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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT Simbătă 8 februarie 1969

Conferința

A.G.V.P.S
Vineri dimineața au început 

în Capitală, în sala Teatrului 
U.G.S.R., lucrările celei de-a 
Il-a Conferințe a Asociației 
Generale a Vinătorilor și Pes
carilor Sportivi din Republica 
Socialistă România.

La lucrări participă 
”■ proape 300 de delegați aleși 

In conferințele județene, pre
cum și numeroși invitați.

La ședința de deschidere au 
luat parte tovarășul Iosif 
Banc, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, miniștri, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații 
ștești.

Participanții analizează ac
tivitatea desfășurată de aso
ciație de la ultima sa con
ferință, discută noul statut și 
vor alege orgănele de con
ducere ale A.G.V.P.S.

La primul punct de pe or
dinea de zi a lucrărilor con
ferinței, președintele Asocia
ției Generale a Vinătorilor și 
Pescarilor Sportivi, tovarășul 
Tiță Florea, a prezentat da- 

4 rea de seamă a Consiliului 
A.G.V.P.S. pe anii 1963-1968 
și sarcinile privind dezvolta
rea vînătorii și pescuitului 
sportiv pe perioada 1969-1975.

în continuarea lucrării» a 
fost prezentat raportul Co
misiei de cenzori și expune
rea asupra propunerilor de 
modificare a statutului Aso
ciației Generale a Vinătorilor 
și Pescarilor Sportivi.

Au început apoi discuțiile 
pe marginea rapoartelor pre
zentate.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)

Alături de pescarii sportivi, vtnătorii din ța-a noa
stră au reușit frumoase izbtnzi pe pian competiția- 
nal. Astfel, la expoziția internațională de la Floren
ța in 1964, trofeele vinătorilor români au fast 
distinse cu trei premii pe expoziție, 52 de medalii 
de aur, 17 de argint fi 2 de bronz, iar, in 1967, la 
Novi Sad, succesul a fost și mai mare: 5 premii 
pe expoziție, 276 medalii de aur, 11 de argint ji 

una de bronz.
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...Orașul este cunoscut 
mai pentru cargourile sale, cu 
siluete zvelte, care străbat te
merar mări și oceane. El iși 
face simțită prezența fermă r- 
prin Combinatul siderurgic, o- 
biectiv industrial de mare an
vergură. care-I că urbei de pe 
Dunăre personalitate Și un puls 
mereu mai accelerat.

Combinatul domină orașul 
prin dimensiuni, se confundă, 
pe alocuri, cu Galațiul însuși, 
în activitatea lui multilaterală 
(cluburi, biblioteci, numeroase 
formații artistice), sportul a 
fost ancorat pregnant, preocu
pă și tulbură marea masă de 
muncitori și salariat!, naște pa
siuni și controverse, elanuri și 
inițiative.

Președintele clubului sportiv 
„Oțelul’ este chiar directorul 
general al constructorilor aces
tui uriaș așezămint industrial, 
ing CORNEL CAZAN, alegerea 
fiind făcută nu pentru a se 
onora o ierarhie, ci punîndu-se 
în balanță atașamentul și cre
dința 
cării, 
tului.

Deși
cărcată (director general, can
didat pentru alegerile în Ma-

rea Adunare Natocală la cir
cumscripția nr. 6 Berești. pre
ședinte al clubului „Oțelul*), 
inginerul Cazan a răspuns cu o 
deosebită solicitudine la rugă
mintea noastră de a-1 adresa 
cite’.-a întrebări Pentru că su
biectul discuției era sportul și 
această activitate reprezintă in 
viața sa 
ceea ce 
pictorul 
ființă...

— Ar 
nem, a 
nel Cazan, cd o dată cu prima 
cupă de beton, la temelia aces
tui gigant al industriei side
rurgice naționale ar fi fost pusă 
Și piatra inaugurali a activită
ților de sport. Și, totuși, afir
mația nu este prea departe de 
adevăr. Pentru că. fiind un co
lectiv EMINAMENTE TlNAR, 
nucleul de constructori cu care 
s-a pornit la drum deținea, po
tential, pasiunea ardentă pen
tru sport. Nouă nu ne rămine 
decit s-o utilizăm și s-o ca
nalizăm. începutul (conform o- 
biceiului) l-am făcut cu fotba
lul. Pe măsură ce timpul a tre
cut, am început să ne extin
dem raza de acțiune și asupra 
boxului, sport cu tradiție în

intensă și trepidantă 
vioara a fost pentru 

Ingres. Adică, o a doua
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Icu o agendă foarte In- Emonuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

dedicate statornic miș- 
exercițiului fizic, spor-

fi exagerat «ă spu- 
început tovarășul Cor- I

r i

și miine • Pe Valea9 Concursurile de azi
Jiului și la Mogoșa
întreceri interesante

Galați, voleiului, parașutismu
lui, aeromodelismulul, atletis
mului, șahului, tenisului de 
masă.

— De fapt, care a fost ideea 
de la care ați pornit la organi
zarea mișcării sportive 7

— Cunoscind importanța e- 
ducativă pe care o are practi
carea diferitelor discipline spor
tive, am ținut, avînd în vedere 
caracterul eterogen al con
structorilor, ca prin aceasta să 
contribuim la înjghebarea unui 
colectiv unit, la crearea unor 
oameni disciplinați, legați și

0 gală de box cu emoții
CONSTANȚA, 7 (prin tele

fon. de la trimisul nostru). — 
Multe emoții pentru spectatori, 
în cea de a doua reuniune de 
box din cadrul „Criteriului ti
neretului", turneu ce se dispută 
în Sala Sporturilor din locali
tate. Pe de o parte, meciurile au 
fgst extrem de dinamice, Iar pe 
de altă parte, gala a trebuit 
să fie întreruptă de două ori 
pentru a se repara rețeaua e- 
lectrică, deranjată de viscol.

S-au disputat 13 partide, la 
reuniune participînd și boxerii 
care în prima gală nu putuseră 
urca scările ringului datorită 
faptului că nu aveau viza me
dicală pe legitimații.

REZULTATE TEHNICE s 
muscă: Tr. Cerchia (Portul
C-ța) b.p. P. Iuga (Dinamo), 
cocoș : Gh. Drugă (Dinamo Bra
șov) b.p. V. Kiss (Steaua), se- 
miușoară : P. Dobrescu (Dinamo 
Buc.) b.p. I. Mageri (Steaua), 
ușoară : Gh. Ene (Dinamo) b.p. 
I. Alexei (Portul C-ța), V. Pro
dan (Metalul) b.p. L. Mathe (Vo
ința > Cluj), mijlocie 
Gyorfi (I.T.B.) b.p.
(A.S.A. Tg. Mureș), 
(Nicolina Iași) b.p.
(Semănătoarea), mijlocie :

PETRE GANEA (Dinamo Buc) 
unul dintre boxerii care vor e- 
volua în finala de 

dimineață
duminică

ușoară : I. 
Șt. Marton
Gh. Călin
N. Tudor

Al.

Năstac (Steaua) b.p.
(Steaua), semigrea : P.
(Steaua) b.ab. I N. Manița (O- 
țelul Galați), P. Pîrvu (Steaua) 
b.ab. 2 Gh. Drăgan (Dinamo 
Buc.).

T. Ivan 
Cojocaru

Paul IOVAN

llllllllllllllllllllllllllllllll 
Telefericul dirr 
Postăvar, traver
sează Poiana Ruia

Geta Băncili, o tt- 
nără speranță £n- 

dublă” difi-

Foto ;
V. SECAREANU

Cu cele două campionate na
ționale programate să se dis
pute astăzi și miine la Cîmpu- 
lung Moldovenesc și la Rîșnov. 
activitatea competițională a se
zonului de schi se apropie de 
punctul culminant. La Cîmpu- 
lung, se întrec biatloniștii ju
niori, iar la Rîșnov cei mai 
buni copii fondiști reprezentind 
școlile sportive și centrele de 
inițiere ale F.R.S.B., C.J.E.F.S., 
cluburilor și asociațiilor spor
tive. A treia competiție, pro
gramată pentru acest sfîrșit de 
săptămînă, este găzduită de 
pîrtiile Postăvarului. Ne refe
rim la „Cupa Steagul roșu", la 
care vor lua startul cei mai 
buni „alpini" seniori, juniori, se
nioare și junioare.

Tot în aceste zile, în tabe
rele studențești se dispută eta- 

,Cupei U.A.S.R.", 
an- 

3000

pa a Il-a a „< 
competiție de masă care a 
grenat în prima fază circa 
de schiori.

80 DE PARTICIPANȚI LA 
CONCURS PE VALEA JIULUI

UN

Pe dealurile din jurul orașu
lui Petrila s-a desfășurat un 
concurs la care au luat parte 
peste 80 de schiori ai asociați
ilor sportive din Lupeni, Pe
trila și Petroșeni. întrecerea a

ESTE RINDUL SENIORILOR
După juniorii mari, este acum 

rândul seniorilor să-și inaugure
ze seria campionatelor republica
ne pe teren acoperit. La între
cerile care vor avea loc în sala 
din parcul „23 August", vor e- 
volua circa 120 de atleți din Bucu
rești și din principalele centre 
atletice ale țării. De data aceasta 
juniorii nu vor mal fi bineînțeles, cu unele 
căci cel mal buni dintre ei 
fi solicitați să participe la 
de a Il-a ediție a „internaționa
lelor" României, programate la 
sfîrșitul săptămînii viitoare.

Deși doar puțini dintre seniori 
•u mal concurat în acest an, 
țînlnd Insă seama de faptul că

prezenti, 
excepții, 

vor 
cea

pregătirea generală a atins Indici 
calitativ superiori, este de pre
supus, tocmai de aceea, că vor fi 
înregistrate citeva noi recorduri 
republicane Pe teren acoperit. 
Sînt direct angajați în tentativele 
de corectare a actualelor recor
duri : Dan Hidioșanu și Nicolae 
Perța la 50 mg. (actualul record 
6,8 s), Șerban loan la înălțime 
(2,10 m ; la un antrenament a 
sărit recent 2,12 m). Dinu Piștalu, 
Petre Astafei și Cristian Ivan la 
prăjină (4,86 m), Vasile Sărucan, 
Ad. Samungi, Vasile Mureșan și 
Mihai Zaharia la lungime (7,46 ml, 
Mariana Goth, Aura Petrescu, 
Sanda Anghelescu, Ec. Nourescu 
la 50 m (6,5 m). La 50 mg. (probă

nouă) senioarele iau abia acum 
primul start și este de presupus 
că Valeria Bufanu va putea în
trece recordul stabilit de junioare 
săptămînă trecută (7,6 s). Nu se 
anticipează recorduri, dar aștep
tăm rezultate de valoare la triplu 
(Vasile Dumitrescu, Carol Corbu, 
Valeriu Răuț, Mihai Zaharia), 
înălțime (Virginia Bonei), la lun
gime, în lipsa Vlorlcăl Viscopo- 
leanu — accidentată (Elena Vlntl- 
lă, Cornelia Popescu) etc.

Concursul Începe astăzi, la 
14, și continuă miine de la 
9.30.

Alexandru FLORESCU 
secretar general adjunct 

al F.R.A.

ora 
ora

avut ca scop desemnarea repre
zentanților județului la con
cursul dotat cu „Cupa Unirii”, 
care va avea ca teatru de des
fășurare Vatra Domei. Câști
gătorii probelor: slalom uriaș 
seniori: AL Acs (Voința Pe
troșeni), juniori I : V. Ghioan- 
că (Șc. sp. Petroșeni), juniori 
II: T. Pecsa (Minerul Lupeni), 
copii 13—14 ani: Eusebiu Peter 
(Șc. sp. Petroșeni); fond se
niori 10 km : I. Peter (Minerul 
Lupeni) ; juniori I 10 km: B. 
Torok (Energia), juniori II 5 
km: loan Sav (Minerul Lu
peni), junioare 5 km: Flori- 
ca Medrea (Minerul Lupeni). 
(N. ZBUGHEA — coresp.).
CAMPIONATUL DE COPII AL 

JUDEȚULUI MARAMUREȘ

Peste 50 de copii s-au în
fruntat în vederea desemnării

campionilor județului Mara
mureș. Disputele au avut loc 
(din păcate, fără participarea 
copiilor din Bocșa. Vișeu. Si- 
ghet, Cavnic și alte localități 
unde este practicat schiul) la 
Mogoșa, pe zăpadă înghețată și 
ger. Ciștigătorii probelor: sla
lom băieți 12—14 ani: A. Ta
mas (Baia Mare), 10—12 ani:
F. Kazai (Baia Sprie). 7—9 ani:
G. Gyorfi (Baia Mare), fete 12— 
14 aniEra Mezei (Baia Mare), 
10—12 ani: Hainal Pap (Baia 
Sprie), 7—9 ani: Rita Boden- 
los (Baia Sprie); fond băieți 
10—12 ani: V. Avram (Baia 
Sprie). 12—14 ani: I. Trif (Baia 
Sprie), fete 10—12 ani: Zitta 
Cepreghi (Baia Sprie), 12—14 
ani: Suzana Vaida (Baia Sprie). 
(AL. DOMUȚA — coresp.).

ASTĂZI, LA LUPTE LIBERE

STEAUA-RAZGRAD (R.P.B.)
în sala de sport a clubului 

Steaua (cal. Plevnei 114) vor 
avea loc astăzi, începînd de la 
ora 16, două întîlniri interna
ționale de lupte libere : Stea
ua— Razgrad (Bulgaria) — 
echipe de seniori — și Selec
ționata cluburilor din Capitală 
— Razgrad (juniori). Steaua 
va alinia formația: I. Van
gheliei (cat. 48 kg), D. Tinde- 
che (57), P. Coman (62), P. 
Poalelungi (68), I. Chirilă (74), 
V. Iorga (82). Fr. Bolla (90), 
A. Balog <100) și Șt. Stîngu 
(+100).

