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PENTRU MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

IN iNTlMPINAREA ALEGERILOR

Șl CONSILIILE POPULARE

SPORTIVE
Șl CUM VA FI, înfățișat In cadrai unei discuții co dr. IOAN DRAGAN,

directorul C. M. S.
s- 
de 
o- 
a- 
că 
au

Poate că lupta tot mai 
cerbă pentru performanțe 
domeniul fantasticului i-a 
bligat pe sportivi să ceară 
jutorul medicinii, poate 
oamenii tn halate albe
intuit în lumea stadioanelor 
un cimp vast de învestigaro 
pentru cercetări care. să slu
jească omenirii, poate că 
toate acestea și încă altele 
au creat premisele apropierii 
dintre medicină și sport. In
dubitabil este însă faptul că, 
din necesități evidente, s-a 

/ născut medicina sportivă, cea 
care veghează ca generațiile 
tinere, viitorul apropiat al 
omenirii, să-și folosească la 
maximum resursele.

România s-a aflat printre 
primele țări ale lumii care 
a recunoscut contribuția a- 
cestei ramuri la dezvoltarea 
vastului ansamblu al sportu
lui. Estimindu-i just valențe
le, i-a creat cimp larg 
manifestare, posibilități 
a-și consolida poziția pe 
mamentele sportului și 
dicinii, de a aprofunda
cetarea științifică și a pune 
tn practică rezultatele ei.

Medicina sportivă româ
nească are acum un palmares 
bogat în fiecare succes ^ob
ținut de reprezentativele spor
tive ale României se află și 
contribuția acestui „aliat**, 
medicul sportiv devenind un

sfetnic tot mal prețios al an
trenorului. Anul acesta, un 
nou însemn vine să-l ilustreze 
și mai viu cartea de vizită: 
membrii înaltului for al Con
gresului european al medici
nii sportive și-au fixat ca 
Ioc de desfășurare a celui de 
al doilea rendez-vous — Româ
nia. Distingeți, desigur, în a- 
cest gest un semn al recu
noașterii internaționale a pre
stigiului medicinii sportive 
românești.

Intre Instituțiile specializate. 
Centrul de medicină sport:vă 
că rolul de pivot. Aflat tntr-unul 
din pavilioanele situate ia ex-.re- 
mitatea sudică a parcului sport.» 
.,23 August-, CJtS. este o persc- 
nMitate cunoscută de fiecare spor
tiv de performanță, de fiecare an
trenor. Dar cunoștințele P* le are C M.S. despre fiecare 
former in parte stat șutit profunde... la fișier exts-_ă 
un dosar constituit, o o< —Vă
reflectă potențiali;: actual șt ce: 
viitor al tuturor celrr ee asp- *4 
la cinstea de a firbrăca trsec.; 
reprezentativeicr noastre secseea- 
le. Străbătind etrerrtteie atabt -e
prin cod științific, lărfndu-se in
vestigat: de aparatele taCscrete. 
sportivii descifrează cu ajut.--., 
medicilor tainele rfitoruha, nete
zesc Împreună calea spre ameți
toarea altitudine a performante
lor de răsunet mondial.

Realizare de seamă a acestor 
ani. Centrul de medicină sportivă 
se află tn plină efervescență. Este 
tocmai ceea ce vrea să scoată în 
evidență interviul cu dr. Ioan 
Drăgan, directorul C.M.S.

— Prima noaitri 
te erte aceea Oe a 
drumul parcuri de 
din clipa semnării 
de naștere și ptnă în

— înființarea Centrului

de 
de 

fir- 
me- 
cer-
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RELANSARE...
uită vreme, cel mai adesea 
din cauza indiferenței ca
muflate de falsa scuză a 
capriciilor anotimpului alb, 
sportul schiului — cu tot 
farmecul lui inegalabil — 

înregistrat modeste stabilizări într-o

M

I 
I
I
I 
I

Cursele de garduri - clou ul întrecerilor zilei a II a
a campionatelor atleților seniori

<tuupa 16 Februarie" la volei

RAPID A CUCERIT 
TROFEUL

Timp de trei zile, sala Giu- 
lești a oferit publicului bucu- 
reștean — cu o săptămînă 
înaintea returului și după o 
absență destul de îndelungată 
a voleiului din agenda compe- 
tițională — prilejul urmăririi 
a 3 dintre echipele masculine 
de divizia A, din Capitală, și 
a unei formații iugoslave (Ze
lesniciar Belgrad) în cadrul 
tradiționalei competiții „Cupa 
16 Februarie**. Meciurile de 
ieri, Dinamo—Progresul 3—0 
(6, 9, 9) și Rapid—Zelesniciar 
3—0 (12, 8, 5) ou care s-a în
cheiat competiția nu mai pu
teau decît să schimbe ordinea 
echipelor clasate pe locurile 
2—4 ; câștigătoarea competiției 
se cunoștea de sîmbătă : Ra
pid.

Clasamentul final: 1. Ra
pid 6 p. (și păstrează astfel 
trofeul în vitrina proprie), 
2. Dinamo 5 p, 3. Progresul 
4 p, 4. Zelesniciar 3 p.

Competiția a scos în evi
dentă pregătirea bună a tine
rilor jucători rapidiști și dina- 
moviști care, în lipsa colegi
lor lor aflați la pregătire cu 
lotul național, au etalat fru
moase calități și garanții de 
progres în viitor. Să sperăm 
că îi vom vedea cît mai des 
(ne referim în special la dina- 
moviști) în jocurile de cam
pionat.

raptmta- 
•reface
C.M.S. 
actuirrf 

prezent.
_  de me

dicina sportivă a avut loc la 25 
decembrie 1962, actul fiind semnat 
de M.S.P.S. și U.C.r.S. Scopul 
pentru care a fost creat: asigura
rea asistenței șl îndrumării medl- 
co-soortive a cadrelor de perfor
manță. Practic, C.M.s. începe să 
funcționeze în luna mai 1963, a- 
vînd un personal alcătuit din 13 
medici, un profesor de educație 
fizică și 4 asistente medicale. In 
anii 1963—1964, ținind seamă do 
puțina experiență existentă și de

• 6,7 s (Perța și Hidioșanu), un rezultat de valoare 
internațională • Virginia Bonei (1,72 m) și Marghiolita Matei 
(1,69 m) la înălțime • \oite reguli de la 50 mg 

vor face o serioasă triere
Destul de rar s-a întimplat. fa *_K_srm_l fiarrru. ca o z; 

de întreceri să fi fost dacrinată de oesâsurarea și de rezul 
țațele probelor ce garduri, esa cum a fast ce* de jeri a caro 

pionatului de sală al seniorilor. A rerinut atenț-s. 
rînd cursa băieților pe 5d mg. 
spectaculoasă. in care victoria a

,T

Dumitrescu a fost cel mai periculos jucător rapidist in atac.
Iată-l în luptă cu blocajul echipei belgrădene 

Foto 1 M. RADULESCU

După 40 de ani •••

fa K

și
X»a> 
xst pe r—ta-

TUȘNAD, 9 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). — Aminat o zi din cauza căl
durii, concursul internațional de patinaj 
viteză, dotat cu „Cupa Dinamo Brașov**, 
a început duminică la prinț pe lacul 
Ciucaș din Tușnad, în condiții atmosfe
rice favorabile, insă, pe o gheață de 
slabă calitate. Sorții au decis ca în proba 
de 500 m cîștigătorul ediției de. anul tre
cut al competiției. Victor Soiirescu, să 
alerge în pereche cu recordmanul Unga
riei, Gydrgy Martoș, creditat in actualul 
sezon cu 41,5 sec în concursul^ de la Ma- 
donnâ di Campiglio (Italia), 
mai multă forță, Sotirescu 
adversarul cu 5 zecimi de 
asemenea, Crista Tracher și 
nadi s-au dovedit mai bune 
sarele lor. în schimb, oaspeții au cîștigat, 
datorită unei superiorități tehnice care 
i-a ajutat să economisească energie fizi
că. probele lungi ale programului.

REZULTATE TEHNICE. SENIOARE 500 m : 
1-2. Crista Tracher (Dinamo Brașov) 55,6, Ma
ria Tașnadi (Dinamo București) 55,6 3. Cornelia 
Ihas (Voros Meteor Budapesta) 56,9. 1 500 m : 
1. Cornelia Ihas 2 :53,4, 2. Maria Tașnadi 2:55,0 
3 Crista Tracher 2:56,3. Clasament general : 
£ Maria Tașnadi 113,933 p, 2. Crista Tracher 
114 366 p, 3. Cornelia Ihas 114,766 p. SENIORI : 
500’ m : 1 V. Sotirescu (Dinamo București) 48,3, 
2 G. Martoș (Voros Meteor Budapesta) 48,8, 3. 
B. Bașca (Agronomia Clpj) 49,7, 3 000 m : 1. G. 
Martoș 5 :10,8, 2. V. Sotirescu 5 : 28,5, 3 T. Kom ... 
latszegi (Agronomia Cluj) 5 :29,7. Clasament 
«eneral : 1. G. Martoș 90,600 p, 2. V. Sotirescu 
IM,050 P, 3, O. Ohoș (Dinamo Brașov) 104,893 p

Ir. lOANITKCU

Patinînd cu 
și-a învins 
secundă. De 
Maria Taș- 

decît adver-

Iubitorii sportului din 
Miercurea Ciuc au 
trăit sîmbătă seara 

un moment solemn, cu 
rezonanțe ample și tul
burătoare aduceri a- 
minte: s-au împlinit
40 de ani de cînd îfi a- 
ceastă localitate a luat 
ființă, în mod oficial, 
prima echipă de hochei 
pe gheață.

tnfruntînd vicisitudi
ni, luptind cu nepăsarea 
și cu lipsa acută a mij
loacelor materiale, cîți- 
va entuziaști deschiză
tori de pîrtie au vegheat 
ca flacăra pasiunii pen
tru crosă și puc să ră- 
mînă pînă astăzi ne
stinsă.

Miercurea Ciuc este, 
indiscutabil, leagănul a- 
cestui sport în România 
și chiar dacă printr-o 
ciudată transhumantă 
cei mai valoroși jucă
tori au devenit peste 
noapte (și sînt acum) 
bucureșteni, memoria 
reține amănuntul că 
frații Szdbo, Varga 
(„canadianul" nostru), 
Galamar, Biro, Gzako,

și mulți alții sînt copiii 
Ciucului, crescuți acolo, 
pe o gheață făurită nu
mai de gerurile iernii, 
deseori atît de capri
cioasă.

Dar deși marile stele 
au plecat rînd pe rînd, 
luptind pentru gloria 
altor ecusoane, la 
Miercurea Ciuc dragos
tea pentru hochei a ră
mas aceeași, statornică, 
persistentă, înflăcărată, 
reușind — în sfîrșit — 
să obțină promisiunea 
fermă a amenajării 
unui patinoar artificial, 
capabil să readucă Ciu- 
cui în eșalonul fruntaș 
al acestei discipline, 
care a încetat de mult 
să mai fie doar a iernii.

