorul fotografiei din 
stingă) |l Vasile Papuc din Cim- 
pulung Moldovenesc, ciștigățorul 
concursului internațional d-n Buș
teni, foto V. Zbarcea (imaginea 
din dreapta).
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CRONICA ITALIANA
De la trimisul nostru special, VICTOR BĂNCIULESCU

dar nu
peste tot

Unul din obiectivele princi
pale ale Federației române de 
schi-bob este șl pregătirea 
schimbului de mline al schiu
lui de performanță, prin în
drumarea și grija deosebită 
pe care o dă centrelor 4! șco
lilor sportive din întreaga ța
ră. Datate cu materiei ți echi
pament, Încadrate cu antre
nori și instructori pricepuți, 
aceste centre și școli sportive 
au început să-și dea rodul lor, 
descoperind talente deosebite 
care au venit să completeze 
secțiile de performanță ți 
chiar loturile naționale.

Unul din județele care s-au 
orientat foarte bine spre a- 
ceastă ramură sportivă, acor- 
dîndu-i un intere» deosebit, 
este județul Suceava, care, 
prin profilul său geografic, a- 
re condiții de practicare a 
schiului din luna noiembrie 
pînă la sfîrșitul lui aprilie. 
Cele șase centre, din care do
uă de fond și patru alpine, 
își desfășoară activitatea în 
veșnica și rodnica întrecere 
dintre Glmpulung ți Vatra 
Damei. De altfel, lupta dusă 
între aceste două orașe a fa- 
&£tat buna pregătire și orien
tare în selecția elevilor care, 
în mai puțin de 3 ani, au dat 
schiului românesc elemente ca 
Vasile Papuc, Paraschiva Co
jocarii, Maria Papuc, Elena și 
Zurovia Lehaci, Pavel 6hirf- 
luș, membri ai loturilor na
ționale d« seniori ți juniori.

REZULTATE CARE

APRECIERI UNANIME 
PENTRU BOBERII ROMANI

MILANO. 3 (prin telefon). Pre
sa italiană, atît de zgîrcită în 
general cu sporturile necomer
ciale, stimulată de astă dată 
de victoria echipajului azur la 
campionatele europene de bob 
4, a acordat evenimentului un 
spațiu mult mai generos. Ma
joritatea ziarelor consideră tri
umful echipajului Frigo drept 
o surpriză — firește, entuzias- 
mantă pentru italieni — în dau
na veleităților justificate ale 
celui pe care-1 numesc „favori
tul Panțuru". în „Stampa Sera", 
din Torino, Franco Costa scrie : 
,.Cu Frigo s-a născut un nou 
Monti, dar moștenirea lăsată de 
acesta este grea". Apoi îl nu
mește Pe Panțuru „un indiscu
tabil campion". în cotidianul 
sportiv „Tutto Sport" 
rinez, Silvio Alfieri n 
ocazia de a sublinia 
calitățile excepționale 

românesc și 
ni Panțuru a 
:e de emoție 

din Cerrinux”. Alberto 
in ziarul milanez „II 
socotește victoria lui Frigo un 

cces în care aproape nimeni 
a crezut și susține că numai 
itorită unui miracol ramar.ul 

Panțuru a trebui: să se mulțu-

Frigo devenise acerbă, priete
nii italieni aproape își cereau 
scuze pentru, faptul că sînt n»- 
voiți să țină' pumnii în favoa
rea echipajului azur.

Astăzi (n.n. ieri) delegația 
română 
sind în 
Milano, 
își vor 
ZUrich,
Lake Placid, via New York,.

ÎN PREAJMA 
RETURULUI CU STEAUA, 

FIDES ÎNVINGĂTOARE...
întoarsă de la București, deși 

obosită, potrivit declarației

a părăsit Cervinia, so- 
cursul după-amiezii la 
Marți, boberii români 
continua drumul spre 

de unde vor pleca spre

(Continuare

acest an, doar 
STAICULESCU 
antrenor

In pag. a 2-a)

CONSTANTIN BUZULIUC: ,.sper
Așezat la o măsuță, într-un 

colț al sălii d« antrenament „23 
August”, antrenorul Popa con
sultă un conspect de lecție. Un 
grafic îl Indică curba efortului 
La care-1 supune pe elevii săt 
t,Cred, îmi spune maestrul Po
pa, că i-am adus la timp pe 
boxeri tntr-o formă sportivi 
bună. Au o pofti deosebită dc 
a urca tn ring, de a susține me
ciuri. Priviți-l pe Buzuliuc. Da
că se menține ața, ti vedeți 
țe surpriză face la naționale".

într-adevăr, triplul campion 
al țării (în 1963, 1964 și 1965) ne 
lasă, deocamdată, o Impresie 
foarte bună. Este adevărat că 
acum, Buzuliuc are ca partener 
de antrenament un boxer de 
categorie muscă, Constantin 
Gruiescu, Par felul cum punc-

să cobor din

u- 
a-

„Stadio", din Bo- 
— sub semnătura 
Assanti — un bi
de bob, rezervînd

acordîndu-i astfel 
cuvenite: „Marele 
acestor campionate

(Continuare in pag. a 2-a)

, tot to- 
u pierde 
din nou 
ale eebi- 
scrie câ 
făcut să 
publicul 
Ballarin. 
Giorno”.

ORLIGĂ

mească cu locul de onoare care 
este cel secund. In „Gazzetta 
del Popolo”, din Torino, An
gelo Vicari adresează compli
mente asemănătoare boberilor 
români, iar „La Gazzetta dello 
Sport", din Milano, remarcă 
faptul că numai un public en
tuziast a putut gnlvaniza în 
așa măsură echipajul italian 
Incit acesta să treacă dezinvolt 
peste toate calitățile de favo
rit ale echipajului românesc.

Cotidianul 
logna, face 
lui Gaetano 
lanț al C.E.
un spațiu important lotului ro
mânesc și 
onorurile 
întins al
continentale de bob 2 fi 4 este 
românul Ion Panțuru, care era 
socotit anul trecut la J.O. de la 
Grenoble egalul lui Monti. El 
a avut ghinionul să dea la bob 
2 peste un Thaler, austriacul 
er-campion mondial, în zi ex
traordinară, ceea ce nu i-a li
sa: posibilitatea să se distingi 
potrivit calităților sale. învins 
decț la bob 2, Panțuru a spe
rat ferm să se revanșeze la 
bob 4. Dar, îndrăgitul cvartet 
azur al lui Frigo i-a zădărnicit 
și această îndreptățită nădejde. 
Oricum, meritul românilor râ
mi ne acela de a fi Învins cu 23 
de sutimi în ziua a doua t>* 
campionii europeni". La toate 
acestea nu putem adăuga decit 
via simpatie cu care a fost tot 
timpul înconjurată delegația ro
mână la Cervinia. în ziua a 
doua, cind concurența Panțurn-

AZI, LA BRAȘOV

MECI INTERNAȚIONAL
DE LUPTE LIBERE

Selecționatele de lupte 
bere, juniori și seniori, ale 
orașului Razgrad (Bulgaria) 
întreprind un turneu în țara 
noastră susținînd două me
ciuri la Brașov și unul la 
București. Prima reuniune va 
avea loc azi la Brașov (la 
ora 16 în sala de spectacole 
a Clubului muncitoresc Stea
gul roșu) unde sportivii bul
gari se vor întrece cu luptă
torii clubului Steagul roșu.

Sportivii și activiștii clubului METALUL au tras zilele tre
cute linie sub activitatea depusă în anul trecut și au făcut 
bilanțul. Rezultatele sînt notabilă. Clubul a dat sportului de 
performanță românesc o campioană olimpică (Lia Manoliu). 
doi campioni europeni (Ștefania Borisov — canotaj și Ion 
Dima — atletism juniori), 6 campioni balcanici (4 la atletism, 
1 la tir, 1 la moto), 49 de campioni naționali. Exemplele amin
tite nu sînt singulare, la ele putînd li adăugate încă multe 
altele. Ce club nu s-ar declara mulțumit chiar și cu jumă
tate din totalul Metalului ?

CITEVA JALOANE 
ALE SUCCESELOR TRECUTE

țiile de performanță, în vede
rea obținerii unor rezultate 
superioare;

Constantin Buzuliuc este 
nul dintre pugiliștil care eu 
vut multe satisfacții în compe
tiții interne, dar pe tărîm inter
național n-a prea cunoscut bucu
ria marilor victorii. Colegii săi 
de categorie din ultimii ani, în
deosebi Stanef și Simion, l-au 
barat drumul către echipa na
țională. Dar, cu o ambiție dem

it CALARAȘANU

(Continuare In pag. a 2-a)

Pornind de la ideea că „în 
etapa actuală, cînd solicită
rile intelectuale sînt tot mai 
Intense, ca urmare a meca
nizării și automatizării proce
sului de producție, educația 
fizică, sportul, mișcarea în 
aer liber devin factori com
pensatori de o necesitate re
cunoscută, iar practicarea 
exercițiilor fizice și a spor
tului de către masele largi 
de oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, pe
trecerea cit mai utilă și plă
cută a timpului lor liber, ca
pătă o importanță deosebită", 
coordonatele pe baza cărora 
s-a desfășurat întreaga acti
vitate a clubului au fost:

• consolidarea organizato
rică a clubului prin mărirea 
numărului de membri, întă
rirea grupelor sportive și a 
secțiilor pe ramură de sport 
șl atragerea în munca de or
ganizare a educației 
unui activ obștesc 
larg ;

• îmbunătățirea 
tulul muncii de instruire șl 
educație a sportivilor din sec-

CLUBUL 
„METALUL" 
BUCUREȘTI 

ȘI-A ANALIZAT 
ACTIVITATEA

fizice a 
cit mai

conținu-

COMPONENȚA LOTURILOR
REPREZENTATIVE LA FOTBAL

• diversificarea formelor 
de atragere a salariaților uzi
nei la practicarea exercițiilor

Emanuel FANTANEANU
(Continuare In pag. a 2-a)

Lia Manoliu, la o repe
tiție înaintea marelui 

succes olimpic

C. GRUIA, coresp. principal

DE PATRU ORI i
IBEVERWIJK! i
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I
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BRATISLAVA 3 (Agerpres). — Jucătoarea ro
mâncă Maria Alexandru, a ciștigat titlul de cam- 
pioană internațională de tenis de masă a Ceho
slovaciei Campioana României a învins în finală 
cu 3—0 (21—19. 21—17, 21—19) pe cehoslovaca Gro- 
fova. Maria Alexandru a oferit o dispută specta
culoasă, viu aplaudată de spectatori.

Iată celelalte rezultate din finale : simplu mas
culin : Stanek (Cehoslovacia) — Turai (Cehoslo
vacia) 3—0 ; dublu femei : Vostova, Karlikova (Ce
hoslovacia) — Alexandru, Ivan (România) 3—1 
(21—9, 23—21, 20—22, 21-15); dublu mixt : Miko, 
Karlikova (Cehoslovacia) — Dobosi, Maria Ale
xandru (România) 3—0 (21—17, 21—17, 21—13) ;
dublu masculin : Alser, Johansson (Suedia) — 

Stanek, Miko (Cehoslovacia) 3—1.

Desen
da Neaflu RADULESCU

tează cu croțeul da «tlnga la 
cap și la corp, cum sa blochea
ză, dovedește atît buna pregă
tire fizică obținută la Piatra 
Arsă, cit șl cea tehnică, la 
București.

PENTRU PRIMA OARĂ

ÎN JARA NOASTRA

OINĂ ÎN SALĂ
După un îndelungat studiu, 

cunoscutul antrenor Alexandru 
Rafailescu din Capitală a reușit 
să pună în aplicare un regula
ment de oină redusă. Prima 
competiție de oină în 6 va avea 
loc duminică în sala Institu
tului Politehnic din București 
(str. Ștefan Furtună). Participă: 
C.P.B. (2 echipe), F.C.M.E., Via
ța Nouă din comuna Oteni, 
Județul Teleorman, și, probabil, 
Dinamo București.

In organizarea F. R. Fotbal, 
ieri «-a desfășurat La centrul 
de antrenament „23 August" o 
ședință de lucru la care au par
ticipat antrenorii de divizia A 
și metodiștii consiliilor jude
țene de educație fizică și sport,

Cu acest prilej au fost pre
zentate planurile de pregătire 
a diferitelor loturi reprezenta
tive, a căror componență este, 
următoarea :

LOTUL A: Portari — Gor. 
nea, Datcu, Coman ; fundași — 
Sătmăreanu, Boc, Dinu, Delea- 
nu, Mocanu ; mijlocași — Gher- 
ghell, Anca, Nunweiller VI, 
Petescu, înaintași — Dembrov- 
gchi, Domide, Dumitrache, Lu- 
cescu, Grozea, Dobrin.

LOTUL DE TINERET (sub 23 
de ani): portari — Răducanu, 
Rămureanu; fundași — Nicu" 
lescu, Vlad, Stolcescu II, Diaco
nii, Vigu, Ștefan (Rapid), Ș_op- 
tereanu; mijlocași — Strto- 
beanu, Dincuță, Dumitru, An- 
gelescu; înaintași — Pantea, 
Șchiopu, Sălceanu, Oprea, Mun- 
teanu, Moț, Uifăleanu.

LOTUL DE TINERET (sub 
21 de ani): portari — Baum
gartner, Moldovan: fundași — 
Oprea, Codrea, N. Ionescu, Ma
rinescu (Rm. Vîlcea), Popovici 
(Crișul), Țană (Univ. Craiova) ; 
mijlocași — Marica, Marin Ste- 
lian (Rapid), Moldovan (Dinamo 
Buc.); înaintași — Schwartz 
(C.S.M. Sibiu), Lică, Mazurachls, 
Brîndescu, Munteanu, Decu, Pe
trescu, Tătaru II.

LOTUL DE JUNIORI (în cur» 
de definitivare) : portari — lor- 
dache, Ariciu ; fundași — Cris- 
tache, Broșovschi, Hainal ; mij
locași — Ștefănescu, Naom; 
înaintași — Radu Ionescu, Pe- 
treanu, Simionaș.