După cum ne-a transmis 
corespondentul nostru din 
Brașov, E Bogdan, în mec^il

revanșă cu Steagul roșu, for
mația bulgară a obținut vic
toria cu 5V2—4*/2.

n Sala Palatului s-a încheiat, 
după trei zile de rodnice dezba
teri, prima CONFERINȚA NA
ȚIONALA A CADRELOR DIDAC
TICE.

Eveniment remarcabil In viața
învăfămîntului românesc, simpozionul de 
înaltâ ținută academică al reprezentan
ților celor peste DOUĂ SUTE DE MII 
de dascăli din România (unu la sută 
din întreaga populație a țârii I) a avut 
dreot moment culminant cuvîntarea 
rostită de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a adresat din partea 
conducerii de partid și de stat, dînd 
glas sentimentelor întregului popor, 
calde cuvinte de apreciere la adresa 
muncii nobile și cu profunde semnifi
cații a celor cărora le-au fost încre
dințate fondul de aur al națiunii, ge
nerațiile tinere, și misiunea de a le 
călăuzi pașii pe drumul realizării de
pline, în spiritul patriotismului, demni
tății și hărniciei. Secretarul general 
ol partidului nostru a expus amplu sar
cinile care stau pe viitor în fața cor
pului didactic, chemat să formeze ca
ractere, oameni integri, inteligenți, 
cinstiți, optimiști, activi, devotați patriei
si partidului, armonios dezvoltați inte- , 
lectual și fizic, înzestrați cu convingeri I 
politice și civice ferme, personalități • 
capabile să continue efortul înaintași; . 
lor de ridicare a României pe noi culmi I 
ale progresului și civilizației. ■

în cursul lucrărilor, pe marginea — 
portului prezentat la C 
nistrul învătămintului, și în lumina 
rectivelor Plenarei C.C. al P.C.R. 
aprilie 1968 și a Legii îr 
au fost abordate probleme din cele 
mai variate domenii ale complexului 
proces de învâțămînt. Pornind de la 
ideea necesității imperioase ca școala 

Isă încorporeze operativ și în mod or
ganic tot ceea ce este nou în dome
niul științei, participanții la Conferință 

I s-au referit la aspecte legate de îmbu- 
I nătățirea structurii si confinutuiuî învă- 

tămîntului, a planurilor si programelor, 
| a manualelor și cursurilor universitare, 

de dezvoltarea cercetării științifice des
fășurată de personalul didactic.

Ă fost subliniată necesitatea îmbu
nătățirii predării disciplinelor social-po- 
Otice, în vederea înarmări' tineretului 
cu concepția materialist-dialectică des
pre natură și societate, cu principiile 
politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru. Orientarea profesio
nală a tineretului, educarea lui în spi
ritul dragostei față de patrie, față de 
popor, fată de conducătorul său, Parti
dul Comunist Român, precum și pregă
tirea tinerei generații pentru apărarea 
patriei au fost relevate ca sarcini de 
mare cinste ce se pun educatorilor, 
învățătorilor, profesorilor, tuturor celor 
care activează în domeniul învățămtn- 
tului.

Educația fizică n-ci fost omisă nici 
ea, arătîndu-se rolul și însemnătatea 
acestei discipline, necesitatea ca în vi
itor numărul cadrelor calificate care o 
predau să fie mult mai mare.

Grija cu care partidul și statul, în
tregul nostru popor, înconjoară pe Pă
rinții sufletești ai tinerei generații, mă
surile întreprinse pentru a le asigura 
condiții de muncă și de viață tot mai 
bune și-au găsit ecou în cuvinte calde 
de mulțumire și adîncă recunoștință 
adresate partidului și statului.

Conferința a exprimat adeziunea fer
mă a corpului profesoral la politica in
ternă și externă a partidului și statu
lui nostru, hotărîrea nestrămutată 
slujitorilor școlii de b-și îndeplini 
elan și dăruire înalta lor misiune 
cialâ.

pe marginea ra- I 
Conferința de mi- I 

’ ‘ ’ j Di-
al P.C.R. din I 
nvățămintului, |

Di-

a 
cu 

so-

V. MIHAIL
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Meciuri internaționale de hochei
AVÎNTUL MIERCUREA 

CIUC—EPITOK BUDAPESTA 
4—1

Jocul dintre Avîntul Miercu
rea Ciuc și Epitok Budapesta 
<4—1), s-a desfășurat pe o nin
soare abundentă, ceea ce a în
greuiat controlul pucului, me
ciul fiind de o factură tehnică

RAPIDISTELE IMOBILIZATE
DE... CONDIȚIILE ATMOSFERICE

Campioana țării la volei fe
minin, Rapid București, care 
trebuia să plece la Tirana pen
tru a susține astăzi primul meci 
din C.C.E. cu „17 Nendori", nu 
a mai putut face deplasarea 
datorită condițiilor atmosferice 
neprielnice. Clubul Rapid și 
Federația de specialitate au tri
mis propuneri Comisiei de or
ganizare a competiției și clu
bului albanez ca acest meci să 
fie reprogramat în cursul săp- 
tămînii viitoare.

In ziarul de astăzi

• După două ședințe..
• lancule, îți 

place fotbalul ?

I

modestă. Au marcat: Sarkany, 
Iere (2) și Antal, pentru învin
gători, respectiv Moletz.

AVÎNTUL GHEORGHIENI 
—EPITOK BUDAPESTA 3—2

Echipa Epitok Budapesta a 
întîlnit vineri seara în al doi
lea meci al turneului formația 
Avîntul Gheorghieni. Cei peste 
3 000 de spectatori au asistat la 
un meci echilibrat, încheiat cu 
victoria gazdelor la scorul de 
3—2 (1—0, 1—1, 1—1). Au înscris: 
Farkaș (2), Vereș (Gheorghieni) 
și Szlavi, Havay (Budapesta).

Turneu internațional
de volei la Timișoara
Azi (de la ora 16) și miine (de 

la ora 9 și 16) Sala sporturilor 
din Timișoara va găzdui un tur
neu de volei masculin la care 
participă șl o echipă din Iugosla
via. Turneul se va desfășura 'n 
două grupe, astfel : I — Jadinstvo 
Star Bajova, Gloria Arad și C.F.R. 
Timișoara; II — Politehnica Cluj, 
„U“ Craiova șl Politehnica Timi
șoara. (C. CREȚU-coresp.).
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DINAMO BRAȘOV
în campionatul de handbal

A OBȚINUT 0 VICTORIE APLAUDATĂ

Capriciile acestei Ierni, prea 
generoasă parcă în geruri șl 
viscole, ne-a făcut să nu fim 
ieri prea optimiști cu privire 
la un eventual succes de public 
al etapei I din cel de al doilea 
turneu al campionatului națio
nal masculin de handbal. Și to
tuși numeroși spectatori au fost 
prezenți în sala Floreasca.

UNIVERSITATEA CLUJ — 
TIMIȘUL LUGOJ 28—17 (15—8). 
Evident mai buni decît în pri
mul turneu desfășurat chiar la 
Cluj, studenții au rezolvat ra
pid problema victoriei, arătîn- 
du-se din primele minute net 
superiori. Ei au realizat foarte 
repede o diferență de 7—8 punc
te, care s-a mărit în ultimele

21-18 (12-11). Deși nu »-a a- 
nunțat „cap de afiș’, partida o- 
ferită de handbaliștil ambelor 
formații a cucerit multe aplau
ze. Principalii „actori» au fost 
dlnamovlștll brașoveni care au 
jucat cum de puține ori l-am 
văzut, (am dori să nu rămină 
unicat această evoluție). întîlnl- 
rea a avut o desfășurare drama
tică, ilustrată în cîteva cifre: 
de șase ori scorul a fost egal; 
In min. 24 brașovenii conduceau 
cu 10—7, iar în min. 40 scorul 
devenise 14—12 pentru Univer
sitatea. In final, însă, brașove
nii cu un plus de vitalitate șl 
orientare tactică și-au adjudecat 
victoria. Principalii realizatori: 
Allies (7), Radu Emil (6) pentru 
Dinamo și Kicsid (5), Dinea (4) 
pentru Universitatea. Neconclu
dent arbitrajul lui Purică Dorin 
— Ploiești.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
18—13 (9—6). Studenții au în
ceput furtunos reușind ca in 
primele 20 de minute să preta

țină avantajul pfnă în final, c!ș- 
tigînd pe merit. Cele mal multe 
puncte au înscris Nica (5), Mol
dovan (4) pentru Dinamo șl 
Stentzel (6) pentru timișoreni. 
A arbitrat eu scăpări Ion Ba- 
Unt — Tg. M.

STEAUA — DINAMO BACĂU 
23—18 (12—9). După o repriză 
excelentă, în care Steaua a ju
cat ea la carte, partida a scă
zut în intensitate șl spectaculo
zitate, evoluînd la nivelul me
diu al tuturor celorlalte întll- 
niri de aseară. Cele mai multe 
puncte: Iaeob S, Gruia 4, Coa
să 4 pentru Steaua, respectiv 
Hortbâț », Cervenea S. A arbi
trat G. Popescu — București.

• Astăzi, în sala Floreasca, au 
loc partidele etapei a XTV-a. 
Cu începere da la ora 15: Di
namo Brașov — Politehnica Ti
mișoara, Timișul Lugoj — Po
litehnica Galati. Dinamo Bucu
rești — Rafinăria Teleajes, 
Steaua — Universitatea Cluj, I 
Dinamo Bacău — Universitatea I 
București.

(Vrmare din pag. I)
prin această activitate de nu
mele și tradițiile orașului. De 
asemenea, eunosctnd ți influenta 
pe care o ere ml» oare* in refa
cerea capacității da memcd, 
căutat tă tmbindm activitatea 
productivi ți sportul la un 
nivel superior.

— Vizind viitorul, oe ne pu
teți ipuneT

— Ceea ce ne preocupă in 
primul rind este întărirea m<ț- 
cirii sportive ti nu obținerea 
unor rezultate imediatei efe
mere. In prezent, clubul are 
cinci secții; fotbal, box, volei, 
psrarutism, aeromodelism, cu 
un număr de 220 de sportivi le
gitimați, dintre care 10 nowii- 
nalizați la nivel repubHean.

— In privința sportului de 
performanță care sînt obiecti
vele ce vi le propuneți T

— Pe primul plan stă mance 
de perspectivi. Pent-u noi, ta 
dezvoltarea bazei de mazi a 
•portului de performanță o H- 
eemnătata esențială o ere sus
ținerea ți lărgirea educației fi
zice fi sportului fn cadrul Gru
pului feolar el Combinatului, 
care numiră peste 2 600 de e-

levt fa acest tens, clubul spor
tiv, tn colaborare eu organi
zația U.T.C. și conducerea șco
lii, va organiza nuclee la e- 
tletism, box fi fotbal, asigurtn- 
du-te, totodată, condițiile ma
teriale fi speeialițti pentru in
struire. în rest, vizăm două ti
tluri de campioni la eeromods- 
lirm, trei la parațutism, locuri 
fruntațe tn campionatul da box.

prilejul tă admire noua tnfi- 
țițare e stadionului s.Dundrea**, 
căruia i t-a refăcut complet 
drenajul și a foit regazonat. 
Ette tn curs de refacere fi 
pitta de atletitm, Pini la 1 Mai 
sperăm ti terminăm fi terenul 
de antrenament de lingi sta
dion. Aici trebuie sd subliniem 
contribuția voluntari a zecilor 
de pasionați ai sportului oare
■- -ii....ii-..........1

SPORTUL PE PLATFORMA MARELUI
COMBINAT SIDERURGIC DIN GALAȚI

La fotbal, pasiunea numărul 
unu, locul 4—5 eu prime gar
nitură „Oțelul9 tn divizia B fi 
— erenîual — promovarea e- 
chipei S.U.T., care activează tn 
C. Nu-i de ajuns 1

— Aminteați mai Înainte de 
asigurarea bazei materiale. Care 
s!nt preocupările in acest sens?

— In primul rind, iubitorii 
sportului din Galați vor avea

au venit ti ajute la eonitrucție. 
De fapt, tn această zonă vom 
amenaja un frumos parc spor- 
tiv care va mai cuprinde: o 
tali de sport, un bazin olimpie 
și o popicdrie. De asemenea, 
vizăm construirea unui pati
noar artificial ți a unui bazin 
plutitor pe Dunăre. Pentru ele
vii fcolii profesionale vom a- 
menaja două terenuri de fot

bal, două de volei șt o pistă 
de atletism.

— O laturi importantă a ac
tivității unul club o constituie 
șl activitatea sportivă de masă.'

— Acest aspect tl rezolvăm 
prin intermediul celor 11 aso
ciații sportive aflate la nivelul 
Combinatului. Pentru sprijinirea 
acestei activități vom amenaja 
patru terenuri de tenis de 
ctmp fi ctteva baze sportive 
simple. Prețuind ți valorifictnd 
tradiția existentă, vom orga
niza „duminici sportive”, între, 
ceri intre diferite secții, vom 
ridica pe o treaptă superioară 
turismul. Pentru copiii salaria- 
ților intenționăm să înființăm 
un centru de inițiere, unde a- 
cețtia vor avea posibilitatea si 
tnvețe diferite discipline spor
tive. Va fi, de bună seamă, o 
nouă sursă pentru lecțiile noas
tre de performanță.

