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PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

cad. ȘTEFAN MILCU: „DEZVOLTAREA
Șl PROMOVAREA LUI FACE OBIECTUL

INTERESULUI NOSTRU CONSTANT
Cetățean șl savant, profesor și înalt demnitar științific, 

iersonalitate cu prestigioasă notorietate în lumea medicală 
titernațională, academicianul ȘTEFAN MILCU se prezintă 

fața alegătorilor săi și ca un susținător al educației fizice, 
competența experienței sportivului din stadion, din piscină 
de pe crestele munților, aducînd fn Parlamentul țării, ca 
la catedra universitară, un nedezmințit spirit sportiv, atit 
favorabil acțiunilor tn cauză, cu temeinic conținut educativ
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— Candidați, după cum am 
Lăzut, pentru a patra oară 
ronsecutiv în aceeași cincum- 
kripție electorală — Ro- 
nanul — ceea ce Înseamnă 
Fă ați avut, neîntrerupt, trei 
biar.uxrte d« deputat în Ma
es Adunare Națională, din 

barte» acelorași alegători, șf 
1 adăugăm noi — că vi 
e-ați îndeplinit cu mar* con- 

piinatoș&tai* obștească, de 
pine ce v-au propus șl acum.

Ca unii ce cunoaștem și apre
ciem activitatea dv sportivă 
din trecut (fotbalist, înotă
tor, schior și alpinist, de a- 
semenea, organizator și ani
mator aii turismului montan 
di* țara noastră), ne-ar place 
să cunoaștem ce preocupări 
aveți, ca deputat și, totodată, 
candidat, în favoarea reali
zărilor destinate educației fi
zice și sportului la Roman 
șl in județul Neamț.

— Orașul Roman are 
stadion fn aer liber și 
avea și o sală de sporturi., 
la fel cum ■ fost construită 
anul trecut una la Piatra 
Neamț, unde au fost deschi
se largi posibilități de conti
nuitate activității șl In ano
timpurile reci.

Ca membru al grupului de 
deputați ai județului Neamț, 
trebuie să vă mai arăt că 
o problemă care face obiec
tul interesului nostru con
stant este DEZVOLTAREA 
TURISMULUI ȘI PROMO
VAREA LUI L A UN NIVEL 
CORESPUNZĂTOR. Am ana
lizat acest» preocupări și in 
forma lor concretă, oficială, 
cuprinsă fn proiectele Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular al județului

CUPEI

LA FOTBAL
(Amănunte tn pag.

VAGONUL ARAD,

STEAGUL ROȘU - PETROLUL,

ROMÂNIEI

ALE „16“-imilor
CAPETELE DE AFIȘ

a

C. S. M. REȘIȚA - F. C. ARGEȘ 

Șl POLITEHNICA GALAȚI -

Titus Ozon extr&gtnd din urnă numele uneia dintre 
echipele „«“-Imilor.

ECHIPE ROMANEȘTI
IN C. C. E.

In dimineața acestei zile, echipa fe
minină de volei Rapid urmează să 
plece la Tirana, ur.de, duminică, va 
susține primul joc din cadrul optimi
lor de finală ale „C.CJE." în compania 
campioanei albanez* «17 Nendori Ti- 
rana*. împreună cu echipa Rapid 
pleacă și arbitrul internațional Emil 
Cosioiu, care va conduce jocul din-

Neamț și vă pot afirma, ba
zat pe realitățile concludente, 
că acesto proiecte exprimă 
strădaniile administrației lo-

V. FIROIU

(Gontinuare in pag. « t-a)

Un adversar extrem de

I
LA VOLEI

tr* formațiile masculin* Dinamo 
rana și Ț.S.K. Cerveno Zname (Bul
garia).

Ti-

*
in optimii* de finală, echipa mas

culină Steaua va întUni pe Csepel Bu
dapesta, La 23 februarie la București 
și la 2 martie Ia Budapesta.

Dubla victorie
a luptătorilor brașoveni

C. HEROLD
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repurtat victorii in am- 
oete intilniri : 6—4 ia ju
niori și to; 6—4 la seni
ori. De remarcat nive
lul bun al meciurilor, 
in care au evoluat o 
ne de campioni ai 
mâniei și Bulgariei, 
dupâ-amiazâ va avea 
intilnirea revanșă.

Ro
jo: 
loc

M. BOGDAN, coresp.

Și la Napoli
vom miza pe contraatac
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A
stăzi se deschid în Capitală | 
lucrările CONFERINȚEI NA- | 
TIONALE A CADRELOR DI
DACTICE. Evenimentul se în5 I 
scrie în contextul acțiunilor | 
majore pe care partidul și 

guvernul le întreprind în domeniile cele I 
mai variate ale activității materiale și I 
spirituale a poporului nostru, cu influen
țe directe asupra vieții și viitorului Ro- | 
mâniei socialiste.

Pornindu-se de la premisa dialectică 
potrivit căreia școala reprezintă prima 
treaptă organizată și deliberată □ cu
noașterii, că ea constituie întîia manifes
tare de responsabilitate civică a copilu
lui, acestei instituții i-a fost acordată de 
către orinduirea democrat-populară o 
însemnătate plenară, cu girul textului 
de lege.

Prețuind și valorificînd pe o treaptă 
superioară tradițiile învățomîntului româ
nesc, învingînd treptat, dar nu fără stră
duințe, vicisitudini ori păreri înapoiate, 
trecînd prin purgatoriul fierbinte al cău
tărilor, școala a ieșit spre ape limpezi, 
navigînd acum cu tot vîntul în pînze.

Pe treptele sale logic consecutive, sis
temul de instrucțiune publică are la bază 
trăsăturile caracteristice ale culturii ge
nerale contemporane, pornește de la re
cunoașterea științei ca principală forță 
de producție și de progres social.

Programa de studii, rezultanta unor 
cercetări psiho-biologice minuțioase, reu
șește să creeze acea osmoză absolut in
dispensabilă între disciplinele pozitive, 
tehnico-practice, și acelea umanistice, 
menite să creeze un fond bogat de cu
noștințe, în domeniul culturii universale, 
să-l pună pe elev în posesia marilor co
mori ale gîndirii umane din toate tim
purile

Dar școala românească contemporană 
și-a înscris pe portdrapel nu numai mi
siunea de a înnobila mintea, ci și de a 
fortifica trupul, potrivi) acelui mereu ac
tual adagiu al lui Juvenal.

Profesorul de educație fizică (de gim
nastică, cum este deseori numit), altădată 
un paria al cancelariei, își are astăzi lo
cul recunoscut. Și nici nu s-ar puiea să 
fie altfel, pentru că în viața modernă, 
trepidantă, cu solicitări nervoase nebă
nuite odinioară, pericolul sedentarismului 
— nu atit ca manifestare, ci mai cu sea
mă ca mentalitate — devine absolut 
pregnant. Statistici recente arată că lip
sa activității de mișcare, condițională de 
reducerea treptată a efortului fizic ca 
urmare a automatizării, reprezintă pen
tru sănătatea și viața omului un pericol 
mult mai mare decît maladiile neopla- 
zice sau accidentele rutiere!

lată de ce reflexul unei vieți I 
activă trebuie fixat trainic, o dată 
abecedarul și tabla înmulțirii, dacă 
chiar mai devreme.

Tocmai de aceea nutrim speranța 
la această Conferință, care reunește 
dre didactice eminente, dascăli cu o vas
tă experiență la catedră și cu o mare 
dragoste pentru copii, se va auzi vocea 
profesorului în trening. Cuvîntul lui poate 
fi de un mare ecou și de o profundă 
rezonanță, fiindcă rolul pe care este 
chemat el să-l joace în procesul complex 
de formare a cetățeanului noii societăți 
nu este unul minor, ci dimpotrivă I
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PENTRU EUROPENE

Vasile Antonio 
unul dintre ce, mai 
buni pugiljști 
m&ni.

GREUL" SOVIETIC VASIUȘKIN
Nicolae Gîju și Constan

tin Gruiescu nu vor susține 
meciuri de verificare la Oradea, 
deoarece in ziye respectivă (6 
februarie) ei au de susținut e- 
xamene. în schimb, Ia Craiova, 
cel doi pugijj.ști vor urc» scă
rile ringului.

• La C.E. au dreptul să 
participe boxerii aparținînd fe
derațiilor naționale afiliate la 
A.I.B.A. Fiecare federație poa
te înscrie în competiție cite un 
pugilist la fiecare categorie de 
greutate (de la aemimuscă, la 
grea). înscrierile nominale de
finitive vor fi comunicate fede
rației noastre de specialitate cu 
cel puțin 10 zile înaintea în
ceperii campionatelor, adică 
pină la 21 mai.

• In echipa U.R.S.S. va e- 
volua, la categoria grea, o mare

DE DIVIZIA A

1. CE NOUTĂȚI PREGĂTIȚI PENTRU RETUR?
2. CUM „VEDEȚI”
3. CARE CREDEȚI CĂ VA FI ORDINEA

LA SFÎRȘITUL CAMPIONATULUI?

• ••

t

ECHIPA NAȚIONALĂ PENTRU ATENA?
PE PODIUM”

I
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DIN NOU PAUZĂ FORTUITĂ
PENTRU BOBERII DIN SINAIA

SINAIA, 4 (prin telefon). In
tenția organizatorilor de a des- 
Zășura, luni dimineață, „Cupa 
■Bucegi" s-a lovit de temperatura 
r.dicată care a muiat serios pis
ta de gheață. Ca urmare, după 
coborîrea a numai cinci echi
paje, la virajul 11 se iviseră 
cîteva spărturi, fapt care a de
terminat oprirea concursului. In

• „Cupa Bucegi” — Întreruptă după numai

5 coboriri • Oaspeții nu au sosit încă © A

fost pusă la punct stația Omega

Cu ocazia consfătuirii antrenori
lor diviziei A, organizată de F.R.F. 
tn vederea reluării activității com- 
petiționale, luni dimineață, în sala 
de conferințe ■ Centrului sportiv 
„23 August", redactorii noștri GH. 
NICOLAESCU și OV. IOANIȚOA- 
IA au efectuat In rindul partici- 
panților o anchetă-fulger. ale că
rei răspunsuri le puteți citi în pa
gina a treia.

I

RECORD 
MONDIAL 

LA PATINAJ -500 m
GENEVA, 4- — La Davos, 

în cadrul unui concurs inter
național de patinaj viteză la 
care au participat cîteva spor
tive ce și-au disputat, recent, 
la Grenoble campionatele 
mondiale feminine, patinatoa- 
rea Ruth Sclileiermacher (R. D. 
Germană) a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
500 in: 44,6. Vechiul record 
era de 44," și aparținea spor
tivei sovietice Tatiana Sido
rova.

continuare, s-a trecut imediat 
la repararea stricăciunilor, lu
cru care s-a încercat să se în
făptuiască și marți. Acum, da
torită eforturilor considerabile 
depuse, pista se prezintă în 
condiții bune, dar gheața este 
moale și nu permite găzduirea 
nici a concursurilor și nici a 
antrenamentelor. Se speră, însă, 
în revenirea gerului.

Cît privește oaspeții din Ita
lia, Austria, Elveția, R.F.G. și 
Anglia, invitați să participe la 
campionatele noastre naționale, 
ei nu și-au făcut încă apariția 
în localitate, dar, probabil, vor 
sosi pînă miercuri dimineață.

In sfîrșit, o informație de 
ultim moment: stația Omega 
de cronometraj electronic a fost 
pusă la punct și va putea fi 
utilizată cu prima ocazie.

In pag. a 2-a:

RUBRICA NOASTRĂ 
DE AUTOMOBILISM

speranță a boxului din această 
țară. Este vorba de Vasiușkin, 
care anul trecut, la Leninakan 
a cîytigat titlul de campion u- 
nlonal. Vasiușkm n-a fost to
tuși prezent, după cum se știe, 
la J.O. din Mexic, fiind sanc
ționat de federația sovietică. 
Demn de reținut (îndeosebi pen
tru boxerul care va fi selecțio
nat în echipa noastră repre
zentativă, la categoria maximă) 
că „greul" șovietic posedă 
mare frecvență în lovituri.

I
I
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Reuniune pugilistică în ta’a 
de sport a Grupului școlar fo
restier din Tg. Jiu: becuri pu
ternice, „fotolii" de ring, zeci 
de elevi. Ca în fiecare sîmbătă 
după-amiazâ, gala a început la 
ora 17 punct. Arbitrul jude
cător, ing. Zaharia Motea, in 
timpul liber antrenorul sec
ției. In colțul roșu, un debutant 
emoționat. în ooițul albastru, 
un emoționat... debutant Ul
timul minut dinaintea începer i 
partidei. Elevii s-au ridicat de 
pe taburele, neoboaiții „mana
geri* (doi colegi mai 
semnați de antrenor 
me tinerii pugiliști) 
prididesc cu ■Caturile,

mari, de
și îndru

mi mai 
elevul de

serviciu la „gong” își consultă 
cu importanță ceasul și... lupta 
începe !

Afară, in fața „micului ecran" 
al ferestrelor, galeria aplaudă 
cu înflăcărare evoluția specta
culoasă a micilor boxeri. Cei 
din dreptul ușii (cred că toată 
școala urmărește această gală !) 
iși susțin și ei puternic favo- 
riții. In sală, însă, se aplaudă 
mai reținut, mai — cum să 
spun eu — „competent". De 
față este șl președintele secției 
de box, ing. Eugen Drăgușanu, 
directorul Grupului școlar fo
restier.