Sîmbătă seara, la 
Casa de cultură, au pri
mit calde cuvinte de re
cunoștință cîțiva dintre 
promotorii sportului pe 
patine din Miercurea 
Ciuc! Csaszar, Vakar, 
Dotzi și alții. Tineretul 
s-a angajat să preia de 
la veterani tradițiile de 
glorie și să le ducă cu 
cinste mai departe.

Ic -regis‘rat modeste stabilizau intr-o 
redusă zonă de activitate.

Sezonul ’69 anunța, însă, pîrtia nouă 
a schiului, evadarea din tipare accep
tate odinioară, poate din comoditate, 
poate din resemnare. Acum, în plină 
iarnă, relansarea schiului este dovedită. 
Pîrtiile de la Predeal, Bușteni, Sinaia și 
Poiana Brașov nu mai sînt singurele în 
geografia de azi a activității competi
tionale la schi. La redacție sosesc, în 
fiecare săptămînă, relatări despre nu
meroase concursuri — unele cu rezo
nanță pe planul performanțelor — or
ganizate la Vatra Dornei, la Cîmpulung 
Moldovenesc, Rîșnov, Fundata, Mogoșa, 
Sibiu ș.a. Tn fiecare din aceste centre 
— și în multe altele — factorii respon
sabili de cît mai larga desfășurare a 
activității în sporturile de iarnă au dat 
în acest sezon o adevărată probă a pa
siunii și priceperii. Așa și.au găsit în
țelegerea și sprijinul necesar inițiativele 
valoroase (amenajarea pîrtiilor din ba. 
zinul leduțului nu este singurul exemplu). 
Așa s-au găsit soluții pentru ca — prin 
excursii bine popularizate și pregătite 
cu grijă — mulți tineri din regiuni cu 
temperaturi prea blînde pentru a men
ține zăpada să poată, totuși, practica 
schiul. Și tot așa, competiții începute cu 
pretenții modeste și-au propus mult mai 
mult în acest sezon. Tn prima etapă, 
„Cupa U.A.S.R.' Ia schi o angrenat 
peste 3000 de studenți și studente. Tn 
întrecerea următoare — aflată în curs 
de desfășurare — se contează, de ase
menea, pe participarea a 3 000 de 
schiori, urmînd ca finala să fie dispu
tată de peste 500 de concurenți.

Deci, se poate 1 Schiul a cîștigat te
ren prețios pe planul popularității, s-a 

, impus de multe ori în această iarnă în 
[ „concurența* altor sporturi, a fost — și 

cu siguranță va mai fi — cap de afiș 
pe agenda competițională.

Pentru această relansare — felicitări 
tuturor celor care acum, poate mai mult 
ca tn alți ani, și-au dovedit devofiunea 
față de sportul schiului.

Este, însă, vorba doar de un start, 
de un început care se cere continuat 
cu perseverență, vizîndu-se obiective 
noi, mai curajoase, chiar dacă drumul 
spre împlinirea lor pare să fie mai ane
voios. Altfel nu se poate ; altfel relan
sarea consemnată de acest sezon va 

Irămîne un simplu moment festiv și ar fi 
păcat.
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•dere al înălțimii garduri
lor și al distanței 
ele — se i 
sigur că noul record al luî 
Perța “
bună 
r.all 
rile europene de la 
drid (desfășurate însă pe o 
pistă de lemn și nu pe 
zgură) cu 6.7 s s-a urcat pe 
podiumul de premiere 1

Nicolae Perța și Dan Hl- 
dioșanu au calități indis
cutabile pentru a marca 
progrese. îa continuare, pe 
această distanță specifică 
întrecerilor ce sală dar 
~a.l cu seamă pentru cla
sic cursă pe 110 m gar-

i
distanței dintre * 
poate aprecia de- I 
-ml rpcorri al llli •

și Hidioșanu ane o 
valoare internațio- 

Ar.ul trecut, la Jocu- 
Ma-

în lumina ultimului 
Silviu DUMITRESCU 

antrenor 
(OiMznuare ta pep. a l-a)

LA SINAIA AU SOSIT 11 BOBERI
ITALIENI SI AUSTRIECI
Miercuri, primul concurs: „Cupa Federației1'
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SINAIA. 9 (pms
După o areptare de ctteva zCe 
în localitate au sosit fa sfirsix 
primii dintre hoherii străizi 
care vor participa Ia întrece
rile ce vor fi organizate îndată 
ce starea timpului va pemr’e. 
Printre oaspeți se află sportivi 
binecunoscuti pe plan interna
țional, ca italienii Roberto Zar- 
dinl, Alfredo Toscani și Euge
nio De Zordo. Dar, iată echi
pajele sosite: Bob Klub Igls 
(Werner Dellekaxth-Ady Ba
umgartner), Bob Club Cortina 
d’Ampezzo (Eugenio De Zordo- 
Mirco De Villa și Alfonso Poc- 
chiesa — Gino Grasselli), Bob 
Club Vigilli del Fuoco Cortina 
d’Ampezzo (Roberto Zardini — 
Carlo Dimai și Alfredo Tos
cani — Giuseppe Constantini). 
In afara acestor boberi, a mai 
sosit un reprezentant al clubu
lui de bob din Val de Cadore 
— pilotul Franco Chiamulera — 
care va concura avîndu-1 drept 
frînar pe Dinu Pascu

Dintre oaspeți, doar echipa
jul austriac Dellekarth — Ba
umgartner și cel italian De 
Zprdo — De Villa au efectuat, 
duminică, o coborîre de antre
nament, alături de 
românești, pe pîrtia 
Aprecierile pozitive 
Iității pistei, rapidă
bleme de tehnică, au venit atit 
din partea celor care au cobo- 
rît-o în boburi, cît și din par
tea celorlalți oaspeți care i-au 
făcut recunoașterea „pe pi
cioare**.

în momentul de față, pîrtia 
este bună pentru antrenamente

echipajele 
din Sinaia, 
asupra ca- 
și cu pro-

«vea -x cacrtirsal intermț-a: 
dotat eu „Cupa Federației*.

MmAI BOTA — caresp

hi pag. a 2-a 

Spiiii ulabile 

■a unai peatra 

schi 

de M. B1RA
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A MICILOR SCHIORI FONDIȘTI
RÎȘNOV, 9 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). — Este du
minică, ne aflăm în piața o- 
rașului Rîșnov și de surprin
dere am rămas cu condeiul în 
mînă... Din fața liceului a por
nit în acest moment marea 
coloană a iubitorilor de schi, 
în frunte, alămurile străluci
toare ale fanfarei vînătorilor

de munte din Brașov. în urma 
lor, stegarii școlii sportive din 
localitate. Urmează la o dis. 
tanță... protocolară eroii aces
tei zile: cei mai buni mini- 
fondiști din țară. Merg în pas 
voinicesc, în grupuri compac
te, îndreptîndu-se către pîrtia 
de concurs, întocmai ca marii 
campioni.

Ar trebui ca acum să se încerce to. 
tul pentru ca schiul sâ devină un sport 
cît mai accesibil tineretului. Este știut 
faptul că tn perioada imediat următoa. 
re sînt programate competiții de am
ploare — campionatele naționale, Cam- I 
pionoful balcanic ț.a. — care reclamă 
multe eforturi și preocupări de ordin 
tehnic și organizatoric, dar federafia de 
specialitate va trebui, împreună cu co
misiile judefene, să csigure, în același 
timp, tot sprijinul și îndrumarea cores
punzătoare activității din centrele re- 
ciștiga'e — în noile dimensiuni — cen
tru schi și în alte centre (Paring, Seme- 
•nic) unde se pare că încă 
ecoul înnoitor aî relansării.

Dacă se va reoliza acest 
— și este posibil I — atunci
sezon se va putea vorbi cu totul altfel 
și despre performanțe care să răsplă
tească toate eforturile și să confirme 
așteptările.

n-a ajuns

deziderat 
în viitorul

Dan GARLEȘTEANU
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Ca în fiecare duminică, pîrtia Clăbucetului din Predeal 
a primit și ieri mi* de oaspeți, iubitori ai schiului, care 
s-au bucurat din plin de frumusețea acestui sport ca și 

de pitorescul împrejurimilor
Foto i V. SEGÂREANU

O pancartă mică, purtată cu 
mîndrie de către un elev-schi- 
or, arată sutelor de rișnoveni 
prezenți în centrul orașului, 
numele formațiilor care se 
vor întrece. Citim literele scri
se școlărește pe aceste cărți 
de vizită în formă de T, care 
trec — în ordine alfabetică — 
prin fața noastră t județele

Alba, Brașov, Harghita, Mara
mureș, Prahova, Sibiu, Suceava. 
Surprinderea de care vorbeam 
la început dispare la gîndul 
că sărbătorescul ceremonial 
deschide totuși prima ediție a 
campionatului național de fond

Vasile TOFAN

(•«ntlnuar» tn pag. a 9-a)
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MEDICINA, MABEIE ALIAT IN LUPTA PENTRU 
DUBÎNDIIH PERIORMANJtl SPORTIVE

I.E.F.S. SI POLITEHNICA BUCUREȘTI 
PERFORMERELE ETAPEI:

AU ÎNVINS PE DINAMO $1 STEAUA!
(Urmare din pag. 1)

doctor în științe medicale (dr. 
Virginia Constantinescu), 6 doc
toranzi, medici sportivi, specialiști 
tn ortopedie, biologi, psihologi, chlmlști, medici secundari (care 
se specializează in medicina spor
tivă), profesori de educație fizică 
cu specializare în cultura fizică 
medicală șl 35 de asistenți medi
cali. C.M.S. a fost dotat cu apara- 
taj ultra-modern, care creează po
sibilitatea măririi ariei Investiga
țiilor. Experiența cadrelor medi- 
< a a sporit considerabil pe par
cursul absolvirii dificilelor exa
mene necesitate de activitatea 
practică diversă cu loturile șl 
sportivii de mare performanță al 
țării noastre.

— Fără îndoială, noile posibili- 
tdfi au fost valorificate. Care 
au fost, deci, direcțiile spre 
care C.M.S. fi-a îndreptat 
eforturile ?

— Prin planul său de activitate, 
centrul are in preocupare 5 sec 
toare. Primul este sectorul poli
clinic, condus de dr. Carmen Du
mitru. Datorită dotării sale cu 
aparatură pentru explorări cardiace, respiratorii, neuromuscula- 
re și de laborator și încadrării cu 
specialiști, în cadrul sectorului a- 
mintit s-a putut îmbunătății me
todologia de control medical, ast
fel Incit astăzi se poate stabili 
obiectiv starea de sănătate, gradul de dezvoltare fizică și capa
citatea de efort Ia fiecare sportiv 
investigat. în anul 1963 a fost sta
bilit un adevărat record : au fost 
examinați, Ințeleglnd prin aceasta că au parcurs întreg circuitul, 
peste 5 000 de sportivi, dintre care 
3 180 de membri al loturilor națio
nale de seniori, tineret șl Juniori. 
S-a ajuns la un număr de 145 000 
de explorări, ceea ce constituie o 
creștere de aproape 70 la sută față de anul 1967 șl de peste 200 
la sută față de 1966. Media examinărilor în 1963 pe fiecare medic a 
fost de 5 000 I Șl nu trebuie uitat 
faptul că medicul nostru sportiv 
îndeplinește mai multe funcții de- 
cît cel din rețeaua sanitară : în 
afara examinărilor, el este șl me
dic de lot, are un plan d.e cerce
tare științifică șl — ln sflrșlt — 
răspunde de o serie de servicii 
de medicină sportivă din județe.