La prima apariție publică după acel 1—1 de pe „llembley", Dumitrache, „acostat" 
de o mulțime de mici admiratori, le explică pe îndelete: ....și cind Banks s-a dus 
spre stingă, am șutat..." Foto i N. TOKACEK

Cupa ziarului „Ceahlăul44
la schi

Prima competiție de schi des
fășurată în acest sezon in jude
țul Neamț a fost organizată de 
ziarul Ceahlăul, In colaborare cu 
C.J.E.F.S. La întreceri au luat 
parte, în alară de localnici, o se
rie de talentați schiori din Si
naia. Brașov și Bușteni,

Competiția, dotată cu „Cupa 
ziarului Ceahlăul", a constat din 
două manșe de slalom uriaș dis-

pîrtia Cozla. Cîștigători 
Dan Davalu (Piatra 

juniori, Maria Roșcu-

(Piatra Neamț) la

putate pe 
au fost : 
Neamț) la . .
leț (Predeal) la junioare, Cris
tian Olteanu t*.
băieți și Claudia Minăilescu (Bra
șov) ’ “
fost 
mii.

la fetițe. Primii clasați au 
răsplătiți cu frumoase pre-

C. MUNTEANU — coresp.

ȘCOALA SOCIOLOGICA 
DIN CAPITALĂ

Laboratorul de sociologie 
a sportului programează o 
nouă expunere. Tema : 
„Școala sociologică de la 
București". Prezintă — Oc
tavian Neamțu, doctor in 
sociologie.

Lucrările 
loc marți, 
la ora 18, 
sportive nr. 2 din bd. Di
mitrov nr, 128.

laboratorului au 
4 februarie, de 
la sediul Școlii

Gianni Breda
la București ?
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e mulți ani, în șir neîntrerupt 
decît de calamitățile războiu
lui, micuțul orășel Beverwijk, 
din inima Olandei, reprezintă 
o Mecca a șahiștilor. In fie
care iarnă, la început de nou

an, aci îsi dau întîlnire mari maeștri 
de frunte, nume consacrate ale sportu
lui minții, alături de șahiști cu mai 
puțini lauri la activ, dar reprezentînd 
o valoare confirmată, precum și jucă
tori care purced la urcușul măiestriei. 
Sînt prezente — de la a XlV-a ediție 
a Beverwijk-ului — și șahistele fruntașe 
în arena internațională.

A te face remarcat la Beverwijk este 
sinonim, dacă facem o paralelă între 
sporturi, cu un succes în disputa tenis- 
manilor la Wimbledon sau la Roland 
Garros. Chiar dacă turneul celor o 
sută și. ceva de competitori participarăți 
la festivalul de la Beverwijk nu a echi
valat niciodată cu un campionat mon
dial de șah, aci laurii cîntăresc destul 
de greu, iar victoriile certifică o înalta 
clasă.

Cu atît mai mare este satisfacția iubi
torilor de șah din țara noastră de a 
vedea încununată cu aureola succesu
lui, la marele turneu din Olanda, pe 
o reprezentantă a României. Și nu mai 
puțin decît pentru a patra oară I 
Maestra internațională Alexandra Ni- 
colau, această excelentă șahistâ a 
noastră, termină pe locul întîi în turneul 
feminin de la Beverwijk, după ce tot 
aci înregistrase victoriile memorabile 
din 1965, 1966 și 1968.

Firește, nu poate fi vorba de o sur
priză. Cînd ai atins atît de aproape 
plafonul . performanțelor maxime, te 
simți obligat să fii mereu printre frun
tași. Dar, poate, nu multă lume știe 
ce efort de concentrare și voință a tre
buit să facă această sportivă — căreia 
destinul nu i-a hărăzit bucurii în vre
mea din urmă — pentru a putea evolua 
cu calici și luciditatea cerute de o 
asemenea dificilă și pretențioasă în
trecere, în care intelectul este cel mai 
solicitat. Aceste piedici, probabil mai 
dificile pentru ea decît opoziția acerbă 
a adversarelor, au fost trecute cu succes 
de Alexandra Nicolau.

Ca și în celelalte trei edijii trecute, 
numele admirabilei șahiste românce 
figurează din nou în fruntea listei con
curentelor la Beverwijk. 
care bucură pe toți cei 
corea sportivă, pe toți 
țuiesc nivelul remarcabil
ani de către reprezentantele șahului 
feminin din țara noastră.

Este un succes 
legați de miș- 
cei care pre- 
atins în ultimii

Radu VOIA

italian GianniCunoscutul spadasin
Breda, finalist al Campionatelor mon
diale de scrimă de la Paris (1965) și 
Moscova (1966) și-a manifestat dorința 
de a fi prezent la startul „internațio
nalelor" de spadă ale României care 
vor avea loc la finele lunii februarie.

Prezența lui Breda la București va 
spori interesul față de această între
cere internațională, una dintre cele 
mai importante ale sezonului.

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAUA

ÎNVINGĂTORI IN FRANȚA
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VOLEIBALISTELE

DE LA DINAMO

CIȘTIGATOARE

LA BERLIN

Echipa masculină de volei 
Steaua și-a încheiat turneul 
întreprins în Franța, întorcîn- 
du-se în Capitală. Iată bi
lanțul obținut : cu Selecțio
nata Armatei Franceze 3—0 
(1, 9, 2.); cu Stade Franțais

Paris 3-0 (6, 7. 5); cu C. O. 
Joinville 3—0 (7? 7. 1); cu 
Selecționata Flandrei 3—0 
(6, 7, 6) ; cu U. S. Tourcoing 
3—0 (15, 5, 15) ; cu o selecțio
nată militară franceză, la 
Mei un 2—1 (1. -8. 2).

BERLIN, 
Echipa de 
namo București, care între
prinde actualmente un turneu 
în R. D. Germană, a susținut 
un meci la Berlin cu forma
ția Dynamo Berlin. Jocul a 
fost extrem de disputat și a 
luat sfirșit, după 5 seturi, cu 
victoria echipei din Bucu
rești: 16—14, 5—15, 8—15,
17—15 și 15—12.

3 (prin telefon), 
volei feminin Di-



CRONICĂ ITALIANĂ I
CĂLDURA PÎRTIEI

(Urmare din pag. 1)

conducătorilor ei și a antreno
rului Zorzi, echipa de baschet 
Fides Partenope din 
jucat duminică un 
campionat la Roma, 
formația Ramazzotti 
(47—36). Mulțumită acestui re-

Napoli a 
meci de 
învingînd 

cu 79—68,

zultat, Fides a trecut pe locul 
secund în clasament, după Ig
nis Varese (16 p) și la egalitate 
(14 p) cu Simmenthal și Noa- 
lex. In acest meci s-a distins 
cu deosebire jucătorul de cu
loare Williams, prin execuțiile 
sale acrobatice. Au înscris pen
tru învingători: Williams 29,

Campionatul 
juniorilor 

A EVIDENȚIAT
SPERANȚE AUTENTICE

DAR Șl ILUZII PIERDUTE
in greșeala 
cite un ti- 
egalilor săi

nostru, o afirmăm 
un fel de rezerve, 
cei pe care Dosa i-a 
performanta sa. cu

Vittori 14, Bufalini 12, Abbate 
12, Maggetti S și Gavagnin 4. 
Fides a realizat 7 din cele 10 
lovituri libere care i s-au acor
dat și a înscris din acțiune 36 
de coșuri din 69 de încercări. 
Procentual, eficacitatea jucăto
rilor napolitani reiese din ur
mătoarea statistică 
lor din acțiune : 
din 22, Gavagnin 
lini 6—12, Maggetti
6—13 și Abbate 6—10.

DE GHEAȚĂ

a aruncări- 
Williams 12
2—3, Bufa-
4—9. Vittori

MANUEL ȘANTAN \ 
CÎȘTIGA TROFEUL 

ORAȘULUI MILANO

Se poate cădea 
de a proclama pe 
năr atlet, superior 
de vîrstă, eventual și realiza
tor al unui record pentru cate
goria respectivă, drept „mare 
speranță". Adesea însă, evolu
ția ulterioară poate infirma pro
nosticurile, demonstrînd că efu
ziunile sentimentale nu-și a- 
veau rostul. Alteori, optimismul 
este justificat șl catificativul de 
SPERANȚA AUTENTICA se în
temeiază pe argumente obiec
tive, indicind mari rezerve in 
creșterea performanțelor în vi
itor.

La 2 Iunie 1956, pe stadionul 
Mithat Pașa din Istanbul, Ioan 
SSter stabilea ultimul din seria 
sa de 14 recorduri naționale, 
sărind tn înălțime 2,055 m ; 
cifra, de excelentă valoare pe 
atunci, cotată printre primele 
performanțe mondiale ale a- 
celui sezon, încununa o carieră 
de peste un deceniu. Sîmbăta 
trecută, în sala din parcul „23 
August", un elev de nici 18 ani 
— dintre care doar ultimii trei 
petrecuți pe pista de atletism — 
a reușit cu dezinvoltură 2,07 m. 
doborînd „milimetric" la 2,10 m. 
Csaba Dosa, descoperirea pro
fesorului B. Tbrok din Odorhei 
(actualmente antrenat la Tg. 
Mureș de maestrul sportului 
Zolian Szabo, fost recordman 
național la prăjină) este una 
din speranțele autentice ale a-

tletismului 
fără nici 
Iar dintre 
umbrit cu
siguranță vom mai auzi și de 
alți ci ți va (ca posibilități fizi
ce, ne-a impresionat îndeosebi 
arădeanul Mihai Negomireanu).

La aceeași probă, fetele ți-au 
desemnat și ele candidata la 
titlul de „speranță*. în persoa
na Marghiolitei Matei, elevă a 
perseverentului antrenor Ale
xandru Dincă. GălSteanca. în 
afara victoriei (asupra cunoscu
tei Cornelia Popescu) și a re
zultatului de 1.65 m (la un cen
timetru de norma de maestrâ 
a sportului), are pe cit se pare 
calități moral-volitive ce-i con
feră un serios ascendent față 
de talente de talia — să 
— dotatei Alexandrina 
Stoenescu.

învinsă duminică la
me, Cornelia Popescu a demon
strat totuși (ca și la lungime 
sau la garduri) că resursele sale 
sînt departe de a fi atins limi
ta. Poate șl folosirea procedeu
lui „pășire” îi menține încă în
gust orizontul performanțelor; 
trecînd la mult mai eficienta 
rostogolire ventrală — pe care 
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Încearcă de 
ar putea a- 
cu totul alt

relevat, o dată 
de la care își

In cadrui ultimei zile a con
cursului internațional de tenis 
pe teren acoperit organizat de 
clubul Canottieri Olana, dotat 
cu trofeul orașului Milano ș! 
desfășurat la Palazzetto dello 
Sport reputatul tenisman Ma
nuel Santana l-a învins în fi
nal* pe Ion Tiriac cu 6—4. S—6. 
ciștigînd importanta competi
ție. Jucătorul nostru a creat 
serioase dificultăți campionu
lui spaniol și a reușit din plin, 
împreună cu valorosul său par
tener. să dea loc la o întrecere 
viu aplaudată de publicul mi
lanez. Santana și-a meritat vic
toria. datorit* plusului de e- 
nergie din finalurile de set. 
Demn de relevat este faptul că 
învingătorul n-a reușit să-și ad
judece. în primul »et. dedt un 
singur ghem pe serviciul adver
sarului și acesta Ia situația de 
5—4. Pentru stabilirea locurilor 
3—4 s-au Intilnit Bora Io va no
mei (învinsul lui Tiriac din a- 
cest turneu) și Pietrangeli (în
trecut de Santana). Tenismanu- 
lui iugoslav i-a revenit victoria 
cu 6—0, 6—6. Intr-un decisiv și 
foarte disputat meci de dublu, 
Santana-Pietrangeli au depășit 
pe Tiriac-fora novici cu 7—5, 
10—6.

Dacă nu ai văzut cu ocnif pro
prii cum se amenajează și cum se 
întreține o pirtie de bob. ene greu 
să-ți dai seama do efor:: de
puse. Zile și nopți retreone m 
iaheabul de pămînt. înghețat și 

nearu. transforma treptat n <1- 
cea linie șerpuitoare, argintie, ce 
care vor luneca, in viteză ameți
toare. rachetele pe patine. O pil
dă de ceea ce înseamnă dăruire 
ne-au demonstrat, sîmbâtă noap
tea. oficialii care a doua 
buiau să fie prezenți de 
ma oră pe pista de la 
unde s-a disputat -Cupa 
niei*. Seara, de cum s-p 
aerul. Mibai Bota.
Vulpe. Gheorghe tonus, 
lonrscu. Ion Pasru, "L, 
zărit. Constantin to van. ion Bă
diță. Aurel Dobrescu, Nieoiae Po
pescu. Ștefan Taus ș a., s-au în
dreptat spre pirtie. unde au ră
mas pînă după ora 1 noaptea, 
dereticind-o pentru competiția 
de a doua zi. cînd. datorită toc
mai atmegat.e! oficialilor, dispu
tele au avut loc in condiții ex
celente.

zl tre
ia pri- 
Sinaia. 
Komâ- 

'.ăsat 
Constantin 

Kmilian 
Virgil Măi -

Pe adresa clubului sportiv 
Sinaia ă sosit , o scrisoare din 
Slatina, semnați) de Dan Mihail, 
în rtnduri calde, emoționante, 
Dan Mihalț își exprima bucuria 
pentru reluarea activității bobu
lui pe pista de la sinaia și adre
sa felicitări localnicilor pentru 
munca depusă în vederea asigu
rării unei activități competiționa- 
le prodigioase. Pen-ru cei care nu 
știu, precizăm că Dan Mihail 
este fiul Iul Mihail Mihail, un bo- 
ber celebru cu cfțiva ani în urmă, 
ciștigă-or al unor concursuri In
ternaționale (la St. Moritz, de e- 
xemp'.u) si în numeroase compe
tiții naționale. Mihail Mihail a 
fost șl .nașul- virajului .Mihail- 
de pe ptrtia din Sinaia. Virajul 
a fost construit după proiectul 
său, iar la inaugurare, la prima 
coborîre, Mihail Mihail s-a răs
turnat (din fericire, fără a se 
accidenta), tocmai pe acest viraj. 
Faptul a amuzat, dar a șl deter
minat .botezul" virajului, (d. st.)