Reuniunea »e încheie, d< fie
care dată, cu o frumoasă festi-

Week-end-u! schiorilor
® campionatele naționale de io nd pentru copii și de
biadon pentru juniori, principalele competiții die
săptâminii la „CUPA STEAGUL ROȘU", vor ii și probe
lcmlnine? • „Cupa Județelor'' ia probe dlpinc

a tost ominală
r

Ivitate de premiere. învingă
torii primesc diplome, trofee ' 
lucrate artistic din lemn în j I 
atelierele Combinatului pe lingă | 
care funcționează școala.

Așadar, gaia s-a terminat, e- 
levul de serviciu la... gong a dus 
aparatul la magazie, antrenorul 
Zahar.a Mo: ea se află acum în 
mijlocul sălii, în fața unei 
..cozi* care vrea să se înscrie 
ia box. Fostul pugilist craio- 
vean iși notează cîteva nume 
pa marea listă cu „ăebutanți ca
tegoria a III-a“. Cei care au 
evolua: astăzi fac parte din

V. TOFAN
(Continuare In pag. a 2-a)
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. Ascensiunea activității com- 
petiționale a schiului se apro
pie, treptat dar sigur, spre li
mitele maxime. De la 3 ianua
rie, eînd a avut loc startul ofi
cial al sezonului, numărul și 
importanța concursurilor orga
nizate la fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă au crescut, angrenînd în 
numeroase întreceri interne și 
internaționale, pe cel mai buni 
schiori ai țării, seniori, juni
ori și copil.

Firește, nici acest week-end 
nu va trece nebăgat în seamă.

Ba, dimpotrivă, el programea
ză cîteva competiții de certă 
însemnătate. Pe prim plan vom 
situa (Și sperăm că seniorii nu 
se vor simți jigniți de această 
inversare a ierarhiei) campio
natul național. al copiilor. Eve
nimentul »e va petrece sîmbă- 
tă și duminică la Rîșnov, cu 
participarea celor mai buni fon- 
diști ai școlilor sportive șl ai 
centrelor de inițiere. Și, sîntem 
convinși că, în afara antrenori
lor și instructorilor micuților 
competitori, vom vedea, la start

1

prof.antrenorii

La poalele 
bucetului, elevii 
Școlii generale din 
Predeal au gâsit 
pirtii excelente pentru a Lnvâța tehnica 
schiului. Pe cei mai 
buni, li vom vedea 
la sfirșitul sâptiml- 
nii, la Kișnov, dis- putindu-și, alături 
de al(l copil din 
țară, titlurile de 
campioni naționali.

Foto : A. NIAGU

și pe traseu, și pe 
cluburilor și asociațiillor cu sec
ții fruntașe, selecționând pe cei 
mai talentațl. Edițiile trecute 
ale concursurilor de copil au de
monstrat existența acestora, iar 
unele inițiative de selecție nu 
au rămas fără urmări.

Un alt campionat național, de 
astădată, insă, al biatloniștilor 
juniori, se va disputa la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, centrul de 
unde s-a ridicat actualul deți
nător al titlului, Vaslle Papuc. 
Vom asista la o reeditare a suc-

cesului elevilor harnicului
Orest Frățeanu, sau brașovenii 
și sinăienii vor demonstra că 
insuccesul lor de anul trecut a 
fost un simplu accident ?

La Poiana Brașov, „alpinii" 
.. își vor disputa întîietatea în- 

tr-o competiție cu veche tradi
ție : „Cupa Steagul roșu". Sînt 
programate probele de slalom 
special și coborîre, pentru se
niori, senioare, juniori și juni
oare. Bine ar fi ca programul 
să fie respectat și nu modificat 
ca pînă acum, mai bine zis 
„scurtat" prin eliminarea curse-

S 1
jggggț.r-:?, ,.O

lor feminine. Tot la Poiana Bra
șov, săritorii se vor întrece lu- 
tr-un concurs a cărui denumire 
o vom cunoaște spre sfîrșitui 
săptămînil. Aceasta, deoarece 
neputința de a folosi trambuli
na din Miercurea Ciuc, unde e- 
rau programate o serie de im
portante întreceri, a cam de
reglat calendarul competițional.

In sfîrșit, Încheiem cu o ves
te mai puțin plăcută: „Cupa 
județelor" la probe alpine, pro
gramată să se desfășoare 1« 
Mogoșa, a fost amînată din 
cauza lipsei de zăpadă.

ur.de
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ACTUALITĂȚI % J
* U 14 februarie începe 
irul în diviziile A și B atît ■■
masculin cît și la feminin. W

w 
returul ___
ta masculin cît și la....... ......
Datorită faptului eă lotul na
țional de băieți își va extinde 
pregătirea comună pînă în 
jurul datei de începere a 
returului, etapa din 16 fe
bruarie a diviziei A masculi
ne se va disputa miercuri 
26 februarie.

<)1
de legitimare avînd viza 
anul 1969. Ultima zi de pre
schimbare a carnetelor : 8 fe
bruarie. Același lucru aste va
labil pentru divizionarele A și 
B (ultima zi t 15 februarie).

ÎNAINTEA C. M. ECHIPA ROMÂNIEI VA EVOLUA IN R.D.G

• Federația de volei atrage 
atenția echipelor din divizia 
de juniori și școlari că, tn- 
cepînd cu etapa din • februa
rie, trebuie să «e prezinte la 
jocuri numai cu carnete noi

• Campioana Albaniei, la 
masculin, Dinamo Tirana s-a 
calificat in turul următor al 
C.C.E. fără joc, deoarece ad
versara el din primul tur, 
Muhfiz Gucu Ankara nu s-a 
prezentat la meciuri.

bljana, Intre 28 februarie șl 9 
martie, antrenorii echipei au mal 
prevăzut pentru săpfămîna viitoa
re o scurtă pregătire în comun 
ce se va desfășura la Poiana Bra
șov. Dup* aceasta. In zilei* de 
19 febniart* la Kar! Marxstadt șl 
28 februarie la Berlin, echipa re
prezentativă va Intîlnl sub nu
mele de selecționata Bucureștlu- 
lui formația R. D. Germane. îna
intea primelor partide din grupa 
B a C M. bocbeiștii români vor 
■tal enețln* un joa la Ljubljana, 
probabil cu achlpa Iugoslavia 
aau a Japoniei, tn ziua da M fe- 
ăruarla.

Acest tip de întrecere al
pină a schiului, puțin apre
ciată la început, suscită din 
ce în ce mai mare interes, 
uneori în detrimentul coborî- 
ril care se desfășoară pe pîr- 
tâi prea „iuți" sau artificial 
amenajate, astfel că mulți or
ganizatori găsesc mai „como
dă* și mai „sigură* (pentru 
concurenți) programarea și 
disputarea slalomului uriaș în 
locul coborîrii. De altfel, pre
gătirea pîrtiei este șl mai pu
țin costisitoare.

Slalomul uriaș este o pro
bă relativ nouă în schiul al
pin de competiție, ea fiind 
adoptată oficial de F.I.S. în 
1949, adăugîndy-se celor două 
discipline „clasice", cu tradi
ție, slalomul (special) și cobo- 
rîrea. „Uriașul* este o probă 
de coborîre dirijată, în care 
concurenții 
urmeze un 
marcat prin _ . __
distanțate la cel puțin 5 m 
una de alta, în care traseul 
numără de la 40—60 de porți 
pe o distanță de 1 600—2 000 
m și o diferență de nivel cu
prinsă între 300 și 600 m.

Este o întrecere înrudită cu 
coborîrea prin căutarea alu
necării maxime și cu slalomul 
prin, tehnica virajelor și uti
lizarea unor procedee de ac
celerare și frînare specifice. 
Este o probă a virajelor re
pezi, o dispută a fineții, a 
tacticii, și a controlului cel 
mai sever în conducerea vira
jelor.

Prin caracteris
ticile noi; căpăta
te, aproape eă 
și-a creat o teh
nică specială, pro
prie, pentru elaborarea căreia 
și-au adus contribuția nume 
prestigioase ale schiului alpin, 
norvegianul Stein Erikson, aus
triecii Toni Sailer, Molterer 
(supranumit „îngerul albas
tru' pentru eleganța plutirii 
sale și culoarea echipamentu
lui), francezul Franțois Bon- 
lieu și, mai recent, „gigantul**

• La sfîrșitul săptămînll tre
cute au avut loc la Poiana Bra
șov, pe noul patinoar artificial, 
două partide Internaționale, prilej 
cu care această modernă bază 
•portlvă a intrat In circuitul com- 
petițlonal. Dincolo de satisfacți
ile majore pe care acest patinoar 
artificial (al treilea din dotarea 
tehnică a mișcării noastre spor
tive) le produce tuturor iubitori
lor hocheiului șl patinajului, sa 
impun însă a ti spuse clteva lucruri legate da buna iul funcțio
nare in viitor.

în primul rlnd este absolut ne
cesar să fie atent revizuită insta
lația frigotehnica a cărei funcțio
nare este încă defectuoasă. De a- semenea, In cei mai scurt timp, 
trebuie rezolvate toate problemele administrative. Printre altele, la 
scara de înlocuit becurile, la re
facerea porților mantinelei, la a- 
menajarea locurilor pentru pu
blic, la realizarea unei căi de ac
ces de la cabana stadionului (care 
are vestiare I) plnă la patinoar 
și alte asemenea chestiuni ce nu 
necesită nici investiții, nici dotări 
speciale, ci numai puțin spirit 
gospodăresc.
• In zilele <±s 22 și 23 februa

rie selecționata de juniori a țării 
noastre va evolua la Sofia în com
pania echipei similare a Bulgariei.

Juniorii dispută două partide la Sofia

DEZVOLTAREA
TURISMULUI
(Urmară din pag. 1)

ÎNTRECERILE JUNIORILOR

sînt obligați să 
traseu obligator, 
porți de 4—8 m.

sezonuluiKarl Schranz, schiorul

SLALOMUL

SALA FLOREASCA GAZDĂ

A CELUI DE AL DOILEA
TURNEU AL CAMPIONATULUI

MASCULIN
După o pauză competîțională 

de aproape o lună, cele mai 
bune echipe masculine de hand
bal din țara noastră se vor în- 
tîlni din nou în cadrul cam
pionatului național, urmînd ca 
la sfîrșitul acestei săptămîni să 
participe la cel de al doilea 
turneu de sală. întrecerea va 
avea loc la București, în. sala 
Floreasca, în zilele de vineri, 
simbătă și duminică, ocazie cu 
care amatorii de handbal din 
Capitală vor putea urmări o 
serie de partide interesante.

în cadrul acestor trei etape 
de campionat (se vor disputa 
cinci partide pe zi) se va pu
tea face și o nouă verificare a 
potențialului handbaliștilor vi
zați să facă parte din Iotul re
prezentativ. După cum se știa 
cu ocazia primului turneu, des
fășurat la Cluj la începutul lu
nii ianuarie, selecționerii echi
pei naționale au avut multe șl 
plăcute surprize. Lesne de ima
ginat cu cît interes este aștep
tat acest al doilea turneu pen
tru a vedea măsura în care ti
nerele elemente remarcate a- 
tunci vor confirma sau nu spe
ranțele.

★
Prin eforturile fed> ei, a 

fost editat primul Buletin com
plet, conțlnînd programul jocu
rilor din toate competițiile In
terne, adresele tuturor clubu
rilor și asociațiilor, regulamen
tul campionatelor și alte ase
menea lucruri utile. Este o ini
țiativă lăudabilă ce ar trebui 
urmată și de alte federații.

DIN BUCUREȘTI
In sala de sub tribuna stadio

nului Glulești s-au desfășurat în
trecerile din cadrul campionatu
lui municipal la haltere pe echi
pe de juniori. O formă bună au 
manifestat halterofilii de la Steaua 
și Progresul, care au ocupat pri
mele locuri In clasament, în timp 
ee tinerii sportivi de la Dinamo 
au concurat sub așteptări. for
mația lor ocupînd locul 7, ulti
mul. Cîștigătorii individuali • eit. 
52 kg — St. eristici ----------
200 kg ; cat. 5S kg — 
(Olimpia) 235 kg ; cat. 60 kg — 
P. Antonian (Steaua) 247,5 kg ; cat. 67,5 kg — c. Merecșiu (Olim
pia) 272,5 kg ; cat. 75 kg — N. 
lancov (Olimpia) 300 kg ; cat. 
82,5 kg — I. Cristea (Steaua) 265 
kg ; eat. 90 kg — Gh. Stoiceseu 
(Steaua) 307,5 kg ; cat. + 90 Kg — 

E. Balaban (Steaua) 290 kg. Pe 
echipe : 1. Steaua 23 p, 2. Pro
gresul 31 p, 3. Olimpia 36 p, ‘ Metalul 47 p, 5. Rapid 48 p, I 
Energia 53 p, 7. Dinamo 69 p.

D. DUMITRESCU, coresp.

(Metalul) 
V. Jarcă

4. e.

CONCURS INTERNATIONAL DE VITEZA
bele prevăzute în programul 
Cupei României".