Cel de-al doilea sector (metodic 
responsabil dr. A. Ambruș) a 
elaborat materiale de specialitate 
ce au fost trimise serviciilor de 
medicină sportivă din țară — ser-

CAMPIONII NAȚIONALI 
P. CANEA Șl I. ALENE 

ÎNVINȘI LA CONSTANTA!
CONSTANȚA, P (prin tele

fon, de la trimisul nostru). în 
fața unei asistențe entuziaste, 
care a umplut pînă la refuz 
Sala sporturilor, azi dimineață 
s-au disputat finalele „Crite
riul tineretului". în prima par
tidă, campionul țării la „semi- 
muscă”, P. Ganea (Dinamo 
Buc.), a pierdut la puncte, 
după ce a făcut cunoștință și 
cu podeaua, în fața tenacelui 
A. Mihai (Farul), care — în 
urma acestui succes —_ a fost 
selecționat în lotul național 
pentru campionatele europene. 
La „cocoș", P. Nedelcea (CSM 
Reșița) și A. Dumitrescu (Pro
gresul Buc.) au oferit specta
torilor un meci dinamic, în 
care bucureșteanul a dat o re
plică viguroasă adversarului 
său. Cu toate acestea, rutina 
reșițeanului și-a spus pînă la 
urmă cuvîntul, judecătorii acor- 
dîndu-i decizia în unanimitate. 
P. Dobrescu (Dinamo Buc.) a 
furnizat în compania colegului 
său de club, N. Păpălău, o par
tidă electrizantă, cu schimburi 
frumoase de lovituri. Dobrescu 
a dovedit o tehnică superioară, 
lovind precis și variat. Totuși, 
arbitrii l-au preferat pe Păpă
lău. La „mijlocie mică", I. 
Gyorfi (I.T.B.) a obținut o vic
torie clară în fața lui Gh. Că
lin (Nicolina Iași), care s-a a- 
gitat mult dar a lovit imprecis. 
La „mijlocie", Al. Năstac (Stea
ua), după ce a condus ostili
tățile mai bine de 1 minute, in 
meciul cu I. Petrea (Dinamo 
Brașov), a recepționat un cro
șeu de stingă la figură și a 
pierdut prin k.o. Ultima surpri
ză a galei a furnizat-o „greul” 
musceleân A. Iancu, care a 
obținut o victorie clară, me
ritată. asupra campionului na
țional I. Alexe (Dinamo Buc.).

Celelalte rezultate : I. Pop 
(Motorul Arad) b.p. Tr. Cerchia 
(Portul C-ța); Gh. Drugă (Di
namo Brașov) b.p. N. Constan
tin (Electroputere); Gh. Ene 
(Dinamo Buc.) b.p. V. Prodan 
(Metalul Buc.); Al. Popa (Stea
ua) b.p. N. Streașină (Dinamo 
Brașov); P. Pîrvu (Steaua) b.p. 
P. Cojocaru (Steaua).

P. IOVAN 
, C. POPA

coresp. principal 

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

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

treprinderii

( CICLOP )
\ im — BUCUREȘTI 8 o^MAGHERU.681

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

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

Rețineți: Serviciul de asistență tehnică

„C I C L O Telefon : 11.91.71

vicii vizitate semestrial pentru a fi 
puse la curent cu metodologia — 
a asigurat participarea medicilor 
Bportivi la schimburi de experien
ță șl la sesiunile de comunicări 
științifice.Sectorul studfi-experlmente
(condus de mine) și-a asumat sar
cina organizării cercetării știin
țifice, deși ea nu intră în obliga
țiile de serviciu ale medicilor din 
C.M.S. In 1967 a fost organizată 
prima sesiune de comunicări, iar 
în 1968 cea de a doua. Cu prile
jul ambelor sesiuni au fost comu
nicate cite 13 cercetări origr.ale 
pe problemele legate de altitudi
ne. explorări și patologie la spor
tivi de performanță.

De sectorul perfecționării ca
drelor se ocupă dr. Virginia Con
stantinescu. Fină acum. 4 medici 
secundari au obținut titlul de spe 
clalist, iar alțl 4 slut ln curs de 
formare.

Cel de a! 5-lea sector. ..loturi 
naționale**, este condus de dr. V. 
Ignat, director adjunct al C-M5 
El se ocupă de asigurarea aslster. 
ței medicale la loturi. împreună 
cu Dispensarul pentru sport*.*! 
București, am reușit să acoper.m aproape in Întregime necesitățile 
loturilor. Completarea ce se va 
face lntr-un viitor apropiat — Centrului nostru li vor fi reparti
zați încă 4—5 medici — ne va da 
posibilitatea să răspundem tuturor 
solicitărilor.

— Firi îndoieli, succinta rela
tare a obiectivelor spre care 
C.M.S. tji îndreaptă activita
tea a reușit si creeze o ima
gine de ansamblu a eforturi
lor și realizărilor. Ar fi inte
resant si ne vorbiți de diet a 
din „examenele" pe care dv., 
medicii sportivi, le-ați dat in 
ultimul timp.

— Examene — la propriu și la 
figurat — dăm zilnic. Fiecare 
sportiv Investigat constituie o 
preocupare de seamă. Cercetarea 
atentă a potențialului lui, a per
spectivelor pe care le are. întoc
mirea judicioasă a indicațiilor, co

relarea și confruntarea atentă a datelor obiective șl subiective — 
totul înseamnă examen, totul în
seamnă muncă. Dar, dacă este să 
vorbim despre acele examene de un grad ridicat de dificultate, voi 
aminti de problema adaptării la 
altitudine. Primul studiu realizat 
tn țară pe această temă — legat 
direct de participarea sportivilor 
români la J.O. de la Ciudad de 
Mexico — a fost realizat de

Țelurile nobile impulsionează munca acestor oameni ln halate albe 
șl o pasiune nemărginită ti face să pătrundă tot mal profund ln viata 
sportivă pentru a găsi răspuns la fiecare enigmă. Există și o motivație 
obiectivă : toți au fost sportivi de performanță, iar unii dintre ei chiar 
protagoniști ai marilor întreceri (maestra sportului la scrimă — dr. 
Eugenia Țărăngoiu-Mateianu, maestra sportului la Înot — dr. Ecaterina 
Orosz-Cristea, baschetbalistul dr. Tudor Minescu, poloistul dr. Ad. Szogv 
ș.a.). Dar mai există Încă un resort, poate subiectiv — insă deosebit 
d„ puternic — dragostea pentru meseria aleasă, pentru frumusețea dis
putei sportive la care vor să contribuie tot mai activ.

Centrul de medicină sportivă reprezintă o cucerire de preț a miș
cării sportive românești, spre care ne Îndreptăm privirea cu Interes șl 
firească mlndrie.

CAMPIONATELE ATLEȚILOR SENIORI
(Urmare din pag. I)

rezultat așteptăm cu legitim 
interes evoluția lor în con
cursurile din aer liber și ne 
exprimăm speranța ca, în a- 
cest sezon, recordul țării să 
fie coborît sub granița celor 

i 14,0 s de unde începe să se 
vorbească de o valoare inter-

' națională.
Cursa seniorilor pe 50 mg 

a fost, de fapt, o premieră, 
căci abia acum. duminică, 
participantele au fost puse 

să concureze în condițiile nou
lui regulament al probei. Câș
tigătoarea. Valeria Bufanu, a 
înregistrat 7,5 s, ceea ce repre
zintă primul record oficial al 
seniorilor, performanță cu 

0,1 s superioară recordului na
țional de, junioare.

Noile prevederi regulamen
tare ale acestei probe, jumă
tatea nou oficializatei curse 
de 100 mg (distanța dintre 
garduri a fost mărită cu 50 
cm iar înălțimea gardurilor cu 
7 cm) vor provoca, după pă
rerea mea. o serioasă triere a 
valorilor specialistelor pro- 

C.M.S. In anul 1965 la Piatra Arsă. 
Ei a dat date obiective care au 
stat la baza tuturor acțiunilor in- treprinse ulterior. A fdst un suc
ces care a stimulat colectivul nos
tru pentru realizarea altor cercetân 
cu efect practic imediat. Consti
tuirea comisiei anti-doping, pen
tru care C3Î S. a militat alătur, 
de ziarul ..Sportul-, este un alt 
moment important. Repunerea ra
pidă în circuitul de antrenament și com per tie a unor sportivi care ] 
au sufent traumatisme (Viorea ■ 
Viscopoleanu. Ecaterina Imcic) 

sau care au avut diferite afecți
uni (Deana Drlmbâ) se înscrie, de asemenea, pe itinerariul momen
telor emoționante ale activității 
noastre.Rezultatele obținute, schimburi
le de expenențâ efectuate de me
dicii cu specialiștii din Le
ningrad, Fraga, Leipzig. Dresda, 
Freburg. Kdir. Paris. Barcelona. 
Ciudad de Mexico și Borna, per
manenta legătură cu tehnicienii sportivi, studierea materialelor 
privind procesul instruchv-educa- 
tiv elaborate de profesori șt an
trenori din (ara noastră și de pes
te hotare — iată pe scurt ceea ce creează premise dintre cele 
mai favorabile pentru ca C.MS. 
să cunoască de acum Încolo un 
drum permanent ascendent, sâ-șl 
mărească astfel contribuția ia 
sporirea prestigiului sportiv al 

României socialiste.
— Ați ajuns la un punct foarte 
important : viitorul. V-am ru
ga sd ne precizați care sini 
domeniile spre care C.M.S. iși 
va îndrepta atenția.

— In primul rind spre intensifi
carea muncii de cercetare pe teme legate de participarea sporti
vilor noștri la J.O. de la MUn- 
chen : alimentație, refacere a or
ganismului după efort și indici 
obiectivi de apreciere a capacită
ții de efort. Apoi, să-i ajutăm pe 
antrenori prin extinderea sferei 
investigațiilor : psihice, endocrine 
și metabolice, prin reevaluarea 
conținutului controlului medical, 
printr-o metodologie mai adecva

tă de control medical în timpul 
antrenamentului, prin individua
lizarea alimentației și prin meto
de de refacere rapidă a organis
mului după efort. Dorim ca me
dicii sportivi să devină consilieri 
ai federațiilor, tehnicieni de pro
bleme medicale, pedagogi care să 
destrame metodic, științific, at 
mosfera de taină care mai învă
luie încă medicina și posibilitățile ei în conștiința unor sportivi.

bei; și aceasta nu numai la 
noi, ci chiar și pe plan inter
național. Pentru alergătoare
le cu o talie mai înaltă (Vale
ria Bufanu, Viorica Viscopo- 
leanu, Elena Vintilă, Ioana Pe
trescu etc) aceste modificări 
le vin în ajutor, în sensul că 
pe viitor ele nu vor mai fi 
obligate să-și micșoreze lun
gimea pașilor, iar înălțarea 
gardurilor nu constituie un 
impediment. în. schimb, aler
gătoarele cu o statură mică 
vor fi nevoite să facă efor
turi serioase pentru a putea 
realiza trei pași între garduri 
și chiar pentru a putea trece 
cît mai curgător și. bineînțe
les, cit mai rapid peste ele 
Situația este într-un fel iden
tică cu cea din cursa mascu
lină de 100 m garduri.