SUB
PANOU...

ECHIPA SÂPTÂMiMI
Novac — V. Popa — No- 

sievici — Viciu — Bîrsan.

Steaua a ciștigat foarte 
la Timișoara o partidă 

putea reveni tot atit de 
și Universității din loca

• 
greu 
care 
bine
litate. Antrenorul Herold ne-a 
explicat comportarea modestă 
din această etapă printr-o re
laxare firească a jucătorilor 
săi după apriga dispută cu Fi
des și printr-un cumul de o-

IN COMPETIIIU
lntr-ade- 
despărțit 
unul mai
— o 1-

INTERNE
,CUPA 16 FEBRUARIE"

Din inițiativa clubului Ra
pid. duminică s-a disputat în 
sala Floreasca „Cupa 16 Fe
bruarie". competiție care a 
reunit șase echipe de ju
nioare din București și Con
stanța.

Desfășurată sub forma unui 
turheu fulger — 2 reprize a 
12 minute — întrecerea a 
fost ciștigată de echipa Șco
lii sportive nr. 2. formație 
care s-a distins sub aspectul 
calității și spectaculozității 
jocurilor.

t-au urmat în clasament t 
Șc. sp. 3. Rapid, Șc. sp. 
Constanța. Șc. sp. 1. Clubul 
sportiv școlar.

dacă se vor dărui ex- 
atletismului antren io 

neobosit, dacă aatreno- 
găsi căile cele mai bun»

f

TREI ECHIPE 
PE PRIMUL LOC

pri-șase etape, pe 
în clasamentul ,.Cu- 

a județului

După 
mul loc 
pei de iarnă' 
Brașov, s-au instalat trei e- 
chipe — Rulmentul Brașov, 
Chimia or. Victoria și Școala 
sportivă Brașov — realiza
toare a cite 8 puncte Situa
ția (apărută prin victoria ob
ținută duminică de Școala 
sportivă asupra Rulmentului) 
anunță o luptă acerbă — în
tre aceste protagoniste — 
pentru păstrarea rîvnitului 
loc.

Celelalte rezultate înregis
trate în etapa a Vl-a : femi
nin : Liceul nr. 2 Brașov — 
Voința Brașov 19—17 (11 — 0), 
Chimia or Victoria — Chi
mia Făgăraș 16—15 (10—1G). 
Măgura Codlea — Școala 
sportivă Sf. Gheorghe 14—11 
(6—7) ; masculin : seria I i 
Tractorul Brașov — Dinamo 
Brașov 24—25 (13 — 10), Colo- 
rom Codlea — Chimia Făgă
raș 18—28 (12—13) : seria a 
Il-a i Școala sportivă Brașov 
— Politehnica Brașov 22—14 
(12—6), Liceul 2 Brașov — 
Precizia Săcele 18—19 (8—6). 
Recolta Hălchiu — Voința 
Brașov 32—19 (14—8).

in antrenament 
aproape doi ani 
borda , credem, 
mod întrecerile.

Sprintul ne-a 
în plus, că cel
așteaptă propășirea este sătmă- 
reanul Tamaș Szabo. Realiza
tor — vara precedentă — la 
numai 17 ani al unul 10,5 pe 
„sută”, cu care a ocupat la 
Leipzig locul secund în cadrul 
„europenelor" de juniori, el 
și-a făcut debutul pe 1969 cu 
un record la 50 tn ce cu greu 
putea fi întrevăzut, 
văr, de cele 5,8 s i-a 
Pe numeroși juniori — 
talentat decît celălalt
mensă zecime de secundă; sin- 
gur Szabo a cucerit-o.

Juniorii notați mal sus ne 
oferă, cei puțin momentan, ga
ranții că vor deveni mari per
formeri ; dacă nu vor Intîmpl- 
na opreliști din motive de să
nătate, 
clusiv 
du-se 
rii vor
de urmat în pregătirea lor vi
itoare, dacă după terminarea 
școlii nu vor fi captați de pre
ocupări profesionale, 
dacă...

în schimb, alți tineri 
și-au încetat prea rapid 
siunea, n-au suportat vicis.tu- 
dinile greului urcuș spre Per
formanță, 
mă răciune 
iluziile in 
spectivele 
ne-au fost 
buie să facem o nominalizare 
ne vom opri în primul rind 
asupra Alinei Popescu, care — 
cum bine remarca un antrenor 
— nu mal este Alina de acum 
un an și ceva. Păcat l

dacă—

•Ueți 
asceo-

Și constatăm eu a- 
și profund regret că 
cele c« priveau per- 
unor „ex-speranțe", 
deșarte. Și dacă tra

Ad. IONESCU

■■■■■■■■ ■■■■■■■■

Sala Giulești din Capitală 
găzduiește, de joi, „Cupa 16 
Februarie" la volei masculin, la 
care participă Rapid — organi
zatoarea competiției — Dinamo, 
Progresul și Zelesniciar Bel
grad. Meciurile vor începe joi 
la ora 17 și vor continua *îm- 
bâtă de la ora 16 și duminică 
dimineața de la ora 9, cînd com
petiția se încheie.

C. GRUIA, tores, principal

CllEORCHE
IACOBESCU

S-a stins din viață aviato
rul GHEORGHE IACOBESCU. 
Autor a numeroase zboruri 
celebre și cîștigător de com
petiții internaționale, Gheor
ghe Iacobescu, primul navi
gator al aviației române, a 
desfășurat și o prodigioasă 
muncă pe tărîm pedagogic. 
Lucrările sale despre navi
gația aeriană își păstrează 
și astăzi actualitatea.

Dispariția marelui zburător 
constituie o grea pierdere 
pentru aviația română. Cei 
ce l-au cunoscut, toți zbură
torii români, îi vor păstra 
o pioasă artdntire.

înhumarea are loc astăzi, 
la ora 15, la cimitirul Sfînta 
Vineri.

bosealâ al acestora, Bucureș- 
tenil au crezut că vor avea o 
•arcir.ă facilă, renunțînd la jo
cul lor dinamic și rapid. In 
felul acesta, au Intrat vrînd-ne- 
vrînd în ritmul gazdelor șl si
tuația a convenit de minune ti
mișorenilor. Iechell a jucat fără 
vlagă, Dimancea nu a mal fost 
obișnuitul cărăuș al mingilor

Mi.'iai Albu (Dinamo), încolțit de 3 adversari 
să paseze unui 

Foto :
nica Galați, este nevoit

de la Politeh- 
coechipter 
V. BAGEAC
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(după

Din. Buc.
Steaua 
Rapid 
Pollt. Buc.

Timiș.
Pollt. Bv. 
.V Cluj 
Farul C-ța.
I.E.F.S.
Pollt. Gl.
I.C.H.F.
Polit. Iași
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1180- 9SS 
1204- 934 
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943- 962
842- 914
859- 896
949-1011
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882-1169
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Programul 
februarie):
Buc. ; I.E.F.S.—Dinamo Buc. ; 
I.C.H.F.—Farul Constanța ; Po
litehnica Galați—Rapid Buc. ; 
Politehnica Iași—Universitatea 
Timișoara ; Universitatea Cluj— 
Politehnica Brașov.

etapei a
Steaua-Polltehnica

XV-a (9

•pre ofensivă, tot greul căzînd 
tn final tot pe umerii lui No- 
slevici, care, o dată în plus, 
șl-a scos coechipierii din În
curcătură. Arbitrajul mureșeni
lor Kadar și Koos — a mai pre
cizat C. Herold — a fost corect 
și autoritar.

Medul de 1» Constanța a 
sa final parionant, ale

cărui amănunte ne-au fost ofe
rite de arbitrul S. Filoti. Cu 18 
secunde înainte de fluierul fi
nal, studenții de la I.E.F.S. con- 
iuceau cu 49—48 și se aflau 
în posesia mingii. Ei au pier- 
dut-o, însă, printr-un pas gre- 

pe contraatac. Cîteva mo
mente mai tîrziu, bucureștenii 
au fost pe punctul de a recu
pera, dar Ionecl a scăpat ba- 
ionul și cu aceasta și victoria 
echipei sale. Gazdele au bene
ficiat de cîteva aruncări libere 
pe care Cincu le-a transformat 
cu precizie și 
in extremis.

Farul s-a salvat

despre atitudini 
arbitraj. Federa-

• Din nou 
nesportive și 
ția a intervenit prompt în săp-

sancțlonînd pe 
(Dinamo), Anton

tămîna trecută
Diaconescu
(Politehnica Galați) și Podvar- 
cu (I.E.F.S.), și adresînd în a- 
celași timp un ultim avertis
ment organizatorilor clujeni. în 
schimb, arbitrii — și în Bucu
rești au fost mal multe cazuri 
— tolerează cu mare Indulgen
ță protestele, gesturile Ironice, 
care nu fac decit să umbreas
că spectacolul sportiv. S-au des
fășurat trei etape din retur și 
încă nu am văzut (deși situații 
s-au ivit cu duiumul) jucători 
eliminați de pe teren pentru 
atitudini Ireverențioase la a- 
dresa conducătorilor partidei. 
Iată un lucru care trebuie să 
dea de gîndit cavalerilor flu
ierului... (a.v.).

CONSTANTIN BUZULIUC: „Sper să cotor
din ring cu fruntea sus“

(Urmare din pag, 1)

nă de subliniat, Buzuliuc nu s-a 
dezarmat. Și-a văzut, mal de
parte, de antrenamente, a lup
tat cu ambiție în fiecare parti- 
dă-amicală sau oficială, șl-a ri
dicat în permanență nivelul teh
nic, iar acum vizează și o con
sacrare Internațională. La vîrs- 
ta sa (24 de ani) are, desigur, 
motive să spere.

...Este ora 20. Antrenamentul 
ia sfîrșit. Obosit de efort (din 
trening ies aburi), Buzuliuc ac
ceptă, totuși, cu interes cîteva 
schimburi de cuvinte cu repor
terul. Discutăm doar despre . 
box, despre proiecte sportive.

— In ultimii »nl ați ciștigat

b

REZULTATE CARE OBLIGĂ
f Urmare di» pag. II

fizice, mărirea numărului ac
țiunilor sportive de masă și 
al participanților;

• lărgirea bazei materiale 
pusă la dispoziția activității 
sportive de masă și de per
formanță prin noi amenajări, 
precum și mai buna gospodă
rire a bazelor și inventarului 
sportiv.

Avînd ca punct de plecare 
a întregii activități ideile ex
puse mai sus. s-au putut lua 
măsuri concrete, care au asi
gurat. în final. îndeplinirea 
obiectivelor propuse.

nii. Dorina Câtinescu — at
letism. Adrian Moraru. Vale- 
riu Prodan — box. Florea 
Răduț, Eugen Hupe* — lupte 
șa).

Avîndu-se în vedere rez.l- 
tateie obținute anul trecut. 5 
din secțiile clubului a- fost 
nominalizate, considerindu-se 
c* ele pot constitui surse im
portante pentru 
1972.

Fără ir.doial* c* 
obținute în sportul 
manță sînt mulțumitoare, mai 
ales că nici nu am epuizat 
înșiruirea. Și. totuși, în da-

De aceea, planul de măsuri 
adoptat trebuie privit cu o 
deosebit* seriozitate, trebuie 
s* constituie startul lansat 
spre obținerea unor noi »uc- 

ese.

ÎN OBIECTIV, JUNIORII

Mur.chen

rezultate’.e 
de perfor-

Un alt aspect ce merit* a 
fî pus in discuție este acela 
al promovării juniorilor.

Ta cadrul ar.alizei s-a afir
mat (și pe bună dreptate) că 
„rruitl juniori de valoare In 
atletism dispar tn anonimat, 
e* In ultimHl timp, la canotaj

REZULTATE BUNE, 
DAR CONTRIBUȚIE INEGALA

Activitatea sportivă de per
formantă s-a desfășurat sub 
semnul Jocurilor Olimpice 
din Mexic. Continuînd tradi
ția (la Melbourne — Ștefan 
Petrescu a obținut medalia de 
aur la pistol viteză), clubul a 
dat lotului olimpic trei spor
tivi (Lia Manoliu, Valeria Bu- 
fanu și Șerban Ciochină) din
tre caic, lucru deja amintit, 
oe cîștigătoarea Unei medalii 
de aur.

In cadrul clubului, în cele 
8 secții de performantă, se 
pregătesc 515 sportivi legiti
mați. Dintre aceștia. 21 sint 
maeștri emeriți și maeștri ai 
sportului. 39 de categoria 1. 
Alături de consacrâți, în cele 
mai multe secții există rezer
ve capabile în brice moment 
să asigure continuitatea valo
rilor (Mariana Goth, Ion Di-

CENTRELE DE INIȚIERE
(Vrmare din pag. I)

fondul a avut pondere, prin 
munca entuziastă a antrenoru
lui Orest Frățeanu, ajutat de 
instructorul Ion Buta, în pre
zent activează aci ți un cen
tru pentru probele alpine, cu 
un număr de 50 de copii con
dus de prof. Ștefan Șindilaru. 
Un nou centru de schi alpin 
s-a deschis și la Gura Humo
rului, unde prof. Ion Miron 
lucrează cu 36 de copii. La 
Vatra Dornei activează cu 
bune rezultate prof. Rodica 
Pal și Gheorghe Gherman, iar 
la Iacobeni, prof. I. Miron are 
peste 200 de copii sub grija 
sa. In centrele de schi din Ju
dețul Suceava activează peste 
500 de copii dintre care 200 sînt 
fete. Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport, 
precum și comisia județeană 
de schi, prin președintele ei, 
Constantin Alexa, dau 
sprijinul acestor centre, în- 
drumîndu-le ți controlîndu-le

în permanență. ®entrele de 
schi din județul Suceava pol 
fi un exemplu pentru multe 
județe prin organizarea proce
sului de lnstruire-antrenament 
prin abnegația cu care lucrea
ză profesorii, antrenorii și in
structorii, precum și prin re
zultatele obținute pînă 
zent

în pre-

★
Județul Maramureș, 

început mai lent, dar 
biția de a urma exemplele bu
ne, dispune în prezent, la Baia 
Sprie, de patru centre de Schi, 
dintrfe care trei la alpine și u- 
nul la fond. Grupele de fond 
sînt concluse de prof. Alexan
dru Domuță car» are în gri
jă un număr de 35 de elevi, 
instructorul Anton Barcsi, de 
la centrul de alpine din ace
eași localitate, lucrează cu 45 
de elevi împărțiți pe trei gru
pe.