Killy. Ei s-au distins nu nu
mai prin performanțe puțin 
obișnuite în această probă, ci 
și prin faptul eă sînt creatori 
de școală, inovatori ai acestei 
tehnici speciale.

Disputat — la origine - 
într-o singură manșă, slalomul 
uriaș a suportat în scurta sa 
istorie o evoluție rapidă spre 
o mai mare echitate sportivă 
Tn alcătuirea clasamentelor, 
prin organizarea slalomului 
uriaș în două manșe. însuși: 
oficial cu ocazia Congresului 
F.I.S. 4965, desfășurat în țaia 
noastră la Mamaia, și adoptat 
provizoriu și experimental cu 
ocazia campionatelor mondia
le de schi de la Portillo (Chi
le) — pentru bărbari, slalomul 
uriaș — cu două manșe — 
bucurîndu-se 
călduroasă a 
tehnice ți organizatorice ale 
lumii schiului, ca și de sim
patia concurenților, a intrat 
repede în obicei, a devenit 
o stare de fapt, înainte chiar 
de a fi oficializat de F.I.S. 
Acestei realități ireversibile 
în organizarea curselor de sla
lom uriaș, în acest sezon 1 s-a 
mai adăugat o inovație : sla
lomul uriaș în două manșe 
disputate chiar în aceeași zi.

Deocamdată, noutatea este 
în studiul F.I.S. prin organis
mele sale de lucru care au 
primit propuneri concrete în 
acest sens cu ocazia ședinței

de susținerea
notabilităților

URIAȘ
de la Val Gardena (octom
brie), dar practica nu a aș
teptat ratificarea F.I.S și sla
lomul uriaș de la Val d’Isâre 
s-a disputat în aceste noi con
diții. Ideea a pornit de la o 
Intimplare : circumstanțele de 
vreme și zăpadă neiavorabi.e 
obligaseră, acum un an de 
zile, pe organizatorii con
cursului de la Adelbcden să 
dispute ambele manșe în*^° 
singură zi. Ideea a prins. Ea 
a fost experimentată da Rene 
Sulpice — directorul echipei 
franceze (succesorul iu. 
Bonnet) — în timpul eon- 
ctHSurilor de sdu erganizate 
vara trecute în Austraite. 
care de atunci o susține tu 
tărie. Avantajele sînt nume
roase și toate converg spre 
o mai mare echitate sportivă.

Disputate în aceeași zi, cele 
două manșe au concilii ase 
mănătoare de vizibilitate, 
structură a zăpezii, tempera
tură etc., iar concurenții nr 
pot acuza variații ale formei 
sportive, uneori sensibile de 
la o zi la alta la nivelul ma
rilor performanțe Se asigură 
menținerea unui „tonus* ridi
cat de concurs pentru arr.bela 
manșe, eliminîndu-se posibili
tatea „dezumflării* brusce în 
decalajul unei nopți, în spe
cial pentru cîștigătorii primei 
manșe.

De altfel, slalomul uriaș 
disputat în zile diferite crea

ur.eori confuzii și în cee, 
privește clasamentul. Cîșngă- 
torul primei manșe era ade
sea considerat .învingător al 
primului uriaș", cînd de fapt 
nu era deeît în frunte după 
Drima etapă. însăși F.I.S. a 
contribuit la confuzie, întruci: 
pentru rezultatele fiecărei 
manșe se acordau puncte 
F.LS în vederea stabilirii ca
tegoriilor.

îr.cepind din sezonul 19-56— 
1969, sîr.t luate în considera
ție și se acordă punctaj F1S 
numai pentru rezuli 
plet. definitiv, dete 
adiționarea timpilor 
bele manșe.

Dar, pentru o echitate de
plină, mai este încă un pas 
de făcut și anume asigurarea 
desSșurării curselor de sla
lom uriaș H aceste conC-pi 
ji peutru fete, bi&euteiea en 
o reducere a iungt»m; tresev- 
lui și < rutnărk j de porp. 
FjL &hi ar putea aos- 
țir e la F US. areaste propo- 
Dsre

Ajuns la a doua ediție, con
cursul internațional de viteză 
dotat cu trofeul ..Cupa Dinamo 
Brașov" reunește de data aceas
ta patinatori din Ungaria, Polo
nia și România. Federația de 
-■peeialitate maghiară deplasea
ză un lot valoros de sportivi, în 
frunte cu G. Martoț, G. lvankoi 
și Cornelia Than, iar Polonia 
va fi reprezentată de cei mai 
buni viteziști. Prin urmare, ■- 
vem toate motivele să sperăm 
că întrecerile, care vor avea 
tec aunbâtâ și duminică pe pis-a 
ocmpîcă din M. Ciuc, vor fi 
iSeoeebit de atractive. Conco- 
lartanX w vor dealâșura șl pro-

ULT1MA VERIFICARE
>

Patinatorii români și-au dis
putat întîietatea, pe pista lacu
lui Ciucaș din Tușnad, în cadrul 
tradiționalei competiții dotate 
cu „Cupa Dinamo București". 
Iată clasamentele generale in
dividuale :

Senioare: 1. Maria Tașnadl 
(Din. Buc.) 119,200 p, 2. Ileana 
Antal (Din. Buc.) 131,733 p ; 
seniori: I. V. Sotirescu (Din. 
Buc.) 106,566 p, 2. A. Spintzer 
(Agr. Cluj) 108,566 p, 3. C. Ko- 
myatszeghi (Agr. Cluj) 109,066 p; 
juniori mari: 1. Gh. Varga 
(Agr. Cluj) 106,500, 2. V. Ionescu 
(Din Buc.) 113,950 p, 3. M. Băr- 
bulescu (Din. Buc.) 114,800 p; 
junioara mari: 1. Sanda Băr- 
bulescu (Din. Buc.) 137,700 p. 
2. Enikd Szakacs (Sc. sp. M. 
Ciuc) 140,300 p.

au

AUTOMOBILUL, IARNA

fUrmcrt din peg. 1)

20 de puncte
Printre rofi și pedale

Ciclismul se va bucura, în 
sfîrșit! — de sprijinul medici
nii sportive. Articolul nostru 
Aliatul pierdut a avut ecoul 
dorit ți iată că ieri au luat pri
mul contact cu F.R. Ciclism me
dicii Ion Șuștreoau și V. Iliescu 
care și-au manifestat dorința 
să ajute efectiv sportul nostru 
cu pedale. Lucrurile au ajuns 
pe făgașul dorit datorită aLă- 
duințelor D.C.S. (director — dr 
Edili» Petruț) și C.M.S. (direc
tor — dr. loan Drăgan) și spri
jinului Ministerului Sănătății. 
Așadar, pria dr. V. ILIESCU 
și dr. L ȘUȘTREANU, .aliatul 
pierdut" a fost recîștigat..

★
Pe adresa FJi. Ciclism a «osit 

o scrisoare din partea forului

de specialitate din Elveția, prin 
care se solicită înscrierea repre
zentativei helvete la cea de-a 
XVIII-a ediție a „Turului Româ
niei". Comisia de organizare a 
acceptat înscrierea, astfel că 
după R.D. Germană, Cehoslova
cia și Polonia, ELVEȚIA este 
a 4-a echipă care solicită ofi
cial participarea la .Turul Ro
mâniei".

nevralgice

★

Pimii tmptNt
competiție continentală ți o se
rie de mici... aperanțe. Aceas
ta, desigur, în urma unor me
ciuri de lelecție, la capătul unor 
dispute Interj udețene
(de ce nu ?) cu..
ABONAMENT 
PIONATELE
Partida de... 
„europene" ar 
teriui tineretuluiP (Constanța, 
6—9 februarie ac.). Campiona
tul republican individual el ju
niorilor mari ți mici (etapa 15- 
■--al* la Reșița, 22—37 aprilie)

Bed. pregătiri intense pentru 
viitoarele întreceri, pentru aault 
doritele invitafii, dacă — fi
rește — forai de specialitate va 
aprecia că elevii pugiliști (cei 
mal silitori) trebuie aă urmă
rească „lecțiile practice’ ofe
rite de maeștrii ringului da pe 
cor.tlner.rol nostru.

dotate 
trofeul „UN 

PENTRU CAM- 
EUROPENE*. 

selecție pentru 
putea fi și „Cri-

cale pentru continua ridicar 
a turismului, prin asigure 
rea unor baze moderne, car 
să valorifice acele rccunosci 
te resurse ale pitorescului < 
se înscriu în însuși specif 
cui teritoriului județti'.t 
Neamț, veche vatră slrămc 
șească a poporului nostru.

Să nu uităm că arcul car 
patin, monumentele de îndt 
lungă tradiție istorică a p< 
porului nostru, Bicazul 
marea 
precum 
Neamț, cel de azi, căruia r< 
construcția în liniile urbani^ 
ticei moderne, alături de ve 
chile clădiri, unele desptin 
se parcă din legendă, și al 
tele ce par a ilustra Pe vi 
pagini dintr-o carte de ba<] 
me, dau 
racterul ițnui autentic mi 
zeu, Ia 
naturale.

DRUMURI BUNE, MODEEj 
NIZATE ȘI ACCESIBlJ 
TURISMULUI, CU TOAT1 
MIJLOACELE RUTIERE, IAJ 
TA CEA DINȚII FREOCU 
PARE.

Președintele Consiliul il 
popular al județului Neam! 
tovarășul Ștefan Boboș, est] 
un vechi șj încercat eunoscă] 
tor al problemelor adminiu 
trației locale, ca unul ce | 
condus, ca președinte, fost 
regiune Bacău, și pe agend] 
lui actuală turismul își afl 
locul printre problemele in] 
scrise la loc de frunte.

Prin obiectivele sale, sud 
ținute de un peisaj care ani 
mă o recunoscută tradiție 
turismul în județul NeanJ 
e chemat să participe direr 
la întreținerea itinerariilo 
internaționale ale țării noad 
tre.

în întilnirile mele cu ala 
gătorii din circumscripția p 
care o reprezint acum și sîn| 
chemat, 
zint în 
țională, 
baterea 
ga jează 
cației fizice și al sportului 
cărora statul nostru le acord! 
un viu și permanent interes

De altfel, rețin drept util] 
și eficientă inițiativa ziaru 
Iui dv. pentru informare! 
publicului, de a dezbate pro] 
blemele de Interes local șl 
din domeniul sportului îJ 
ansamblul campaniei electo 
rale, cu candidați! din apro 
piatele alegeri* ca și cu ale 
gătorii înșiși, între care s| 
află mulți, foarte mulți spor 
tivi.

_ Azi, in patria noastră, spor 
tivul-cetățean este o realital 
te. Ei este chemat să-ți exgd 
cite prerogative firești n 
toate domeniii* în care ple 
nitudinea drepturilor sad 
electiv* fi consacră ca parti 
cipant direct ți nemijlocit d 
administrarea județului, J 
orașului sau a comunei sala 
ți, implicit, a întregii noastrJ 
țări — a încheiat interlocu 
torul nostru. 1

sa creată artificia 
și orașul Piatr

acum orașului

scara dimensiunii

cred, s-o maț* jeprd 
Marea Adunare Na 
este prezentă și dea 
problemelor care ani 
bunul mers al edu

în flecare asemenea ocazie. Dar., 
atențiune ! Cînd sistemul de r*l 
cire este umplut cu apă; Ia tem
peraturi foarte scăzute, există pe
ricolul înghețării acesteia In ra
diator pe perioada cit termostatul 
Întrerupe circulația. Iată un ar
gument In plus 
pentru utilizarea 
gel.

care pledează 
lichidelor antl-

din dotarei

TEATRUL LUCIA STURDZA BULANDRA
prezintă în curînd

pe scena sălii Studio din str. Alex. Sabia 76 A 
iremiera spectacolului de comedie : 

„TANDREȚE 
Șl ABJECȚIE

de Teodor Mazilu 
regia : CORNEL TODEA 

cu : Octavian Cotescu, Petre Gheorghiu ți Valty Voiculescu 
Pepino, Ana Negreanu, Adrian Georgescu, Dan Damian, 

Marius Pepino, Violeta Andrei, Mariella Petrescu 
regizor secund : Adrian Georgescu 
Scenografia : Ovd’tu Bubulac 
Asistent : Dan Jitianu
Ilustrația muzicală : Mircea Teodor Ciortea

Ața cum anunțam, tehnicie
nii federației (In frunte cu prof. 
llie lstrate) au lucrat intens la 
alcătuirea programului interna
țional al rutierilor români în 
sezonul sportiv 19fâ. Pe baza 
invitațiilor primite, a fost al
cătuit următorul program :

.Cupa P/even” (Bulgaria) 
22—36 martie ; .Tour d’AMobo* 
(Alger®) 1—8 aprilie ; .Tour 
egeiiste international du Sud- 
Ouesr* (F ranța) 14—19 aprilie — 
această competiție înlocuiește 
.Tour du Bordelais*. întrecere 
ciștigată anul trecut de echipa 
României, „Sud-Ouest” avînd 
la prima ediție un traseu de 
900 km și o selectă participare: 
echipele Suediei, Olandei, Ita
liei, Spaniei, Iugoslaviei, Polo
niei și României; .Cupa Elibe
rării (Italia) 25 aprilie ; „Tarul 
Belgiei^ 27 aprilie — 4 mai; 
„Premiul Plsen” (Cehoslovacia) 
— în luna mai ; „Cupa l’Huma- 
nit*e (Franța) 30 mai — 3 iunie; 
„Turul Serbiei* 2—7 iunie; 
„Cupa speranțelor olimpice* 
(R.D. Germană) 21—22 iunie ; 
„Premiul Moscovei" 27—30 iu
nie ; „Premiul Volksstimme" 
(Viena) 
slatnei 
„Turul 
iulie; 
iulie :
olimpic" (R.D. Germană) 30 iu
lie — 3 august; campionatele 
mondiale de ciclism (Bmo — 
Cehoslovacia) 15—24 august ; 
„Turul Slovaciei” 27 august — 
3 septembrie; Concursul inter
național 
Gabrovo 
tembrie ;
(Franța) 
„Turul Bulgariei" 12—21 sep
tembrie și — probabil — ir» luna 
octombrie, „Turul Greciei*.