Dintre cei care au evoluat 
duminică in sala din parcul 
„23 August* am reținut, în 
mod special, comportarea Vir- 
giniei Bonei și cea a junioa
rei găiățence Marghiolita Ma
tei Aceasta din urmă sare 
într-o ventrală simplă, clară,

E3piEabl
BUTURUGA MICA...

Cine și-ar fi putut închipui 
că tînăra formație a studen
ților de la I.E F.S. (este ade
vărat. aflată în luptă aprigă 
pentru evitarea retrogradării) 
va fi capabilă de o aseme
nea surpriză, obligînd forma
ția campionilor ca. după 15 
etape, să guste pentru prima 
oară din cupa înfrângerii 7 La 
sfârșitul partidei cu Dinamo 
B.-.rești, tabela de marcaj 
indica scorul de 84—80 în fa
voarea studenților, care au 
obținut un succes pe cît de 
neașteptat, pe atît de meritat.

Fără să minimalizăm cî- 
tuși ce puțin meritele învin
gătorilor, trebuie, din capul 
locului, subliniat că dinamo- 
viștii au intrat pe teren mult 
prea siguri de victorie. Ei 
și-au permis in tot timpul 
primei reprize (în care au 
condus și cu 10 puncte dife
rență) să ne ofere numeroase 
exhibiții, cele mal multe în
cheiate cu... pase la adversar, 
în timp ce studenții, mai 
realiști, au căutat coșul cu 
insistență. La pauză, campio
nii mai aveau un avantaj de 
3 puncte, pe care însă l-au 
pierdut foarte rapid după re
luare. Sesizînd că adversarii 
le subapreciază în continuare 
posibilitățile, I. Antonescu și 
coechipierii săi au atacat fre
netic. avînd permanent un 
avantaj de 5—6 puncte. Apoi, 
elanul lor nu a mai putut fi 
stăvilit. în final, dinamoviș- 
tii s-au apropiat la 73—74 și 
75—76. dar n-au mal găsit 
resurse pentru a inversa re
zultatul în favoarea lor.
NICI STEAUA N-A PUTUT 

CÎȘTIGA ÎN ETAPA 
DE IERI !

Meciul dintre Politehnica 
București șj Steaua, progra
mat ieri dupâ-amiază la Flo- 
reasca a debutat cu o lovitu
ră de teatru : în min. 6 stu
denții conduceau cu 20—2, 
smulgînd ropote de aplauze 
pentru excelenta lor evoluție. 
Militarii și-au revenit din a- 
cest șoc, au redus din han
dicap (22—28), dar numai 
atît.

La pauză. Politehnica con
ducea cu 45—31 și în partea 
a doua a meciului a luptat 
cu strășnicie pentru a-și asi
gura victoria. Nu este mai 
puțin adevărat că baschetba- 
liștii de Ia Steaua, sosiți sîm- 
bătă seara în Capitală, au 
părut obosiți. Iecheli a fost 
de nerecunoscut, comițînd 
împreună cu coechipierii săi 
multe greșeli de tehnică, atît 
în apărare, cît și în atac. 
Singurul care a corespuns a 
fost Nosievicj (24). dar acest 
lucru nu a fost suficient ste- 
liștilor pentru a face față 
unei echipe dezlănțuite care 
a cîștigat cu 75—68 (45—31). 
Djn echipa învingătoare s-au 
impus Popa (17) — excelent, 
Săuca (16) și Niculescu (14). 
Bun arbitrajul cuplului G. 
Chiraleu-I. Șcrbănescu (Buc.). 
(D. Bănică, coresp.).
FINAL DRAMATIC LA IAȘI

Meciul dintre Politehnica 
și Universitatea Timișoara, 
desfășurat în prima repriză 
sub semnul unei permanente

plăcută la vedere. Am con
vingerea că nu peste multă 
vreme eleva antrenorului Al. 
Dincă va trece peste 1,70 m. 
Săritura în lungime a fost 
cîștigată de Doru Bădini cu 
un nou record (modest totuși). 
El a avut șansa ca principalii 
săi adversari (Sărucan și Za- 
haria) să fi depășit săriturile 
lor cele mai lungi. Dar ace
sta este cu totul un alt as
pect și succesul lui Bădini 
trebuie subliniat

Rezultate înscrise tn foii» de 
concurs : FEMEI : 50 m : Valeria 
Bufanu (Metalul) 7,5 — record 
stabilit. Cornelia Popescu (Lie. 
35 Buc.) 7.7, Vai Biduleac (Con- 
truct.) 7.7 : Înălțime : Virginia 
Bonei (Rapid) 1,72. Marghiolita 
Matei (Dunărea Galați) 1,69. Cor
nelia Popescu 1,66 ; bărbați : 
50 m (disputată simbătâ) : C-tin 
Rizon (CAU) 5.8. C-tin Nichifox 
(Din.) 5,3; Gh. Zamflrescu (Steaua)
6.8. AL Munteanu (CAU) șl M. 
Vosmlnschi (CAU) 6,8 ; 50 mg : 
Nle. Perta (Steaua) 6,7 — nou re
cord, Dan Hidioșanu (CAU) 6,7 — 
record egalat, Viorel Suciu (Pe
trolul PI.) 6,8, H. Cernescu (CAU)
6.9. H. Ilieșu (CAU) 7.0. FI Drâ- 
guleț (CAU) 7,0, FI. Grigore (Con
structorul) 7,1 — record Juniori 
mari egalat ; lungime : Doru 
Bădini (Steaua) 7,49 — nou re-

âru'-an (CSM Cluj) 
7,44, Val. Jurcă (Din.) 7,32, Mihai 
Zaharia (Rapid) 7,14, St lAzâres- 
cu (Din.) 7,10, Vasile Georgian 
(Uc. 35 Buc.) 7,09 ; greutate : A- 
drian Gagea (Dinamo) 16,28, C-tin 
Cretu (Metalul) 15.40, Domenico 
Menis (Steaua) 15.33, Cristache 
Mitra (Dinamo) 14,19. In rezulta
tele publicate în numărul nostru 
de Ieri s-au strecurat două gre
șeli : Cristian Ivan (Dinamo) a 
sărit 4,70 m la prăjină iar la Înăl
țime al treilea clasat a fost Ro
mulus Moise (CAU) cu 1,95 m.

Clasamentul pe echipe a fost 
întocmit pe baza medaliilor obți
nute : 1. Dinamo Buc. 44*1+9 •
1. Steaua 2+4+2 ; 3. Clubul Atle
tic Universitar Buc. 2+24-1 ; 4. 
Metalul 2+24-1 ț 5—4. Progresul șt 
Rapid Buc. 1+04-1 ; 7. Lie. S3 
Buc. 0+14-2 ; 8—9. Dunărea Galați 
șl CSM Cluj 0+1+0 ; 10—11. Con
structorul Buc. și Petrolul Ploiești 
0+04-1.

Astăzi la orele 17,30 in sala Dalles 

FILMUL SPORTIV Șl PROBLEMATICA LUI ACTUALA 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport în 

colaborare cu Universitatea populară București organizea
ză azi în sala Dalles la orele 17,30 expunerea „Filmul spor
tiv și problematica lui actuală" pe care o va susține regi
zorul Eugen Popiță. Urmează o gală de filme sportive.

— ' ' 1 1 I

inițiative a gazdelor, a dat 
în cele din urmă multe emo
ții spectatorilor. Timișorenii 
au fost mai insistent! în atac 
după reluare, reușind să re
facă din handicap. Totuși, cu 
un ultim efort colectiv, ieșe
nii au reușit să cîștige in 
extremis : 72—68 (37—28).
Corect arbitrajul cuplului 
P. Marin-M. Cunicer (Buc.). 
Principalii realizatori: Moi- 
sescu 21, Scripcaru 17 de la 
gazde. Cîmpeanu 21. Viciu 20 
de la oaspeți. (D. Dișconescu, 
coresp. principal).

FARUL A REZISTAT 
DOAR O REPRIZA

Baschetbaliștii de la I.CJH.F. 
au Jucat partida cu Farul 
avînd cuțitul la os. O în- 
frîngere le-ar fi răpit 90 la 
sută din șansele evitării’ re
trogradării. Minute în șir am
bele formații au acționat cu 
multă circumspecție (la pau
ză 28—23 pentru I.C.H.F.), 
fapt care a scăzut considera
bil nivelul întrecerii.

După reluare, bucureștenii 
s-au dovedit mai Inspirați 
(spre deosebire d« adversari) 
în folosirea jucătorilor înalți 
sub panoul advers. în același 
timp, oaspeții eu ratat în se
rie (a „excelat" din nou Teo- 
doru) mal multe aruncări de 
la distanță. Și. ca urmare, 
I.C.H.F.-ul s-a desprins în 
cîștigătoare sigură, Bulat, 
Cimpoiaș șl Cîmpeanu zbur- 
dînd în fața unei apărări 
(pînă atunci fusese o zonă 
foarte incomodă) „om la om" 
foarte ușor de trecut. Scor fi
nal 76—47 (28—23) pentru
I.C.H.F., care acumulează a 
5-a victorie în campionat 
(a. v.).
PARTIDA DE LA GALAȚI 
UMBRITA DE COMPOR

TAREA PUBLICULUI
Politehnica Galați și Rapid 

București au luptat pînă 
la epuizare pentru victorie. 
Cu un plus de calm în mo
mentele decisive, gălățenii au 
realizat o prețioasă victorie — 
69—60 (31—28) — în fața u- 
nui adversar venit să-și vîn- 
dă pielea cît mai scump. 
Spectacolul oferit de cele 
două formații a fost extrem 
de reușit. Din păcate însă, 
e] a fost umbrit de atitudi
nea unor spectatori, care au 
adresat injurii celor doi ar
bitri, M. A idea din Ploiești și 
R. Simion din București (au 
condus slab această partidă), 
încercînd chiar să-i lovească. 
Principalii realizatori : Chi- 
vulescu 22. Moraru 13. de la

OPINII 
NUMAI
Un sport, oricare ar fi el, nu 

poate rămine la înălțimea mi
siunii sale, nu-și poate realiza 
țelurile propuse și nu-i Va en
tuziasma pe practicanții săi de- 
cit in măsura în care organele 
oficiale diriguitoare ale acelui 
sport — federația, comisiile ju
dețene — pot conta pe colabo
rarea concurenților activi, pe a- 
deziunea lor totală. Cu toate că 
majoritatea activiștilor federa
ției și comisiilor județene sînt 
(sau ar trebui să fie) foști con- 
curenți, de multe ori aceste or
ganisme — ca și oamenii — îm
bătrânesc și pierd contactul cu 
gindurile, preocupările, neca
zurile sportivilor activi. De a- 
ceea. cred că nu trebuie res
pinsă din capul locului dorința 
schiorilor (valabilă, de altfel, și 
în alte sporturi), care poate de
veni una din necesitățile viito
rului, de a se acorda consultări 
sportivilor activi (in problemele 
majore) un caracter permanent 
și oficial. Nu este lipsită de in
teres ideea creării, în acest 
sens, în cadrul federației și co
misiilor județene a unor colegii 
sau subcomisii (indiferent de 
nume) a concurenților — ca or
gane consultative, in care să 
se poată exprima și părerea 
concurenților activi față de mo
dul de rezolvare sau mijloacele 
alese pentru îndeplinirea sarci
nilor existente.