Centrele de la Borșa și Vi- 
șeu așteaptă un sprijin mai

cu 
cu

un 
am
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cu foarte mulți adepțl din ca
drul uzinei noastre; nu s-au 
organizat concursuri simple 
de atletism ; numărul crosu
rilor a fost evident prea mic; 
acțiunile duminicale cu carac
ter sportiv și recreativ au 
adus pe terenul de sport prea 
puțini salariați al uzinei"^, 
etc.

O concluzie se desprinde 
clar : în cadrul acțiunilor În
treprinse nu au fost folosite 
toate resursele, nu s-au folosit 
pe deplin formele competitio
nale și recreative specifice 
activității sportive de masă. 
S» impune, deci, și aici o in
tensificare a muncii.

DIN ANGAJAMENTUL ACTIVIȘTILOR Șl SPORTIVILOR 
CLUBUL UT,

„Nu vom precupeți nici un efort pentru o traduce In viată 
sarcinile de cinste și răspundere care ne revin pentru dez
voltarea educației fizice și sportul.i. ad<’cîndu-na astfel con
tribuția la întărirea sănătății, la afirmarea clubului in marile 
competiții sportiv» international».

in pro- 
insă că 
adu’ o 
rezulta

rea de seamă se arată r »mer- 
gindu-se cu analiza 
funzime, vom vede» 
secțiile clubului și-au 
contribuție inegală la 
lele menționate".

Așadar, a fost reliefat fap
tul că există încă posibilitâț- 
latente, nepuse în valoare

Intr-adevăr, în unele secții 
saltui calitativ așteptat întir- 
zie să apară (haltere). în al
tele rezultatele se află sub 
nivelul celor din anii prece
dent (canotaj, tir).

substanțial pentru ca cei peste 
2 000 de elevi aflați în locali
tățile respective să-și poată e- 
tala calitățile în acest frumos 
sport care este schiul.

în județul Cluj, accentul a 
căzut doar pe probele alpine. 
Cele două centre numără cîte 
50 de copii și sint repartizate 
la Gluj și Băișoara. De aces
tea se ocupă profesorii Petre 
Gotea și Dan Căpitan,

Considerăm că, față de anii 
trecuți, s-a făcut un impor
tant pas înainte, că sprijinul 
acordat de federația de spe
cialitate precum și de consi
liile județene pentru educație 
fizică șl sport, va face ca din 
aceste centre de învățare a 
schiului să apară viitorii mari 
performeri ai sportului zăpezii 
de care, trebuie să recunoa
ștem, avem absolută nevoie.

CfTEVA JALOANE 
ALE SUCCESELOR VIITOARE

și tir trecere» la aeniorat este 
• barieră pe rara cri mai 
multi dintre 
nu sint pregătit! 
șească".

Ar fl de dorit 
problem* «S nu 
mai la nivelul < 
(ca să nu zicem al lamentă
rilor ineficiente) si tfl se trea
că de îndată la o munci mi
găloasă si plină de responsa
bilitate cu tinerii care au ap
titudini. dar nu reuțeoo să și 
le valorifice din cauza nepă
sării aau a erorilor de meto
dic*.

Ar fl fost poate necesar ca 
în acea<t* direcție să se pre
vadă obiectiv» ceva mai con
crete. Fiindcă. la modul teo
retic. problema este perfect 
cunoKut*...

pe rar» cei 
Juniorii noștri 

să • depă-

t ca această 
râmînă nu- 

cor. sta țârilor

ACTIVITATEA SPORÎIVA 
DE MASA

O fațetă deosebit de impor
tantă a activității clubului a 
constituit-o desfășurarea ac
țiunilor sportive de masă. In 
această direcție s-au obținut 
rezultate care dovedesc grijă 
și preocupare. Numărul celor 
care au participat la diferite 
acțiuni competiționale de 
masă se apropie de 4 000.

Și totuși, conferința a scos 
în evidență o serie de lipsuri. 
Cităm din darea de seamă : 
„In anul 1968, pregătirea și 
participarea la concursurile 
pentru Insigna de polisportiv 
au lipsit total din preocupă
rile clubului; au fost negli
jate marile posibilități exis
tente de- cuprindere în acti
vitatea Zilnică a maselor de 
salariați ; din campionatul a- 
sociațiilor sportive a lipsit în 
mod ne justificat tirul, sport

Reliefîndu-se faptul că, cu 
toate succesele înregistrata, 
rezultatele obținute anul tre
cut. nu «înt pe măsura con
dicilor create și a potenția- 
1 ri uman de care dispune 
clubul, activiștii și sportivii 
si-au propus pentru perioada 
următoare cîteva obiective 
menite să contribuie direct 
și eficient la ridicarea pe o 
treaptă superioară a tuturor 
formelor activității i

un titlu la juniori și trei la se
niori. Sînt performanța demn» 
da Invidiat Amatorii boxului și, 
îndeosebi, cel din Reșița, aș
teaptă da la dv. și o consacrare 
pe tărîm internațional.

— Faptul că performanțele 
mele interne n-au trecut ne
observate, mi bucuri. îmi dau 
seama insă ci față de amatorii 
pugilatului am obligații mai 
mart Trebuie, tn sftrfit, <A mi 
impun fi In confruntările cu 
boxeri de peste hotare. Daci 
fol fi selecționat tn echipa na
ționali pentru meciurile cu Iu
goslavia și Bulgaria, sper ș* 
cobor scările ringului e» frun
tea șui.

— VI pregătiți pentru cam
pionatul european. Deocamdată 
•înteți în lotul „celor M”. Cre
deți ci vă veți număra printre 
cel 11 oara vor alcătui «chip» 
României î

— Da, cred. Dar ptnd atunci 
trebuie si lupt tn campionatul 
național, ca să etftig cel de al 
4-lea titlu, ^i noaptea H viacz. 
Nu va fi de loc uțor, pentru 
ci attt Stanef rft și Simion 
(pretendenta cei mai periculoși) 
vizează centura de campion 
pană. Eu însă «înt convins 
nu voi pierde titlul, așa ci, 
această situație nu văd de 
nu mi s-ar acorda încrederea_
lupt și pantru o medalia euro
peană.

— Deocamdată, antrenorii 
v-au acordat credit

— Tocmai de aceea muncesa 
attt de mult 
Nu peste mult 
lor 26“ se va 
durea mult să 
tre candidați.

la 
că 
tn 
ca 
si

ta antrenament, 
timp, lotul „ce- 
restrtngc. M-ar 
nu rămtn prin-

• Se va acorda o atenție 
deosebită dezvoltării sporturi
lor olimpice și în primul rlnd 
atletismului, luptelor, boxu
lui. canotajului, tirului.

• Pentru lărgirea bazei de 
masă a sportului de perfor
mantă se vor îndruma secți
ile de atletism, lupte, box, 
haltere și canotaj să înființe
ze centre pentru pregătirea 
copiilor și Juniorilor ;

• Munca educativ* cu 
sportivii va folosi mai activ 
rolul colectivului șl populari
za—a exemplelor pozitive;

• Pentru dezvoltarea con
tinuă a activității de masă, 
cn si pentru creșterea nivelu-

performanțelor sportive, 
un obiectiv important îl con
stitui» asigurarea unor con
diții materiale corespuniă- 
toare :
. • f.n activitatea de educa

ție fizică și sport va fi atras 
un larg activ voluntar, care 
să sprijine organizarea și des
fășurarea acțiunilor între
prinse ;

• Se va continua acțiunea 
de atragere a maselor de 
muncitori ai uzinei în practi
carea sistematică a exerciții- 
lor fizice și sportului.

★
Viața sportivă a unui club 

este complexă, cunoscînd de 
multe ori fluxuri și refluxuri. 
Analiza minuțioasă de la 
..Metalul" ne îngăduie să spe
răm că activitatea va fi în 
continuare ascendentă. Mai 
ales că succesele obținute o- 
bligă.

Criteriul tineretului, 
criteriu sever 
de verificare

• în «ala de antrenament 
de la „23 Augu«t“ ee pregătesc, 
zilnic, în afara boxerilor din 
lotul reprezentativ, aproximativ 
150 de puglllștl de la Viitorul, 
Școala «portlvă, I.T.B. ți Ener
gia. Este o situație care în nici 
un caz nu poate favoriza pregă
tirea temeinică a fruntașilor bo
xului nostru, care vor av«a de 
dat, în primăvară, un examen 
*tît de dificil.

• Au fost desemnați boxerii 
ce vor participa la Criteriul ti
neretului de la Constanța, com
petiție unde vor fi verificați 
sportivii c» H afli ta vederile 
selecționerilor pentru europene, 
Semimuscăs V. Ivan, A. Mlhai, 
P. Ganea, M. Lumezeanu | 
mused s p. luga, Tr. Cerehla, 
I. Pop, C. Rădulescu | cocoș ; 
P. Nedelcea, A. Dumitrescu, 
G. Pometcu, I. Petrei pândi 
Gh. Drugă, M. Dumitrațcu, V. 
Kiss, N. Constantin ; semiufoa
ră : P. Dobrescu, N. Păpălău, 
C. Bumb, I. Mageri; ușoară i 
Gh. Ene (N. Paraschlv), L, Ma- 
the, V. Prodan, A. Isal; seml- 
mijlocie: Al. Popa, C. Cocîrlea, 
N. Streașină, I. Volcilăj mijlo
cie ușoară; Gh. Cftlln) I; 
Gyorfi, Al. Matius, Șt Marton- 
mijlocie: A. Năstac, T. Ivanj 
V. Ciuraru, I. Petrea; semi
grea: N. Manița, P. Cojocaru, 
P. Pîrvu, Gh. Drăgan; grea i 
I. Alexe, I. Sănătescu, A. Ian- 
cu, G. Schubert,
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VOLUPTATEA
EȘECULUI

TOVARĂȘE REDACTOR,

părerea fără ero
de stil sau da for- 
care 

decit
mai mult II 

țd-l lămureas- 
Fostul jucător 
plin — și pe

cu mult o- 
*d arate da

Profesorul da limbă romi- 
nă, Nicolae Petrescu, pe care 
eu l-am văzut foarte mulți 
ani jucînd —funda»— ta 
fosta echipă Juventus, a a- 
cordat, nu de mult, ziaru
lui .SPORTUL" un interviu 
In care a abordat cu curaj, 
în cuvinte lipsite de echivoc, 
multe din problemele fot
balului nostru și a emis, de 
pe pozițiile unui vechi doc
trinar al acestui sport, cîte
va observații pe care le co
coț deosebit de interesante.

Este — mi >e pare — pen
tru prima oară cină un om 
de strictă specialitate tji 
spune 
bescuri 
mulară, 
încurcă
că pe cititor, 
a atacat din 
multe fațete — problema fi 
a făcut unele observații pe 
care le apreciez ca serioase 
puncte de reper Intr-o even
tuală acțiune (se oa între
prindă, oare, ceva serios 
vreodată î) de redresare, de 
reanimare < fotbalului no
stru.

Desigur că e ruperflt • 
fi greu, In spațiul de gazetă 
pe care pot conta, si eon- 
semnez toate opiniile prin 
care eu cred cd intervieva
tul • încercat 
plomb verbial
ce este fotbalul nostru eșa și 
prin răspunsurile date, care 
ar fi din punctul său de ve
dere calea cea mai bund de 
urmat.

Dar fotbalul nostru, o »ttm 
prea bine cu toții, e o pro
blemă prea complexă ți ori- 
cît de mult s-ar aduce el In 
discuție, tot ar mai rdmtne 
ceva de spus, ceva de făcut.

N. Petrescu a spus la un 
moment dat:

..... Fotbalul ere astăzi o 
uriașă rezonanță tn opinia 
publică, Iar jucătorii alnt 
obsedați de CE VA SPUNE 
I.UMEA".

Este, tn această formulare 
a lui N. Petrescu, dacă am 
nțeles eu bine, ilustrat r- 

xact un fenomen care, intr-o 
proporție de loc neglijabilă, 
și-a pus adine amprenta pe

activitatea și, astfel, pe ca
litatea fotbalului nostru.

Ce va spune lumea ?
Lumea aceasta de care se 

tem atîta jucătorii noștri o 
constituie «uportarii — în
flăcărați și, firește, subiec
tivi— o constituie oficialii, 
o constituie (să nu vă fie cu 
supărare, dar acesta e ade
vărul I) și unii dintre co
mentatorii meciurilor.

Eșecurile au ajuns, la noi. 
o psihoză, o pasiune, o 
modă. Le dorește, din inte
rese de club, suporterul 
care trăiește, prin rotație, 
bucurii și necazuri săptămt- 
nale. Le doresc, parcă, și 
comentatorii respectivi nu
mai de dragul unei confir
mări de opinie sau, nu de 
cele mai puține ori, din pa
siunea ce-o au, mulți din
tre ei. de a-și tnzorzona cro
nica cu o a?a-numitd „găsel
niță" de efect sau pentru a 
o „colora" cit mai pitoresc.

Un eșec — sau o suită 
de eșecuri — oferi infinit 
mai multe posibilități de di
vagații decit o victorie. 
Există o voluptate a eșecu
lui, cu toate consecințele 
sale negative, cultivată cu 
un zel demn, oricum, de o 
cauză mai bună.