„Premiul
29 iunie ; „Turul 
29 iunie — 10 
R.D. Germane* 

„Turul Boemiei*
Premiul internațional

lugO- 
iulie ; 
11—18 
23—27

pentru juniori de la 
(Bulgaria) 9—10 sep- 
„Tour de PAvenir* 
11—21 septembrie ;

nece- 
ire 
oară aut» 
" antigel 
tax. antâ-

tnetahcă sau rsc aceasta este 
ineficientă. O temperatură mai 
r.tticată a motorului permite o în
călzire mal bună, de către calo- . 
rifer, a Interiorului automobilu-

8. Acumulatorul 
re constituie una __ .____
vitale ale automobilismului_Iarnă. Tocmai de aceea bateriile 
noi se introduc pe automobil în 
această perioadă a anului. Densi
tatea electrotitulul trebuie să fie d* K- Bă pentru ca acumulatorul 
să Ce ferit de îngheț chiar In 
nopțile cele mal geroase. Dar... 
din nou atențiune l Acumulatorul 
poate face față cerințelor sporite 
de curent numai dacă dinamul și 
releul sînt In bună stare șl corect 
reglate. Specialiștii pot executa 
un „reglaj de iarnă" al releului, 
conducțnd la intensități mal mari 
de eurent de încărcare, foarte re
comandabil pentru cei care utili
zează automobilul In marea majo
ritate a timpului In oraș.

In perfectă sta
diu problemele 

de

trebuia să lipsească __ ______
automobilului. Uneori numai prel 
zența lanțurilor pe roțile motoarJ 
poate evit» Inzăpezlrea. TrebulJ 
alese asemenea lanțuri care să sJ 
monteze șl să se demonteze ușor 
să nu ee desfacă In mers, să nu 
deterioreze pneurile etc. Automo 
blllstul amator trebuie să-șl InsuJ 
șească In prealabil, in garaj, tehJ 
nlca montării „cu ' * 
lanțurilor plasă.

11. Anvelopele cu 
terial dur asigură o 
bună pe gheață șl

strîngere"

cui* din mal 
aderență nia 

91 polei, aoolq unde lanțurile obișnuite sînt inel 
ficace. Folosirea culelor din me 
tal dur, implantate simetric sau asimetric pe ' '
fl de dorit 
mal mult în

banda de rulare, ai 
să se răsplndeasci 
tar* noastră.
trebuie reglate per

9. Farurile de ceată stnt un au
xiliar prețios pentru circulația tn 
ceață sau în ninsoare abundentă. 
Farurile echipate cu becuri cu 
iod sînt de dorit, deși revin la un preț de cost mal ridicat, pentru 
ca farurile de ceață să dea ade
vărata eficacitate, trebuie montate ett mat Jos, eventual pe un braț rabatabil.

18. Lanțurile pentru zăpadă nu

„UZINĂ DE AUTOTURISME-PITEȘTi" Șl „DANUBIANA"

SPRIJINĂ SPORTUL AUTOMOBILISTIC
Participanții la întrecerile 

automobilistice ale anului 1969 
au toate motivele să se bu
cure. Două din marile noastre 
întreprinderi industriale, U- 
ZINA DE AUTOTURISME— 
PITEȘTI și UZINA DANU
BIANA, vor patrona campio
natul republican de raliuri 
și, respectiv, campionatul re
publican de viteză pe circuit. 
Acest sprijin acordat unui 
sport aflat la începuturile afir
mării sale merită a fi, în mod 
deosebit, subliniat. Cu ajuto
rul fondurilor puse la dis
poziție de cele două între
prinderi, premiile acordate 
concur enților vor spori simți
tor. astfel îneît aceștia își vor 
putea 
sură.
uzura 
etc.

recupera, în bună mă- 
cheltuielile legate de 
mașinilor, carburanți

Pentru campionatul republi
can de raliuri valoarea totală 
a premiilor depășește suma de 
200 000 let Vor fi premiați, 
la fiecare etapă a campiona
tului. cîștigătorii primelor trei 
locuri din clasamentul pe cla
se de mașini La sfîrșit, după 
disputarea ultimei etape (care 
este Raliul României), se vor 
acorda premii pentru primele 
trei locuri în clasamentul ge
neral și pentru trei din cele 
mai bune echipe. Cîștigătorii 
primului loc în campionat vor 
primi titlul și tricoul de cam
pioni naționali. Tn plus, sînt 
prevăzute o serie de fonduri 
pentru asigurarea cazării unui 
număr de echipaje, pentru 
masă și benzină (la ultima 
etapă)

In afară de aceasta, la bu
na pregătire a competițiilor

din actualul sezon își vor adu
ce contribuția, sub diferite 
forme, alte instituții centrale, 
precum și organele locale din 
orașele unde sînt programate 
întrecerile. Se va realiza (în 
sfîrșit 1) și acel vechi dezide
rat ca unele produse româ
nești să fie testate în con
cursuri. în acest scop, uzina 
Danubiana va echipa cu an
velope speciale automobilele 
echipajelor noastre înscrise 
în raliurile internaționale și 
va acorda gratuit cauciucuri 
pentru cîțiva dintre participanții 
la competițiile interne. Să spe
răm că aceste exemple lăuda
bile vor fi urmate și de alte 
întreprinderi și instituții.

12. Frânele trebuie reglate per,
feet înainte de venirea sezonului 
rece. Orice asimetrie în dezvcV 
tarea efortului de frînare la rol? 
în condițiile de aderență redusa 
oferite de gheață gl zăpadă, con
duce la pierderea stabilității, 
Intrarea automobilului în dera. 
Paj. '

13. Carburatorul, dacă poseda
poziția „Iarnă" la pompa da acce- 
lerațle. trebuie reglată în oonses clnță. 1

14. Același lucru despre filtrul 
ae aer al carburatorului.

15. ștergătorul de parbriz șl 
lamele sale trebuie să fie în 
buna stare atît din punct de 
vedere electric cît șl mecanic.

18. Pentru înlăturarea rapidă 
a ghețli șl zăpezii de pa parbriz 
s-au pus la punct butelii cu li
chid dojivrant. Foarte eficace, 
mărind apreciabil vizibilitatea, 
acest procedeu ar trebui extins 
rapid. In lipsa acestuia, o pungă 
de tifon conțlnînd sare ajută la 
curățirea parbrizului de. gheată, 
atunci cînd celelalte metode *,e 
dovedesc ineficace. La sosirea In garaj este necesar, însă, să se 
spele cu grijă sarea depusă pe 
geam, pe caroserie sau pe rame

17. încălzitorul electric de par
briz este folositor numai acelor 
automobile, de tip mai vechi, 
care nu au asigurată încălzirea cu aer cald a față.

18. Dispozitivul
format dintr-un „„„
masă plastică în ramă de cau
ciuc șl aplicat pe geamul din1 
spate, este recomandabil, mă- 
fcind vizibilitatea către înapoi.

19. Protejarea cu mastic a păr
ților Inferioare ale caroseriei 
contra atacului prin coroziune 
al sării se impune pentru auto
mobilele care au suferit reparații 
sau au pierdut protecția inițială, de fabrică.

20. In fine, lopata (metalică) 
folosind la dezăpeziri sau cablu’ 
multifilar din oțel cu diametrul de 8 mm lung de 5—« m, cu 
ochiuri la ambele capete, pentru 
scoaterea automobilului din si
tuațiile neplăcute, sțnt auxiliare 
necesare tn portbagaj.

ing. Dinu GEORGESCU

geamurilor din
antieondens, 

plexiglas sau
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IN FAȚA A 3 ÎNTREBĂRI...

COCO DUMITRESCU 
(U.T.A.)

1 Ce noutăți

Pag. a 3-a

3. Care credeți ca va £i ordinea „pe podium**?

3. Avînd în vedere locul o- 
cupat de echipa noastră în 
momentul de față, mă intere
sează mai puțin ordinea cla
samentului la etajele lui »«- 
perioare.

1. Mergem pe aceeași linie 
pe care am obținut victoria 
din tur: conștiinciozitate la 
antrenamente, excluderea 
cantonamentelor, autocontrol. 
In rest, nimic nou.

2. Aș introduce la Atena 
următoarea formație: Gornea 
— Sătmăreanu, Barbu, Po- 
jonî, Deleanu, Ghergheli, 
Dinu, Pircălab. Domide. Du- 
mitrache, Nunweiller VI.

3. U.T.A., Dinamo Bucu
rești, Steaua. Sau cel puțin 
așa aș vrea să fie...

A N 
(Uni- 

Craio-

competen-

TITUS OZON 
(Jiul)

1. Co 
Aproape 
echipă 
celor sosiți 
cent; Baicu. îna
intaș central, Co- 
tormani, toate 
posturile la îna
intare, 
Popa, 
Foca, de asemenea, mijlocaș 
etc.

2. Coman — Sătmăreanu, 
D. Nieolae (Stacker», Dinu, 
Mocanu — Ghergbeh, Nun- 
weiller VI — Lucescu. Dem
brovschi. Dumitrache, Uifă- 
leanu (Cremieeann). Va tre
bui să fie o echipă care să 
știe să lupte fără menaja
mente.

3. U.T.A» Dinamo Bucu
rești, Universitate» Craiova.

noutăți ? 
o... nouă 
datorită

re-

Remus 
mijlocaș.

C. CERNĂ1ANU (antrenor 
secund la Petrolul)

nu. Ghergheli, 
lab. Voinea, 
Nunweiller VI.

3. Cu o doză 
tate ; Dinamo,
versitatea Craiova.

Domide, Dumitrache, Lu- 
eescu.

3. U.T.A., Dinamo Bucu
rești, Steaua.

ȘTEFAN CÎRJAN (Univer
sitatea Cluj)

Dinu. Pîrcă-
Dumitrache,

de probabili- 
U.T.A, Uni-

MAR1N 
(Rapid)

BÂRBULESCU

joc îmbunătățit al li- 
atac, aflată într-o 

Năstu-

I»Cupei României

Ș T E F 
CO1DUM 
versitatea 
Va)

1. Nu pregătesc 
pentru retur nici 
o noutate ! Sau, 
dacă vreți, o nou
tate cu caracter 
permanent, 
care meci 
noutatea lui.

2. Nu am nici o 
ță în materie, așa că... nu mă 
bag !

3. Nu știu ! Mulțj chemați, 
puțini aleși.»

COS- 
Cors-

de

1. In retur, echipa noastră 
va fj animată de un singur 
principiu: „toată echipa se 
apără, toeră echipa ataca*.

2. Coman — Sătmăreanu, 
Boc, D. Nieolae, Mocanu — 
Anca. Dembrovschi, Dinu — 
Domide, Dumitrache. Ion Io- 
nescu.

3. U.T.A. și Dinamo Bucu
rești (cu același număr de 
puncte, dar departajate de 
golaveraj), apoi Universitatea 
Craiova.

ROBERT 
MOC (Farul 
stanța)

1. înainte
toate, Întinerirea 
lotului. Ar. scos 
din vechea for
mație nu mai pu
țin ce 5 jucători, 
legitimînd alti

patru, dintre care de Etern și 
Nichiti îmi leg mari speranțe.

2. Aș menține lotul depla
sat la Londra.
neapărat pe Tu fan șj 
Barbu.

3. Cred
mai mari 
pioană 1 La locul II. _____
cu Dinamo, iar pentru al trei
lea aș dori ca echipa mea să 
facă „zile fripte 
craioveni.

adăugîndu-i
P«

că U.T_A. are cele 
șanse să iasă cam- 

,merg*

studenților

ȘERBAN IUS
TIN (Politehnica 
Iași)

1. Realizarea 
sarcinilor duble, 
la care sa va a- 
dăuga o sporită 
viteză da joc în 
acțiunile da fina
lizare. In fapt,
toate acestea înseamnă ridi
carea calitativă a jocului.

2. Cu mid retușuri, acord 
credit. în continuare, „ll“-lui 
„londonez*.

3. U.T.A., Dinamo Bucu
rești, Petrolul sau JiuL

BAZIL MARIAN (Dinamo
București)

CONSTANTIN 
RÂDULESCU (an
trenor secund 
la Dinamo 
eătt).

1. Nld • 
tate !

2. Coman 
Sătmăreanu. 
sau Barbu, Dinu, 
Deleanu, Anca, 
Nunweiller VI, 
Dembrovschi. Domide, 
traebe, Lucescu sau 
ceanu.