Această consultare nu poate 
influența negativ activitatea 
nici uneia din părți, ci, dimpo
trivă, mărește spiritul de res
ponsabilitate, dîndu-i un carac
ter de reciprocitate, mai anga- 
jant.

★
Fiecare sportiv activ numără 

printre dorințele sale cele mai 
fierbinți și pe aceea de a fi 
component al echipei naționale, 
de a reprezenta țara în diferite 
competiții internaționale de Ju
niori, tineret sau seniori.

De aceea, problema alcă
tuirii acestor echipe a constituit 
și constituie una din cele mai 
dificile și pline de răspundere 
dintre sarcinile federațiilor.

în multe sporturi s-au încer
cat soluții diferite: selecționer 
unic, o comisie de selecționare, 
colegiul central de antrenori, 
antrenorul echipei sau biroul 
federal, au fost încercați pe 
rind pentru a da răspunsul cel 
mai potrivit problemei de mai 
sus.

Dup* părerea noastră, cel 
mal important lucru este nu 
cine face selecționarea, ci cum 
Se face această alegere, care 
sînt criteriile obiective, știin
țifice, controlabile și, deci, cel

învingători, C. Popescu 26, 
Predulea 16 de la învinși. 
(T. Siriopol, coresp.).
CLUJENII NEVOIȚI SĂ SE 
ÎNTREBUINȚEZE SERIOS 

PENTRU VICTORIE
Atenția publicului prezent 

ieri în Sala sporturilor la 
partida dintre Universitatea 
Cluj și Politehnica Brașov a 
fost captată de incertitudinea 
care a planat mult timp asu
pra rezultatului final. Cluje
nii și-au subestimat la în
ceput adversarii ți s-au tre
zit conduși în min. 10 cu 
14—13. în continuare însă, 
impulsionați de verva lui 
Demian și Vizi, jucătorii e- 
chipei gazdă au preluat ini
țiativa. cîștigînd cu 73—61 
<37—33). De notat eforturile 
lui Deaki și Bîrsan. care au 
luptat în repriza secundă 
pentru ca scorul să nu ia 
proporții. Principalii realiza
tori : Demian 30, Vizi 18 de 
la clujeni și Bîrsan 23 de la 
brașoveni. Corect și autoritar 
arbitrajul cuplului A. Balaș- 
B. Koos (Tg. Mureș). (M. 
Radu, cresp.).

VALABILE NU
PENTRU SCHJ

mai puțin susceptibile de a fi 
greșite. Sînt activități sportive 
— de pildă jocurile — unde se
lecția, de cele mai multe ori, 
se face prin impresia generală, 
dar oricum subiectivă, pe care 
sportivul o lasă antrenorului 
sau comisiei de selecționare.

Alte sporturi, și schiul se nu
mără printre ele, au însă posi
bilitatea fixării unor criterii o- 
biective, precis controlabile, cu
noscute anterior de concurenți 
ți selecționeri și care au avanta
jul de a crea un spirit de e- 
muLație și un climat de încre
dere și combativitate deosebită. 
Un loc in echipa națională se 
cucerește prin luptă, prin cali
tăți, nu Se primește în dar (de 
concurent) nu se oferă (ca o re
compensă pentru trecutul spor
tiv sau ca primă de încurajare 
pentru posibilitățile viitoare).

Echipa națională trebuie să 
cuprindă în alcătuirea sa po
tențialul maxim al sportului 
respectiv la momentul dat. De 
aceea, spiritul (interesul) de 
club, subiectivismul, preferin
țele personale sau ideea alcă
tuirii echipei după principiul 
unei parități teritoriale (din 
fiecare județ) sau proporții e- 
gale între cluburi nu au ce cău
ta în această delicată și deose

MAREA ÎNTRECERE
A MICILOR SCHIORI F0NDIST1

(Urmare din pag. I) 
pentru copii I Pornim, așadar, 
spre pîrtia din Valea Cetății, 
curioși fiind a vedea la lucru 
ambițioasele mogîldețe condu
se cu atîta fast către locul în
trecerilor. Vremea este splen
didă, neobosiții organizatori 
se agită în dorința de a nu 
scăpa nimic din vedere. La 
ora 9, concurenții sînt aliniați 
pentru raport. în numele fe
derației de specialitate, tova
rășul MARIN DRAGU — 
membru în biroul F.R.S.B. — 
urează micilor schiori bun ve
nit și suoces în competiție.

începe mult așteptata între
cere... Pîrtia este marcată cu 
stegulețe roșii, în dreptul lini
ei de sosire au fost aduse două 
ceainice uriașe și... primul 
concurent (Sorina Iorga) trece 
linia de plecare. Startul se dă 
din 30 în 30 de secunde. Micii 
schiori aleargă pe pîrtia argin
tată de soare în mare viteză, 
alunecînd tehnic cu pași uri
ași ca adevărații fondiști. Tra
seul este variat, plăcut, trece 
prin poiene însorite, printre 
brazi falnici împovărați de ză
padă strălucitoare.

Rezultatele sînt anunțate 
imediat prin stația de radio
amplificare. ba attevi șficun-

Luptă aprigă sub panoul dl- 
namovist. Roman prinde si
gur o minge sub privirile im
pasibile ale lui Novac. Fană 
din meciul I.E.F.S.-Dinamo

(84—80)

Voința a cîștigat 

turneul de baschet 

de la Brașov
A luat sfîrșit turneul inter

național de baschet feminin 
de la Brașov. în ultima zi s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate 1 Voința—Septemvri (Bul
garia) 46—41 (21—23) și Spar- 
tacius (Ungaria)—Start (Polo
nia) 60—59 (23—28). Clasa
ment I I. VOINȚA 6 p,
2. Start 4 p, 3. Septemvri 4 p, 
4. Spartacus 4 p. (P. Dumi
trescu — coresp.).

bit de importantă problemă. Se
lecționerul sau comisia trebuie 
să se ridice deasupra lor. Su
biectivismul trebuie eliminat. 
Numai rezultatele, așa cum se 
procedează în numeroase spor
turi și ln țări cu tradiție spor
tivă, decid.

Nici o persoană sau nici o co
misie nu trebuie să-și permită 
luxul să „pensioneze" înainte de 
Vreme un sportiv din echipa 
națională — după impresii su
biective — după cum nici nu 
trebuie forțată „introducerea" 
înainte -de vreme. Nu vîrsta, 
trecutul sportiv, posibilitățile 
viitoare trebuie să fie criteriul, 
ci randamentul, eficacitatea, la 
momentul respectiv.

Este greu de imaginat efectul 
demoralizant, dezastruos asupra 
psihicului unui sportiv pe ca- 
re-1 produce o injustiție.

E greu de suportat „exmatri
cularea” paralizantă, indiferen
ța, mai ales cînd sînt contrazise 
de rezultate. Sînt sportivi al că
ror crepuscul sportiv își găsește 
explicația în practicele de mai 
sus.

De aceea, opinăm ca sarcina 
selecționării echipei naționale 
să fie cît mai riguros obiecti
vă și controlabilă, să devină 
atributul unui organ colectiv, 
măsură ce ar oferi garanția ma
ximei obiectivități, în primul 
rind, și climatul sănătos, emu- 
lativ al concursurilor și, mai 
ales, al... discuțiilor pe marginea 
acestei probleme, în al doilea 
rind.

Mihai BIRA

de ele apar șî pe tabela unde 
se află desenat (frumos, cu 
cretă colorată) traseul pîrtîei.

Prezențî Ia această mică „O- 
lîmpiadă albă", am umplut un 
carnet întreg cu însemnări, cu 
nume, cu aprecieri elogioase. 
Acestea la adresa concurența 
lor (ne-a plăcut în mod deo
sebit comportarea schioriloB 
din Șirca și Fundata), la adre
sa organizatorilor. Sperăm c* 
vom reveni asupra acestei pri
me ediții a naționalelor de 
schi-fond pentru copii.

REZULTATA TEHNICE f 
băieți, cat. 10—11 ani (2000 m) 
1. Gheorghe Bădescu (Brașov) 
10,48 — campion național 2. 
I. Terci (Bv.) 10,58, 3. E. Nagy 
(Harghita) 11,51 | cat- 12—13 
ani (3000 m) i 1. Vîncențiu 
Portnic (Harghita) 14,13 — 
campion național 2 M. Gîr- 
bacea (Bv.) 14,15, 3. M. Telea- 
nu (Prahova) 14,10. Fete cat 
10—11 ani (1000 m) 1. Maria 
Gîrbacea (Bv.) 5,50 — campi
oană națională, 2. M. Hideg 
(Harghita) 6,04, 3. E. Schmidt 
(Maramureș) 7,18 j cat. 12—13 
ani (1500 m) 1- Marcela Pelin 
(Bv.) 7,49 — campionă națio
nală, 2. E. Simion (Harghita) 
8,06, 3. S. IfefeaP (Prahova)
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Acum o săptămînă am sim

țit primăvara. Dar a fost doar 
vis. Sideris și Papaioanou- 
speriați la gîndul că soarele a 
și scos la iveală gazonul lui 
Radu Nunweiller, i s-au plîns 
Morarului olimpic, care, im
pulsiv cum îl știți, ne-a tri
mis Viscolul. Mai mult decît 
atit, sub influența bătrînului 
coțcar Ulise, am primit și un 
dar grecesc — o săptămînă 
întreagă de patinaj artistic — 
pentru ca glodurile să se de
părteze cit mai mult de Ate
na lui April.

Vrind nevrînd, ne-am așe
zat în fotolii, la cițiva metri 
de Ondrej Nepela și Gaby 
Șeyfert.

Cum a fost ? Eforturile pa
tinatorilor sint, după părerea 
modestă a cronicarului de fot
bal, admirabile.

E de-a dreptul extraordinar 
curajul patinatorilor în încer
carea de a forța limitele des
tul de precise ale sportului 
lor. Patinajul artistic are, în 
fond, o - superbă monotonie. 
Dacă vreți, o monotonie a 
perfecțiunii. (Am văzut cu-

DUPĂ VISCOL...
piui Belousova-Protopopov 
repetînd la încălzire pînă și 
zîmbetul care urma să fie a- 
dresat arbitrilor și publicului).