Ce-o să spună lumea ?
Adică suporterii, oficialii, 

presa 1
Împovărați de această ob

sesie, de această teroare, 
trebuie să admitem cu toții 
ci in orice tntilnire jucătorii 
noștri — și cei mai buni din
tre ei — sînt, din plecare, 
handicapați, sint timorați și, 
psihic, anchilozați.

Ar fi bine si ne amintim 
ci tn sport așa e, așa 
întotdeauna: uneori
mai bine, alteori mai 
Pentru amindauă
ipostaze e nevoie de înțele
gere, nu de persiflare. Si-i 
înțelegem, deci, pe fotbaliștii 
noștri și la bine și ta rău.

Pondere și NU exaltare 
firi rost, etnd joaci bine 
— și înțelegere fi NU opro
biu, cind joaci prost.

Prima impresie din Ceta
tea Banilor o datorez funcțio
narului de la ghișeul hotelu
lui- Sculat parcă dintr-o a- 
dîncă reverie, acesta mi-a so
licitat, cu un gest mașinal, bu
letinul ți delegația. Privin- 
du-le. s-a luminat brusc la 
față, comentînd cu o voce u- 
șor ironică : „A, de la „Spor
tul"... Bine că tovarășii redac
tori de acolo și-au mai adus a- 
minte de Craiova, că de 
U.T.A-, de Dinamo și de Stea
gul roșu se scrie de trei ori 
pe săptămină, tar de Univer
sitatea o dată pe lună... Și cind 
te gindești că sîntem pe locul 
doi, cu șanse să „înhățăm" ti
tlul..."

„Cu 
țiul.." 
părut 
dar... o să vedeți I

★

șanse să Inhățăm ti- 
Cuvinte care mi s-au 
aruncate intîmplător.

Aflu că la ora 10 elevii lui 
Coidum ies la antrenament. în 
consecință, iată-mă ajuns la 
Stadionul Central. Dar... ia-i 
de unde nu-s I Stadionul este 
acoperit cu zăpadă și doar zo
nele din spatele porților par să 
fi făcut recent cunoștință cu 
crampoanele. Mă interesez 
unde îi pot găsi pe fotbaliști, 
și un binevoitor mă lămureș
te : „Păi, afară din oraș, pe 
cimp, pe vreo luncă— Că aici 
dacă se antrenează strică ga
zonul și altu’ n-au 1“ și-mi a- 
rată cu mîna, vag, direcția în 
care s-ar afia improvizatul 
teren de antrenament al cra- 
tovenilor.

Idolii Craiovei se antrenea
ză într-o luncă... Oare aceasta 
să fie singura soluție 7

★

spoitul

fotbaliștii craioveni, aflați intre
Martinovici, cu o contuzie la 
coapsa dreaptă-

Se joacă cu nerv.
Linia Deselnicu-Strîmbeenu 

rezistă cu greu „buldozerilor" 
Oblamenco-Bălan. Mă uit la 
Oblemenco... Mare apetit de 
joc, se zbate cît în două me
ciuri.

Pag. a 3-a

examene și returul campionatului

★

Ssîit! Strîmbeanu „tocește"...

« fost 
joci 

prost, 
aceste

Al d-tale
V. T. RANU

p. conf. C. GRIGORIU

Ies câțiva kilometri din o- 
raș- De dincolo de o lizieră, 
răzbat niște „formule" pe ca
re, dacă n-aș ști despre ce e 
vorba, le-aș bănui că vin de 
pe banda sonoră a filmului 
„Colina* : „înainte 100 de me
tri...*, „sculat, culcat, sculat...", 
„sprint pe loc: mai tare, mai 
tare-.".

Trec de copaci și pătrund 
In atmosferă i 30 de trenin
guri albastre, cu însemnul „V 
aleargă de zor sub conducerea 
altor două albe, aparținînd 
celor doi antrenori, Coidum ți 
dr. Frînculescu. Schimbăm a- 
mabililitățile de rigoare și sînt 
Invitat să asist la „nriuța" ca
re închide antrenamentul.

Notez și noutățile : tinerii 
Țană, Dașcu, Zdrăilă și Ștefan 
vor fi „unși" la echipa întîi 
încă din primăvară, pe postu
rile lui Mihăilescu (plecat la 
Vagonul) și Popa (indisponi
bil tot returul). Mi se arată 
„condica de prezență" i lip
sesc Neagu, Boșoteanu, Niță, 
Bărăitaru (alt nume nou !), a- 
flați în ajun de examene, și

Antrenamentul s-a încheiat. 
Discut cu antrenorul Coidum :

— Ce părere aveți despre 
retur 7

— Va fi foarte greu pentru 
toate echipele — îmi răspun
de evaziv.

— De acord. Dar ce loc cre
deți că veți ocupa în final 7

— Nu știu. E greu de pre
văzut... De un singur lucru 
sint însă sigur : campionul se 
decide in prima etapă, la A- 
rad... Dacă „ciupim" un punct, 
apele se tulbură... Altfel...

„Secundul", aflat pe fază, a- 
daugă : „Notează, domnule : 
dacă luăm șase puncte în de
plasare sîntem campioni! Nu
mai că nu va fi de loc ușor...

îl am în față pe Petre Dra- 
gu, condeier de prestigiu, se
cretar general de redacție la 
revista „Ramuri" și autor al 
unor gustate comentarii spor
tive în ziarul local „înainte".

Figură de boem, cu o barbă 
scurtă ți țepoasă. Petre Dragu, 
Pe care ]-am așezat de mult 
lingă inimă datorită scrisului 
său elevat, vorbește retezat, 
filtrfndu-și parcă gîndurile.

— Știi ultimul banc cu ol
tenii 7 — îl întreb într-un tîr- 
ziu...

— Ei, s-au cam demodat... 
Credeam că aduci ceva 
nou de la București...

îi spun totuși unul, 
mai recent Rîde ușor, 
absent- Apoi i

— Numai că nu-i ultimul 1 
Ultimul e ăsta, și ți-1 
pentru că se brodește 
rația noastră: 
cînd se ceartă

— C< 
pioni I

sâ fi

mai

aflat 
parei

ce fac 
U.T-A.

spun 
la dis- 
oltenii 

cu Di-

fii ? l£3 cam-

★

18.
ora
luat sfîrșit A fost un

în sala de gin»- 
de pregătire teo-

E ora 
nastică, 
retică a 
fel de seminar, cu întrebări, 
cu răspunsuri și chiar 
note.

De cîteva minute, a început 
al doilea antrenament al zilei, 
condus de profesorul de edu
cație fizică. Constantin Oțet.

„Flecare, cite 20 de flo- 
tări...“, „Zdrăilă, genunchii îu- 
tinși !“, „Deselnicu, accelerea
ză. Mai repede..."

Absenților de dimineață li 
s-a adăugat Gîrciumărescu,

cu..

care acuză dureri la genun
chiul drept- Mincă, Ivan și 
Bîtlan se antrenează separat, 
sub directa supraveghere a 
doctorului, care, după fiecare 
serie de exerciții, se repede 
ia ei, le ia pulsul și tensiunea, 
notînd totul intr-un dosar 
gros.

Oblemenco sare coarda. Are 
pe spate nr. 5 și cineva din 
asistență remarcă cu voce joa
să : „Dacă ar fugi Nelu în re
tur cît-un mijlocaș..." A trecut 
o jumătate de oră. Tricourile 
se umezesc, iar fețele jucăto
rilor sînt parcă atinse de ge
rul de afară.

Bălan, fost atlet, se apropie 
de Gaboraș și-i șoptește : „Da
că m-aș duce înapoi pe pistă, 
aș alerga nu suta de metri, ci 
zece mii... Cu rezistența asta..." 
Gaboraș îl aprobă și... „Sting, 
drept, stîngu’!.-. zece rostogo
liri înainte-."

Ivan, singurul îmbrăcat în 
trening, cu o figură de prinț 
maur, execută genuflexiuni. 
Număr i una, două... optspre
zece... patruzeci și una, patru
zeci și două... La cincizeci, se 
aude glasul lui Goidum i „I- 
vane, gata..."

La ora 19 antrenamentul se 
termină. Jucătorii ies unul 
cite unul spre duș... Ultimul 
rămîne Niță. îmi aduc amin
te de răspunsul dat de Niță 
unui confrate, după victoria 
surprinzătoare de la Iași i

— Ce e de mirare 7 Sîntem 
doar o echipă de suflet...

Da, și asta e o explicație...
★

S-a lăsat seara. Strada Uni
rii, „corso“-ul Craioveî, este 
pustie. La agenția Loto-Pro- 
nosport de lîngă hotelul „Mi
nerva" continuă însă discuții
le pe tema... returului, „ha ur
ma urmei — zice cineva — 
băieții nu s-au pregătit nici
odată ca acum. Zilele acestea 
punem bazele Asociației su
porterilor Universității... <3u 
galeria e rezolvat I Apoi, da
că luăm „două" la București, 
cu Progresul, „două cu Cri- 
șul"...

— Fugi domnule, la Gri șui 7!
★

Cu șanse să „înhățăm" ti
tlul... cînd mă gîndesc că pă
ruseră întîmplătoare, la înce
put, cuvintele acestea... Ei. ca 
ți-e și cu oltenii ăștia I

Ovidiu IOANITOAIA

LA ORIZONT, 
RETURUL

Antrenorul Coidum transformat în profesor, și fotbaliștii de la Universitatea, in postură de elevi ascultători... Sau victorii e 
de pe gazon „se fabrică' la tabla lecțiilor teoretice... Foto i FI». ROȘOGA

• Cele două divizionare C 
din Satu Mare au susținut du
minică primele meciuri amicale 
In compania unor formații din 
campionatul județean. Astfel, 
Olimpia Satu Mare, liderul »e- 
riei a Vil-a, a întrecut cu 6—6 
(4—0) pe Rapid Satu Mare, prin 
golurile înscrise de Kineses (2), 
Borota, Both, Bocșa *1 Bathori. 
Someșul Satu Mare a învins 
pe Spartac din localitate cu sco
rul de 5—1
coresp.)

• Fostul
Cacoveanu,
Mangalia (div. C), ne-a relatat 
unele amănunte privind pregă
tirile echipei pe care o antre
nează. Pînă acum, jucătorii Ma
rinei au efectuat diferite exer
ciții pentru pregătirea fizică ge
nerală, urmînd ca de acum îna
inte să treacă la partea a doua 
a programului de antrenament, 
care vizează pregătirea tehnică. 
Primul joc amical în ziua de 
9 februarie. în compania for
mației Metalul Mangalia. Mai 
sînt perfectate jocuri cu Por
tul Constanța, Farul (tineret) și 
I. T. Constanța. Lotul antrenat 
de Gh. Cacoveanu cuprinde pe 
următorii: Cojocaru, Leibhardt, 
portari, Toiu, Andrei, Mociu, 
Mihai I, Mihai II. Becherescu, 
N. Emil, Voichin, Pop, Izet, 
Leca, Lupu, Neacșu, Mînăstire, 
Stere, Geantă și Bucur,

• Divizionara C Autobuzul 
București și-a reluat pregătirile 
de peste două săptămîni. An
trenamentele, conduse de Tra
ian Lămureanu, au loc în aer 
liber, pe o pistă de beton si
tuată în incinta uzinei. Pînă la 
9 martie, dată 
partea a doua 
Autobuzul va 
jocuri amicale 
campionatul municipiului Bucu
rești, categoria onoare, și divizia 
C. (A. PAPADIE-coresp.)

(1—0). (A. VERBA-

internațional Gh. 
antrenorul Marinei

la care începe 
a campionatului, 

susține cîteva 
cu formații din

AVANPREMIERA CLUJEANA
Azi, ultima zi 

la concursul special
Pronoexpres

Milne. 5 februarie, va avea loe 
;el' de-al doilea concur» special 
Pronoexpres al analul după icr- 
nula tehnică „5 din 45".

La acest concurs se atribuie 
premii obișnuite In bani, pre
mii suplimentare gratuite tn 

autoturisme ți numerar, premii 
speciale In autoturisme ți nume
rar. 50 excursii la Istanbul prin 
O.N.T. Carpați (circa 10 zile).

se efectuează 9 extrageri - 50 
numere.

Se atribuie următoarele premii: 
Autoturisme In număr nelimi

tat: „Volga", „Daria 1100“, „Mosk- 
vici 408“ cu 4 faruri și radio ; 20 
autoturisme prin tragere la sorți 
(1 „Volga", S „Dacia 1100", •
„Moskvlcl 408“ cu 4 faruri țl ra
dio, 6 „Skoda 1000 MB”, I .Tra
bant 601"), precum șl 
premii in bani.

Azi, ultima zi cînd 
să vă procurați bilete 
cest concurs. Biletele 
varianta vă asigură participare! 
la toate extragerile. S» particip! 
st pe bilete 50%.
• Publicăm mai jos programul 

concursului Pronosport nr. 0, v- 
tapa din 9 februarie 1969 :

1. Atalanta — Florentina ; *.
Bologna — Lanerossl ; I. Cagliari
— Varese; 4. Milan — Verona î
5. Napoli — Internazlonale ; »
Palermo — Juventus ; 7. Roma — 
Pisa ; S. Torino — Sampdoria ; 9. 
Padova — Brescia ; 10. Reggiana
— Lazio j 11. Catanzaro — Foggia; 
12. Mantova — Spăl; IS. Bari — 
Monza.

PRONOEXPRM
PREMULB CONCURSULUI NB.

4, DIN N IANUARIE 19««

DXTRAGERZA 11 
1 variantă a 147100 
UI a im Mt a 
a M lei.

EXTRAGEREA A 
tegoria A t 1,1 variante a 
lei ț Categoria B : >49 a «9 lei; 
categoria 01 4 IM a >1 M.

Premiul de 147100 lei, de la 
extragerea I, categoria I, a re
venit participantei ANICA GRI- 
GQRESCU din comuna Drăgu- 

șent, județul Suceava.