— Șl un ultim gînd pentru 
viitor.

— Si arătăm tuturor că ti
nerii cu emblema clubului „O- 
țelul9 sînt demni reprezentanți 
ai miilor de constructori ai 
Combinatului tn peisajul indus
trial ți sportiv al patriei.

15 minute. Cele mai multe go
luri eu fost înscrise de: Pan- 
țîru 9, Oană 7, Palko 8 de la 
învingători șt Păcurariu 5 de la 
învinși. A arbitrat M. Petrescu 
(Buc.).

RAFINĂRIA TELEAJEN — 
POLITEHNICA GALAȚI 28-24 
(12—12). Partidă disputată, care 
a plăcut mai ales prin dîrzenia 
cu care cele două formații afla
te în zona retrogradării și-au 
apărat șansele. Ploieștenii, pre
zenți de cîteva zile la Bucu
rești, au manifestat mal multă 
vioiciune și în special o deose
bită forță în apărare, reușind 
să tempereze zelul studenților 
în repriza secundă.

Politehnica Galați nu a maî 
dovedit calmul șl siguranța din 
primul turneu, ceea ce a dus 
la comiterea multor greșeli în 
apărare și atac. întrecerea a fost 
mal echilibrată în prima repri
ză cînd gălățenii, deși conduși, 
eu reușit să egaleze către sfîrșit. 
După pauză însă, Rafinăria a 
dominat clar și a ciștlgat fără 
prea multe emoții. Cele mal 
multe goluri au fost marcate 
de: Rotaru 9, Laub 6, Hovîr- 
neanu 6 de la Rafinăria, res
pectiv Dumitrescu 7, Bîrzol 5, 
Homea 5 de la Politehnica. 
Foarte bun arbitrajul lui P. Cîr- 
ligeanu (Buc.).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI

Imagine din partida (Universitatea <3luj—Timițui Lugoj fn rar* «uder.jH «s realizai • victorie facilă
Fotoi V. BAGEAOde cîteva ori conducerea (min. 

9, 12, 17) și să conducă la re
priză — cu 3 puncte. După pau
ză, bucureștenii epărîndu-se 
foarte bine au reușit să-și men-

IN PLINĂ ACTUALITATE!

Consfătuire de lucru la C.N.E.F.S., privind

CALENDARUL SPORTIV
INTERNAȚIONAL-1969

Conferinfâ de presă organizată 
de rĂ. S. LOTO-PRONOSPORT

în sala clubului Finanțe-Băncl 
din Capitală a avut loc ieri o 
conferință de presă organizată 
de Centrala Administrației de 
Stat Loto-Pronosport. Tov. 
GHEORGHE GURIEV, director 
general al A. S. Loto-Prono
sport, a relatat celor prezenți 
aspecte din activitatea desfășu
rată în anul 1968.

Desigur, a fost interesant de 
aflat că particlpanților la siste
mele Loto-Pronosport le-au fost 
atribuite, în cursul anului tre
cut, premii în valoare de cca 
600 de milioane lei, din care 
900 de autoturisme și numeroa
se excursii în străinătate. Mari 
grupuri de premiați la. Loto- 
Pronosport au făcut interesante 
excursii în Uniunea Sovietică, 
Italia, Franța. Turcia, Bulgaria, 
Ungaria, Cehoslovacia, Iugosla
via și R. D. Germană. De ase
menea, a fost efectuat, în ex
cursie organizată special, „Tu
rul capitalelor". Recordmanii 
premiilor în bani au ajuns la 
sume variind între 70 000 și 
200 000 lei. x

în același timp, a fost sub
liniat în mod deosebit spriji
nul pe care A. S. Loto-Prono
sport l-a acordat mișcării spor
tive, prin alocarea unor impor
tante sume, destinate îmbună
tățirii bazei materiale și dez
voltării activității. Este, fără 
îndoială, cunoscută contribuția 
substanțială pe care A. S. Loto- 
Pronosport a adus-o la organi
zarea unor mari competiții ci
cliste internaționale — „Turul 
României” și „Cupa Voința", 
sprijinul acordat — prin sti
mularea cu premii substanțiale 
a celor mai buni sportivi — 
la desfășurarea campionatelor 
naționale de box, „Cupei de 
vară*' la fotbal etc. Contribu
ția A. S. Loto-Pronosport poa
te fi întîlnită .foarte des și în

organizarea manifestațiilor 
sportive de masă.

Succeselor reale obținute de 
A. S. Loto-Pronosport în anul 
1969 11 se vor adăuga, cu si
guranță, altele în acest an. Se 
poate vorbi de certitudine în a- 
ceastă privință deoarece au 
fost luate din timp măsuri teh- 
nico-organizatorice judicioase 
pentru inițierea unor noi for
mule de trageri și concursuri. 
Ingeniozitatea celor ce elabo
rează noile formule va avea ca 
prim efect mărirea posibilită
ții participanților de a cîștiga. 
în planul alcătuit, sînt prevă
zute numeroase acțiuni compe- 
tiționale Ia care A. S. Loto- 
Pronosport își va aduce con
tribuția. Printre ele se află or
ganizarea „Turului ciclist al 
României", sprijin la buna des
fășurare a Campionatelor euro
pene de box, contribuție mate
rială la întrecerile campiona
telor naționale de box și „Cu
pa de vară" la fotbal etc. Se 
va acorda o sporită atenție mă
ririi rețelei de vînzare (acțiune 
care necesită sprijinul consili
ilor populare județene și oră
șenești, prin asigurarea spați
ilor corespunzătoare), moder
nizării agențiilor și îmbunătă
țirii desșrviril participanților. 
Conferința de presă a scos în 
evidentă dorința fermă a Ad
ministrației 
nosport de 
tribuție tot 
bunătățirea
Pentru îndeplinirea acestui o- 
biectiv este, însă, necesar spri
jinul consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport, al clu
burilor și asociațiilor sportive. 
După ce au fost 
propunerile făcute 
panți, a avut loc 
filme și vizionarea 
ziții de grafică.

de Stat Loto-Pro- 
a-și aduce o con- 
mai activă la îm- 
activității sportive.

consemnate 
de partici- 
o gală de 
unei expo-

• Duminică, ultimele concursuri pentru 
faza județeană

• Pregătiri asidue pentru finală
• Expoziție ad-hoc in oraful de sub Timpa
• Mijloace suplimentare de transport auto

pe ruta Brațov-Poiana
Inaugurat In prima zi a lunii 

decembrie, o dată cu etapa pe 
clasă și școală, concursul 
„SĂNIUȚA DE ARGINT 
organizat de Secția sport a 
C.C. al U.T.C., a ajuns la cea 
de a IlI-a etapă, pe județ, după 
ce a înregistrat pretutindeni 
pînă acum un succes de pro
porții.

într-adevăr, peste tot, volu
mul întrecerilor a depășit cu 
mult toate așteptările, astfel că 
organizatorii — in școli, comite
tele U.T.C. prin comisiile spor
tive, în etapa pe oraș (muni
cipiu) comitetele U.T.C., in 
colaborare cu inspectoratele 
școlare și consiliile pentru edu- 
ție fizică și sport — au fost 
nevoiți să facă, în unele ca
zuri, eforturi speciale pentru a 
asigura participarea tuturor 
amatorilor, elevi din licee și 
școli profesionale, cărora, de alt
fel, li s-a adresat concursul 
„Săniuța de argint".

Pentru a scoate și mai mult 
în relief amploarea acestei lău
dabile acțiuni (menită sâ dea 
la iveală pe viitorii boberi. suc
cesorii lui Panțuru și Neagoe) 
interesul cu care ea a fost în
conjurată. vom folosi și un e- 
xemplu dintre cele mai convin
gătoare : la Brașov, în zilele or
ganizării primelor etape, unită
țile comerciale au epuizat ver
tiginos stocul de săniuțe exis
tent, de aproape 3 000 de bu
căți ! Exemple asemănătoare au 
oferit și unitățile comerciale 
din Ploiești, Tg. Mureș, Craio
va, Bacău sau Bistrița.

♦
Acum, este In plină desfășu

rare etapa a III-*, județeană.

penulrima di* czdrul cczr-rej- 
hii Săniuța de argtst*. într-o 
serie de județe concursul • ți 
avut loc duminica trecută ți el 
a marcat, ea fi etapere prece
dente, un rucces net, la capi
tolul organizării îndeosebi. 
Comisia centrală de organi

zare care a urmărit întrecerile, 
prin delegații ei. a notat cu 10 
felul cum a decurs concursul 
in județele Teleorman, Mureș, 
Albă, Botoșani ți Bacău.

în această duminică au Ioc 
ultimele concursuri. în județele 
care din motive tehnice, obiec
tive desigur — nu le-au 
putut organiza. (în orice caz, 
nu s-a depășit limita de timp 
prevăzută de regulament). 
Printre acestea se află județele 
Ilfov (concursul este programat 
în comuna Hotarele din veci
nătatea fostului lac Greaca), 
Harghita (în orașul Gheocghi- 
eni) ți Ploiești (Pe dealurile 
din marginea localității Cocnar- 

vor 
din 
de 

Po-

rămină afectat ți în anii urmă
tori unor asemenea concursuri. 
Este, după noi, o alegere inspi
rată. Traseul se pretează foar
te tine desfășurării unor con
cursuri de săniuțe (evident, cu 
■unele corective necesare), avtnd 
un mare avantaj: fiind orien
tat către nord-est păstrează in
tact, vreme îndelungată, stra
tul de zăpadă.

Alte cîteva detalii interesan
te :

La Brașov, tn tr.timpinarea fi
nalei se organizează o expoziție, 
în centrul orașului. Vor fi pre
zentate trofeele „Săniuței de *r- 
gtnri, care vor fi decernate 
fiecărei categorii de partici
pant!. băieți și fete. O machetă 
speriat va arăta fi traseul 
a 000 metri, băieții ți 1 000 me
tri, fetele). De asemenea. In in
tenția organizatorilor este de 
a expune ți fotografiile unora 
dintre cîștigătorii etapelor ju
dețene, evident aspiranți la lo
cul I ți în ultima etapă.

Tot în orașul de sub Timpa se 
iau măsuri speciale pentru su
plimentarea unor mijloace de 
transport auto de la Brașov la 
Poiana, în ziua de 16 februarie. 
Măsura este binevenită întrucit 
numai din Capitală și-au anun
țat vizita, ca spectatori, aproa
pe 2 000 de elevi și eleve !

Zilele trecute, a avut loo la 
sediul C.N.E.F.S. o consfătuire 
de lucru, la care au participat 
membri ai Comitetului execu
tiv al C.N.E.F.S., secretari fe
derali și antrenori ai loturilor 
naționale precum și reprezen
tanți ai departamentelor Intere
sate.

Obiectivul principal al aces
tei consfătuiri l-a constituit ca
lendarul internațional pe anul 
în curs al sportivilor români. 
Tov. I. Păun, șeful secției Re
lații internaționale a C.N.E.F.S., 
prezentînd calendarul, a arătat 
că, în acest an, sportivii noștri 
vor susține aproape de trei ori 
mal multe lntîlniri decît în a- 
nul 1965 și a subliniat faptul că 
această creștere substanțială a 
Intllnirilor sportive internațio
nale reflectă politica statului 
nostru de lărgire continuă a 
relațiilor cu toate țările și, în 
primul rînd, cu cele socialiste, 
în ceea ce privește criteriile 
care au stat la baza acestui ca
lendar 
seama 
tirilor 
derea
europene și balcanice, precum 
șt de perspectivele participării 
lor la viitoarele J.O.; asigura
rea unui număr suficient de 
competiții internaționale lotu
rilor de tineret și juniori; men
ținerea șl consolidarea relațiilor 
cu mișcarea sportivă din cele
lalte țări.

Volumul total al intllnirilor 
internaționale se ridici la cir
ca 1 490 acțiuni, dintre care pes
te 800 în străinătate șl aproape 
600 in țară. în cursul acestui an 
sportivii noștri urmează să par
ticipe, printre altele, la 22 cam
pionate mondiale, 33 europene 
și 23 balcanice.

în cadrul acestei consfătuiri 
s-a mal prezentat o informare 
privind lucrările a diferita fo
ruri sportiva internaționale și 
anume:

— reuniunea de la Versailles 
a Comitetelor naționale olim
pice din Europa (care a discu
tat eventualitatea organizării 
unor jocuri europene);

s-a arătat că s-a ținut 
de: necesitățile pregă- 

sportivilor noștri în ve- 
campionatelor mondiale,

T. ST.

— adunarea generală perma
nentă C.N.O. de la Ciudad de 
Mexico (în care delegația noas
tră a propus o mai mare sta
bilitate a programului J.O., con
sultarea tuturor C.N.O. și a Fe
derațiilor internaționale de că
tre C.I.O. în vederea stabilirii 
programului J.O. și nellmltarea 
numărului de concurenți la 
probele individuale);

— a 67-a sesiune a Comite
tului Internațional Olimpic 
(C.I.O.), precum și diferite con
grese ele Federațiilor interna
ționale ținute la Ciudad de 
Mexico.

în încheierea consfătuirii, 
tov. Marin Bîrjega, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S., a subliniat 
o serie de probleme importante 
din referatele prezentate și a 
recomandat celor prezenți să 
ia măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura sportivilor o 
bună pregătire așa încît aceș
tia să reprezinte cu cinste țara 
noastră în marile competiții ale 
anului 1969.