3. U.T.A., Dinamo 
rești, Steaua.

la 
in 
ca 
in

CORNEL DRA-
GUȘIN (Progre
sul București)

1. Nici o nou
tate la capitolul 
jucători în pri
vința -stilului", 
voi urmări mări
rea vitezei de 
joc. prîntr-o ra
pidă circulație a tuturor ju
cătorilor.

2. Subscriu lotului de 
Londra. cu mențiunea că 
fața unei echipe de elan 
aceea a Greciei n-aș lăsa
afară jucătorii cu experiență : 
Pircălab, Dumitru Nieolae...

3. între Dinamo și U.T.A., 
cred că U.T.A. are mai mari 
șanse să iasă campioană. 
Pentru locul III : Universita
tea Craiova.

1. Nici o noutate I Doresc, 
însă, din toată inima, ca e- 
chipa mea să joace la valoa
rea ei și sper — deși pregă
tirile diferitelor echipe repre
zentative îmi „răpesc" foarte 
mulți jucători — să evoluez 
la o valoare «uperioară ce- 
leia din

2. Să 
primelor 
nat...

3. întrebare d*... Loto-Cen- 
tral I Totuși i Dinamo. U.T_A„ 
Steaua.

tur.
așteptăm verdictul 
etape de camplo-

Bucu-

ȘTEFAN COVACI (Steaua)

TIBER1U BONE 
Tg. Mureș)

Dumb 
Creini-

1. Adaptarea jocului între
gii echipe ia cerințele ac
tuale.

2. Gornea — Sătmăreanu, 
Boc, Dinu, Deleanu (Moca- 
nu) — Ghergheli (Anca), Nun- 
weiller VI — Dembrovschi,

1. Vom trece de la 4—2—4 
Ia clasicul 4—3—3. în conse
cință, doi interi și extreme 
clasice... Voi încerca, de ase
menea. o revalorificare a jo
cului extremelor. în apărare, 
Negrea sau Jenei vor func
ționa ca „libero” în fața ce
lorlalți fundași.

2. „ll“-le meu ar fi urmă
torul j Coman — Sătmărea- 
nu, Boc, Hălmăgeanu, Moca-

UL TIMUL MARE GÎND
AL LUI LERETER...

Sentimentul aparte pe care țl-1 
lasă o discuție cu Iosif Lereter 
se datorește, fără îndoială, per
sonalității complexe a decanului 
de virstă al fotbaliștilor noștri.

Realizat pe plan profesional, in
ginerul mecanic Lereter, fotbalist 
activ de aproape 20 de ani, a de
prins în îndelungata-! activitate 
riu numai „meșteșugul1* fotbalu
lui, elementele lui de (înaltă) 
calificare, ci șl rațiunile și filo
zofia lui. Mai direct spus, Lere
ter a. înțeles fotbalul I A înțeles 
acest joc care nu e3te totuși numai un joc, nu este numai e- 
xercițiu fizic, numai mediu de 
manifestare ai temperamentelor 
și al voințelor, nu este numai 
divertisment, ci toate la un loc.

Absolvent al unei școli de calificare de strungari, adolescentul 
Lereter, pasionat de mic copil 
de jocul cu balonul rotund, a ales 
o cale grea în viață. Lucrînd ln 
trei schimburi, s-a înscris la li
ceul seral, participînd cu aceeași 
regularitate la antrenamentele e- 
chipei de fotbal Oțelul roșu. Gîn- 
diți-vă o clipă ce putere de vo
ință a avut acest tînăr, în stare 
să muncească noaptea in fabrică, 
să lucreze după-amiezlle la an
trenamente, iar pe Inserat să-și 
ia cărțile șl caietele șl să meargă

la școală I Vreme de trei ani (!) 
viața aceasta pe trei coordonate 
a CĂLIT un om deosebit, puter
nic. între timp, progresele sale 
fotbalistice au atras atenția con
ducerii tehnice a Politehnicii Ti
mișoara, care l-a luat sub obser
vație. Convinși de valoarea tînă- 
rului jucător, impresionant prin 
calitățile sale tehnice, dar și prin 
seriozitatea sa mai rar întîlnită 
printre sportivi, conducătorii de 
la „Poli“ îi propun în 1956 trans
ferul la Timișoara. Pentru tînă- 
rul strungar, orașul de pe Bega 
însemna, implicit, întîlnirea cu un vis : facultatea !

...Au trecut anii. Facultate și 
fotbal, fotbal și facultate. Căpi
tan, vreme de un deceniu, 
patizatului team „Poli**, 
ajunge inginer specialist 
nologia construcțiilor de 
în fotbal, recunoscuta-i 
îi aduce adeseori numele _ 
zele selecționerilor echipei națio
nale, dar depărtarea de „centru“, 
ca și predilecția antrenorilor fe
derali pentru jucători bucureșteni, 
au ca rezultat un bilanț interna
țional sărac și, avem toată con
vingerea, în contradicție flagran
tă cu valoarea jucătorului : un 
meci în echipa A (la Praga, în 
1966), patru jocuri în echipa B.

al sim- 
Lereter 
In teh- 
mașini. 
valoare 
pa bu-

LOTO- PRONOSPORT
TRAGERILE

DUPĂ NOUA FORMULA 
LA LOTO CONTINUA

Cu tragerea din 31 ianuarie 
a.c. a intrat în vigoare noua 
formulă la Loto care prevede 
extrageri duble, cîștiguri cu 2 
numere și premii pe 9 cate
gorii. Prima tragere organizată 
după noua formulă a avut loc 
în Studioul televiziunii și a 
fost transmisă în direct pe mi- 

ecran așa că mulți partici
pant! au avut prilejul să vadă 
„pe viu" în ce constau avanta
jele. Astfel, la fiecare tragere 
se efectuează două extrageri : 
Extragerea I : 12 numere din 90 
Extragerea a Il-a: 4 numere 
din 90

Rețineți ! Noua formulă la 
Loto se aplică și la tragerile 
următoare.

Datorită acestei formule pai- 
ttcipaniții au posibilitatea să 
joace la o singură extragere 
(cu 2 Iei varianta pentru extra
gerea a 12 numere din 90) sau 
la ambele extrageri (cu S lei

varianta, pentru extragerea a 
12 numere din 90 și a 4 numere 
din 90).

Participarea pe bilete stert 
se poate face și cu variante 
simple, nu numai combinate.

Se păstrează reporturile. 
Crește considerabil numărul cîș- 
tigătorilor. Mari șanse de cîș- 
tig cu combinații „Cap de pod“ 
și „Scheme reduse".

Jucînd la ambele extrageri, 
pe bilete cu 5 lei varianta, vă 
măriți șansele de cîștig.

★
Tragerea Pronoexpres de azi 

va avea loc la ora 18,30 în 
Capitală, în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci. Tragerea va fi ra
diodifuzată în jurul orei 19,00.

PRONOSPORT : premiile 
concursului nr. 5 din 2 februa
rie 1969

Categoria I (13 rezultate) : 1 
variantă a 88.252 lei. Categoria 
a Il-a (12 rezultate) : 28 varian
te a 3.782 lei. Categoria a IlI-a 
(11 rezultate) : 371 variante a 
428 lei.

Situație de context nefericită, 
„Poli”, echipa plină de vitalitate 
de altădată, se „dezumflă” an da 
an, diminuindu-și progresiv cota 
valorică. Naufragiat multă vre
me în „corabia cu apă la bord a 
timișorenilor", Lereter, considerat 
„bătrin șl terminat pentru fot
bal", este solicitat, spre stupefac
ția multora, de antrenorul arădean Coco Dumitrescu. E cedat, 
bineînțeles, cu ușurință.

...De un an și jumătate, asistăm 
la reinscrierea meteorică a fos
tei stele timișorene pe orbita ma
joră a fotbalului românesc. Pe 
malul Mureșului, Lereter trăiește 
o evidentă și eficientă a doua tinerețe. „Omului de fotbal” Lere
ter (ințelegind nu numai jucă
torul, ci, în primul nnd. inter
pretul fenomenului f-t1 
i-am oarut explicarea 
U.T.A. 1968“. Iată opiniile „Afirmarea echipei arădene 
anul care a trecut și mai seamă in sezonul de toamnă, are, 
după părerea mea, mai multe ex
plicații : 1) Deși nu are valorile 
lui Dinamo sau Steaua, ce-1 —
noastră dispune la ora asta 
un lot omogen. T “ ; *
noștri sar o- ștachetă valorică si
tuată la nivelul „bine1*. 2) Echipa 
primește greu goi, apărarea, altă 
dată vulnerabilă, fiind azi un 
compartiment forte. 3) Linia noas
tră mediană = axul vital al for
mației ! Mircea Petescu, libero-ul 
diu fața fundașilor centrali ■= 
piesa centrală a ansamblului 1 4)
Antrenorul Dumitrescu, sint con
vins, este unul din „meseriașii de 
aur" ai fotbalului românesc. Din
tre multiplele sale merite, am sâ 
relev doar unul : a învățat echipa 
să joace intr-un anumit fel, i-a 
dat un stil, după părerea mea, 
eficace și spectaculos. 5) Trupa 
„tinerelor speranțe" — Domide. 
Axente, Șchiopu, Moț, Broșovschi 
etc. — s-a maturizat mult (și bate 
cu insistență la poarta marilor 
performanțe). 6) Absența compro
misurilor. Disciplină de fier. Un 
exemplu pe propria-mi piele : la 
două antrenamente am intirziai 
cite 5 minute. In ambele cazuri 
am fost penalizat, deși aveam 
motive obiective : o barieră de 
cale ferată mă reținuse la intra
rea in oraș.

— Crezi — l-am întrebat pe Le
reter — că spectaculosul reviri
ment arădean se va încununa cu 
ruperea firului de sosire ln cam
pionatul actual ?

— Vă răspund ca de la om la 
om. Nutresc mari speranțe pen
tru acest final. Doresc titlul cum 
nu vă puteți închipui. Am ciști- 
gat o singură dată „Cupa". în 
1957, cînd „Poli» a învins pe Pro
gresul cu 1—0, după ce cu numai 
3 zile înainte pierduserăm ln fața 
bancarilor cu 0—7... Titlul de 
campioni este ultima mea mare 
dorință ln fotbal. Vreau să arăt 
băiatului
tot anul 
pion !

fotbalistic) 
„cazului 

sale : in 
cu

echipa 
*1 de 

Toți jucătorii

meu, pe care-1... aștept 
acesta, tricoul de cam-

Marius POPESCU

1. în general, voi urmări o 
transformare a jocului, din- 
tr-unul „romantic" într-unul 
mai calculat, cu mai puțină 
cheltuială de efort. în spe
cial, aș dori să realizez un 
cuplu redutabil de atacanți 
centrali, îmbinînd forța de 
șoc a lui Oprea cu combativi
tatea lui Lică.

2. Lucrul început la Lon
dra trebuie continuat!

3. Voi fi concis: U.T.A.,
Dinamo București, Universi
tatea Craiova.

1. Un 
niei de 
componență inedită: 
rescu — Petreanu (Adam) — 
Mazurachis — Codreanu. Am 
mare încredere în Mazura
chis, un veritabil „om de 
gol". Are tehnica lui Ion Io- 
nescu și mult mai multă vi
talitate.

2. Coman — Sătmăreanu, 
Lupescu, Dan. Deleanu — 
Dinu (de la Dinamo), Nun
weiller VI — Năsturescu, 
Dembrovschi. Dumitrache, 
Lucescu.

3. Dinamo București, U.T.A., 
Universitatea Craiova.

în absența... nemotivată a 
artistelor Stela Popescu și Zizi 
Șerban, „16"-imile „Cupei Ro
mâniei' au fost ieri trase la 
sorți de binecunoscuții antre
nori PETRE STEINBACH 
TITUS OZON. Iată cele 
partide :

Chimica
— A.S.A. 
roșu (drv. 
mia Suceava (div. B). 
niversitatea Craiova,
B. Mare (div. B) —
C. S.M. Reșița
F.C. Argeș, Soda Ocna Mureș 
(div. C) — U.T.A., Oțelul Ga
lați (div. B) — Progresul, Po-

Și
16

C)Tîrnăveni (div.
Tg. Mureș, Steagul 
B) — Petrolul, Chi- 

U- 
Minerul 

,U“. Cluj, 
(div. B) —

litehnica Galați (div. B) 
Vagonul Arad, Chimia I 
Vîlcea (div. B) — Farul, J 
talul Hunedoara (div. B) 
Crișul, Dunărea Giurgiu (i 
B) — Rapid, Metalul B 
(div. B) — Dinamo Bac 
Muncitorul Schela M 
(campionatul 
Jiul, Minerul Anina (div. 
— Politehnica Iași, Arieșul 
Turzii (div. C) — Steaua, C 
hlăul P. Neamț (div. B) 
Dinamo București. Meciu 
se vor disputa pe terenul 
chipelor de categorie infi 
oară în ziua de 5 martie.

I, Metalul
Dinamo 
Schela

i județean)

MECIURILE DE VERIFICARE
A LOTULUI REPREZENTAT!
IN SEIONIIL DE PR1MĂVAR

EUGEN MLADIN (F. 
Argeș)

1. în retur noi venim 
ceva care va 
aducă echipa cît mai des 
careul advers. Prin ce 
loace ? Alergînd mai 
angajîndu-se fizic mai 
respectînd mai mult 
plina de joc.