,Tra- 
riumeroase

mal puteți 
pentru a- 
cu II lei

Categorla I: 
lei ; a 
m-a :

H-a :
J 154

U-A : Ca
47 759

3P0RT. 
SIMAFiA
MISTER GRAY (VI)

de Lamberto ART IO LI

Cluj (prin telefon, de la tri
misul nostru). Orașul de pe 
Someș a găzduit duminică pri
ma partidă amicală a anului, 
în care s-au lntîlnit cele două 
pasiuni (fotbalistice) clujene: 
„U“ și C.F.R. Jucători și supor
teri s-au revăzut pe „terenul 
mașiniștilor", au înfruntat ge
rul, s-au înfruntat reciproc în- 
tr-o partidă de un rar dina
mism, explicabil și prin nume
roasele grade sub zero și au 
plecat spre casă roșii ca para 
focului la obraji, dar cu acel 
sentiment de satisfacție pe care 
îl comunică, mai ales, meciu
rile de tensiune, în care re
zultatul depinde de un fir de 
păr. Așa a fost și jocul de du
minică, Interesant sub mai mul
te raporturi. La „U“ a debu
tat... antrenorul Ștefan Cîrjan, 
care și-a condus pentru prima 
oară echipa într-un meci. La 
C.F.R. a evoluat un fost giuleț- 
tean, caro a făcut să curgă

multă cerneală la... Craiova și 
Rapid: Marian Popescu. Su
porterii feroviarilor clujeni spe
ră că pe viitor, cerneala, care 
l-a „ars” cindva zadarnic pe 
Marian, va reflecta în viitorul 
apropiat revenirea în prim 
plan a acestui jucător, atit de 
dotat, dar pînă acum atit de ri
sipitor cu talentul său...

Cîteva marginalii la joc. „U“ 
a presat 80 din cele 90 de mi
nute ale partidei, dar a încercat 
arabescuri cu balonul, absolut 
gratuite pe un teren a- 
coperit cu gheață, fiind con
trată cu precizie de echipa fe
roviară, condusă cu pricepere 
de binecunoscuții Vaslie Ale
xandru și Petru Emil.

Deși urcați în greutate cel 
puțin la... categoria semigrea, 
cei doi foști internaționali păs
trează și azi multe din cali
tățile care i-au consacrat.

Conduși cu 1—0, ca urinare a

unui excelent „un-doi“, Cogan- 
Petru Emil, încheiat de pri
mul printr-un voleu la rădă
cina barei (min. 30), universita
rii au egalat prin Barbu (min. 
35), coautorul golului fiind insă 
portarul ceferist Nagel, care a 
scăpat copilărește mingea pe 
sub el în plasă... Pînă la sfîr- 
șitul partidei „U" a dominat, a 
avut 3 mari ocazii de 
dar Barbu, Lică și 
au ratat singuri cu

O lecție interesantă
turor jucătorilor antrenorul Cir- 
jan. După ratarea lui Lică, care 
a vrut să dribleze și portarul, 
antrenorul universitarilor l-a 
scos imediat de pe teren pe ata
cantul său, măsură care ne-a 
amintit de severitatea sa de 
odinioară de pe terenul obo-

a Înscrie, 
Uifăleanu 
portarul, 

a dat tu-

rean „Unirea", cînd pe atunci 
tinărul Ozon era pedepsit a- 
semănător pentru exagerările 
sale. în repriza a doua. însă, 
Fane Cîrjan l-a reintrodus pe 
Lică ! ..Speranța" clujeană a do
vedit tuturor că a prins sensul 
lecției antrenorului său, jucînd 
mingea dintr-o bucată, servin- 
du-și excelent partenerii, re- 
nunțind la floricele zadarnice.

Atit despre o promițătoare 
avanpremieră clujeană a sezo
nului de primăvară și. spun 
optimiștii, o avanpremieră și 
a celui de toamnă, 
la marea șansă pe 
C.F.R. Cluj (lideră 
puncte avans) de

gîndindu-se 
care o are 
în B, cu 4 

a deveni
partenera studenților în prima 
divizie.

M. POPESCU

TRAGEREA LA SORȚI

MECIURI AMICALE
A „16“-imilor „CUPEI ROMÂNIEI
• VASILICA TASTAMAN ÎNLOCUITĂ DE ZIZI ȘERBAN

chimia oraș gh. gheor- 
GHIU-DEJ — DINAMO BA

CĂU 0—3 (0—1)
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 

(prin telefon). Stadionul Chi
mia din localitate s-a dovedit 
neîncăpător pentru spectatorii 
— peste 1500 — care au ur
mărit meciul dintre favoriții 
lor și dinamoviștii din Bacău. 
La capătul unei partide in
teresante, desfășurată în
tr-un ritm viu, oaspeții — 
conform așteptărilor — au 
obținut victoria, prin goluri
le înscrise de Rugiubei, Du- 
țan și Simionaș.

Gh. Grunzu, coresp.

C.S.M. REȘIȚA — VAGONUL 
ARAD 4—0 (3—0) ! !

Reșița (prin telefon). Pe un 
timp excelent, în fața a 2000 
de spectatori, cei 18 jucători 
reșițenî rulați s-au dovedit 
mult mai bine puși la punct 
cu condiția fizică decît cei 
14 arădeni. Pătrașcu (min. 11), 
Jack (min. 31). Comisar (min. 
40) și Pîrvan (min. 66) sînt 
autorii celor 4 goluri înscri
se de gazde. Arădenii au ră
mas datori publicului reși- 
țean, avînd o evoluție ștear
să și vădind multe carențe 
în toate compartimentele.

L Plăvițiu, coresp,

Astă-seară. la sediul Fede
rației romăne de fotbal, va 
avea loc tragerea la sorți a 
„16“-imilor „Cupei României 
fază în care intră în joc 
echipele de divizia A.

Această etapă de cupă 
va desfășura în ziua de

»>
se

5 
martie și va constitui o ve
ritabilă „avanpremieră" a re
turului campionatului, care 
începe duminică 9 martie.

Așadar, astă-seară, Ia o- 
rele 18, delegații celor 32 de 
echipe vor trece prin emoții.

decide sorții 7 PentruCe vor 
oficierea acestui ceremonial, 
a tragerii din urnă a jocu
rilor, au fost invitate cunos
cutele actrițe Vasilica Tasta- 
man-Jenei și Stela Popescu, 
în ultimul moment am aflat 
că Vasilica Tastaman-Jenei 
va..... forfeta" (fiind plecată în
turneu); în locul ei se va 
prezenta actrița Zizi Șerban, 
care, se spune, are mină bună 
pentru echipele din provin
cie. Să vedem I

Atunci, la 15 iunie I960 s-au perindai ți alți martori 
în fața Subcomisiei Senatului. Printre aceștia, detectivul 
Frank Marrone (care a atras atenția că boxul se află 
intr-o situație dezastruoasă deoarece „existau indicii si
gure că lumea interlopă pătrunsese și în marele circuit 
al televiziunii") ți un anume Ugo Antonucci, un contabil 
cu incontestabile calități care, după ce a recunoscut că 
acceptase pariuri (nu uitați că pariurile in Statele Unite 
sînt ilegale) in contul unor stele ale sportului american 
ca Yogy Berra și Whitey Ford din vestita echipă de ba
seball Yankee, a declarat că, în trecut, avusese sarcina 
de a controla contabilitatea lui Jake La Motta și a unui 
alt fost campion la „mijlocie" Rocky Graziano, în di
verse epoci: intre 1941 și 1949 cea a lui Jake și între 
1942 și 1950 cea a lui Rocky. In afară de aceasta, el a 
precizat că bursa care se cuvenea managerului lui Gra
ziano pentru întilnirea din 194S cu Tony Zale (a învins 
acesta din urmă la Newark prin k.o. în repriza a III~a, 
la 10 iunie) a fost împărțită tn trei: Irving Gohen, Jack 
Healey și Eddie Coco

Folosindu-mă de cea de a doua parte a impozantului 
volum „Professional Boxing Hearings before the Subcom
mittee on Antitrust and Monopoly of the Committee on 
the Judiciary United States Senate — Eighty-Sixth Gon- 
gress — Second Session" (Box profesionist — Anchetă 
efectuată în fața Senatului Statelor Unite — Congresul 
86 — Sesiunea a doua) care se întinde între paginile 
-69—1247, precum și de știrile și comentariile apărute 
în „NEWSWEEK", „NEW YORK TIMES" ți in buleti
nele agenției „UNITED PRESS" voi reda acum părțile 
esențiale ale citorva interogatorii semnificative la care 
Subcomitetul amintit a supus cîteva dintre cele mai im
portante personaje din boxul american. Sînt nevoit să 
aleg numai cițira dintre cei 27 care au fost chemați sd 
depună mărturie în acele zile ți anume: Carmen Basi
lio, Anthony Bernhard, Paul John Carbo, Thomas Cody, 
John DeJohn, Harry Falk jr., Truman Gibson jr., Ber
nard Glickman, Jack Kearns, Alfred M. Klein, Joseph A. 
Kuda, Emil N. Levin, Charles „Sony" Liston, Frank Mar
rone, Frank Mitchell, Joseph Moose, Joseph Netro, Ja
mes D. Norris, Thomas O’Brien, Frankie Palermo, Bill 
Rosensohn, Norman Edwin Rothschild, Robert Turley, 
Herman Wallman, Ike Williams, Louis Windisch, John 
Joe Vitale.

Este vorba de un material greoi și indigest, dar ab
solut indispensabil pentru a putea reconstitui mozaicul 
nersonalității lui Frankie Oarbo. interogatoriile care vor 
urma au avut loc in țedințele ținute la Washington în 
camerele 308 și 412 ale lui „Old Senate Office Building" 
In zilele de 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 și 14 decembrie 1960 de 
Subcomitetul împotriva trusturilor și monopolurilor, șe
dințe care s-au desfășurat în timp ce Frankie Garbo se 
afla tn închisoare. Pentru o mai ușoară înțelegere voi 
reunt tn „interogatorii unice'1 mărturiile făcute tn reali
tate tn zilele diferite, respectînd, bineînțeles, conținutul, 
lată componența Subcomitetului: președinte — Estes Ke- 
lau'.er (Tennessee,’, membri — Thomas G. Hennings jr. 
(Missouri), Joseph C. O’Mahoney (Wyoming), John A. 
Carroll (Colorado), Philip A. Hart (Michigan), Everett 
McKinley Dirksen (Illinois), Alexander Wiley (Wiscon
sin), Roman L. Hruska (Nebraska); Consilier special — 
Jack Bonomi.

Martorul Truman Gibson jr Patruzeci și opt de ani: 
negru; poate cel mai cunoscut avocat din Chicago; fost 
director al lui International Boxing Club din Netv York 
(prezidat de James Dougan Norris) și director, in mo
mentul arestării care a avut loc la 23 septembrie 1959, 
al lui National Boxing Enterprise. A fost avocatul lui 
Joe Louis, și, în timpul ultimului război, a deținut o 
funcție importantă la Departamentul Apărării acordin- 
du-i-Se „medalia de merit a ministrului de război". 
Acum, era acuzat de â fi făcut uz de influența sa în 
scopul de a-i determina pe Jackie Leonard și pe mana
gerul lui Don Jordan, Donald Paul Nesseth să se plece 
tn fața voinței lui Oarbo. Avocatul apărării; William 
R. Ming jr.

BONOMIi Domnule Gibson, îl cunoașteți pe Frankie 
Carbo ?

GIBSON: Da, foarte bine. Nu există organizator sau 
manager, în Statele Unite sau in Canada, care să nu fie 
controlat sau să nu aibă legături cu Garbo.

BONOMI i Dați-ne cîteva nume.
GIBSON i Sint mulți dar sper să mi-f amintesc pe 

toți. Sînt i Bernard Glickman, managerul lui Virgil 
Akins, campion mondial la categoria semimijlocie, in 
1958; John DeJohn și Joseph Netro, managerul lui Car
men Basilio, campion al lumii la semimijlocie și mijlo
cie; Anthony Ferrante, managerul lui Wallace „Bud" 
Smith, campion la „ușoară"; Felix Bocchicchio, mana
gerul lui Jersey Joe Walcott, campion la categoria 
grea; Emile Shade și Angel Lopez — managerul lui 
Kid Gavilan, campion mondial la semimijlocie, Joseph 
La Motta, fratele lui Jakie, campionul mondial al 

. mijlociilor.

In românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU 

(Din .Sport e Mafia* — (Q 1968 — Casa editrice 
Valentino Bomplani — Milano),



de schi de la
Spindleruv Mlyn

SPINDLERUV MLYN, 3 (prin 
telefon). — Azi dimineață, în a- 
ceastă frumoasă localitate ceho
slovacă. a avut loc festivitatea de 
deschidere a întrecerilor din ca
drul celei de a 2-a ediții a Spar- 
tachladei Armatelor din țările so
cialiste. Participă sportivi mili
tari din Polonia, România, 
U.R.S.S., R.D.G., Ungaria, Bulga
ria, Mongolia șl Cehoslovacia.

După festivitatea de deschidere, 
s-a disputat prima probă — sări
turile de la trambulină mare. 
Conform așteptărilor, sportivi! 
țării gazdă s-au clasat pe primele 
locuri. La această probă au par
ticipat 31 de concurențl. Pînă la 
ora cînd a avut loc convorbirea 
telefonică, juriul nu omologase 
rezultatele, așa că vă prezentăm 
doar primele locuri care au fost 
stabilite Imediat după sărituri : 1. 
Ridval (Cehoslovacia) 216,2 p 
(77+78,5 m), 2. Honl (Cehoslova
cia) 215,7 p (76,5+73 m), 3. Daniel 
(Polonia) 200,6 p (76.5+74). Spor
tivii români sînt situați pe urmă
toarele poziții : 16. Lupu 171,9 p 
(66,5+69,5)..
(62+66,5)... 
(58,5+57,5), 
(58+54).

Marți se 
de slalom

22.
23.

desfășura probele

Tim Wood campion 
de patinaj artistic al S.U.A.
NEW YORK 3. — Proba mas

culină din cadrul campionatelor 
S.U.A. la patinaj artistic, desfă
șurate la Seattle, a fost clștigată 
de Tim Wood, medaliat cu argint 
la Jocurile Olimpice de la Gre
noble. Locul secund a revenit iul 
John Patkevick, iar pe locul trei 
s-a clasat Gary Visconti.