BASCHETBALISTELE 
DE LA VOINȚA 

AU DEBUTAT 
CU SUCCES

nic). Tot duminică ifi 
desemna campionii ți elevii 
municipiul București. Loc 
desfășurare a ccmcursului, 
ia na Brașov.

♦
Paralel, comisia centrată de 

organizare este preocupată de 
pregătirea finalei. Ea a fost 
fixată pentru ziua de 16 februa
rie la Poiana Brașov. Ni s-a 
comunicat și traseul pe una din 
porțiunile vechiului drum care 
lega Brașovul de Poiana, mai 
sus de stineile lui Soiotnon, 
căruia i se vor face unele ame
najări speciale (marcaje, tahi- 
zări etc.).

De altfel organizatorii inten
ționează ca arest traseu să

KWaW

Tov. ION IORDACHE, Corn. 
Gura Ocniței, jud. Dîmbovița : 
„Sînt unul dintre cei ce iubesc 
fotbalul și îl doresc de o ca
litate tot mai bună. în rîn- 
durile pe care vi le trimit țin 
să vă aduc la cunoștință un 
fapt cu care nu mă pot îm
păca de loc. La Metalul Tîr- 
goviște activează un fotbalist, 
pe nume Vasile Fîrvu. Are 
18 ani și e bine făcut fizic. 
Acest băiat a devenit răsfă
țatul orașului, datorită talen
tului și calităților sale fizice 
și tehnice. Are un șut puter
nic și un deosebit simț al 
porții. A înscris 11 goluri în 
turul campionatului și este 
golgeterul echipei. Bine pre
gătit și îndrumat, ar putea 
face față în divizia A. Univer
sitatea Cluj l-a încercat de cî- 
teva ori, iar la 3 ianuarie 
urma să se prezinte la această 
echipă. Asociația Metalul se 
opune însă și nu-i dă dezle
garea. O atitudine greșită, 
după mine. în speranța că a- 
cest talentat fotbalist va a- 
sigura echipei Metalul victorii 
în divizia C, asociația nu-1 lasă 
să se afirme și să evolueze 
într-o formație de divizia A. 
Am ținut să scriu ziarului 
despre acest caz, considerînd 
că o rezolvare favorabilă ar 
constitui un ciștig pentru fot
balul nostru"',

Aveți dreptate, tov. Torda- 
che. Ne bucură modul în care 
vedeți lucrurile. Dacă băiatul 
este atît de talentat este, in
tr-adevăr, păcat să nu i se 
creeze posibilitatea afirmării. 
Publicînd rîndurile de față, 
avem speranța că problema a- 
cestui tînăr fotbalist va fi 
studiată temeinic și că se vor 
lua măsurile cele mai Judi

că în meciurile de verificare 
a obținut rezultate excelente'*.

Să știți că e foarte greu 
pentru noi să vă dăm răspun
sul la această întrebare. Stea
gul roșu este una dintre fa
voritele seriei în ceea ce pri
vește promovarea, iar rezul
tatele din pregătiri ne arată 
că la Brașov se lucrează se
rios pentru atingerea obiecti

DIALOG 
CU CITITORII
cioase. Exemplul lui Dinu, de 
la Dinamo, plecat tot de la 
Tîrgoviște, este grăitor.

Tov. MIRCEA GROZEA, 
com. Augustin — Brașov: 
„După multe zile de decepții, 
după drama de la Timișoara, 
mă jurasem că n-am să mai 
țin cu Steagul roșu. Dar, 
iată-mă, din nou alături de 
această formație. Vă scriu 
pentru a vă cere părerea dacă 
formația brașoveană va pro
mova în divizia A, mai ales

vului. Dar, mai știi ce se poate 
întîmpla ? Cînd ți-e lumea mai 
dragă, echipa pe care o con
sideri de neînvins pleacă stea
gul în fața unor adversari 
mult mai slabi. Chiar brașo
venii ne-au oferit asemenea 
exemple după trecerea lor în 
divizia B. Și apoi, ar trebui 
să le cereți părerea și celor 
de la Politehnica Galați, Por
tul Constanța, Chimia Sucea
va sau Ceahlăul, echipe care 
au și ele un cuvînt greu de 
spus.

Tov. D. TROI, str. Caral- 
man nr. 5 — Timișoara : „Cei 
cu vin tul peste rind. Echipa 
națională, fără vedete. Antre
norii să-i lase pe actualii titu
lari să joace mai departe**.

Deși dv ați cerut cuvântul 
peste rind, totuși noi nu v-am 
înscris pe listă decît în or
dinea sosirii scrisorii. Nu fa
cem favoruri. De curând a fost 
publicat lotul. Ați văzut că 
cei „11* de la Londra au ră
mas neatinși. Așa că nu tre
buie să fiți atît de alarmat. 
Antrenorii au datoria să pre
gătească un lot mai larg pen
tru a putea face față oricărei 
indisponibilități.

DAN SORIN DUMITRES
CU, elev în cl. a IH-a, Bucu
rești, str. Bach nr. 2 bis. 
Dragă Dănuț, dorința de a ac
tiva la centrul de copii al clu
bului Steaua poate fi foarte 
ușor îndeplinită, bineînțeles, 
dacă ai talent Invită-1 pe tă 
ticu’ să te conducă la clubul 
Steaua, calea Plevnei 114, sau 
la centrul de copii al clubului 
de la stadionul „23 August*, 
întrebați de tov. Ilie Savu, fos
tul portar și antrenor, actual
mente șeful centrului, și dînsul 
vă va da lămuririle necesare. 
Noi îți dorim succes 1

Constantin ALEXE

fi

— Știe, cumva, cineva numărul ăluia cu BODICECUD ? 
Desen de MATTY

BRAȘOV, 7 (prin telefon). în 
sala Tractorul din localitate a 
început turneul Internațional 
feminin de baschet, organizat 
de Oficiul aport UCECOM cu 
sprijinul comisiei județene de 
specialitate.

Primele două partide au fost 
destul de atractive, în special 
cea dintre Voința (România) și 
Start (Polonia). Româncele, 
practicînd un joc bun, în spe
cial tn repriza secundă, au re
alizat o victorie clară. Rezul
tate : Voința (România)—Start 
(Polonia) 79—60 (36—36). Cele
mai bune: Simon (27), Nede- 
lea (24), Vogel (6) de la Voința, 
Ubeska (15), Kostkovska (8), 
Oslovska (6) de la Start. Sep- 
tembr (Bulgaria) — Spartakus 
(Ungaria) 36—32 (15—19).

★

în ziua a 2-a a turneului în
trecerile s-au desfășurat cu a- 
ceeași dîrzenie, mal echilibrată 
fiind partida dintre Start și 
Septembr. în cel de al 2-lea joc, 
jucătoarele românce au fost net 
superioare, cîștigînd la o dife
rență mare. Rezultate tehnice: 
Start (Polonia) — Septembr 
(Bulgaria) 52-47 (26—25) ; Vo
ința (România) — Spartakus 
(Budapesta) 60—37 (28—21).

Turneul de la Brașov se în
cheie azi după-amiază.

P. DUMITRESCU, coresp.

UNDE MERGEM?
AZI

VOLEI. Sola Giulețti, de la 
ora 16: Progresul — Zeles- 
niciar Belgrad (m), Rapid — 
Dinamo (m) — jocuri în ca
drul «Cupei 16 Februarie*.

BASCHET. Sala Dinamo, de 
la ora 17: I.C.H.F. — Farul 
Constanța, I.E.F.S. — Dinamo 
București.

LUPTE LIBERE. Sala Stsaua, 
de la ora 16 : Steaua — Raz- 
grad (R.P.B.) seniori. Selec

ționata cluburilor din Capitală
— Razgrad (juniori).

MIINE
VOLEI. Sala Dinamo, de la 

ora 8 : Viitorul — Cutezătorii 
(f). Clubul sportiv școlar — 
Sănătatea (m). Gr. șc. „23 Au
gust* — Șc. sp. Ploiești (m), 
Șc. sp. 2 — Liceul Videle (m)
— meciuri din divizia școla
ră ; Sala Progresul, de la ora 
8 : Steaua — Șc. sp. 3 (mj, Șc.

sp. 1 — Viitorul (m), Progre
sul — Șc. sp. Ploiești (f), Șc. 
sp. 3 — C.P.B. (f) — di- 
viziq națională școlară ; Sala 
Giulești, de la ora 8 : Rapid
— Progresul (m. J), Dinamo
— Progresul (m), Rapid — Ze- 
lesniciar Belgrad (m) — me
ciuri în „Cupa 16 Februarie", 
Șc. sp. 2 — Șc. sp. 1 (f. J), 
Rapid — Constructorul (f. J).

BASCHET. Sala Floreasca, d* 
la ora 17 : Slequa Poljteln 
nica București,
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INDISCREȚII

• La Arad, mulți a- 
preclază rezultatele 
U.T.A.-ei din ultimul an 
șt ca un efect al fap
tului cd tinerii „cava
leri ai rozelor’ — DO- 
MIDE, ȘCHIOPU, A- 
XENTB, MOȚ, CZAKO 
II — s-au maturizat. 
Prima dovadă t situa
ția lor civili. Deși au 
In jur de 22—23 ani, cei 
cinci arădeni au devenit 
toți tați. Cu răspundere

de familia 
... fotbal.

totală
și față de

SĂ recunoaștem că așa
este t

stagiul efectuat tn An
glia.

(1) — Bdieți, daci do
rim ti dștigtm cam
pionatul trebuie zd tră
im o „viață 
ca sfinții 1 
lot mai slab 
sau Steaua, 
ne putem permite nici 
un pas greșit...

(2) — Axente, 
place freza ta 
Beatles’ l In joc, 
vrei si fi-o ferești de 
minge, ca si n-o mur
dărești. Or, eu am ne
voie de un Axente care 
se angajează total I

tnvtztbtlă’, 
Avem un 
ca Dinamo 
așa cd nu

nu-mi
„P.ro- 
ai ti

Rag. a S-a

LA ORIZONT,
RETURUL

ette chiar așa (vezi ea- 
ZurUt Domlda, Dumi- 
tracht) observația lui 
T. Lucaciu este, si re
cunoaștem, spirituala.

■ în numai o or* cit 
• «tat tn căminul stu
dențesc clujean da pa 
strada Mâloasa, autorul 
acestor rfnduri a fost 
martorul involuntar al

Cea de a doua divizionară 
cîmpir.eană, I RA. din divi
zia C, a trecut în etapa a 
II-e a pregătirilor, gusținînd 
'ocuri-țcoală pentru omoge
nizarea compartimentelor. Iar 
la ședințele de antrenament 
se lucrează mai mult cu ba
lonul După 13 februarie, ina- 
tniotorul Al Banu, pe baza 
constatărilor făcute la meciu
rile amicale. *e va txa «su
pra lotului de bază. Dintre 
Jucătorii care au evoiuAî la 
tur alr.t preaen'd la antrer.a-

don (de la Petrolul Ploiești — 
tir.erei). Nemeș (Jiul Petro- 
țeni), Farraș (Victoria CAlan) 
șl alțiL PîrA în prezent, gor- 
jerji au susținut două me
ciuri amicale i cu Minerul 
Mocru O—2) ți cu selecționa
ta de JaDon • oruțul-jl Tg. 
Jiu O—CI în continuare. Vic
toria va Juca cu Jiul Petro- 
șeni, Victori* Câlan, Oltul 
Rm VUcee si Metakti Tr. Se
verin.

O. VÎLCE.ANU, coresp
•

SPORT* 
SMAHA
MISTER GRAY (W

de Lamberto ARTIOLI

• Fostul cralovean 
SFÎRLOGEA na spunea 
că, deși Vagonul a mar
cat același număr de 
goluri ca șl U.t.a. (25), 
randamentul său a re
prezentat doar 20 la 

sută din ... Sflrlogea de 
altădată. „îmi voi face 
autocritica la primăva
ră, prin .„ goluri f — 
ne-a spus atacantul Va
gonului.

Să vedem—

• O curiozitate oare 
spune multe. La M de 
ani, LERETER ti 
pe 400 tn pe toți 
oanții U.T.A.-ei l 
timpii: Lereter — 
Domide — 11 s, Șchio- 
pu — M e, Axente — 
64 z, Moț — 61 e, Du
mitrescu — 71 e.

(iată unul din marile 
secrete ale 
longevități a 
lut"

eficientei 
.veteranu- 

Lolj Lereter 1)

„La vechea Acade- 
Română, un nou

• Spicuiri din primul 
dialog COCO DUMI
TRESCU — echipă, 
după întoarcerea an

trenorului român de Ia

• 
mie 
academician za alegea 
numai atunci ci nd râ- 
mlnea un scaun liber 
prin moartea unuia din
tre cel vechi. Pentru a 
promova tn echipa na
țională, trebuie zâ te 
accidenteze un — zena- 
tor da drept. Vezi pro
movarea lut Anca in 
medul de la Londra*.

(Citat din TITUS 
CACIU, secretarul 
Sulul „U* Cluj).

Deși realitatea

DUPĂ
încet, încet, intrăm tot mal 

mult in ambianța febrilă spe
cifică sportului-rege. Iată, săp- 
tămina trecută a avut loc pri
ma ședință a Biroului fede
ral ; la două zile după aceea, 
F.R. Fotbal a otțanizat o con
sfătuire cu participarea antre
norilor de divizia A, a preșe
dinților secțiilor ți a metodiț- 
tilor CJEFS ; în sfîrșit, de 
marți seara, se cunosc și parti
dele din „16“-mile „Cupei Ro- 
mâniei“ care vor „tăia pan
glica" sezonului competițional 
1969.