2. Am deplină încredere în 
comisia de selecție. Așa în- 
cît...

avea darul

C.

eu 
să 
în 

mij- 
mult, 
mult, 
disci-

de

Ne-am ocupat într-un recent ar
ticol de plafonai ea timpurie a 
jucătorilor, de problema medio
crei valorificări a investițîilGB u- mane din fotbalul nostru. Toate 
acestea își au cauze adinei, care 
se manifestă încă in perioada co
pilăriei sportive, atunci cînd — 
de fapt —: se învață abecedarul 
jocului cu balonul rotund. Care 
sînt acestea ?

1. — Insuficiența locurilorjoacă, izvorul natural din care se 
alimentează fără întrerupere to
rentul nestăvilit al fotbalului. „Ve
chiul maidan", rămas în aminti
re ca un simbol al pasiunii tim
purii, neîmplinite «uneori de vi
tregia timpurilor, și-a restrins, in 
prezent, in mod considerabil spa
țiul de acțiune, adaptindu-se nou
lui cadru edilitar al orașelor noastre. Dar, oricum l-am denumi noi 
astăzi, maidan sau loc de joacă, 
și ori unde s-ar găsi ascuns, prin
tre Mocuri sau in spații verzi, in parcele in că virane sau in 
curțile școlilor. EXISTENȚA SA 
ESTE O NECESITATE OBIECTI
VA, care nu poa:e fj neglijată ! 
Și aceasta pentru că aici se înva
ță fotbalul și tot aici se intrețin- 
vie flacăra pasiunii pentru acest 
sport. De aceea, se poate 
pe drept cuvint că locul 
că reprezintă nu numai : 
uceniciei sportive, ci și 
de serviciu, unde își vor tisfacțja împlinirii unor 
de ordin fiziologic si de ins.ruire 
și aceia dintre copiii cuprinși in 
sfera sportuiu» organizau Tinin- 
du-se s?ama de marele decalaj 
dintre necesitate și realitatea exis
tentă. in ceea ce pr.vește numărul 
și amplasarea locurilor de joacă, si 
adăugind la această situație ne- 
satisfăeâ-.oare consecințele unei 
atitudini de acceptare cu multă 
ușurință a unej stări de fapt care 
subminează baza de masă a fot
balului, ne putem explica in bună 
măsură și efecțeie de mai târziu 
ale așteptărilor neîmplinite.

2. — Insuficiența timpului de 
joacă, ca rezultat al supraîncăr
cării programului de activitate a 
copilului și al folosiri; nerațiotia- 
le, în procesul de insrrmre, a pe
rioadei de mvâțare a abecedaru
lui fotbalistic. Un simplu caicul 
aritmetic ne arată că timpul de

spune 
de joa- atelieml 
terenul 

gâsi sa- cernțe

ANTON FE- 
RENCZI (Crișul)

1. Activizarea 
liniei de atac, cu 
aportul lui Pe
trescu, transferat 
de la C.F.R. Cluj.

2. Este poate 
prematur... Să 
așteptăm „avizul* 
primelor etape de

3. U.T.A., Dinamo 
rești. Universitatea

campionat. 
Bucu- 

Craiova.

FR ANCISC 
DVORJAK (Va
gonul)

1. în primul 
rînd, întărirea a- 
părării, cu un 
nou portar (Ma- 
tache) și un nou 
„libero* (Mețcas). 
împingerea în atac a 
realizatori, Adam și Arnoțchi, 
cărora să le 
extremele.

2. Lotului
i-aș adăuga 
Năsturescu, 
Sfîrlogea, pe

3. U.T.A., 
rești, Steaua.

fie subordonate

Londra 
extreme :

Și

de la
alte

pe dreapta, 
stînga.
Dinamo Bucu-

Fotografii de 
AUREL NEAGU

joc efectiv al unui copil în cursul 
unei săptămîni nu depășește as
tăzi 7—8 
perioada 
cuprinse _ _  ___ ___
Așadar, șț condiția de timp, ca 
și aceea de spațiu, este deficitară 
și acest lucru apare cu atît mai 
îngrijorător cu cît el se adresea
ză perioadei op.ime de învățare 
a jocului de fotbal, atunci cînd 
posibilitățile de înregistrare șl a- cumnlare’ ale copilului sînt maxime.

ore, care — raportate la 
copilăriei noastre — erau 
în cel mult două zile.

lucru apare cu atît mai

în vederea meciurilor ofi
ciale din preliminariile cam
pionatului mondial pe caree- 
chipa națională a României 
le va susține în sezonul de 
primăvară (ou Grecia, la 16 
aprilie, cu Elveția, la 14 
mai), antrenorul Angelo Ni
culescu a fixat programul de 
pregătire centralizată, eșalo
nat pe mai multe etape.

în cadrul acestui program, 
lotul reprezentativ va susține 
mai multe partide : la 19.III 
cu lotul B (joc-școală); la 
2.IV meci de verificare în 
Turcia, probabil cu o echipă

de club ; 9 sau 10.IV joc 
verific-are, acasă, cu o ech 
din Iugoslavia; 30.IV rr
de verificare, în deplasare 
o echipă cehoslovacă ; 7 
8.V joc de verificare, aci 
cu o echipă

La ultima 
roul federal 
punerea lui
cu de a răspunde singur 
pregătirea echipei națion; 
Comisia de selecție a răr 
în aceeași componență : 1 
Vogi — coordonator, Ani 
Niculescu și Dincă Schile

de peste ho 
sa ședință, 
a acceptat 
Angelo Nici

Pregătiri ale unor divizionare C
• în cadrul pregătirilor pen

tru returul campionatului, divi
zionara C Metalul Topleț a sus
ținut un meci amical La Meha- 
dta cu fruntașa seriei a V-a, 
Minerul Anina. De-a lungul ce
lor trei reprize a 30 de minute, 
ambele formații au înscris cîte 
două 
Olan 
Lang

Tn
antrenorul R. Predescu a per
fectat jocuri amicale cu echipe
le Victoria Caransebeș (8 fe
bruarie), Metalul Tr. Severin 
etc.

goluri prin Perețeanu, 
(Metalul), Copăceanu și 

(Minerul).
continuarea pregătirilor,

remaniere. învățînd din 
Iile săvîrșite în toamnă, 
norul Petre Burtea a intre 
în formație o serie de juca 
tineri, cum sînt juniorii Du 
triu, Cazan și Calapodescu, 1 
opt fotbaliști sînt' în curs de 
gitimase pentru Flamura rc

C. FILIȚ 
corespondei

gri 
an

C. AVRAM 
corespondent

• Echipa Flamura roșie din 
Tecuci (div. C) se află în plină

© Divizionara C, Autobi 
București, și-a reluat pregă 
le

Pînă la 9 martie, dată la 
începe partea a doua a c 
pionatului, Autobuzul va si 
ne cîteva jocuri amicale cu 
mâții din campionatul orașe: 
și divizia C.

A. PAFADI 
coresponde

privirile cu mult în urmă, pentru 
a constata cauzele adevărate și a înțeleg-e. în limitele realității, e- 
sența fenomenului. Vom înțelege 
astfel de ce munca antrenorilor 
de Ia echipele de seniori, cu ju
cători care nu au absolvit uceni
cia sportivă, este astăzi atît de 
grea. Vom înțelege că, în asemene» condiții, aplicarea oricăror 
metode de pregătire originale sau 
plagiate, nu ne va ajuta să scoa
tem fotbaliști de valoare dintr-un 
material uman insuficient modelat

LA MASURI Dl SUPRAFAȚA (ii)

★
Așadar, ca să putem răspunde 

la întrebări de ?euul : wUnde ne slat jucătorii plini de promis!- 
-mi ?**, sau „De ce nu reușește 
fotbalul nostru să se desprindă 
definitiv din chingile mediocrită

ții T* este bine să ne întoarcem

ln perioada de maximă plasticita- te. Ceea ce vom realiza poate in 
viitor, cu prețul unor eforturi in
finit mai mari și aplicînd măsuri 
de suprafață in rezolvarea unor 
probleme de fond, este ceea ce 
realizăm și în prezent, adică ju
cători cu insuficiente deprinderi fotbalistice.

In sfirșit, vom mai înțelege că 
activitatea cu copiii este mult mai 
grea decît este considerată în pre
zent, că este infinit mai costisi
tor să crești, decît să folosești 
jucători gata formați, că munca 
de făurire a valorilor sportive 
presupune multă pricepere, multă 
perseverență și multă pasiune.

Ar fi nedrept dacă s-ar ignora o serie de măsuri luate pentru 
asigurarea cadrului organizatoric al pregătirii schimbului de mîine 
al fotbalului nostru. Ar fi nedrept, 
de asemenea, daca s-ar trece cu ușurință peste munca și realiză
rile unor făurari de valori spor-

tive ca : N. Dumitrescu, Tr. 
nescu, Gil. Olaj N. Gorgorir 
Costea, Rj (Satană, Șt. Stane 
cu, I. Kluge, Tr. Tomeșcu, S 
Avram și alții, care, preluind feta de la ștefan Cîrjan sau 1 
Steinbach, au contribuit Ia s: 
rea zestrei de jucători de va din echipele noastre fruntașe 
fi nedrept, în^ă, și dacă riu 
ține seamă de dorința de afi re a tineretulUi nostru, de ir 
lui posibilități de dezvoltare, 
și de minunatele condiții pe 
le are Ia dispoziție astăzi p< a obține realizările așteptate

Vrem fotbal bun ? Vrem 
mare pe plan internațional ' 
tunci să trecem neabătut la 1 
cu temei și să dăm credit n 
priceperii, hărniciei, curajuli 
bunei credințe.

Măsurile vor tbebui să nu î 
miteze numai la, obținerea 
rezultate necesare îmbunăl 
imediate a palmaresului int' 
țional, ci să cuprindă în raz 
de acțiune o adevărată opt 
de „subzidîre“, de' întărire 5 
zei fotbalului nostru, prin 
să se creeze condiții optime 
gătirii și valorificării super 
a schimbului de mliiie. Locu joacă cît mai multe și i 
multe, organizarea tradiționa 
unor campionate școlare n 
cu copii nelegitimați, antr 
specializați în munca cu c 
extinderea organizării cent 
de fotbal, constituirea unui 
mandament larg la eșa'lonu 
piKjuniori, format numai de
mente cu experiență, pasiu 
posibilități reale de activițati 
— iată numai cîteva din mă 
enunțate succint și destinate 
acțiuni de redresare pe scar; 
țională a fotbalului, începînd 
temelia sa. Numai în aces 
vom reuși să dăm muncii 
tr© un conținut real, numa 
vom asigura rodnicia și cal 
de care fotbalul românesc 
nevoie pentru a se ridica pe 
tele superioare ale afirmării 
ternaționale.

Mihail IONES

FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GL(

MECIURILE DIN TURNEUL 
FINAL AL C. M. VOR FI 

TELEVIZATE

cum se știe, anul vi
va desfășura în Me- 

C.M.

După 
itor se 
xic turneul final al 
Competiția de la sfîrșitul lu
nii mai și începutul lunii iu
nie este așteptată cu un jus
tificat interes, motiv care a 
determinat încheierea unui

contract între F.I.F.A. și so
cietatea de televiziune din 
Mexic. „Telesistema mexica
na' pentru reluarea trans
misiilor „tele" în direct, pen
tru toate continentele inte
resate.

A fost! fixat și prețul bile
telor de intrare la meciurile 
din turneul final. El variază 
între 5 și 160 de pesos. Se 
apreciază că prețul biletelor

este cel mai scăzut din istoria 
campionatelor mondiale !

crescut de la 27 la 30 de 
lioane în cele patru lig

ȘI-AU PRELUNGIT 
CONTRACTUL

ȘTIRI, REZULTAT!

Zeci de mii de spectatori urmăresc și meciurile de Cupă din 
Anglia, chiar dacă se intilnesc echipe din ligile superioare cu
cele din ligile inferioare. Portarul Parkes (Wolverhampton) 
refintnd balonul in jocul cu Tottenham. Fază din meciul Tot

tenham — Wolverhampton 2—1

Pînă în prezent, doi antre
nori care activează in prima 
categorie a campionatului ita
lian și-au prelungit contrac
tul pentru anul viitor la clu
burile 
vorba 
Milan, 
de la

la care activează. Este 
de Nereo Rocco de la 
și de Ilelenio Herrera 
Roma.

INTERES SPORIT 
PENTRU MECIURILE 

DIN ANGLIA

în timp ce în unele țări 
numărul spectatorilor la jocu
rile de fotbal scade, în An
glia se petrece un fenomen 
invers. Cu toate că meciu
rile sînt televizate și transmi
se la radio, numărul specta
torilor este în plină creștere. 
Iată media spectatorilor din 
turul actualului campionat, în 
cele patru ligi : liga I : 32 747; 
liga a Il-a ; 16 042 ; liga a 
IlI-a : 7 912 ; liga a IV-a : 
5 690. în ultimii ani, numărul 
spectatorilor care au urmă
rit un întreg campionat e

■ Au fost fixate d
meciurilor dintre Legia 
șovia și Ujpesti Dozsa di 
drui optimilor de finală 
„C.O.T." : 23 februarii
Varșovia și 26 februari 
Budapesta.