E, intr-adevăr, extraordinar 
efortul patinatorilor... Toți 
caută, caută la nesfîrșit, pen
tru a ascunde limitele lamei 
de oțel. Unii se aliază cu 
„Sonata Lunii". Alții încearcă 
să transforme dreptunghiul 
de gheață într-o sală de bal. 
Englezii dansează... căzăceș- 
te. Rușii se unduiesc pe teme 
din Carmen. Fetele imaginează 
decolteuri mai picante decit 
cele ale Brigittei Bardot. Bă
ieții oscilează, vestimentar, in
tre David Copperfield și Hu- 
gues Aufray. Patrick Pera, 
scos din fire de privirea în
ghețată a arbitrului cel scund 
— Wolmerson, imi pare — în
cearcă marea lovitură de gra
ție: tumba bufonului. Dar ochii 
înghețați refuză să aplaude 
decorul, fardul, coafura, mî-

reci 
sări- 

sau
necile hamletiene. Ochii 
măsoară doar înălțimea 
turii, poziția pieptului 
Șanțul minuscul săpat de pa
tină. Iar nota se înalță aspră, 
ca un stop inoportun... Publi
cul fluieră. E. dacă vreți, jo
cul lui pentru frîngerea mono
toniei superbe a patinajului.- 
Dar Wolmerson nu clipește. 
Patinajul e linie, cere, și, cel 
mult, spirală. Volănațele și 
ochii dați pe spate aparțin o- 
peretei...

★
Am fost vineri dupâ-amia- 

ză la Dinamo. Totul era alb. 
Atit de alb. incit barele de
veniseră sure. In drum spre 
sala de sub tribună, am căzut 
de citeva ori in dunele ima
culate.

Am deschis usa. Dinamo se 
antrenează. (Sala e lată de 
cițiva metri. între stilpii sus
ținători ai tribunelor sint, de 
asemenea, doar 5—6 metriL

Grupuri de cite cinci joacă 
..pisica și șoarecele". Al cin
cilea, în mijloc, lingă stîlp. 
șoarecele. Cele patru pisici. 
Pircâlab. Ghergheli, Boc și 
Frățilă, se joacă cu șoarecele 
Coman. Mingea capătă traiec
torii bizare, cu complicitatea 
pereților. Pisicile țișnesc, pi
votează si ee rostogolesc cu 
viteza filmelor mute. Pîrcă- 
lab pare cuprins de friguri 
Părul lui Boc curge peste 
ochi doctorul" Frății* ți-« a- 
bandonat de mult eleganța 
calmă. Ghergheli ride, iPen
tru prima oară după' Wem
bley). Coman. îngrozit da sa
dismul pisicilor, caută. In za
dar. o ieșire.

Am siat • or* În
treagă. urmărind jocul nebun 
al șoarecelui și al pisicilor. 
Era un snnplu exerciiiu din 
milionul de exerciții care în
cearcă să pregătească miKar- 
dul de sariante posibile pe 
gazonul incomparabil al fot
balului.

Din ocării arbiJrultri Wei- 
merson tișneau. in sfiifit. seta
tei vesele.

CHXUk

FOTBALUL MAI TARE CA FRIGUL!
PETROLUL - POLITEHNICA

IAȘI 2-1 (0-0)

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon), 
în pofida timpului nefavora
bil, peste 2 000 de spectatori 
au luat loc în tribunele sta
dionului din localitate, pen
tru a asista la evoluția pe
troliștilor (prima din acest 
an) în compania studenților 
ieșeni. Față de starea tere
nului, acoperit de zăpadă, se 
poate aprecia că jocul prac
ticat c'e cele două formații 
a atins un nivel mulțumitor. 
Dar, în timp ce oaspeții s-au 
remarcat printr-un mai bun 
control al balonului, ca și 
printr-o mai rațională orga
nizare a jocului, localnicii au 
fost superiori din punct de 
vedere fizic, termlnînd jocul 
mai proaspeți. Scorul a fost 
deschis de Petrolul. în min. 
65, prin punctul înscris de 
Dridea. din lovitură de la 
11 m. în min. 77. același Dri- 
dea execută din nou un pe- 
nalti, dar Constantinescu apă
ră. Egalarea survine în min. 
85, cînd Cuperman face inu
tilă intervenția lui M. Io-

la alta. Unicul gol al acestei 
partide a fost înscris de Du- 
mitriu III, în min. 58, în urma 
unei lovituri de colț. Arbitri
lor bucureșteni Dumitru Isă- 
cescu (la centru), Dumitru 
Ghețu și Constantin Nicules- 
cu li s-au aliniat echipele: 
Steaua: Andrei (Suciu), Săt- 
măreanu, Dumitru Nicolae, 
Hălmăgear.u, Vigu, Negrea 
(Soo), Dumitriu III (Ștefănes- 
cu), Pantea, Tătaru H (Con
stantin), Voir.ea (Dumitriu III), 
Manea

Progresul: Mîndru, V. Po
pescu, Măndotu, Peteanu, 
(Grama), A. Constar.ir.escu, 
Neacșu (Șoenghes), Beldeonj 
(Mocanu), R. Ionescu, Matei, 
Mateianu (Oaidă), Demn

în deschidere, s-au IntQnit 
echipele de tineret-rezerve. 
Au cîștigat tinerii fotbaliști de 
la Steaua, cu socrul de 3—2. 
(0—0). Au marcat Belea (2X 
Cojocaru, respectiv Alecu și 
Goia.

Din echipa Progresului a 
lipsit Țarălungă, sancționat ce 
antrenori pentru abateri ce 
la viața sportivă.
AUREL P AP ADIE si FLORIN 

SANDU

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
DINAMO

3-2
BUCUREȘTI 
(2-2)

CRAIOVA. » (prin rtiefovh 
Pe stadionul Tineretului. peste 
7800 de spectatori au aplauda: 
prima victorie a studenților 
craioveni. obținută în fața di- 
namoviștilor bucureștenl

Echipele eu intrat pe teren 
fără Dumitrache. Nunweiller 
VI ți Ghergheli (Dinamo), Min-

de Rapi- 
dji a « joc la fa
milie Pe teren acoperit In 
întregime de zăpadă. echipa I, 
fără Dan. Jamațym (ajor ac- 
c: denoți . Dmc (cu am.gri- 
leăe umfjaae) fi Mazsrwribs 
riece: la CTu; d jpă bagaje) 

a grut ce sparing-partecer 
fermepa oe uneret-rerev.e 

Preaența hM RAdocacu pe 
post de ataca— cer trei ia 
echipe de tineret, a constituit 
sarea și piperul njetiuluL

Condusă Ia min. 70 cu 4—2. 
echipa I a reuțiț o spectacu
loasă răstm-nare de scor, ter- 
tnmdnd înringâ toane cu 6—4 
(2-2>.

Codreer.u (2). Adam. Pe- 
treanu. Năsturescu fi Pop au 
manca: pentru echipa I; Ră- 
ducanu (2) și Bădoi (2) pentru 
tineret

RAPID : Rămureanu — Ște
fan, Motroc, Lupescu. Greavu 
(min. 46._ antrenorul Cristes- 
cu). Pop, Ar.gelescu, Năstu- 
rescu, Adam. Petreanu, Co
ri reanu.

RAPID TINERET: Crăciun 
— Marin Stelian, Costea. Niță, 
Gh. Ioneșcu, Mitroi. Dumitru. 
Mărdărescu (fiul antrenorului 
V. Mărdărescu). Rădueanu. 
Neagu, Bădoi

Dumitru VIȘAN

Mă vei uita, că și uita
rea e scrisă-n legile omenești *... 
se spune într-o veche roman
ță. Și, într-adevăr, ața e. Dar 
cîte o dată, într-o anumită 
situație — și aceasta se întîm- 
plă în special la fotbal — a- 
numite lucruri se uită parcă 
prea repede. în fața unei si
tuații gfele, a unui insucces 
înregistrat de echipă, unui om 
începe să i se reproșeze in
capacitatea. să i se pună pe 
umeri toate lipsurile din 
lume și atunci, rece, implaca
bil. un burete nevăzut șterge 
tot ce a făcut acel, antrenor 
intr-o perioadă de* timp nu 
prea îndepărtată- Se uită vre
mea cînd jucătorii erau mul
țumiți de maistrul lor. cînd 
membrii secției de fotbal și 
spectatorii îl lăudau...
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DE PE MALURILE ARIEȘULU
PE CELE ALE TAMISEI

Acum un an, istoria

Vcrn deruls filmul 
unse din viața unui 
baJst. Nu vom adăuga nit 
o infiormirâ, nici un elemer.' 
»-:p- mer-ra- ..de regie*, care 
să creere „atmosferă*^ ci 
vom opera cu rigurozitatea 
cme-verae-ului. eare-«! oor- 
pr_mie eroi: exact așa cum 
âat Așadar, motor! — cum 
ar spun* oneastui

PRIMA SECVENȚĂ
_2B octombrie 1967. O zl 

de teams* ca cr.ce.-e alta. 
Seu aproape. Elementul per- 
mă-; e dum u.că țî e ri de 
fotbal Pe stadnmul clujean 
ae c.spmă pamiia »U*—U.TA 
Jac ajert. urmărit eu plăcere 
de trAzare Un incider.: rupe 
la un mcenent dat cu brmali- 
une armema spectacolul ui 
spertrr. O znmge Lungă a- 
rmxată de Fecescu în careul 
căajMB. tre» jocăsori — A- 
xenșe. Creța fi Anca — ur
măresc are. tar., tm atac 
prm al-recnre al uluznzutm 
a B&țcare greș, ti • ioi Crețu 
șt as zgxncc surd, de os 
triat Aaca e la păr -r <e 
tăvălește gemând pe gazom. 
Framură !

La cjtaacă. «Lagncsticul ew.e 
eneLzmaf ce dr. Alexandru 
Pep: fractură da unsa

UNA DIN SECVENȚELE 
IE5M! ’*671568

In drum spre staditm. mă 
IntRnmc in parcul eresul— 
cu proaspătul cocvalescent 
Anca. Șchxapătă vizibil. A- 
nmgem la vesăarețe echipei, 
de unde întreg lotul pleacă 
la antrenament la complexul 
Vksor Babeș. Inclusiv Anca. 
Deșt râpe na are 15—20 cm. 
hdîerti fac un antrenament o- 
bjțnuit eu m.ncee. Anna are 
regim special. Fuge „cloptn- 
cJopin" pe aleile parcului, în 
jurul terenului, face gmr.as- 
tici individuaiâ. Am impresia 
că nimeni nu-i bagă in seamă. 
El muncește însă cu o Indîr- 
jire care- i alungă mila ce 
te cuprinde în primă ins’.ar.’ă, 
fwțîr«du-ți admirația.

(Citat Anca : Jn acea peri
oadă. antrenorul Săbăslău îmi 
spunea că n-o să-mi mai re
sin nicidnd la ce am fost o- 
dată 1 Poate că și asemenea 
„încurajări" m-au făcut să 
string din dinți și să „trag" 
pînă la capătul puterilor !)