In „C.C.E." la volei masculin
In returul meciului dintre P.U.C. 

Paris șl Institutul Superior Teh
nic din Lisabona, contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni” la 
volei masculin, francezii au obți
nut victoria cu scorul de 3—0 
<15—2, 15—11, 15—12). învingătoare 
șl tn primul joc (scor 3—1), 
P.U.C. s-a calificat pentru opti
mile de finală ale competiției.

Prin telefon, de
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în exclusivitate pentru sportul

SUB SOARELE INDIEI
INTERMEZZO FESTIV

DELHI

ynternauona

CU TENISMANII ROMÂNI

Ilie ’
Brahmananda Reddi, după jocurile de la Hyderabad

Năstase, ca și ceilalți jucători români, a primit felicitări din partea ministrului indian

Foto : CRAFTS

• fotbal pe glob • fotbal
PORTUGALIA : Benfica va re- 
juca partida cu San Joanense

In etapa a 18-a a campio
natului portughez s-au înre
gistrat următoarele rezulta
te : Setubal — Braga 3—0 ; 
Belenenses — San Joanense 
3—2 ; Leixoes — Benfica 
0—0; Varzim — F. C. Poi- 
to 1—1 ; Academica — Atle
tico 4—0 ; Sporting — C.U.F. 
1—1 ; Guimaraes — Tomar 
3—0. In clasament conduce 
F. C. Porto cu 27 p. urmată 
de Guimaraes — 26 p, Ben
fica — 25 p (un meci mai 
puțin jucat) etc.

Benfica va rejuca partiaa

cu San Joanense (2—0), de
oarece timp de 10 minute 
campionii Portugaliei au fo
losit în acest meci 12 jucă
tori

SPANIA : Nici după 20 de eta
pe Real Madrid n-a pierdut 

nici un joc I

la trimisul nostru, STEFAN IACOB

Aussenhandel Berlin — Voința Arad 5-4
f fC. C. E.“ la tenis de masa

In etapa a 20-a a campio
natului spaniol, liderul cla
samentului. P.eal Madrid, a 
jucat in deplasare cu forma
ția Sabadell cti care a termi
nat la egalitate ; 0—0. Alte 
rezultate : Atletico Madrid — 
Saragossa 1—0 ; Valencia — 
Malaga 0—0 ; Real Sociedad 
— Elche 1—0 ; Atletico Bil
bao — Espanol 1—0 ; Cordo
ba — Deportivo Coruna 0—0 ; 
Barcelona — Granada 4—0 ; 
Las Palmas — Pontevedra 
1—0. în clasament conduce 
Real Madrid cu 34 p, urmată 
de Las Palmas — 27 p. Bar 
celona — 26 p etc.

TINERII BOBERI ITALIENI
CAMPIONI Al EUROPEI
Panaitescu-Pascu pe locul 5

BERLIN, 3. Partida de tenis 
de masă dintre echipele femi
nine Aussenhandel Berlin și 
Voința Arad, contînd pentru se
mifinala „Cupei campionilor eu
ropeni", a dat loc la o întîlnlre 
viu disputată, încheiată cu vic
toria la limită a formației gaz
dă : 5—4. De subliniat faptul că 
jucătoarele românce au început 
bine întrecerea, conducînd cu 
3—1 și 4—2. Lipsa de finalizare 
ca șl emotivitatea le-au împie
dicat însă în cele din 
să obțină un succes. 
Iudit Crejec n-a putut 
un singur meci.

Rezultate tehnice: 
Geissler — Iudit
(15, 12), Anellese Benninghaus — 
Eleonora Mihalca 0—2 (—10,

1—2 (—14, 12, 
Geissler — Eleo-

1—2 (-18, 14,

BELGIA : Standard și Ander- 
lecht din nou învingătoare

CORTINA D’AMPEZZO 3 
(Agerpres). — Pe pista de la 
Cortina d’Ampezzo au luat 
sfîrșit, duminică, In nocturnă, 
campionatele europene de bob 
pentru tineret rezervate echi
pajelor de două persoane.

Titlul a fost cucerit de echi
pajul Italiei, alcătuit din Bruno 
Alberti-Dino Mernardi, care a 
totalizat în cele 4 manșe tim
pul de 5:32,63. Un alt echipaj 
italian, compus din Alvera — 
D’Andrea, s-a clasat pe locul doi 
cu 5:36,89, fiind urmat de echi- 
pojul austriac alcătuit din frații 
Thurnbichler

Echipajul 
s-a clasat pe
Al doilea echipaj al României 
format din Stavarache-Șandru 
a ocupat locul 6 cu 5:40,75.

cu 5:37,18.
Panaitescu-Pascu 

locul 5 cu 5:39,85.

urmă ca 
Păcat că 
să scoată

Gabrielle
Crejec 2—0

—11), Doris Hovestadt — Mag
dalena Lesal 
—20), Gabrielle 
nora Mihalca
—17), Doris Hovestadt — Iudit 
Crejec 2—0 (14, 10), Aneliese 
Benninghaus — Magdalena Le- 
sai 0—2 (—12, —14), Doris Ho
vestadt — Eleonora Mihalca 
2—0 (15, 9), Gabrielle Geissler 
— Magdalena Lesai 2—0 (14, 
12) — în setul întîi, de la sco
rul 14—19, ș-a aplicat regula 
activizării — Aneliese Benning
haus — Iudit Crejec 2—1 (—14, 
14, 17).

Finala actualei
„.C.C.E.” va avea
Aussenhandel Berlin 
varos Budapesta.

Etapa a 19-a a campiona
tului belgian s-a soldat cu 
următoarele rezultate : F. C. 
Liege — Lierse 1—0 ; Ander- 
lecht — Racing White 2—0 ; 
Beveren — Daring 2—1;U.S. 
Gilioise — F. C. Malines 
0—0 ; Standard — Charleroi 
1—0; Beeringen — F. C. 
Bruges 1—1 ; Waregem — 
— Truidense 2—2 ; Gand — 
Beerschot 2—0. Pe primul loc 
în clasament se află Stan
dard cu 29 p, urmată de An- 
derlecht — 27 p. F, C. Bru
ges — 25 p etc.

La Madras n-am avut timp 
să savurăm bine succesul, fi
indcă trebuia să plecăm ime
diat spre Hyderabad. Pentru 
prima oară caravana tenis- 
manilor din Circuitul Indian 
se separa în două. Grosul ju
cătorilor lua drumul spre 
Delhi, locul de disputare al 
viitorului turneu, pe cîndcei 
6 români, plus fruntașii in
dieni P. Lai și S. Misra. e- 
ram invitați pentru o zi la 
Hyderabad, cel mai mare o- 
raș din centrul peninsulei. Aci 
urmau să aibă loc jocuri de 
demonstrație și pentru noi. fi
rește, a fost o cinste, invita
ția fiind consecința bunei a- 
precieri a rezultatelor obți
nute în campionatele „hard- 
court" ale țării.

La Hyderabad, pe un sta
dion mai mic (800 locuri în 
tribune), atmosfera a fost fes
tivă. Am căutat să avem o 
comportare la înălțimea o- 
noarei ce ni se făcuse, deși 
personal aveam motive să 
nu solicit jucătorii la efor
turi prea mari, gîndind că 
— în fond — li se răpise o 
zi de pauză, de care profi
tau acum Tym. Carlstein și 
polonezii. Deci, s-a jucat ca 
la demonstrație... Foarte bine 
Dron. care a făcut faze exce
lente cu Misra. cedînd la li
mită (5—7, 5—7). Năstase nu 
s-a întrebuințat prea mult, 
lăsînd lui Lai prilejul unei 
revanșe puțin semnificative 
(1—6. 2—6) La dublu au
dominat românii. Toți cei pa
tru — Năstase, Mărmureanu, 
Dron și Marcu — jucînd prin 
rotație în echipă, au luat 
două seturi în fața lui Lai 
și Misra (6—3. 2—6), lăsînd 
unul (3—6).

La urmă, aplauze, felicitări, 
o scurtă cuvîntare de mulțu
mire din partea organizato
rilor, apoi 2 ore de vizitare 
a orașului în autocar, admi-

rînd arhitectura tradițională 
a clădirilor mai vechi și sti
lul modern al blocurilor noi, 
totul într-un decor de vege
tație luxuriantă. Spre seară, 
din nou în avion — direcția 
New Delhi.

128 DE RACHETE

LA O SINGURA PROBAI

în fața noastră stătea a- 
cum o nouă și grea încerca
re de forțe : campionatele na
ționale ale Indiei pe terenuri 
cu gazon. Deci o reeditare a 
turneului de la Calcutta, 
unde nu avusesem prea mul
te motive de satisfacție... Do
ream revanșa, neapărat! Ilie, 
mai ales.

A fost, cred, cel mai de 
amploare turneu. 128 jucă
tori pe tabloul de simplu, toți 
invitații acum rodați perfect 
Si aclimatizați, iar indienii 
mai doritori ca oricînd de 
afirmare. Cu atît mai preți
oasă era o victorie în aceste 
condiții. Ne-am pregătit cu 
grijă. Și — ia 6 ianuarie — 
pornim încrezători din start!

Ilie Năstase (nr. 2 pe 
tablou) se arată în vervă lă
sînd doar două ghemuri în 
primele două tururi. Ceilalți 
băieți joacă aproape la fel 
de bine. Foarte frumoasă 
victoria lui Viorel Marcu a- 
supra nr. 5 indian H. Das î 
9—7, 6—8, 7—5. (N.R. Dat fi
ind că ziarul nostru n-a pu
tut intra in posesia rezulta
telor acestui concurs 
termediul agențiilor de pre
să, le vom acorda mai mult 
spațiu în cadrul acestui arti
col). Iată tabloul 16-imilorde 
finală, la simplu băieți: Lai 
— Walla 7—5. 6—4; I. Singh

— Rybarczyk 2—6, 6—2,
12—10; Tym — Dhavak 
6—2, 6—1; Carlstein — Mu
kerjea 10—8. 6—4 ; S. Misra
— B. Slngh 6—4. 6—4.

Păcat că tabloul, așa cum 
fusese aranjat, a adus în 
sferturile de finală față în 
față doi români. A trebuit 
să iasă Dron din competiție, 
învins de Năstase cu 6—3,
6— 2 6—4. Celelalte sferturi 
au fost foarte strînse; Lai
— Minotra 8—6, 6—2, 6—4 ; 
Tym — Misra 8—6, 6—4, 
2—6, 6—4 ; G. Misra — Carl
stein 3—6, 7—5, 6—3.
7— 5.

Semifinalele încep cu 
vitură de teatru i Tym 
duce cu un set la 
(11—9), dar este nevoit să 
abandoneze din cauza unor 
crampe stomacale. Ilie trece 
destul de ușor de Misrai 
6—3, 6—4, 6—4. Deci pentru 
a treia oară finală Năstase — 
Lai și...

7-9,

o lo- 
con- 
Lal

...DIN NOU SUCCES DEPLIN

PENTRU CAMPIONUL

ROMÂNIEI

prin in-

TURNUL DL TENIS
DI LA JAIPUR

BOMBAY, 3 (Agerpres), — în 
finala probei de simplu mas
culin din cadrul turneului de 
tenis de la Jaipur (India), po
lonezul Nowicki l-a învins cu 
10—8, 3—6, 8—6, 6—1 pe jucă
torul român Petre Mărmureanu.

Proba de dublu bărbați a re
venit cuplului polonez Nowlckl- 
Rybarczyk, care în finală a dis
pus cu 6—3, 10—8 de perechea 
română Petre Mărmureanu-Se* 
ver Dron.

7o7N8St3se Miss DR3ar
douWe’

ediții a 
loc între 
și Ferenc-

Poloiștii de la
METALUL CLUJ

pe locul 3 la Kosice
PRAGA 3 (Agerpres). — 

Turneul internațional de 
polo pe apă de la Kosice a 
fost cîștigat de formația lo
cală Ruda Hvezda, care s-a 
clasat pe primul loc cu 8 p. 
Locurile următoare au fost 
ocupate de echipele C. S. 
Offenbacher (R.F.G.) — 4 p, 
METALUL CLUJ (ROMA
NIA) — 4 p și Spartak Su- 
botița (Iugoslavia) —

noua campioană mondială 
de 1 000 m pe „inelul de

Sportiva sovietică Lasma Kauniste,
de patinaj viteză, in timpul cursei

gheață" de la Grenoble 
Telefotoi A. P. AGERPRES

IN MECIUL ATLETIC EUROPA-S.U.Aii

FRANȚA : Fruntașele învingă
toare în deplasare

După 20 de etape, în cla
samentul campionatului fran
cez conduce formația St- 
Etienne cu 33 p, urmată de 
Bordeaux cu 32 p. Rouen — 
26 p etc. In etapa a 20-a, St. 
Etienne a învins în deplasa
re cu scorul de 5—1 pe 
Rouen. Alte rezultate Ajac
cio — Nantes 1—0 ; Nimes — 
Bordeaux 1—3 ; Lyon — Red 
Star 0—0; Valenciennes — 
Monaco 4—2 ; Marsilia — 
Sochaux 4—0 ; Nisa — Sedan 
2—1 ; Strasbourg — Metz 
1—1 ; Rennes — Bastia 3—1.

ECHIPA UNGARIEI
3—3 CU RECIFE

Echipa Ungariei a jucat Ia 
Recife cu formația braziliană 
Recife. La capătul unui meci 
echilibrat, cele două echipe au 
terminat la egalitate. 3—3 
(1—2). Gazdele au obținut e- 
galarea în minutul 87.

alergările se vor disputa pe tartan
Pentru îhtîlnlrea de atletism 

va avea 
august, 
măsuri 
să se 
tartan.