■ După terminarea tu 
campionatului Belgiei, îr 
samentui golgeterilor cc 
ce Nagy (Standard Lifegi 
12 goluri.

■ Un nou arbitru cu
mele de Lo Bello ? Da. 
Rosato Lo Bello, fiul ci 
cutului cavaler al fluie 
Concetto Lo Bello, 
debutat recent ___ ___
de juniori I (Ei fiind tot. 
nior).

■ în turneul de la M 
video ; Sarsfield (Argei 
— Penarol (Uruguay) 
Sparta Praga — Indepen 
te Buenos Aires 5—2 ! 1 
sament conduce Sparta 
ga cu 5 p.

3 în „Cupa Angliei" 
îmi), în partida reji 
Manchester United a d 
cu 2—0 (a înscris Lax 
de Wattford, care acti' 
în liga » III-a.

», cai 
intr-un



REUNIUNEA COMISIEI
LA CROSEXECUTIVE

comisiei executive; 3 iunie

CONTINUA ECLIPSA
se

LUI FOSBURY
concursul 
Portland

Var-
68-a

4 (Agerpres). — 
cros internațional

A C.I.O.

W, w - Ol Se

r
.. ....

COLETTE BESSON 
CONFIRMĂ...

LAUSANNE, 4 (Agerpres). — Recent a avut loc la Lausan
ne o reuniune a comisiei executive a Comitetului Internațio
nal Olimpic. Au participat: președintele C.I.O. Avery Brun
dage, Jose de Clark Flores (Mexic), lordul Killanin (Irlanda), 
Jean de Beaumont (Franța), marchizul d F.xeter (Anglia), Jon- 
keer van Karnebeek (Olanda), G. Gfemayel (Liban) Comisia a 
stabilit programul viitoarelor reuniuni ale C.I.O. La 22 și 23 
martie, la Lausanne, ședință a 
(Lausanne) . întrunire a co
misiei executive cu repre
zentanții federațiilor interna
ționale ; 6—10 iunie, la 
șovia, lucrările celei de-a 
sesiuni a C.I.O.

Comisiile specializate
vor întruni, separat, înaintea 
sesiunii de la Varșovia.

De asemenea, comisia exe
cutivă a studiat problema 
reorganizării secretariatului 
C.I.O. ca urmare a demisiei 
secretarului general, Johannes 
Westerhoff-

MADRID, 
Tradiționalul 
de la Zarauz (lingă San Se
bastian) a fost dominat de at- 
leții francezi. Feminin (1 250 m): 
1. Colette Besson în 3:54.6 ; 2. 
C. Fuentes (Spania) 3:58.2; 3. 
Fr. Piaud (Fr.) 4:00.2. Mascu
lin (8 500 ir.): 1. Rene Jourdan 
(Fr.) 26:40.4 ; 2. J . M. Maiz (Sp.) 
26:56.6; 1 F. Aguilar (Sp.)
27:42,0.

NEW YORK. — In 
atletic de sală de la 
(Oregon), C. Papanicolau a ciș- 
tigat săritura cu prăjina (5.22 
m). Cursa de 60 yarzi a revenit 
lui Ch. Greene în 6,0 iar la

/

> HEROLD: Șl LA NAPOLI VOM MIZA PE CONTRAATAC!
© POLITEHNICA CONTINUĂ SĂ SE CÎNDEASCĂ LA ZEIȚA FORTUNA

ARTIȘTII

GHEȚII
■

IN CONCURS V GARRINCHA A REDEVENIT
trenul, sosind la des- 

în cursul serii. Lotul 
făcut deplasarea este 
și în plenitudinea for-

Steaua a plecat ieri diminea- obținerea calificării. Vom ataca 
ă spre Napoli. Bucureștenii au 

ajuns la Roma în jurul orei 
prînzului și au continuat dru
mul cu 
tinație 
care a 
complet
țelor. Antrenorul C. Herold este 
optimist, dar în același timp 
conștient de misiunea deosebit 
de dificilă a elevilor săi.

„In partida de joi, napoli
tana vor beneficia și de aportul 
lui Maggeti, care nu a făcut 
deplasarea la 
fără îndoială, 
pe care Fides 
maximum. De
noștri nu au pierdut de trei se
zoane în propriul lor fief. Ce 
șanse are Steaua 7 Cele 18 punc
te reprezintă un avantaj bun, 
iar nicidecum hotărâtor pentru

ța Napoli la fel de năvalnic ca 
la București. Italienii tint mai 
greoi și pot fi surprinși cu ușu
rință pe contraatac. Dacă acest 
lucru nu ne va reuși, ram în
cerca să folosim la maximum 
cele 30 de secunde pentru fle
care acțiune ofensivă. Totul e 
să-i scoatem pe napoliiani din 
ritm, sâ-i punem în situația de 
a grăbi mereu finalizarea. în 
orice caz ne vom vinde Pielea 
foarte scump..."

regula

11
nu

ieri s-a putut 
antrenament — 
— al bucuret-

IDOLUL MARACANEI
vreo 3—4 ani în urmă,
iul Garrincha, diavolul 
al driblingului, jucătorul J O dată terminate contractele,

BucUrești. Este, 
un atu prețios, 
îl va folosi la 

altfel, adversarii

G. COSTESCU IȘI ADUNA 
JUCĂTOARELE

de

Se pare că victoria obținută 
săptămina trecută asupra echi
pei Akademik Sofia nu Ie-a «ti- 
mulat prea mult pe jucătoa
rele Politehnicii București. Deșt 
a fost clar pentru toată lumea

faima
negru
care prin farmecul și eficacita-după peregrinări la modeste 
tea fentelor sale fusese capabil ' , formații provinciale gata să 
să Împingă, alături de alte ve-? .'pUteaacă cîteva mii da cru- 

^dete, Brazilia pe treapta de au/, ------  ■ •
a fotbalului, începuse să pă
lească. Primele evoluții slabe 
ale sale au turnat cenușă în 
rofietele a zeci de mii de 
riocas*. Publicul, 
îl admirase pini 
cîteva sezoane în 
eeput să-l uite și 
una-ima în a decret* sfîrșitul 
unul jucător genial.

A venit apoi marele șl ne
așteptatul fiasco brazilian dinV.
.World Cup '66‘. Folosit mal se plictlsaascl de jucătorul îm-

acelașl care 
la extaz cu 
urmă, a în- 
op iniile erau

,-:fr tormațn provinciale gata ,&a 
■ L’. plâteaacă cîteva mii da «ru- 
^VzetPos pentru i^mintiraa Iul 

Garrincha”, a urmat e trecere 
i ' scurtă la Corinthians, șl o în

cercare, ultima, da'a recîțtlga 
galoanele pierdute în Colum- 

i bia, la Juniors, • afirmă» mo
destă...

Dar, jocul; nu-i mal mergea |îj 
înțepăturile ■ cu novocalnă sub 
rotule piciorului sting nu maL 
aveau darul să facă din Garrin
cha Irezistibila extremă a ani
lor ’58..*■ Publicul începuse să

lungul anilor ișl spuneau cu- 
rîntul... ■'

„GUARDIAN A4

GRIJILE
ATLETILOR

3

„0 VICTIMA
A RĂZBOIULUI

LOMULUI"

așteputul fiasco brazilian dinXM— _t J t'-l—-li .
w r« w'b w , « y»- 1 -■ • ■— 4 >*w» —e.

mult din respect pentru numele bătrinit 
lui. asociat cu gloria cucerită ’ „Credeți-md, aricind mai pot 
In Suedia și Chil», Garrincha’ face un dribling* — «punea el 
a a ut pe Albionulul * ? cu amărăciune, mal crezînd în-
o e. . ș^arsâ, deprimantă.' .că, ultimul, în steaua lui.» Dar 
Vechea artroză, 'ocurile repe-, . tUmeni nu-1 mal credea... 
tate aproape ia flecara zi. snulA? 
țunea da lovituri raportate ie-a

La Spindleruv Mlyn:

. Sub semnătura redactoru
lui său sportiv Evgheni Lan- 
fang, săptămânalul sovietic 
„MOSCOW NEWS" publică 
următorul comentariu:

„Anti-performanțele atle- 
țllor sovietici la Mexico au 
stîrnit neliniște în rândurile 
iubitorilor acestui sport, cel 
mai popular din țara noas
tră...

Care este \cattza insucce
selor noastrei? Nu pretind 
să fac o analiză profundă, 
dar voi menționa totuși ci- 
teva motive.

Lotul nostru ‘olimpic tre
buia să cupritnclă 117 atleți, 
dar n-au fățcu t deplasarea 
decît 72. Dei cel? Pentru că 
era pregătit un : număr prea 
restrâns de tatleți în vederea 
J.O, In preajma acestora, 
n-au mai ifputut fi selecțio
nați cei rțiai buni sportivi 
iar cei cei nu corespundeau 
au rămas acasă, căci ar fi 
fost nerafional să ti trimi
tem la Mexico.

Cred, țile aceea, că și an- 
țrenorilofr lotului li s-ar fi 
cuvenit i mai mult decît un 
reproș. Am a- 
vut alergători 
de talia lui

'și Bolotni
kov/: cine să 
fi valorificat 
exp/eriența lor dacă nu <tn- 
tref.iorli noștri 7 A făcut, în 
schimb, acest lucru un stră
in,. Arthur Lydiard, din Noua 
Zjeelatndă; folosindu-se de 
ruetodlele de antrenament ale 
fondițtilor moștri, el a for
mat lalergityori valoroși.

Antrenorii n-au acordat, 
de ațltfel, o suficientă aten
ție pregătirii moralului spor
tivilor ; lor, acesta este ele
mentul 'decisiv al victoriei, 
atunci 'cînd adversarii sînt 
de f'țrțe apropiate.

...fSînbem rămași în urmă 
Și -'în alte domenii ca, de 
exemplu, cunoașterea poten
țialului adversarilor. In ace
eași ordine de idei, «e poate 
spune că la noi nu se or
ganizează destule competiții, 
că antrenorii nu știu să-i 
pregătească pe unii sportivi 
pentru a atinge forma maxi
mă la un moment dat. Men
ționăm, totodată, aclimati
zarea care continuă să pună 
probleme.

Pe scurt, lipsurile sînt cu
noscute ; ce trebuie făcut 
pentru a le elimina ? Cum 
să procedăm ca rezultatele 
J.O. din 1972 să fie mai 
bune 7

Cum 
atletism 
cum să 
nea pentru lupta sportivă ?

...In țara noastră sînt des
tui tineri talentați, care cu
noscând tehnica și metodele 
moderne de pregătire ar pu
tea deveni o rezervă foarte 
utilă pentru atletismul nos
tru. Cităm doar un exem
plu : la Sverdlovsk, un stu
dent din anul I, J. Issakov 
(17 ani) a trecut 5 m la să
ritura 
ritura 
stilul 
bury)

Spicuim din ziarul ..Guar
dian" : ..Xtar.uel Sar.rone. 
principalul tenismm al Spa
niei, a fost nevoit să decli
ne o invitație de a reprezen
ta țara sa La apropiata Cupă 
a Europei pe echipe, orga
nizată pe arena acoperită 
Crystal Palace din Londra, 
deoarece patronii săi nu i-au 
permis să plece la acest 
concurs. El este angajat al 
firmei americane de țigări 
„Philip Morris”, iar orga
nizatoarea Cupe: Europei 
este „Rothmans”, o a’.tă 
companie producătoare de 
țigări. Acum o lună, „Roth
mans” a luat legătura cu 
Santana în vederea partici
pării sale la această compe
tiție și el a declarat că ar 
fi dispus să concureze. Fir
ma „Rothmans” a aflat că 
„Philip Morris” se opune. 
Discuțiile continuă între cele 
două firme, dar pare puțin 
probabil că actuala hotărîre 
va fi schimbată.

Este pentru a 
cînd Santana s-a 

apoi
de la 
organizat 
..Rothmans" 
Crystal
ce. In urmă cu 

14 luni, el trebuia să joace 
aici, dar acest turneu urma 
finalei interzonale a Cupei 
Davis din Africa de Sud, pe 
care spaniolii tocmai o cîș- 
tigaseră și preceda finala 
Cupei Regelui Suediei, în 
care Spania urma să întîl- 
nească Marea Britanie. San
tana nu a jucat, atonei, de
oarece, după cum a afirmat 
chiar el, era obosit, iar Jai
me Bartroli, căpitanul echi
pei Spaniei în Cupa Davis, 
a considerat că o apariție la 
Crystal Palace ar putea a- 
fecta performantele echipei 
sale în competițiile mai im
portante ce urmau să aibă 
loc. Firma „Rothmans” z 
fost supărată atunci, Iar a- 
ceastă nouă retragere a fă
cut ca supărarea să devină 
și mai acută.