★
Programul competițiilor interne, 

discutat șl aprobat in ședința Bi
roului federal, este de acum cu
noscut. In perioada de la 5 mar
tie (16-imlle) și pînă spre sfirși- 
tul lui iunie, iubitorul de fotbal 
va putea urmări un mare număr 
de jocuri, oficiale șl amicale, pri
lejuite de etapa finală a Cupei, 
de returul campionatului, pre

cum și de preliminariile C.M.. a- 
cest ultim obiectiv (firește, nu ca 
importanță) fiind pregătit de 
echipa noastră națională prlntr-o 
serie de jocuri cu caracter de 
verificare.

In total — 31 de acțiuni eșalo
nate pe parcursul a 16 duminici, 
ceea ce a produs multă bătaie de 
cap celor Însărcinați cu alcătui
rea programului, care s-au văzut 
nevoiți să planifice Jocuri de 
Cupă (toate fazele, In afara fi
nalei) la mijloc de săptămină. A- 
dăugind la acestea șl meciurile 
de verificare a diferitelor loturi 
reprezentative se ridică, firesc, 
mai multe întrebări : vor putea, 
oare, jucătorii noștri divizionari 
să facă față cu succes acestei du
ble activități care implică două 
focuri in l zile ? Și-au creat ei, 
pe timpul ternii, o bază temei
nică pentru a evolua — după „sis
temul miercuri-duminică" — cu 
o capacitate de efort corespunză
toare ? Răspunsurile le vom pri
mi, firește, abia pe parcursul în
trecerii, djir de pe acum un lucru 
e cert : pentru obținerea formei 
sportive șl, mal ales, pentru men
ținerea el, antrenorii vor trebui 
să dea dovadă de multă pricepere 
In dirijarea efortului, adaptind 
procesul de instruire la necesită
țile cerute de programul competi
țional și acordînd, în același timp, 
o mare atenție regimului de ali
mentație șl odihnă. Problema se 
pune cu acuitate îndeosebi pen
tru începutul sezonului cind —

Fob ba

Victoria Tg. Jiu

INDISCREȚIILU- 
etw

Cokxom Cod ea
Ntocl ar.crer.o? al ehimițtf- 

lor. Gh. Fruth. se
să p-_-A re picioare un „11* 
rea- emegen decât cel din tu
rul camrxraîuluL In retur 
iMBMtla va conta pe avortul 
user lucitori noi. ca de e- 
vmpfa, Tudorațcu (de la 
S'eagui ro«a Brașov). Aescht 
(de ia Metroci Brașov). Ce- 
conete, Nan. l'nghiașu și Lu- 
pașca (pretnevați de Ia j’J- 
nioril In primul treci amical 
Co.crrxn (divizia C — seria 
a VIII-a) ■ Jjcat cu Steagul 
(1—3L Alte partide amicale 
vor fi cele cu Celuloza Zăr- 
r.esti (lidera campionatului 
jccețean) st divizionarele C 
Ci.i~.ia Făgăraș. Oltul Sf. 
Gheorgbe și Chimia Orașul 
Victoria.___

N. SECELEANU, coresp.

Minerul Boia Mare

DOUA ȘEDINȚE...
ața eum ars-A progremxl — ech- 
pele de divtzla A. =xi tma txs 
o bună parte din ele. vor treb— 
si susțină 4 Jocuri (Icul de Cupă 
și două de campionat) la numai 
11 zile. La Întrebările noastre pri
vind rațiunile ce au condus la 
întocmirea unul program Încăr
cat, aproape un tur de forță. Iceă 
din startul sezonului, tehnicienii 
federației de specialitate au răs
puns : „Este cunoscut faptul cd. 
tn momentul de față, starea te
renurilor, acoperite de zăpadă sau 
mocirloase, nu pere-.:ta «eXipeCor 
noastre o pregăUre tememict la 
toți factorii. Astfel stlad ive—-r-_* 
și finind corp cd pnasa paradă 
internațională a echipat națumala 
se desfășoară la 16 spre^, am 
dorit să asigurăm jucătorilor se- 
lecționabiii un număr mai mare 
de meciuri tn condiții normale 
de joc. Intenția noastră a fost 
si programăm ceva mai devreme 
jocurile din cadrul „jf-tmOor Cu
pei, dar, din motiva obiective, 
acest lucru nu s-a putut realiza’.

Acestea au fost explica ții.e, 
plauzibile in mare măsură. Ră- 
mina să vedem rezultatele—

formei tpcmve ; in 
privește VOLUMUL: 
cosa- ecumuUrUor

*
In condițiile arătate mal sus n-a 

fost, desigur, ușor ca antrenorii 
responsabili al diferite.or loturi 
reprezentative să Întocmească 
planurile de pregătire pe perioada 
de care ne ocupăm. In scopul de 
a repartiza dt mai judicios po
sibil timpul necesar Instruirii la 
cluburi (de bază), precum ți pre
gătirii centralizate, antrenorii lo
turilor A ți de tineret s-au stră
duit să-și sincronizeze planurile, 
fixind pentru jocurile de verifi
care cam aceleași date : H mar
tie, 2, 16 și 30 aprilie, li mal. In 
felul acesta, de astă dată jucătorii 
șelecțlonabili vor absenta de la 
echipele lor tn aceeași zi — nu
mai miercurea — ți nu In diverse 
etape cum greșit se proceda in 
anii trecuțl.

Prin rezolvarea rațională a gra
ficului competițional, intern ți in
ternațional, se asigură o mai bună 
continuitate campionatului, mu- 
tindu-se, în același timp, centrul 
de greutate pe pregătirea la clu
buri. Așa este normal să se in- 
timple, așa se petrec lucrurile pre
tutindeni in țările cu fotbal avan
sat și de aceea rezultatele obți
nute de echipele naționale res
pective se înscriu pe o constantă 
valorică. Dar, subliniind impor
tanța pregătirii la cluburi a jucă
torilor selecționablll, Emench 
Vogi, coordonatorul comisiei de 
selecție, a cerut, in cuvlntul său 
la ședința cu antrenorii, un neli
mitat sprijin din partea tuturor

PRONOSTICUL NOSTRU
(etapa din 9 februarie 1969)

I. Atalanta-Fiorentina
II. Bologna-Lanerossi 

III. Cagliari-Varese
IV. Milan-Verona
V. Nap.-Internazionale
VI. Palermo-Juventus

X
1
1
1

X
X

VII. Roma-Pisa
VIII. Torino-Sampdoria 

IX. Padova-Brescia 
X. Reggiana-Lazio

XI. Gatanzaro-Foggia 
XII. Mantova-Spal 

XIII. Bari-Monza

1
1
2

X
X

1
1

LOTO • PRONOSPORT
In atenția câștigătorilor de 

la concursul special Pronoex- 
pres din 5 februarie

• Depunerea biletelor cîști- 
gătoare se va face pînă în ziua 
de sîmbătă 8 februarie, la ora 
13,00 în orașele reședință de 
județ și pînă vineri 7 februa
rie, la ora 13,00, în celelalte lo
calități.

• Plata premiilor se va face 
astfel :

In Capitală, începînd de 
marți 18 februarie, prin casie
riile Loto-Pronosport.

tn provincie, începînd apro
ximativ de vineri 21 februarie, 
prin casieriile proprii Loto-Pro
nosport și prin mandate poș
tale.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți depune 
buletinele pentru concursul 
Pronosport de mîine care cu
prinde meciuri din campionatul 
italian, categoriile A și B.

• Pentru a veni în spriji
nul participanților publicăm din 
vreme programul concursului 
Pronosport nr. 7 din 16 februa
rie : I: Fiorentina — Cagliari; 
II: Internazionale — Palermo ; 
III: Juventus — Roma;
IV: Lanerossi — Torino; V. 
Sampdoria — Napoli ; VI: Va
rese — Atalanta ; VII: Verona 
— Bologna; VIII: Brescia — 
Reggina ; IX : Mantova — 
Como : X : Monza — Spăl; XI : 
Padova — Genoa ; XII : Peru
gia — Livorno ; XIII: Reggia- 
na — Foggia.

LOTO
numerele extrase la trage

rea din 7 februarie
EXTRAGEREA I :
3 15 47 21 29 26 86 24 67 87 31 18 
Fond de premii: 689.845 lei 
EXTRAGEREA a II-a: 
27 54 68 59
Fond de premii : 401.081 lei

:va ț-z non) 
Ia straiul ra
da ntzonco-

*
__eapccusrea ie efort »4 fie 

prasa condiție’ ; ușor de spus, 
dor nu tocmai simplu de realizat, 
deoarece tn fotbalul românesc th 
domeniul tehnico-metodlc încă se 
bl) bile. O nouă dovadă tn acest 
sens ne-a prilejuit-o șl recenta 
consfătuire dnd indicațiile date 
antrenorilor (pentru perioada 
ccmpetlționalâ) de către forul teh
nic au sunat altfel, comparativ 
cu îndrumările primite la Snagov, 
la Începutul campionatului. Așa 
de exemplu, de unde cu < luni in 
urmă s-a fixat ca volumul orelor 
de antrenament lntr-un ciclu sâp- 
tăminai să fie de 12 ore, de astă 
dată itullcațiue s-au opri: ia t—> 
ore dud a-a spus bine
și dnd a-a greșit 1 Greu, foarte 
greu de apcectat dat fiind desele 
U variatele ladruEAd referitoare 
la același demeaiu.

Intr-o descuț-e purtată, recent. 
a. antrectcml federal. proL Du
mitru Teodcrescx. aresta oșhna 
pentru Eltaaeăe mdtcațu. afirmind 
că ..dtspd mua tx=p e-a oi'-xt 
la ztruoșia să valortftcdzn— pro- 
prtiie prinapcs teueeraoe*. Befen- 
tor la CONTD6CTTATEA IX PRE
GĂTIRE : tx.rr.eeie pre-saacu șt 
post-seaon stai foarte xtuo.
dt cu ajutorul lor sa dextvirșaște 
sau se rtexttxe gradui de p-egd- 
tire- întreruperea cor-.pessțsas, t»-

ceea ce 
este ne- 
oaniitattre 

(pcumi fotului de bază, tehnico- 
tncttc), dar nu trebuie transformat 
Intr-un scop In sine, deoarece nu 
rezoivd problemele țintnd de per
fecționare ; referitor la INTENSI
TATE : este factorul care asigură 
saltul calitativ. Pentru a pregăti 
fidel condițiile jocului, antrena
mentul se termină „tare’, înlocu
ind obișnuita încheiere, de rela
xare. S-a predzat insă — pentru 
a se evita unele neplăceri— că 
Ia Jucătorii de la 24 de ani in sus 
este foarte greu să mai schimbi 
stereotipul funcțional. In țările cu 
fotbal avansat echipele lucrează, 
Intr-adevăr, intensiv dar pe fon
dul unor serioase acumulări can
titative, REALIZAT DIN PERI
OADA JUNIORATULUI.

Cam acestea au fost. In linii 
mari, indicațiile metodice, Însu
șite acum de forul tehnic după 
consultările avute. In prealabil, cu 
cei doi antrenori români. Nicolae 
Dumitrescu și Cornel Drigușin, 
Inapciațl recent

Se naște Insă 
rămina aceleași 
nxo-tnetodice șl _ _ _ _ _ _
celorlalți del antrenori (Sie Oauă 
și Dumitru Nîcolae-Xicușor) din 
R. F. a German:ei 7 Nu era 
normal să se aștepte șl obcerva- 
țu_e lor 7 Ce se va Inttmpjq tn 
razul ia care coocluz—e la care 
au ajuns Cană ți Nscațoc (ți 
care. ~ai mult ea stfur vor ti 
ap_ca:e Ia Petrolu. și D-ra~o Ba- 
câuț ■» se vor poum eu ceie cu
lese dm fotbalul englez șt reeo- 
gșndate — ea cr-eziare generală 
— la ccnstâ *—rea ea antrenorii 7

G. NICOLAFSCU

Minerul Baia Mare (divizia 
B, seria a II-a) a susținut un 
ir.ieresant joc de verificare cu 
Victoria Cărei (div. C) pe 
care a întrecut-o cu 1—0 
(0—0) golul fiind înscris cu 
capul de Ardeleanu la o lo
vitură de colț.

Pare de necrezut, dar la a- 
eest meci unul dintre cei mai 
buni jucători băimăreni. Uj- 
vari. n-a jucat, neavînd... 
gheie de fotbal. In general, 
jucătorii echipei Minerul stau 
foarte prost cu... încălțămin
tea. In vestiare sint numeroa
se perechi de bocanci dar — 
rupte — ele nu pot fi folo
site nici măcar la antrena
mente.

V. SASĂRANU, coresp.

din Anglia
întrebarea : vor 
Îndrumările teh- 
dttpă Înapoierea

Chimia Fâgâraș
Fruntașa seriei a VIH-a are 

o sarcină deosebit de grea în 
retur: păstrarea locului I în 
clasament. Pentru aceasta, 
antrenorul Francisc David le 
cere elevilor săi să se antre
neze cu maximum de conști
inciozitate. In prima fază a 
pregătirilor s-a urmărit dez
voltarea condiției fizice (prin 
gimnastică, alergări, practica
rea unor jocuri etc), iar acum 
se lucrează cu mingea și cu 
alte mijloace pentru pregăti
rea tehnică. Pentru retur nu 
se vor transfera jucători din 
alte localități, ci se va conta 
numai pe juniorii de locali
tate. Lotul pentru reluarea 

format 
Armea- 
Lancea, 

Dumi-

campionatului este 
din: Torz. Suciu I, 
nu. Sec beii. Teulea. 
Nacu. Stoica, N'ițu, 
trescu. Boantă I. Feher. Boan-
U II. Drăgoi. Bent ea Csuiak, 
lonită. Leehită, Suciu II ți 
Libeg

TE. LANCEA. ccresp.

lancule,
Această întrebare poate 

părea inutilă atund cind ti 
este adresată unui fotbalist 
și încă unuia din prima divi
zie a țării, fost jucător al e- 
chipei naționale.