PRIMA SECVENȚA 
'CURAJATOARE

„.Bacău, 17 martie 1968. în 
deschiderea meciului de se
niori Dinamo Bacău — „U“, 
în jocul echipelor de tineret 
este încercat la cererea lui re-

unui an 
tînăr fot-

1

IN-

litatea promovării le dădea 
tuturor curaj, dar și emoții. 
Jurcă. tînăr antrenor, se 
țea parcă stinjenit de 
zența reporterului care-i 
cita primul interviu...

sim- 
pre- 
soli-

★

Au urmat zile frumoase. Mi
nunea s-a produs. Vagonul (ca

•••
acestui salt era de domeniul incredibilului..;

petată, Anca. Deși piciorul 
drept păstrează o rigiditate 
evidentă, fundașul clujean 
rezistă cele 90 de minute.

vram Iancu. Studentul me
dicinist Dan Anca pregătește 
un examen. O scurtă pauză 
cu temă fotbalistică. „Ce-am 
mai făcut în ultimul timp ? 
Antrenamente susținute 
zăpadă. ..antrenamente"

Constantinescu, portarul ieșenilor, boxează balonul cu pumnul, 
pericolul din fața porții sale

indepărtind pentru moment 
Foto : ION POPESCU

...Nu e mult de atunci. Un 
an. Exact un an. Era o zi 
de iarnă, cînd fotbaliștii își 
reluau pregătirile pentru noul 
sezon. Atunci am poposit la 
Arad. Rezultatele tot mai 
bune Realizate în campionat 
și cupă, situația excelentă pe 
care o avea VAGONUL în 
clasament la jumătatea între
cerii. anunțau fo-mația con
structorilor de vagoane drept 
candidată principală la pro
movarea in prima divizie a 
țării. Iată ce ne-a făcut să 
luăm drumul Aradului.

neseu. în ultimul minut. Gro- 
zea înscrie golul victoriei.

PETROLUL : Sfetcu (M. Io- 
nescu) — Gruber. Bădin (N. 
Ionescu). Pal. Mocanu, N. Io- 
nescu (Dincuță), Iuhas. Gro- 
zea, Dridea, Pavlovici, Mol- 
doveanu.

POLITEHNICA IAȘI ; Con- 
stantinescu — Lupea. lanul, 
Stoicescu II, Deleanu. Romi- 
lă, Contardo, Incze IV, Lupu- 
lescu, Cuperman, Costăchescu. 
A. VLASCEANU, coresp. prin
cipal.

STEAGUL ROȘU 
A. S. A.

5-0
TG. MUREȘ
(3-0)

9 (prin telefon), 
pe stadionul

★

STEAUA - PROGRESUL 
1-0 (0-0)

în fine, amicalul dintre cele 
două formații bucureștene, 
programat inițial joi, s-a dis
putat duminică dimineața, pe 
terenul de zgură din str. Dr. 
Staicovici. Nici frigul, nici ză
pada căzută din abundență nu 
i-au împiedicat pe iubitorii 
sportului cu balonul rotund 
să se reîntîlnească, înainte de 
începerea sezonului oficial, cu 
echipele favorite. Antrenorii 
Ștefan Covaci și Cornel Dră- 
gușin au adus în fața specta
torilor două echipe bine pre
gătite, oare au oferit o dispu
tă interesantă. Meciul a fost 
viu disputat, cu faze frumoa
se, alternînd de la ,o poartă

BRAȘOV, 
Amicalul de 
neretului (bine curățat de 
padă) a atras peste 3 000 
amatori de fotbal. Deși 
ruia, cei prezenți s-au „încăl
zit" la acțiunile spectaculoase 
realizate de jucători (în spe
cial cele oferite de gazde) și, 
mai ales, la frumoasele goluri 
marcate de favoriții lor, care 
se prezintă bine puși la punct 
cu pregătirea.

Scorul realizat nu este de 
fel întîmplător. Brașovenii au 
acționat mult mai organizat, 
observîndu-se o mai mare 
coeziune care s-a caracterizat 
și prin crearea unor faze a- 
tractive, încheiate cu șuturi 
puternice și cu 5 goluri.

Replica divizionarilor A n-a 
fost concludentă decît sub as
pectul pregătirii fizice, capi
tol la care se prezintă mulțu
mitor. Au marcat ; Florescu 
(min. 35, 43, 76), Gyorfi
(min. 4), Pesqaru (min. 70). 
Tîmpănaru a fost eliminat.

STEAGUL ROȘU : Ada- 
mache (Papuc) — Ivăncescu, 
Jenei, Alecu, Rusu (Kadar),

Ti- 
ză- 
de 

ge-

PRIMELE MECIURI ALE ECHIPEI 
NAȚIONALE DE JUNIORI

că, Neagu ți Circiumărescu (U- 
niversitatea).

La o greșeală comisă de Bit- 
lan, Frățilă deschide scorul, în 
min. 28. Două minute mai tir- 
ziu, Bălan aduce egalarea, re- 
luînd in plasă, cu pieptul, min
gea centrată de Martinovich în 
min. 37, Frățilă aduce din nou 
avantaj echipei Sale. în minu
tul următor, Oblemenco resta
bilește echilibrul, mareînd un 
gol splendid (din plonjon) cu 
capul. în min. 46, Dinamo be
neficiază de o lovitură de la 11 
m, ca urmare a hențului în 
careu, comis de fundașul Nicu- 
lescu. Boc ratează însă penal- 
tiul, șutind mingea în bara 
transversală I Ultimul gol al 
partidei a fost înscris în min. 
62, cînd Oblemenco a trimis 
în plasă balonul centrat de 
Martinovici: 3—2.

Universitatea: Oprea (min.
46 Gaboraș) — Niculescu, De- 
selnlcu, Bîtlan, Țană (min. 46 
Deliu), Tacoi, 
Strîmbeanu), Niță (min. 65 Bă- 
răitaru), Bălan (min. 46 Zdrăi- 
lă), Oblemenco, Martinovich

Dinamo: Datcu (min. 46 Co
man) — Pîrvu (min. 46 Popa), 
Boc, Dinu, Traian Ionescu 
(min. 46 Ștefan), Stoenescu, Săl- 
ceanu (min. 55 Crăclunescu), 
Pîrcălab, Frățilă, Naghi, Haidu 
(min. 46 Ion Constantin).

In deschidere: Electroputere 
— Universitatea (tineret-rezer- 
ve) 2—0 (1—0).
ȘTEFAN GURGUI - coresp.

principal

Am găsit Atunci în vechiul 
centru fotbalistic al țării o at
mosferă demnă de invidiat de 
către alți iubitori ai acestui 
sport. Suporterii, ca toți tifo- 
sii din lume, dornici de victo
rii și aptîmiști, declarau fără 
ezitare• „Vom avea două for
mații în divizia A. Aradul va 
realiza pentru prima oară a- 
ceastă performanță- Formida
bil, nu ?

Am vizitat în ziua aceea 
uzina, conducerea asociației, 
echipa. La stadion, cu citeva 
minute înaintea unui antre
nament, am găsit o atmosferă 
de adevărată familie. Băieții, 
veseli se echipau de zor. In- 
tr-unul din birouri, antreno
rul TOMA JURGA își pre
gătea minuțios lecția. Posibi-

Ivan (min. 46

Sezonul internațional 1969 
*1 echipei de juniori a Ro
mâniei va fi inaugurat de o 
dublă întîlnire ROMANIA — 
R. D. GERMANA, care va 
■vea loc în zilele de 26 ți

28 martie la Craiova și. res
pectiv, Rm. Vîlcea. Partida 
din 26 martie se va disputa 
în program cuplat cu meciul 
de divizia A Universitatea 
Craiova — Universitatea Cluj.

RAPID—RAPID (TINERET) 
6-4 (2-2) 

înfruntînd (am putea spune 
chiar șjidînd) frigul și vîntul 
de ieri, cîteva sute de specta
tori au răspuns prezent ps

Ane*. spectator pe banca re- 
tervelor, Za cheta săptămini 

dună accident 
Foto : R. WAGNER

Ia rirf-jl Feleftcului (!) și în 
pădurea Hota. Anca revine 
Lstjxm timp record în prima 
•tfBftvrt a lui „U", reinca- 
drindu-se. de la început, în 
di spori tivul echipei.

SECVENȚA LONDONEZA 
—15 ianuarie 1969. Pe Wem

bley, românul Anca aleargă 
mai mult decit Stiles 
Bobby Chariton, Ball 
Hunt și acoperă o zonă 
nașă. Iată-l dublindu-1
Sâtmăreanu. pentru ca peste 
20 de secunde să șuteze splen
did la poarta lui Banks. Șu
tul trece de puțin pe lingă 
colțul barei... Nu-i nimic! 
Anca revine în propriul te
ren, acroșeazâ. deposedează, 
își deschide partenerii, îi sus
ține în contraatacuri, luptă 
cu o rară energie pînă la ul
tima secundă a jocului.

sau 
sau 

u- 
pe

Secvența de mai sus ar 
putea fi o încheiere, pentru 
că ea reprezintă nappy-end-ul 
unei întîmplări ieșite din co
mun. îi mai adăugăm, totuși, 
o ultimă imagine, prezentîn- 
du-1 pe eroul nostru într-o 
ipostază foarte actuală.

...Duminică 2 februarie 1969. 
Camera 23 a căminului stu
dențesc clujean din str. A*

specialiști, s-au amestecat tot 
mai des în treburile antreno
rului. La recenta plenară a 
C.J.E.F.S. Arad s-a evidențiat 
comportarea echipei C.F.R. — 
locul 2 în divizia B — dar 
promovarea Vagonului, reali
zată tot în perioada la care se 
referea raportul, este trecută 
cu vederea. Deci, e mai bine 
să fii pe undeva în prima ju-

LA VAGONUL ARAD

Intre două ierni...

să folosim titlul materialului 
publicat atunci) «... garat în 
divizia A. cu un avans de 6 
puncte față de următoarea cla
sată- Excelentă performanță !

mătate a unui clasament de 
divizie B sau C, decit să pro
movezi în A. Ciudată logică !