La prima vedere s-ar pă
rea că „Philip Morris” do
rește să refuze 
panii rivale șansa 
ficia de măiestria 
tre cei mai bine 
lariați ai ei, dar
semenea adevărat că 
lip Morris" vede în Santa
na o figură importantă în 
planurile sale de dezvoltare 
in Spania. Patronii societății 
au refuzat să-l permită să 
joace tenis timp de cîteva 
luni în cursul anului trecut 
și au insistat ca el să plece 
la New York pentru a pu
tea fi pregătit în vederea 
unui post de conducere. 
Conducătorii lui „Philip 
Morris" consideră că iarna 
este anotimpul cînd pot pro
fita mai bine de serviciile 
lui Santana.
cursul lunilor de vară, el 
dispune de ceva timp liber 
pentru a nu se mai gîndi la 
țigări, lame de ras și toate 
celelalte activități ale fir
mei „Philip Morris".

doua oară 
înscris și 
s-a. retras 

turneul 
de 
la

Paia

unei com- 
de a bene- 
unuia din- 
plătiți sa- 
este de a- 

„Phi-

------

BULGARIA PREZENTĂ
LA „TURNEUL SPERANȚELOR

OLIMPICE" (scrimă)
Federația de scrimă a Bulga

riei a anunțat că ișl va trimite 
reprezentanți La „Turneul spe
ranțelor olimpice” 
rești.

Tinerii scrimerl 
sosi în Capitală i 
săptămînii viitoare.

de la Bucu-

bulgari vor 
la începutul

PRILEJ DE
Și la echipe (2—2), și mal 

ales la individuale (3—1), me
ciul bilateral de scrimă cu 
R.F.G. a însemnat un prilej de 
satisfacție. In pofida unei pre
gătiri cu totul reduse (nici un 
scrimer român n-a avut la ac
tiv mai mult de 10 antrenamen
te), majoritatea compunenților 
loturilor s-a prezentat onora
bil la acest prim colocviu Inter
național susținut in deplasare.

La echipe sint de făcut două 
mențiuni. In primul rind ia 
adresa floretistelor care au de
monstrat omogenitate și clar
viziune. chiar și în condițiile în 
care n-au beneficiat de aportul 
tuturor titularelor. Ana Ene, 
Olga Szabo. Ecaterina lemne. 
Marina Smnca au format un 
„quartet" care La reabilitat pe 
cel de anul trecut—

A doua mențiune, sabreriior. 
Ei au reușit la Koblenz o vic
torie de răsunet, muncită, me
ritată. Cu Vintilă, Bădescu, Iri-

DAN CRISTEA PE LOCUL 2-3
LA SLALOM SPECIAL

SrAOLESCV MLYX, 4 
teietaj. Mar 
treeerCe da «cri: tea esdrel cest 
os a dooa edrp* a Spar-arh atrf 
Armaalor dm țlr.'.e sxdabaa. 
S-aa d.spmat probeie de i'Xoa 
special ți K km. La s^iem, re
prezentanții țâră noastre *- eca- csrat bme. ooțir—d rezultate sa
tisfăcătoare. Astfel. Dan Crtste* 
s-a clasat pe locul 2—3. la egali
tate cu cehoslovacul Voitech, în 
urma redutabilului polonez Ba- 
rhleda. Bine a evoluat șl tlnărul 
Virgil Brenci, care a ocupat locul 
6. Dorin Munteanu, resimțmdu-se 
după accidentul din Bueegt. a so
sit pe locul 10. Au parudpat 27 
de sportivi. Rezultate : L Ba- 
chteda (Polonia) 194.1, 1—1. Dan 
Cristea (România) șl Voitech (Ce-

sat

i
.1__ _  acac-rasia' ICJ. «. <wum (?«>• 

•jrtai :rJ. L T—eOuua__ iPato-"
sta) irrj. L VUt-1 Breed (Bo- 
r-A-ta- 1«M U. Dezis Mnateana 
nt.yrt—a) IU*. IS. I«a Zan«ot 
(■oaaaaTO) 11M Pe echipe: M 
Foionia. S. Baartaiat 3. Cebo-f sberotra. «. Buiga—a. S. Vhsur-A’ 
In preba de X km reprezentanții Rcmâmei nu s-au acomodat cu zăpada grea, ocup—d locuri ia 
mijlocul rlasamentuluL Rezultate: 
1. Vladimir Voronkov (U.R.S.S.) 
1 h 40.SS. z. Gerhard Grlmer 
<RA>.G.) lb 42.18. 3. Valeri Tara
kanov (VJI.S.S.) 1 h 42.27— 14. 
Stelian Drăguț 1 h 53,38, 15. Gheor- 
ghe Cincu 1 h 53,41, 20. Moise 
Stolan 1 h 89.08. Au participat 23 
de concurențl. Miercuri se dispută cursa individuală da 20 km la 
blatlon.

A venit, Insă, seara aceea 
Ploioasă, o «im bâtă de Îs «fir- 
șriri anului trecut și uitatul 
Mană a redevenit Idolul Mi- 
recanei. ’

Acoperit de uitare, Garrin
cha a găsit totuși o ultimă 
poartă deachisâ : popularul club 
cm Rio, Flamengo, l-a oferit un 
ir.ga lament temporar. Doctoral 
Cotecchia fi profesorul Frar.- 
cajari au început sâ se ocupe 
ac o a ten ț. a deosebită de Mane, 
raxri-.-'a-i ua program strict 
de viat** șl antrenament lrM- 
cvoimd nu wi-cm temut de an
trenori, cșa cum mi tem acum 
de vizitele lui Cotecchia, care 
vine să-mi controleze meniul, 
uneori ți de două ori pe zi" — 
declara Garrincha.

A urmat meciul Flamengo- 
Vasco da Gama... Afișe uriașe 
anunțau prezența marelui Gar
rincha. 80 000 de spectatori lu
aseră loc în tribune, pentru a-1 
revedea pe „Mană”, pe gazonul 
Marocanei, după o absență de 
400 de zile.

„II vom compătimi din nou 
pe Mani ? Va reuși el măcar 
un dribling ca-n vremurile bu
ne 7 E-adevărat c-a slăbit 12 
kg ?“ — se întrebau admiratorii 
de altă dată...

Și meciul a început. Iată, 
succint, relatările unui martor 
ocular, cunoscutul ziarist, Alain 
Fontan :

„Minutul 4. Garrincha are ba
lonul. Iți „stopează"- adversa
rul direct, în fața unui stadion 
care stă cu răsuflarea tăiată. 
Fundașul central, Fontana, in
tervine, dar o fentă tl trimite 
în stingă și Garrincha sprints a- 
ză spr» poartă, acompaniat ăe 
ultimii doi apărători. O oprire 
scurtă, o cascadă de fente și 
Garrincha se... reîntoarce să ia 
balonul pe care-l lăsase cu ciți- 
t'd metri în urmi. Tribunele 
tint în deftr".

„Șarje” asemănătoare se re
petă minute în șir în fața unei 
Marocane care plînge literal
mente de bucurie, regăsindu-șl 
unul dintre idoli...

Spre sfîrșitul reprizei, în ur
ma unor atacuri dure ale apă
rătorilor adverși, Garrincha pă
răsește terenul, Iar la reintrare, 
vrăjitorul driblingului este pri
mit într-un fundal sonor de 
nedescris: Ma-nȘ Ma-nă, Ma
ne !...

Ultima răbufnire sau punctul 
de plecare al unei noi cari
ere

Ovidiu IOANIȚOAIA

să-i atragem spre 
pe tinerii înzestrați, 
le dezvoltăm paslu-

cu prăjina iar la să- 
în înălțime (folosind 

americanului R. Fos- 
a atins 2 m“.

OPTIMISM Șl DE ÎNCREDERE

Scurte considerații după bilateralul
România — R. F. G. la scrimă

micîuc și Nilcă se pare că sa
bia românească va parcurge, 
începînd din acest an, un drum 
ia fel de glorios ca $1 floreta. 
Anticipăm aceasta, apreciind că 
sint puține echipe care se pot 
lăuda cu o victorie acasă la in
comozii sabreri vest-germani.

Dacă înfrîngerea la spadă era 
de prevăzut, la ora aceasta, ori
cum. trăgătorii din R.F.G. sînt 
mai buni (locul 4 la J.O.), !h 
schimb, pentru foarte multi Iu
bitori ai sportului a părut de 
neînțeles eșecul floretiștilor. 
Explicația : trăgătorii noștri au 
considerat meciul drept o sim
plă formalitate. Și, conduși la 
un moment dat cu 4—1, ei au 
fost nevoiți să forțeze ritmul

avea să-și 
joacă și... o 
că va prin-

scos net In

pentru a recupera handicapul. 
Au egalat. Intr-adevăr, la 6, 
au șî condus, dar energia con
sumată r.erațional 
spună cuvintuL O 
mică lecție. Poate 
de bine.

Individualele au
relief superioritatea scrimeri- 
lor români. Drimbă, Olga Sza
bo. Por.gra; au dominat cu au
toritate probele respective, în 
timp ce Bădescu l-a flancat 
strîns pe Wischeidt. Dacă ar fi 
tras și Vintilă, poate că și Ia 
sabie românii n-ar fi scăpat lo
cul I. Turneele individuale au 
evidențiat în același timp și 
plusul de personalitate manifes
tat de Ștefan Ardeleanu (locul

SLALOM

ÎN NOCTURNA

2), Suzana Ardeleanu (3) și A- 
lexandru Nilcă (3), fapt care 
atestă repertoriul larg al scri- 
merilor noștri tineri, valențele 
lor remarcate chiar și de spe
cialiștii din țara gazdă. înde
osebi relansarea lui Ardeleanu 
care, anul acesta, apare ca 
tular al naționalei, trebuie 
ne bucure.

Așadar, semne bune după 
lateralul cu R.F.G., prilej
optimism și de încredere după 
această primă reușită a anului

LA BAD WIESSEE

ti
să

bi
de

Vasils CHEIARU 
antrenor federal

MUNCHEN, 4 Agerpres). — 
La Bad Wiessea (Bavaria) a 
avut loc un concurs de slalom 
special (2 manșe) în nocturnă. 
Proba masculină a revenit lui 
R. Tritscher (Austria) în 89,14, 
urmat de compatrioții săi K. 
Schranz — 89,83 și H. Huber— 
90,71 ; R. Chaffee (S.U.A.) 90,91.

In proba similară feminină a 
învins Roși Mittermaier (RFG) 
în 97,15 urmată de Marta Vogi 
(R.F.G.) — 100,02 ; Monika Ka- 
serer (Austria)—101,63 și Burgl 
Fârbinger (R.F.G.)—102,23.

elexradiotelefon^

Desigur, în

Tiparui I P „Informația*, «îs. Brezoianc oi. 23—M. București

Hariton Bădescu a fost cel mai eficace sabrer român la turneul individual desfășurat în ca
drul bilateralului cu R.F.G. Iată-l (in dreapta), intr-un asalt de antrenament care a avut loc 
cu puțin înainte de frumoasa sa evoluție la Koblenz

B La Brisbane, in campio
natele de natație ale Austra
liei rezervate Juniorilor, o 
comportare excelentă a avut 
înotătoarea Karen Moras. A 
cîștigat două probe: 200 m 
liber — 2:12,7 (nou record 
al Australiei) și 400 m liber 
— 4:45,8. Tînărul James
Findlay (14 ani) a cîștigat pa
tru probe (100 și 200 m flu
ture, 200 și 400 m mixt). 
La 400 m mixt, a stabilit un 
nou record de juniori al țării 
sale cu

Le Locle (Elveția) cu 224,5 
puncte (74,5 și 79 in). Wir- 
kola (Norvegia) a 
cui șase cu 197,6 
și 71,5 m).

■ Proba 
cursului 
(Suedia) 
schiorul 
Myrmoe

4:46,7.

B La 
Garden' 
vut loc 
dintre boxerii de categorie 
grea Buster Mathis (S.U.A.) și 
George Chuvalo (Canada). La 
capătul a 12 reprize, victo
ria a fost acordată în unani
mitate la puncte lui Mathis, 
care obține cea de-a 29-a 
victorie în cele 30 de me
ciuri susținute în cariera sa.

„Madison Square 
din New York a a- 
întîlnirea amicală

B Meciul internațional a- 
nrical dg baschet masculin 
dintre echipa V.F.L. Osna
brock și o selecționată a Ce
hoslovaciei s-a încheiat cu o 
surprinzătoare viotorie a 
sportivilor vest-germani 74—71 
(43—37).

B Japonezul Yuklo Ka- 
saya a cîștigat concursul de 
sărituri cu schiurile de la

ocupat lo- 
puncte (68

(
km a con-de 30

schi de la Falun 
fost cîștigată de

Magr.e

de
a 
norvegian 

cu lh42:04.

■ Concursul internațional 
de ciclocros disputat ia Zu
rich s-a încheiat cu victor ia 
sportivului belgian Albert 
van Damme, cronometrat pe 
distanța de 23,500 km cu tim
pul de 56:15,0. Rutierul ita
lian Renato Longo s-a clasat 
pe locul patru la 1:20.0 de în
vingător.

B Cel de-al 28-lea cros in
ternațional de la Mezidon a 
fost cîștigat de atletul fran
cez Jean Wadoux. care a 
parcurs cei 9 000 m ai tra
seului în 27:37,0.

B Concursul internațional 
de automobilism pe circuitul 
de la Lakeside (Australia) 
s-a terminat cu victoria cu
noscutului sportiv neozeelan
dez Chris Amon, care a pi
lotat o mașină „Ferrari'" 
realizat 
160,932 km. Austriacul Jochen 
Rindt, 
competiției,

i“ și a
o medie orară de

unul dintre favoriții 
a abandonat 

după 43 de tururi.

40368