Și totuși, vrem să știm dacă 
lui Iancu, de la Farul Con
stanța. ii placa acest joc.

Iată de ce.
Zilele trecuta ne-a vizitat 

redacția o funcționară a unei 
instituții bucurestene, care 
ne-a relatat o intimplare pe
trecută recent la Poiana Bra
șov. Luînd masa la „Poiana 
Ursului*, cu o prietenă. in 
stațiunea amintită, doi tineri 
au incercat să le acosteze ți 
— nereușind — le-au urmărit 
apoi pină la Șura Dacilor. 
Aici ele au cerut două cafele, 
iar sportivii, căci sportivi e- 
rau, 3 sticle de vin, oferind 
alte 2 lăutarilor.

Mergind la toaletă, una din
tre ele a fost urmată de tină- 
rul înalt și brun care i-a pro
pus lucruri obscene. Refuzat, 
acesta a recurs la pumni, um- 
plind-o de singe pe „vinova
tă*. O soartă aproape asemă
nătoare a avut-o și prietena 
ei, dar cu un beneficiu de cle
mență al celui de al doilea 
sportiv, care ți-a împiedicat 
colegul să-ți continue .argu
mentele*.

Finalul acestui program 
insolit s-a consumat printr-o 
urmărire a celor doi bărbați 
de către ospătarii de la Șura 
Dacilor, deoarece clienții ui
taseră să-și achite consuma
ția.

Unul dintre ei il numise pe 
celălalt „Guță*. iar respec
tivul i se adresa spunîndu-i 
Sasu. Ospătarii și lăutarii pre
tindeau că pe Guță il chema 
de fapt Iancu... ți că Sasu era 
chiar Sasu.

A doua zi, indrumată spre 
antrenorul ți medioul echi
pei Farul (aflată la munte la... 
pregătire), victima atacului 
ebi.-t descris de noi (din jenă),

Iți place
a aflat că era vorba, inU-a- 
d«văr, de Iancu și de Sasu și 
că cei dinții nu se găsea la 
prima sa abatere, dar că nu i 
se poate face nimic deoarece 
.echipa are nevoie de el*.

Vineri. 31 ianuarie, ne-a 
telefonat la redacție Iancu. 
plingiad pocăit (oare de ce ?) 
pentru a-și mărturisi nevino- 
săția și annnțindu-ți o imi
nentă vizită la București. Ne-a 
vorbit despre cumsecădenta 
sa. despre familia pe care și-a 
injghebat-o, despre copila

Nu mai era același iancu 
care lovise două femei cu o 
săptămină in urmă și care le 
amenințase cu moartea dacă 
vor scoate o vorbă, nu mai 
era nici măcar cel care fu
gise fără să achite o consuma
ție (plătită pină la urmă de 
unul dintre lăutari).

Vrem să-l credem pe laa- 
cu, dar_. un redactor al gaze
tei noastre se afla la Brașov 
ți. mergind la fața locului, a- 
sea să afle, cu regret, confir
marea faptelor lui Iancu.

Marți seara (I februarie 
a.c.) victima lui Iancu ne-a 
prezentat actul medicului le
gist din București care con
firma agresiunea (contuzie 
nazală, echimoze produse prin 
lovire cu obiect contondent, 
necesită 5—6 zile îngrijiri me
dicale).

In aceeași zi, un alt redac
tor al nostru discuta la Con
stanța cu Iancu, care se jura: 
„nimic nu este ades arat*.

Dar, probabil, vizita lui Sa
su și a încă unui constânțean 
la cabana unde locuiau cele 
două femei, cărora aveau să 
le propună o sumă de bani 
dacâ-și vor ține gura, ii scă
pase din vedere— cum 
gur nici nu avusese de 
să știe că, la redacție, 
ce ascultasem stupefiat! 
tarile, care vă sint acum in 
parte cunoscute, ii cerusem 
celei care ne vizitase (la in
dicația conducerii ziarului 
„Informația BucureșUiului",

desi- 
unda 
după 
rela-

fotbalul?
unde se adresase inițial) să-i 
indice pe cei doi pe o fotogra
fie a echipei Farul și că, adt 
ei rit și Sasu. fuseseră ime
diat recu născu ți—

Q na știe nici că va fi ac
ționat in justiție ți că nu va 
mai avea, probabil, pe cine 
da vina, ori cai să-i ceară is
pășirea greșelilor proprii, ca 
el să poată -da gol pentru 
Farul*.

Desigur, Iancu crede că nu- 
meroaseie sale dezertări de 
la disciplină sint necunoscute 
eri uitate. Nu le mai reamin
tim deoarece dorim să ne con
formăm celor care nu vor să 
vadă dezgropindu-se morți* 
tmai ales ei nd ei sint in legă
tură cu vedeta preferată) To
tuși, ele există ți-i zugrăvesc 
pe Iancu capabil de a comite 
acte de asemenea gravitate.

ii adresăm deci din nou în
trebarea : lancule, iți place 
fotbalul?

Nu știm ce ne va răspunde 
el dar, aproape sigur, va zice 
că-i place. Mai adresăm o în
trebare simplă ți clubului Fa
rul : vă place să-l aveți pe 
Iancu in echipă ?

Desigur, ni se va răspunde 
tot afirmativ (ori, cine țtie—? 
poate răspunsul va fi condi
ționat, de data aceasta).

Am mai îndrăzni o între
bare și pe adresa forurilor 
sportive municipal ți jude
țean Constanța in același sens 
ți, pentru a nu complica, o 
întrebare identică și Federa
ției române de fotbal (aci 
răspunsul fiind absolut facul
tativ) : ce părere aveți despre 
cele relatate și despre munca 
educativă a fotbaliștilor frun
tași ?

Deocamdată atit

L MITROFAN

PS. (adresat doar lui Iancu). 
Te-am întrebat dacă-ți place 
fotbalul, fiindcă s-ar putea ca 
acesta să nu te mai placă.

BOKOMI i A(i declarai ci Viola Mașteri a primft 
patruzeci de mii de dolari. 6ît a încasat Keams ?

GIBSON t 11 499 fi de Za aceeași coasociati a I.B.G. 
care se tngrijea să o plătească și pe d-na Garbo, 
I t-a oferit această sumă pentru vastele sale relații 
ti lumea boicului fi cu asociații săi din orice stat 
al Americii sau din străinătate, ceea ce avea o enormă 
importanță fn privința organizării inttlnirilor. Prin
ts altele, influența lui Keams ne folosea mult tn 
relați-.le -.oasire cu „Boxing Manager Guild*1 (Asocia
ția managerilor) al cărei președinte era.

BONOMI! Ce știți despre Morris Schmertzler, alias 
Max Courtney ?

GIBSON f Știu cd un grup al I.B.G. i-a plătit V6 de 
mii de dolari. Suma acoperea perioada februarie '57 
— martie ’60, și 1 s-a achitat in tranșe de cite două 
mii de dolari pe lună.

BONOMI i Ce funcții îndeplinea acest Morris 
Schmertzler ?

GIBSON i Nu prea ftiu.
BONOMI i Atunci vă spun eu. Morris făcea parte 

din marele cerc al amatorilor de jocuri de noroc din 
Statele Unite. Norris il cunoștea pe Schmertzler?

GIBSON i Da, era prietenul său.
BONOMI: Este adevărat că International Boxing 

Club avansa sume mari pugiliștilor, și că datorită 
acestui fapt I.B.G. putea face cu ei tot ceea ce voia?

GIBSON: Da. Citeodată organizația noastră avansa 
sume mari boxerilor renumiți înainte de a le impune 
să-și lege soarta de I.B.C. pentru intilnirile viitoare. 
S-a ajuns pină acolo incit s-a avansat o sumă de 
350 de mii de dolari, care a fost împărțită intre

Desen de N. CLAUDIU

diverși campioni. îmi amintesc cd, o dată, am avan
sat SO de mii lui Ray Sugar Robinson. Dar nu numai 
boxerii erau subvenționați de I.B.G. j chiar și Frankie 
Palermo a încasat intr-o singură zi, la 14 mai 1959, 
o dată 4 mii, apoi încă 5 mii de dolari.

BONOMI: Pentru ce i s-au dat acești bani lui 
Palermo ?

GIBSON t Cei 5 mii de dolari au fost o investiție 
pe care I.B.G.-ul a vrut s-o facă sperînd să recupereze 
apoi suma din afacerile realizate cu prilejul întîl- 
nirilor ce urma să le susțină unul din boxerii lui 
Palermo.

BONOMI t Și cine era acest boxer ?
GIBSON: Sonny Liston.
BONOMI i Și pentru ce l-ați dat lui Palermo cei

lalți 4 mii de dolari ?
GIBSON i 1 s-au dat cu titlul de „rambursare a 

c.'.eltuielilor" pe care le făcuse in calitatea sa de 
manager al lu» Johnny Saxton, campion mondial la 
categoria semimijlocie.

BONOMI i Știți că Saxton ca și Johnny Bratton, 
se află acum in ospiciu 7

GIBSON i Da, din păcate. Știu.
BONOMI! E adevărat că Frankie Palermo diri

jează treburile lui Carbo cind acesta este în închi
soare ?

GIBSON: N-aș putea spune cu siguranță. Gîțiva 
amici mi-au spus, însă, că așa ar fi.

Martorul Herman Wallman, poreclit „Hymie Vizo
nul* intre anii 1950—1960 era considerat unul dintre 
cei mai importanți manageri din Statele Unite. A 
cumpărat de la I.B.C. contractul lui Johnny Bratton 
plătind pentru el 12 mii de dolari. I se aducea acu
zația că este complice al lui Carbo, manevrindu-i 
intr-un mod nu tocmai curat pe boxerii Orlando 
Zulueta, Joe Baksi, Cesar Brion, Randy Sandy, Alex 
Miteff și, bineînțeles, pe Johnny Bratton. Avocații 
apărării: Michael Kern și Keneth Kaplan.

KEFAUVER: Il cunoașteți pe Frankie Carbo ?
WALLMAN : De treizeci și opt de ani.
KEFAUVER : Aveți legături cu el ?
WALLMAN: Mi-a dat o mină de ajutor. Am ob- 

ținut prin el dreptul ca boxerii mei să-și susțină 
intilnirile la Madison Square Garden. Aceasta, dato
rită influenței pe care o avea asupra lui Billy Brown, 
un funcționar al I.B.C.-ului. Adeseori, Carbo imi 
spunea : „Cu Madison-ul se tratează ușor; Billy mi-e 
prieten bun“. Dacă n-aș fi avut sprijinul lui Frankie, 
posibilitatea de a programa partidele băieților mei 
la Garden s-ar fi redus la zero.

KEFAUVER: După părerea dv., care erau rapor
turile dintre Carbo și Norris ?

WALLMAN; Pentru mine erau ca niște asociați. 
KEFAUVER: Din informațiile de care dispunem 

rezultă că dv. ați obținut contractul pentru boxerul 
Johnny Bratton in schimbul a 12 mii de dolari. Este 
adevărat?

WALLMAN: Da. Era prin 1950. Ne aflam la Chi
cago, eu, Carbo, Norris și organizatorul Manny Abra
hams. Norris mi-a avansat suma din fondurile 
l.B.C.-ului pentru a cumpăra contractul de la Izzy 
Klein. I.B.C. și-a recuperat, apoi, suma din bursa 
lui Bratton. Cu acest boxer, însă, afacerile n-au mers 
prea bine: am pierdut 24 de mii de dolari fiindcă 
intr-o zi a trebuit să fie internat intr-un spital de 
boli mintale, întrerupindu-și astfel cariera.

în românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

(Din „Sport e Mafia* — (C) 1968 — Casa editrice 
Valentino Bompiani — Milano)



ÎN CUPELE EUROPENE DE BASCHET

Real Madrid învinsă la Zadar
La Zadar, meciul dintre Za

dar și Real Madrid, din sfer
turile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet 
masculin s-a încheiat cu victo
ria baschetbaliștilor Iugoslavi la

„INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS DE MASĂ

Aka-
13,11)

„Cu- 
mas-

ALE R. D. GERMANE
BERLIN 7 (Agerpres). — în 

„ finala probei masculine pe e- 
chipe din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis de masă 

;j, ale R. D. Germane selecționata 
Suediei a întrecut cu 5—2 e- 
chipa U.R.S.S. Rezultatele în
registrate : Persson-Vartanian 
17—21, 18—21 ; K. Johansson— 
Egilitis 21—16, 21—18; Alser— 
Sarkoian 21—13, 21—19 : K.
Johansson — Vartanian 21—19, 
21—12 ; Persson — Sarkoian 19— 
21, 21—14, 18-21 ; Alser—Egi
litis 18-21, 21—16, 21—16 ; K. 
Johansson—Sarkoian 21—14,
21—8.

Echlpa Panathinaikos A- 
a învins pe teren pro- 

cu 111—70 (49—34) pe Ben- 
Lisabona (în tur 110—74).

scorul de 70—60 (39—31). Retu
rul va avea loc la 13 februarie, 
la Madrid. în aceeași competi
ție, T.S.K.A. Moscova a întrecut 
cu 85—57 (37—26) echipa 
demik-Sofia. Returul (la 
la Sofia.