Europa—S.U.A., care 
loc în zilele de 1 și 2 
la Stuttgart, s-au luat 
ca probele de alergări 
dispute pe o pistă de
Proiectele de construcție sînt 
terminate ; s-a comandat și ma
terialul, dar, după cum relatea
ză presa vest-germană, deocam
dată lipsesc fondurile, suma ne
cesară ridicîndu-se la peste un 
milion de mărci I

Lucrările de amenajare tre
buie să înceapă la primăvară 
pentru că nu este vorba numai 
de aplicarea celor 62 000 metri 
pătrați de tartan, ci și de con
solidarea lui pe zgura pistei.

Totodată, gazdele 
din moment ce se 
me atît de importante pentru 
o asemenea pistă, ar fi de dorit 
ca ea să servească și unor com
petiții interne. Se scontează că 
pista de tartan va putea fi ter
minată pînă la începutul lui 
iulie.

De pe acum atleții dispun la 
Stuttgart de o sală cu pistă de 
tartan, lungă de 20 de metri, 
unde se pot antrena în bune 
condiții. Aici se află totodată 
sectoare pentru aruncări șl să
rituri. în apropiere se constru
iește, actualmente, un hotel ca
re va găzdui pe atleții celor 
două continente.

socotesc că, 
investesc su-
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în fața unor tribune arhi
pline, a comentatorilor de ra
dio care transmiteau .ca la 
fotbal” și a unei mese a pre
sei foarte populată, Ilie Năs
tase și-a dovedit din nou su
perioritatea asupra campionu
lui Indiei. Foarte sigur pe 
el, foarte activ și aproape tot 
timpul în atac, primul nos
tru jucător a cîștigat fără 
drept de apel. De data aceas
ta l-am sfătuit pe Ilie să 
se concentreze de la începu
tul partidei, să pornească mai 
tare. Roadele s-au văzut. 
Românul a condus de la în
ceput și n-a lăsat nici o 
șansă adversarului. Iată sco
rul i 6—4, 6—2, 4—6, 6—4 
pentru Năstase.

A fost prima din cele trei 
victorii culese de campionul 
român în aceste campionate 
ale Indiei. Cîștigăm dublul 
masculin (în semifinală i Năs
tase, Mărmureanu — Ry
barczyk, Nowickj 6—1. 6—4, 
11—9 ; în finală i Năstase, 
Mărmureanu — Lai, Muker
jea 4—6, 6—2. 6—3. 7—9,
6—3 I) și dublul mixt, în fi
nala căruia au apărut trei ro
mâni și o Indiancă (I. 
se, Nirupama 
Dron, Iudith 
4—6, 9—7)...

Mai era o 
— simplu feminin — 
a intrat tot în colecția de 
succese românești. Aci, Iudith 
s-a regăsit complet, reeditînd 
succesul de la Gauhati. în se
mifinală ea se revanșează a- 
supra campioanei indience Va
sant (5—7. 6—4, 6—3), pen
tru ca în meciul decisiv să-și 
demonstreze net superiorita
tea americancei Alice Tym I 
6—2, 6—1 l

Vasant 
Dibar

Năsta- 
— S.
6-4,

singura probă 
și ea

■X
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|>
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oung 5S Misra g5es dowt 
fighting to Mărmureanu

TRAMBIJUNA-MAMUT DE LA PLANICA
va permite sărituri cu schiuri la 170 m?

Recordul mondial neoficial 
la sărituri cu schiurile de pe 
trambulină este de 154 m și 
datează de la 12 martie 1967 
aparținînd austriacului Rein
hold Bachler. Această perfor
manță excepțională a fost re
alizată pe trambulina de la 
Vikersurd (Norvegia) și, cu 
toate că există și alte tram
buline care permit obținerea 
unor asemenea rezultate (la 
Kulm — Austria, Oberstdorf 
— R.F.G.) nici unul dintre 
marii săritori nu a putut de
păși acest record. Se pare,

STOICI,
EROUL PRIMEI FINAIE

A C.C.E LA POLO

însă, că zilele acestei perfor
manțe sînt numărate.

La Planica (Iugoslavia) s-a 
construit o trambulină „ma
mut” care va fi inaugurată în 
curînd. Specialiștii afirmă că 
această trambulină va permi
te efectuarea unor sărituri 
pînă la 170 m I Trambulina a 
fost construită de doi frați 
(inginerii arhitecți Janez și 
Lado Goriserc) foști și ei, cu 
ani în urmă, săritori.

Pista de elan a trambulinei 
are o lungime de 188 m! Aici, 
schiorul va atinge în coborî- 
re o viteză de 120 km, iar 
în timpul plutirii în aer vite
za lui va crește pînă la 135 
km/oră.

Fără îndoială că aceste ci
fre impresionează de la pri
ma vedere pe orice schior. 
Iată de ce se pune întrebarea 
dacă nu va fi necesar ca să
ritorii să folosească la Planica

un alt stil decît cel obișnuit 
Opinia specialiștilor este ca
tegorică: „deși timpul afectat 
săriturii, fn condițiile unei a- 
semenea trambuline, este mai 
lung, așungind la 6 secunde, 
tehnica concurentului va ră- 
mine aceeași. Firește, există 
unele deosebiri in ceea ce pri
vește antrenamentele schiori
lor, care pentru a se acomo
da cu lungimea săriturilor și 
cu viteza de aterizare vor tre
bui să se antreneze cu și mai 
multă conștiinciozitate".

La Planica, schiorii nu riscă 
să fie dezechilibrați în timpul 
săriturilor deoarece mișcările 
atmosferice sînt aproape com
plet atenuate de pădurea de 
brazi care înconjoară stațiu
nea. Pentru a oferi o și mai 
mare securitate concurenților, 
zona de aterizare a trambuli
nei a fost prevăzută cu un 
material elastic.

— Moreau 6—3, 6—4 ; Măr- 
mureanu — S. S. Misra 5—7,
8— 6, 9—7 ; Minotra — — 
lasubramian 4—6, 6—1, 
Rybarczyk — N. Singh 
6—2; G. Misra — 
bari 6—3, 6—8. 6—4 ; 
wan — Khanna 6—1, 
Tym — Marcu 6—2, 
Mukerjea — Aparao 
6—4 ; Carlstein — 
6—3, 6—3 ; B. Singh — Kho- 
dai 6—3, 6—2 ; S. P. Misra
— Madhusudan 6—2, 
Dron — Menon 7—5. 6—4 . 
Nowicki — V. Armitraj 6—4, 
6—0 ; A. Armitraj — Kumar 
6—1. 6—4 ; Năstase — S. N. 
Misra 6—1, 6—3. Deci, o sin
gură pierdere din efectiv, 
Marcu, în fața capului de 
serie nr. 3.

în optimile de finală, a în
ceput să se contureze succe
sul românilor. Năstase învin
ge fără probleme prea mari 
pe Armitraj (6—2, 8—6), dar 
marea satisfacție o are Sever 
Dron. învingător asupra po
lonezului Nowicki, după o 
luptă acerbă (6—4. 4—6,
9— 7). Pierde numai Mărmu
reanu, tot după luptă, învins 
de S. Minotra (6—8. 2—6). 
Celelalte optimi i Lai — 
Singh 6—3, 6—3; G. Misra

- Ba-
6- 4;
6—2, 
Ak- 

Dha-
7- 5; 
6—2 ;
6-2, 

Naidu

6—0 ;

7—2, 
și în 
la 8

telexradiotelefon
la Moscova
Drăgan, conducătorul 
ne-a relatat printre 
iugoslavii datorează

MLadost Zagreb păstrează 
mari șanse de a rămîne pentru 
încă un an în posesia „Cupei 
campionilor europeni”. Cîști- 
gînd prima manșă cu 7—3, după 
ce conduseseră cu 6—1 și 
studenții pornesc favoriți 
meciul retur programat 
februarie

Dr. I. 
partidei, 
altele câ
succesul în primul rînd porta
rului Karlo Stipanicl, care a 
apărat, în prima repriză, 3 lo
vituri de la 4 metri I „Dacă 
Dinamo Moscova ar fi trans
format aceste penaltiuri, 
mod cert scorul ar fi fost 
strîns și ar fi reflectat 
just desfășurarea partidei, 
poate fi subliniat faptul 
din cele 10 goluri, nouă
fost marcate de la 4 metri. 
In ciuda acestui fapt, meciul 
a fost corect și nu a ridicat 
probleme deosebite de arbitra}.8

in 
mai 
mai 
Mal 
că, 
au

Țipatul L P. alnfoiiuațu**. »t« Hrezoianu ot. 23—25. București

Succesele de la Madras pă
leau în fața acestei victorii 
depline, în toate probele. Din 
cele trei mari concursuri ale 
Circuitului (Calcutta, Madras. 
Delhi) românii dominaseră 
cu autoritate în două. Este 
tocmai ce releva presa spor
tivă din zilele următoare, e- 
logiind jocul oaspeților din 
România 
pion.

Pentru 
cu atît 
românii

și în special pe cam-

noi satisfacția era 
mai mare, cu 

demonstraseră
cît 

o 
adaptabilitate perfectă la jo
cul pe gazon, un tenis mo
dern, în viteză și forță, ceea 
ce consider că este foarte im
portant pentru evoluțiile 
noastre viitoare.

Drumul caravanei trece a- 
cum prin Amritsar (13—191), 
Allahabad (20—26.1), Jaipur 
(27.1—2.11), Indore (3—9.II). 
Bombay (10—16.11), Ahmeda- 
bad (17—23.11) și din nou 
Hyderabad (24.11—2.I1I).

Gheorghe COBZUC
New Delhi, ianuarie

NOUĂ VICTORIE AUSTRIACĂ

Șl IN PROBA DE 2 PERSOANE
Campionatele mondiale de să

niuțe au continuat la Berchtesga
den cu proba de două persoane. 
A cîștigat echipajul Austriei 
(Manfred Schmid șl Ewald Walch) 
care a realizat 1:27,95. Pe locu
rile următoare : 2. H. Horenlein 
— R. Bredow (R.D.G.) 1:27,70 ; 3. 
K. Bonsack — M. Hoehler (R.D.G ) 
1:27.73. Competiția cu care s a 
încheiat această ediție a campio
natelor mondiale s-a disputat in 
două manșe pe o pîrtle în lungi
me de 1 U4 m.• Cea de a 27-a ediție a crosului internațional de 

la Hannut (Belgia) a fost cîștigată de Gaston Roe- 
lants, cronometrat pe 9 000 m cu timpul de 27:25,0. 
Locul secund a revenit englezului Tim Johnstone 
cu 27:44,0. La start au fost prezențl 46 de concu
rențl din 7 țări.
• Turneul internațional de baschet masculin de la 
Giessen (R.F.G.) s-a încheiat cu victoria selecțio
natei Olandei, care a totalizat 4 puncte. Pe locuri
le următoare : Cehoslovacia II — 4 p, R. F. a Ger
maniei A — 4 p șl R. F. a Germaniei B — 0 p.
• La Boston, John Pennel a cîștigat proba de să
ritură cu prăjina cu 5,03 m. Proba de săritură în 
înălțime a revenit Iul Ron Jourdan cu 2,16 m, iar 
în cursa de 60 yarzi, pe primul loc s-a clasat Mei 
Pender, cronometrat cu timpul de 5,4. Alte rezul
tate : 440 y — Larry James 48,6 ; lungime — Nor
man Tate 7,67 m. Proba de 1 000 yarzi a revenit 
atletului cehoslovac Joseph Plachy în 2:11,6.
• Concursul internațional de sărituri cu schiurile 
de la Falun (Suedia) s-a încheiat cu victoria schio
rului norvegian Lars Grini, care a totalizat 218,3 
puncte. Pe locurile următoare s-au clasat : Ingolf 
Mork (Norvegia) — 201,4 p șl Gilbert Poirot (Fran
ța) — 197,6 p. Sportivul cehoslovac Jlrl Raska, u- 
nul dintre favorițll competiției, a ocupat locul 
patru cu 196,1 p.
• La Quebec s-a disputat o nouă întîlnlre de ho-

chel pe gheață Intre reprezentativa U.R.S.S. șl Ca
nadei. Hocheiștil sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 7—4 (2—2, 4—1, 1—1). Partida a fost ur
mărită de peste 5 000 de spectatori.
• Tradiționala competiție automobilistică Interna
țională de la Daytona Beach (Florida), a fost cîștl- 
gată de echipajul Mark Donohue — Chuck Par
sons (S.U.A.), care în decurs de 24 de ore a par
curs 3837 km (medie orară 159,754 km). El au 
Pilotat o mașină „Chevrolet". Pe locurile urmă
toare : Ed. Leslie șl Scooter Patrick (S.U.A.) la 
30 de tururi și Jerry Titus — John Ward (S.U.A.) 
la 35 de tururi.
• Campionul european de box Ia categoria semi
grea, danezul Tom Bogs și-a conservat titlul, ' 
vingîndu-1 la puncte, -----* " — ’ ' ‘
Piero del Papa, în 
haga.
• Finala probei de
turneului „open“ de ____ ___ _ ___________
Zeelandâ) se va disputa între Tony Roche șl —_ -
Laver. In semifinale, Roche l-a întrecut cu 6—3, 
9—11, 6—4, 6—8, 6—2 pe Ray Moore, iar Laver a 
dispus cu 6—3, 6—3, 3—6, 7—5 de Brian Falrlle. In 
semifinalele probei feminine s-a înregistrat o sur 
priză : multipla campioană americană BllUe Jean 
King a pierdut cu 7—5, 2—6, 3—6 În fața Jucătoarei 
australience Karen Krantzcke.

_ . _ _____ ______ . tn-
după 15 reprize pe Italianul 
meciul desfășurat la Ccpen-

simplu masculin din cadrul 
tenis de la Auckland (Noua — .----------------------- 1 Ro(J

SCHRANZ CONDUCE
DETAȘAT

• I

După desfășurarea competi
ției Internaționale de schi pen
tru „Cupa Kandahar", în cla
samentul masculin al j,Cupei 
Mondiale11 conduce austriacul 
Karl Schranz cu 135 puncte, ur
mat de Henri Duvillard (Fran
ța) — 63 puncte și Heinl Mes
sner (Austria) — 62 puncte.