în optimile de finală ale 
pei cupelor* la baschet
culln: la Lyon, formația S. A. 
Lyon a dispus cu 75—63 (43—33) 
de echipa Spartak Sofia. învin
gători în primul joc cu 88—53, 
baschetballștii bulgari s-au ca
lificat pentru sferturile de fi
nală, 
tena 
priu 
flca
în meciul retur de la Bruxelles, 
Legia Varșovia a pierdut cu 
70—86 (37—46) în fața formați
ei locale Royal IV (Polonezii 
cîștigaseră cu 28 de puncte 
diferență primul joc).

Echipa masculină Olimpia 
Ljubljana a învins cu 94—46 
(45—25) echipa Bayern MOn- 
chen. (în primul joc 101—81).

O Trei medalii de aur și două recorduri
mondiale nu slnt de ajuns • Wilma Rudolph

concediată dintr-o slujbă modesta • Victimă

a segregației rasiale

Rudolph stă 
aur în istoria

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
Din Leipzig, PETRE ARCAN ne comunici

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ÎNVINSĂ

LEIPZIG (prin telefon). — 
Cea de a doua etapă a turneu
lui internațional de handbal fe
minin, dotat cu „Cupa orașului 
Leipzig” a fost dominată de 
partida dintre echipele Univer
sitatea Timișoara și S. K. Leip
zig, campioanele României și, 
respectiv, R. D. Germane.

încurajate frenetic de spec
tatori, handbalistele de la S.K. 
Leipzig au obținut. în cele din 
urmă, o victorie dificilă, în re
alizarea căreia un aport consi
derabil l-a avut și arbitrul ma- 
ghear Vtlmos Szali. Acesta a 
acordat, printre altele, un gol 
echipei gazdă cînd mingea in
trase prin plasa laterală, în ciu
da protestelor chiar ale antre
norului din Leipzig șl ale pu-

RADU VOIA transmite de la C. E. de patinaj artistic,

DE HANDBAL O Sub semnul săriturilor triple • Trixi Schuba — campioana figurilor obligatorii I • Va

blicului spectator. Scorul final: 
16—14 (8—5) pentru S. K. Leip
zig a fost stabilit la capătul 
unul meci frumos. Punctele au 
fost înscrise de : Braun (4), Hel- 
ding (3), Winkler (3), Coen (2), 
Zimmermann (2), Tennert și 
Richter pentru învingătoare. Ne
ghină (4), Secheli (3), Hrivniak 
(3), Nemetz (2), Metzenrath, Ri- 
go pentru Universitatea Timi
șoara.

în celelalte meciuri ale aces
tei etape, S. K. Empor Restock 
a învins mai greu decît era de 
așteptat pe Akademik Sofia cu
13— 8 (7—4), iar Ferencvaros
Budapesta a întrecut, după un 
excelent joc, prestat în prima 
repriză, pe A.Z.S. Varșovia cu
14— 8 (9—2).

risca Gaby Seyfert ?

Numele Wilmei 
scris cu Utere de atletismului feminin. Ca șl Fanny 
Blankers Koen sau Iolanda Balaș, 
atleta de culoare Wilma Rudolph 
este una dintre acele sportive 
care au uluit pur și simplu lu- 

I mea sportivă mondială cu perfor- 
; manțele ei-I In 1960, la J. O. de la Roma, a- 
' tleta americană a cucerit trei me

dalii de aur, a devenit apoi re
cordmană mondială pe 100 și 200 m 
cu 11,2 și, respectiv, 22,9, performante deosebit de valoroase, de 
care nu s-au putut apropia, ciți- 
va ani, nici cele mai reputate 
sprintere ale lumii.

După ce Wilma Rudolph a urcat 
de trei ori pe treapta cea mal 
înaltă a podiumului olimpic, con
fratele Manfred Seifert de la 
„Deutsches Sport Echo” scria ur
mătoarele despre această excep
țională atletă : „ea întruchipează 
apogeul frumuseții șl grației femi
nine, avînd o constituție fizică 
mal mult decit perfectă ; Wilma

nu aleargă, cl — ca o gazelă — 
plutește pur și simplu pe pistă”.Aceasta a fost atleta Wilma Ru
dolph. Folosim în mod intenționat 
perfectul compus, pentru că Wil
ma Rudolph a abandonat de mult 
pista de atletism in Împrejurări 
nu tocmai fericite șl la o virstă timpurie, chiar pentru o atletă 
(abia In acest an ea împlinește 29 
de ani)

Dar, să răsfoim citeva file din 
viața agitată șl plină de deziluzii 
a acestei eminente sportive. Vom 
vedea împrejurările nefericite în 
care ea a fost obligată să abando
neze sportul, după ce ani ' 
a adus glorie Americll.Din fragedă copilărie, 
(membră a unei familii 
persoane), a dovedit aptitudini de
osebite pentru alergări pe distanțe 
scurte. Totuși, ea 
perită decît la 17 
presar In căutare 
ma arăta superb : 
la 64 de kilograme 1 Cind impre
sarul a pus-o să alerge 100 m, a

în șir
Wilma 
de 18

n-a fost desco- 
anl, de un lm- 
de talente. Wil-
1,80 m înălțime

rămas pur șl simplu stupefiat : 
acele cronometrului se opriseră 
Înainte de 13 secunde, iar lungimea fuleului ei depășea 2 m !

De atunci, Wilma Rudolph nu 
s-a mal întors în familia de negri din care plecase, iar fetița de 
3 ani pe care o avea din prima 
căsătorie, a rămas în grija părin
ților el. La indicația managerului, 
amănuntele acestea intime, tre
buiau să rămlnă, multă vreme, strict secrete... Ascensiunea pș 
cele mal înalte culmi ale măiestriei sportive a fost rapidă. După 
trei ani, Wilma aducea echipei 
S.U.A. trei medalii olimpice, de 
aur, iar în 1961 dobora recordu
rile mondiale pe 100 șl 200 m care 
rezistaseră 6 și, respectiv, 5 ani !

La reîntoarcerea în țară, tripla 
campioană olimpică și dubla re
cordmana mondială este primită 
de președintele S.U.A. John F. 
Kennedy. Are loc o lungă convor
bire, în cursul căreia Wilma Ru
dolph își oferă serviciile pentru a 
deveni instructor sportiv într-o 
școală de copil negri. Președintele 
îl îndeplinește dorința și Wilma 
devine instructor sportiv într-un 
cămin de fete Un an mal tîrziu, 
ea este vizitată de un reporter al 
unei societăți de televiziune care 
a Intrebat-o dacă tn cămin se află 
vreun talent atletic. Răspunsul 
Wilmei, plin de sinceritate („co
piii aceștia n-au timp pentru per
formanțe, ei au alte griji, trebuie 
să-șl asigure existența") este in-

GARMISCH PARTENKIR- 
CHEN, 7 (prin telefon). — La 
concurență cu Cupa Alpllor la 
dans pe parchet, ce s-a desfă
șurat într-o sală de cină („com
petiție cvasl-sportivă", cum o 
numește presa locală), dansa
torii pe patine au încheiat și el 
restul figurilor obligatorii și li
berele — vineri noapte — în cea 
de a treia probă a campionate
lor europene. Aici, măiestria 
s-a măsurat tn pași de tango, 
vals, dar frumusețea mișcării în 
lunecarea pe gheață este Q pa
văză bună împotriva oricăror 
ironii. Pe plan strict sportiv, 
este de reținut că patinatorii 
englezi DIANE TOWLER — 
BERNARD FORD (260,1 p) au 
cucerit cu destulă ușurință și cu 
aceeași îneîntătoare eleganțâ cel 
de al patrulea titlu european 
(după Bratislava, Ljubljana și 
Văsteras), pe care-1 adaugă la 
trei titluri mondiale și cel olim
pic, de la Grenoble ! Concu- 
renți mai apropiați le-au fost 
compatrioții lor Janet Sawbrid
ge — John Lane (249,9 p) și so
vieticii Ludmila Pakhomova — 
Alexandr Gorșkov (248,6 p). Au 
urmat în clasament: Angelica 
Buck — Erich Buck (R.F.G.) 
(241,2 p), Annerose Baier — E- 
berhard Riiger (R.D.G.) (237,4 p), 
Susan Getty — Roy Bradshaw 
(Anglia) (233,2 p).

Bernard Ford și Diane Towler

Cit de mult a crescut nivelul 
patinajului masculin am putut 
vedea joi seara, la proba libe
relor. Cînd concurentul clasat In 
final pe locul 13, Klaus Grim- 
melt, un școlar din Diisseldorf, 
executa chiar pe dunga de ghea
tă din partea tribunei presei un 
excelent triplu-Salchow, puțini 
dintre ziariștii cu căști la u- 
rechl și microfoane în față și-au

Prin telefon.

Steaua
de la VICTOR BĂNCIULESCU

nu a mai
strălucit la Neapole

Wilma Rudolph asaltată pentru 
a da autografe (Roma, 1960)

W " -i

Fără îndoială, eroina J.O. din 1960 de la Roma a fost atleta de culoare Wilma Rudolph. Iat-o 
cîștigînd detașat proba de 200 m care i-a adus a doua medalie olimpică de aur. Peste citeva 
zile va cuceri și al treilea titlu, in ștafeta de 4x100 m I

terpretat drept un atac la adresa 
rasiștilor IUrmarea ? Wilma Rudolph este 
concediată, rămînînd pur și sim
plu pe drumuri...

Viața ei devine un calvar. Se 
stabilește la Detroit, unde obține un angajament temporar de edu
catoare. I se oferă doar dțiva do
lari pe săptămlnă. Un alt repor
ter de televiziune, dornic să vadă 
ce face o sportiva care adusese 
țării atitea succese de răsunet, a 
rămas uimit cînd a văzut tn ce 
condiții grele trăiește : ocupa 
doar a cămăruță, intr-un cartier 
mărginaș al Detroitulul, unde lo
cuia împreună cu noul el soț șl 
cu cei trei copil. Realitatea era 
neînchipuit de crudă. După aceas
tă vizită, cind reporterul a lnvl- 
tat-o la o cafea, campioana olimpi
că nu a fost primită in local I 
„Negrii nu au acces aid !“ 1 s-a 
spus la intrare.

„Spuneți șl «v., mal pot concura 
In aceste condiții ? — a Întrebat, 
pe bună dreptate, Wilma Rudolph. Nu am motive să fiu jignită de 
segregația rasială, care se practică 
tn această țară 7“

Tragedia acestei mari campioane 
nu s-a sflrșit încă. In 1967, celebra 
atletă își caută din nou o slujbă. 
De data aceasta, la Los Angeles, 
în cartierul negrilor din Elend, 
unde Wilma cade victima unul 
stupid accident de circulație. In
firmitatea o împiedică să mal 
desfășoare atît activitatea spor
tivă tft și Pe cea profesională. Și, 
In ciuda condiției precare tn oare 
se află, nimeni nu o ajută.

Peste succesele el. peste medali
ile de aur, s-a așternut o uitare 
nedreaptă. Umbrele unui amurg 
grăbit o învăluie pe grațioasa, pe 
sprintena „gazelă neagră".

Ion OCHSENFELD

NEAPOLE. — în atmosfera ex
plozivă a splendidului Palat al 
sporturilor din Neapole, baschet- 
baliștil români au Întilnit nu nu
mai un formidabil cor de 10 000 
de voci fără dirijor, condus doar 
de voința de a învinge, cl și o 
pancartă demnă de mucallțll na- 
politanl : „Astă seară, steaua nu 
va străluci”. Miticii partenopezi 
au avut dreptate.

Intr-o avancronică a ziarului 
nostru se punea Întrebarea dacă 
Steaua va reuși să bată cuplul 
Williams — Franklin. El bine, de 
data aceasta napolitanilor 
fost favorabil verdictul : cei 
jucători de abanos importați 
sacrificii din America, au Învins 
ei singuri cvintetul bucureștean. 
Sau, ca să fim mal preciși și să 
respectăm datele statistice, adău
gind coșurile realizate de Bufa- 
linl, Fides a și obținut victoria. 
Nu l-a mai rămas Iul Maggetti 
decit să întregească suma pentru 
ca napolitanil să se și califice în 
turui următor al „Cupei cupelor".

Steaua a abordat partida destul de timid, cedînd progresiv pa
sul, In așa fel Incit Fides a șl 
refăcut handicapul de la Bucu
rești la capătul primelor 15 mi
nute de joc (41—23) pentru ca, 
ptnă la pauză, diferența să creas
că la 23 puncte (48—25). Repriza 
secundă ii găsește pe napolitanl 
obosiți, dar nu lipsiți de voința 
de a învinge, tn această parte a 
jocului ei au marcat mal puțin, 
iar steliștll (într-o primă șl ulti
mă revenire puternică) mult mal 
mult. Rezultatul reprizei : 44—40. 
Dar exhibițiile celor doi jucători 
negri, acrobațl și jongleri plini 
de exuberanță, au fost irezisti
bile. Șl apoi a mai fost minutul 
11 al reprizei secunde, cînd echi
pa bucureșteană a ratat un 
portant moment psihologic. 
69—51 atunci, deci, cînd se 
făcuse egalitatea celor 18 puncte diferență, Savu a avut de exe
cutat două lovituri libere și con
trar iscusinței lui obișnuite le-a 
greșit pe amîndouă. Faptul tre
buie consemnat fără intenția ds 
a-1 reproșa ceva inimosului Ju
cător bucureștean care, de altfel; 
după citeva clipe a ieșit de

le-a 
doi 
cu

teren pentru cinci greșeli per
sonale. Din acest moment sco
rul a început să la proporții șl 
Fldes cîștlgă, la * 
uralele mulțimii,
27 puncte.

Steaua a jucatca la București, ..... _ .
un adversar superior In realizări 
față de evoluția anterioară. An
trenorul echipei Italiene, Tonino 
Zorzi, ne spunea că de un an de 
cind este la Neapole, Williams nu 
a jucat așa de bine. Singurul ju
cător român care a cules apre
cieri unanime a fost Nosievici, 
omniprezent, Înțelept, cu simț 
tactic, exploatind orice greșeală a 
adversarilor în apărare, atacînd cu aplomb șl fructiflcînd sub 
coș mai ales de la semidistanță. 
Savu șl Dimancea au fost utili echipei, punind mult suflet în ac
țiuni. îecheli, în ciuda, număru
lui mare de coșuri, a fost absent 
din apărare, iar Tarău s-a ară
tat inegal, avînd la începutul re
prizei secunde o revenire ce pu
tea fi decisivă (a înscris de 3 ori 
la rînd), dar în care n-a perse
verat. Puținele minute cit au 
stat in teren nu ne îngăduie să 
facem o apreciere concludentă 
lui Barau, Gheorghe șl Czmor. 
S-ar putea ca tocmai In aceasta 
să stea slăbiciunea echipei lui 
Herold, aceea de a nu putea a- 
linia cu șanse decît un cvintet 
de bază care, prin' uzură, pierde din eficacitate.

îndemnul și sub 
cu un avans de
evident mal slab 
dar a și întilnit

putut reține exclamațiile. Cu 
vreo patru ani în urmă, cînd 
Danzer și Schwarz începeau fai
moasa lor serie de dueluri pen
tru întiietate mondială, se spu
nea — în șoapte de culise — că 
fiecare pregătește, în secret, o 
săritură cu triplă rotație. Azi 
le execută aproape toți, iar On- 
drej Nepela și Patrick Pera cite 
două în programul lor de li
bere. S-au făcut, evident, mulți 
pași înainte.

Strălucitori în această ultimă 
încercare de forțe a patinatori
lor, au fost campionul, simpati
cul „Onda” Nepela, ca și întrea
ga echipă a francezilor, condu
să de exuberantul Pera, apoi 
Cetveruhin — impunător și ele
gant, Volkov și englezul cu 
nume exotic Haig Oundjian.

Cu atît mai meritoriu este 
pentru cel mai tînăr participant 
al campionatului, Gheorghe Fa- 
zek'aș, reprezentantul țării noa
stre, de a fi evoluat fără timi
ditate, cu adevărată dezinvol
tură într-un asemenea puternic 
ansamblu de rivali. Pentru ți
nuta se impecabilă, alunecarea 
bună și Interpretarea matură a 
programului său — chiar dacă 
acesta nu conține pentru mo
ment elemente de dificultate 
deosebită — micuțul patinator 
român a primit aplauze și apre
cierea specialiștilor.

Vineri dimineață, cele două
zeci șl trei de zîne ale gheții au 
croșetat cu aplicație sporită ul
timele serpentine, paragrafe și 
bucle. Rezultatul deja scontat: 
campioana figurilor obligatorii 
este Beatrix Schuba, care sta" 
bilește și recordul absolut al 
notelor în această probă 5,2!

De 5 ori 5 a primit sîrguin- 
cioasa Trixi la a 5-a figură, pa
ragraful dublutrei înapoi. Iar 
Seyfert și Mașkova cedau me
reu terenul. Acum, problema 
este dacă liberele, recunoscut 
mai bune, ale celor două princi
pale favorite vor mai fi sufi
ciente pentru a completa han
dicapul. Gaby Seyfert, cea mai 
aproape, anunță — în suita fi
gurilor 
mult 
ger. îl 
azi) în
Am întrebat-o chiar pe pati- 
natoarea din Karl Marx-Stadt, 
primind un răspuns cam com
plicat : „Voi pune in joc totul 
pentru a-mi recîștiga titlul pier
dut anul trecut la Văsteras. Dar 
nu știu dacă merită să risc și 
cu o triplă săritură, 
reuși să fac 40 de 
mult ca
Sper...".

Vom ști cum s-a 
treita luptă pentru 
în patinajul feminin 
la capătul zilei, cînd peste în
trecerile viu disputate ale edi
ției ’69 a campionatelor euro
pene la artistic va fi trasă cor-

sale libere — atît de 
așteptatul triplu-Rittber- 
vom vedea simbătă (n. r. 
epilogul campionatelor ?

Cred că voi
u 3v u,c puncte mai . 
Schuba la libere

tranșat în- 
suprematie 
continental

I

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Ne aflăm încă în zodia 

albă a zăpezilor. Ne-a re
amintit-o un viscol ne

îndurător ce ne-a smuls din 
mrejele dulcii visări în care 
ne cuprinseseră cele citeva zile 
cu soare primăvăratec, ne-o de
monstrează mulțimea de compe
tiții programate, în acest sfîr
șit de săptămînă și în zilele 
imediat următoare pe pîrtiile 
de schi, concursurile de patinaj 
și cele de săniuțe.

C apul de afiș continuă să 
fie deținut de întrecerile 
care sint contabilizate în 

clasamentele Cupei Mondiale la 
schi și. ai căror actuali lideri 
se numesc Karl 
bine o știți) și 
(probabil, numai pină azi).

Schranz, care
goric acest sezon, nu va fi pre
zent, la acest sfîrșit de săptd- 
mînă, la Cortina d'Amepezzo 
unde programul cuprinde o co- 
borîre contînd pentru Cupa 
Mondială ci probabil, la Aare 
(în Suedia), unde ieri a început 
un mare concurs internațional 
ale cărui probe de slalom spe
cial și uriaș sint de asemenea 
incluse în Cupa Mondială. Cele 
138 de puncte acumulate în pri
ma jumătate a sezonului care 

; cuprinde, de altfel, și marile 
probe clasice (încheiate cu Kan- 
daharul de la St. Anton) îl pun 
pe Schranz la adăpost de sur
prize la capitolul coborîre. El 
și-a propus, după cum afirmă 
un ziarist austriac, să bată re
cordul lui Killy din 1967 și să 
cîștige Cupa Mondială cu ma
ximul de 225 puncte. Pentru 
aceasta el își concentrează a- 
cum atenția 
slalom și mai 
cial în care 
loc în acest

In sectorul feminin al Cu
pei Mondiale, Annie Famose

Schranz (cum 
Armie Famose

domină cate-

către probele de 
ales, spre cel spe- 
n-a strălucit de 

sezon.

fiind scoasă din cursa pentru 
trofeu de accidentul de la St. 
Anton, lupta se va da intre 
Gertrud Gabl (93 puncte), Wil- 
trud Drexel (76 p) ți Isabelle 
Mir (71 p). Cum la coborîre 
schioarele nu mai au decît o 
probă (la Squaw Valley — 1 
martie), Isabelle Mir ar putea 
trece în frunte la această spe
cialitate, cîștigînd la 1 martie 
dar cu o singură condiție : Gabl 
să nu ocupe locul II în acea în
trecere.

Deci pini la 1 martie, schi
oarele angrenate în Cupa Mon
dială vor trebui să treacă exa
mene (la fel de dificile) în ma
terie de slalom uriaș și special. 
Ceea ce și vor face, azi și mîi- 
ne, la Vipiteno (Italia).

Dintre celelalte competiții 
de schi, programate în a- 
eest sfîrșit de săptămînă, 

amintim pe cea de la Oberho'f 
(R. D. Germană) care cuprinde 
probe nordice (15 și 30 km mas
culin, 5 și 10 km feminin, com
binată nordică șl sărituri), a- 
poi Cupa Pamporovo (în Bul
garia), Memorialul Adams (La 
Mont Orford — Canada), Cupa 
Loveland (în Colorado — S.U.A.) 

De luni, stațiunea italiană 
Val Gardena — gazda campio
natelor mondiale din 1970 — va 
fi teatrul unor mari întreceri 
internaționale la 
ra se vor alinia și 
ai țării noastre.

Ca să încheiem
de sezon, vom mai aminti că 
la Leningrad se desfășoară, azi 
șl mîine, un concurs internațio
nal de patinaj-viteză al „spe
ranțelor olimpice" care reunește 
tinerele talente cu perspective 
de a evolua la Sapporo, în 1972. 
Printre concurenți — de reți
nut — se află și reprezentanți 
ai țării noastre.

startul căro- 
reprezentanți

cu sporturile

Atleții de pe continentul 
nostru intră, începînd de 
marți într-un „serial" de 

internaționale de 
reprezintă tot atitea 
testare a potențtalu- 
vederea Jocurilor eu- 
atletism pe care Bel

pare masivi a atleților sovie
tici dar ți eu prezenta unor at- 
leți fruntași oi Europei.

concursuri 
sală care 
etape de 
lui lor în 
ropene de
gradul le va găzdui în primele 
zile ale lunii viitoare.

Marți și miercuri, așadar, un 
prim concurs la Riga urmat de 
cele de la Tallin (18—19.11), Le
ningrad (22—23.11) și Moscova 
(26—27.11.), toate cu

Un alt „serial" de compe
tiții începe azi, pe Coas
ta de Azur. Este vorba 

despre tradiționalele curse ci
cliste care acoperă toată luna 
februarie și începutul lui mar
tie, un preludiu la marele se
zon al sportului cu pedale.

Debutul U face Marele Pre
miu St. Raphael care se des
fășoară pe un traseu de 150 km

reunlnd la start în principal pe 
rutierii francezi.

Dincolo de Pirinei, însă, mai 
exact în sudul Spaniei, cicliști 
din trei țări (Belgia, Italia șt 
gazdele) se întrec în primul tur 
al anului: Turul Andaluziei (7 
etape fi un traseu de cca 1100 
km). Startul se va da luni la 
Malaga unde va avea loc fi so
sirea, duminica viitoare.

Iată că, totuși, tn sudul Eu
ropei, iarna face concesii spor
tivilor fi, tn primul rînd, ci
cliștilor rutieri pe care îi aș
teaptă un sezon bogat în în
treceri.

im- 
La 
re-

Campionul european Ondrej Nepela; primind medalia de aur, pe 
podiumul învingătorilor. In stingă, cel clasat pe locul II, francezul Patrick Pera.

Nepela, in virstă de 18 ani; clștigase pină acum de trei ori meda
lia de bronz la. „europene" șl o dată s-a clasat pe locul VI la „mon
diale". Acum, el a repurtat un binemeritat și aplaudat succes.
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schioara franceză Isabelle MirClasată pe locul II in coborirea de la St. Anton 
păstrează șanse pentru ultima coborîre din Cupa Mondială, cea de la Squaw Valley

• La Philadelphia, în tu
rul doi al probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului 
de tenis „open" s-au înregis
trat rezultatele : Andres Gi- 
meno — John Newcombe
9— 7, 6—3; Tom Okker — 
Roger Taylor 4—6, 6—3, 
13—11 ; Roche — Riessen
10— 8. 6—2 ; Kodes — Smith 
6—2. 2—6. 6—2 ; Gonzales — 
Koch 6—3. 7—5 ; Laver — 
Bucholz 6—1. 7—5.

• în clasamentul golgeteri- 
lor campionatului englez de 
fotbal conduce Jimmy Grea
ves (Tottenham) cu 27 de go
luri, urmat de Geoff Hurst 
(West Ham) — 25, J. Royle 
(Everton) — 24, H. Curran 
(Wolverhampton) — 22 și F. 
Casper (Burnley) — 19 etc,

• în cursa ciclistă de șase 
zile, de Ia Milano, conduce 
cuplul belgian Eddy Merckx 
— Patrick Sercu (32 p). Ur
mează : Adorni (Italia) — 
Pfenningen (Elveția) — 23 p ; 
Post (Olanda) 
(Italia) — 
(R.F.G.) — 
—■ 7 p etc.

© Meciuri 
amicale de 
Hajduk 
tria) 6—0 (2—0) ; la Accra 
(Ghana) „Phearts Oak" (cel 
mai vechi club de fotbal din 
Ghana) — F. C. Santos 2—2
.................................... -.. . L. 1.

Dancelli
17 p ; Altig 

Zandegu (Italia)

Internationale 
fotbal: la’ Split, 

Sturm Graz (Aus-

ii—1); la Tunis, Selecționata 
de tineret a Tunisiei — 
Ț.S.K.A. Sofia 0—2 (0—2). 
Au marcat: Jekov și Nikiti- 
nov.

• Stațiunea de sporturi de 
Iarnă Lake Placid a găzduit 
campionatele de bob ale 
S.U.A. pentru echipajele de 
două persoane. Victoria a re
venit echipajului alcătuit din 
Paul Lamey și Bob Huscher.

• Meciul profesionist de 
box dintre „greii" Brian Lon
don (Anglia) și Henry Clark 
(S.U.A.), disputat la Londra, 
s-a încheiat cu o decizie de 
egalitate. Specialiștii au de
clarat preșei engleze că arbi
trul l-a favorizat pe Clark 
care, în mod normal, trebuia 
declarat învins la puncte.

• în orașul american Ber
kley (California) s-a disputat 
întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele 
masculine ale S.U.A. și Elve
ției. Gimnaștii elvețieni au 
obținut victoria cu 271,3— 
266,9 puncte.

• Federația franceză de te
nis duce tratative cu jucăto
rul australian John Newcombe 
pentru ca acesta să antre
neze echipa Franței în vede
rea marelui turneu care va 
avea loc în luna mai la New 
York. Pierre Darmon va pre
găti echipa de tineret care 
va participa la „Cupa Galea".

.... .......................... . ■■