★

•_A rnai trecut o jumătate 
de an. Zilele frumoase au 
rămas în urmă, uitate parcă 
de toți Cei ce susțineau că 
ăr.t suporterii Vagonului, că 
îndrăgesc fotbalul. Diferența 
de clasă dintre Vagonul Și 
celelalte echipe de A (adică 
diferența calitativă a fotbalu
lui practicat in cele două divi. 
zii a început să-și spună cu- 
vintul. în confruntările cu 
U.TA„ Steaua sau Dinamo, 
Vagonul a trebuit să plece 
steagul. Și noua promovată, 
încet — încet a ajuhs pe lo
cul 16. Din acel moment au 
început tunetele și fulgerele, 
s-au descoperit „marile lip
suri" ale unui antrenor tînăr 
ce străbătuse cu formația sa 
drumul anevoios de la divi
zia G pînă la elita fotbalului 
nostru. Au început să se audă 
voci: „Jurcă nu mai e bun“— 
„Nu mai face pregătiri cum 
trebuie"— „E indulgent cu ju- 
cătorii"-- Membrii secției de 
fotbal, deveniți peste noapte

MICII FOTBALIȘTI Of H STEAUA
1—15 februa-în perioada

rie, clubul Politehnica Bucu
rești a pus la dispoziția clu
bului Steaua, în mod gratuit, 
sala de sport, zilnic între o- 
rele 8—10.30. Pe parcursul 
celor 15 zile, în această sală 
se pregătesc aproximativ 100 
de copii, provenind din cele 
două centre de copii i Steaua 
„23 August" și Ghencea- Par
ticipă la pregătire copii între 
11 și 14 ani, în cadrul a două 
grupe de vîrstă, sub condu
cerea unui colectiv de antre. 
nori i F. Fabian, grupa 1954 ; 
N> Vîlcov, grupa 1955 | I. Stă- 
nilă, ajutat de instructorul 
voluntar P. Mihai, grupa I9$6j

M. Sirbu. grupa 1957. Remar
cabil este faptul că ambele 
centre dispun de cîte un me
dic.

în această perioadă, grupe
le de copii susțin zilnic jocuri 
de antrenament ți verificare, 
în vederea îmbunătățirii de
prinderilor tehnice și a mișcă
rii în teren. Condițiile din 
sală permit însușirea cit mai 
corectă a diferitelor procedee 
tehnice.

Antrenorul VIlcov ne-a vor
bit despre necesitatea asigu
rării unei pregătiri în sală 
a copiilor în această perioadă 
friguroasă a anului, făcînd 
comparație cu anii anteriori,

★

ca oa- 
ca îrt

cu 
de

Desigur, e normal 
menii — și în sport, 
toate domeniile de activitate 
— să nu se mulțumească cu 
puțin, să aspire întotdeauna la 
mai mult și la mai bine. Dar 
de aici și pînă la a renunța 
la serviciile unui antrenor 
care a făcut dovada unor rea
lă calități, putere de muncă, 
dragoste față de echipa 
care a plecat la drum
cînd a debutat ca antrenor. e 
prea mult. Se pare că vîntul 
a adus dinspre Timișoara vi
rusul unei boli ce' se dovedeș
te periculoasă, potrivnică u- 
nor rezultate bune : schimba
rea antrenorului, ca unică so
luție de salvare a echipei. în 
locul unui ajutor real, al li
nei depline colaborări între 
asociație, secție de fotbal și 
antrenor s-a ales varianta „di
vorțului". De ce oare cei de la 
Vagonul n-au învățat nimic 
de la vecini ? Și U T. A. a 
avut necazuri. Ne amintim 
bine că 2—3 ani textiliștii au 
scăpat cu greu de retrograda
re. Dar antrenorul N. Dumi-

S[ PREGĂTESC...
cînd progresul micului fotba
list era frînat de ’ condițiile 
improprii de desfășurare a 
pregătirii în aer liber în a- 
ceastă perioadă a anului. An
trenorul NICOTSAE VÎLCOV 
și șeful centrului de copii 
Steaua .23 August", ILIE 
SAVU. ne-au mărturisit că 
printre „puștii" pe care îi au 
la dispoziție sint citeva ta
lente deosebite ca Ion Mun- 
teanu, Marin Niță, Radu Va- 
sile, Ion Ghiță (grupa 1955); 
Valentin Constantinescu, Ro
mulus Ștefan, Vasije Chirilă 
(1957),

P. DUMITRESCU

Muncind cu o rară voință, 
fărir.d solitare crosuri pînă

Atica, la citeva luni după ac
cident, in partida cu Steaua

Foto; V. BAGEAC

ținute pentru... examene! Să 
nu uit. zilele trecute am avut 
o intilnire cu pionierii școlii 
nr. 3 din orașul meu de pe 
malul Arieșului. Turda, care 
ra-au invitat să le vorbesc 
despre Bobby Charlton, despre 
Wembley, despre „draw‘‘-ul 
nostru cu campionii lumii, 
despre proiectele mele de vi
itor, despre Mexic...

— Apropo, ce le-ai spus 
despre Mexic ?

— Că pentru a ajunge Ia 
C.M. și a le aduce dc aculo 
citeva sombrero, ani să par
curg distanța Cluj-Mexico 
City la antrenamente...

înainte de fluierul unei re
prize de fotbal, l-am lăsat 
pe Anca Ia studiul stomatolo
giei, cea mai ardentă preocu
pare la ordinea zilei.

Scriind aceste rinduri, mă 
gindesc la psihicul optimist, 
puternic, al acestui tînăr ta
lentat. Pe un om ca el. care 
a debutat în națională pe 
Wembley, după ce cu numai 
un an înainte era considerat 
eliminat de pe terenul de 
sport, pe un asemenea om îl 
așteaptă multe alte victorii 
în viață, în sport.

Marius POPESCU

de presupus. Jună 
e] lipsurile lui și, 
ne spunea cu amă- 
glas, le regretă. A

trescu n-a fost schimbat. A 
. fost lăsat să lucreze și rezul

tatele se văd. în schimb, la 
Vagonul s-a șters cu buretele 
tot ce a făcut bun antrenorul 
Jurcă. față de care — am au
zit — asociația are încă mari 
obligații. Și apoi, această 
schimbare la mijlocul campio
natului poate avea ea efectele 
scontate, evitarea retrogradă
rii ? Greu
a avut și 
după cum 
răciune în
greșit poate că nu i-a luat 
pe Weichelt și Jack, fotbaliști 
la care renunțase U.T.A., că 
nu a fost exigent în ultima 
vreme. Dar ce a făcut asocia
ția sau membrii secției de 
fotbal ? Jucătorii Vagonului 
n-au nici o vină? Cliivu și 
Boroș își petrec în mod cores
punzător t'impul liber? Ce mă
suri a luat asociația cînd doi 
jucători au plecat din pregă
tirea de la Lipova fiindcă an
trenamentele erau prea tari, 
sau cînd Dvorjak — fiul nou
lui antrenor, Francisc Dvorjak
— a refuzat pur și simplu să 
facă deplasarea pentru me
ciul de la Cluj ? Dar toate 
acestea au fost uitate, iar vino
vatul principal s-a găsit ușor
— antrenorul.

★

Am fost la Vagonul în două 
ierni consecutive. în decursul 
unui an multe s-au schimbat 
(pînă și antrenorul și biroul 
secței de fotbal). Azi, nimeni 
nu mai zîmbește* Toată lu
mea e obsedată de locul 16 
din clasament, de retrograda
re. Așa e fotbalul. O echipă 
trebuie 
rădenii 
tocmai

să fie ultima. Dar, a- 
se întreabă : de ce 

Vagonul ?

Constantin ALEXE

PRONOSPORT
așa ARATA o varianta 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 6 ETAPA DIN 9 

FEBRUARIE 1969

I. Atalanta — Fiorentina 2
II. Bologna — Lanerossi 1

III. Cagliari — Varese X
IV. Milan — Verona 1

V. Napoli — Inter 1
VI. Palermo t Juventus X

VII. Roma — Pisa 1
VIII. Torino —.Sampdoria 1

IX. Padova — Brescia X
X. Reggiana — Lazio 1

XI. Catanzaro —■ Foggia X
XII. Mantova — Spal X

XIII. Bari — Monza 1

fOND DE PREMII 355.561



DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

CIND APLAUZELE

stadionul

Foto i A. NEAGU

Ro. 
Sto-

comportă 
tot atâtea

Popescu (Steaua) fructi- 
o nouă ocazie a echipei 
In meciul cu Universita

tea București

RADO VOIA transmit! dt ta C.L di patinaj artistic

PE PÎRTIILE DE SCHI

S-AU STINS...

SPINDLERUV MLYN: 
PE LOCUL I

SPINDLERUV MLYN, 9 (prin 
telefon). Ștafeta clasică de 
fond 4x10 km, desfășurată du
minică în cadrul Spartachiadei 
de iarnă a Armatelor din țări’e 
socialiste, a oferit o Întrecere 
disputată în primele schimburi, 
după care s-a făcut o depar
tajare netă a echipelor. Primul 
loc a revenit, conform așteptă
rilor, schiorilor fondiști din 
U.R.S.S., superiori cu peste 4 
minute principalilor rivali, 
sportivii polonezi.

Politehnica Galați și Dinamo Brașov
au realizat victorii prețioase

Cu partidele desfășurate 
ieri, în sala Floreasca. s-au 
încheiat întrecerile celui de-al 
doilea turneu al campionatu- 

de 
(Și 
la 
la

lui național masculin 
handbal, cel de-al treilea 
ultimul) fiind programat 
sfîrșitul acestei săptămîni 
Cluj.

Dinamo București — Timi
șul Lugoj 27—15 (15—6). Deși 
a opus forțe inegale, atît sub 
aspectul experienței de joc, 
cît și al gabaritului sporti
vilor. partida nu a avut un 
sens unic — poarta Timișu
lui — așa cum se întrevedea 
după primele minute, cînd 
bucureștenii luaseră un avans 
de 9 goluri. Dorind să nu în
cheie meciul cu un pasiv prea 
mare, lugojenii s-au mobili
zat Ia maximum, reușind să 
înscrie pînă la urmă dinamo- 
viștilor 15. goluri. învingăto
rii, în permanență cu un 
avantaj substanțial, au jucat 
totuși rigid, fără varietate în 
atac, și cu zone puțin active 
(Papp-Badea) în apărare. A 
condus cu scăpări N. Erhardt 
(Ploiești).

Politehnica Timișoara — 
Dinamo Bacău 15—11 (7—4). 
Timorați după înfrângerea de 
sîmbătă seară din meciul cu 
Universitatea București, bă
căuanii nu s-au putut concen
tra nici de această dată, ri
sipind foarte multe atacuri 
favorabile și comițînd nume
roase 
(care 
fiind 
mișul 
chipe 
partidele în 
București. Fără să exceleze, 
studenții au făcut un joc co
lectiv bun și cu o precizie 
superioară în execuții ar fi 
putut realiza o diferență mai 
mare. A arbitrat satisfăcător 
D. Rahoveanu (Buc.), (n. mș.)

Politehnica Galați — Uni
versitatea Cluj 20—16 (10—9). 
Luptă acerbă pentru cele două 
puncte absolut necesare am
belor combatante la evitarea 
retrogradării. După o primă 
repriză mai echilibrată (5—5 
în min. 19 și 9—9 în min. 29), 
gălătenii au apăsat pe acce
lerator. Cu un portar extrem 
de inspirat (M. Băutu), și mai 
lucizi în ofensivă, unde au 
găsit cu mai multă ușurință 
posibilități de dislocare în a- 
părarea adversă, jucătorii Po
litehnicii s-au desprins încet, 
dar sigur (13—10 și apoi 
16—11 în min. 42, 18—12 în 
min. 46), asigurîndu-și o vic
torie prețioasă. Au marcat: 
Pădure 2. Bîrzoi 3. Hornea 5. 
Eftimie 3, Michetin 2, Dumi
trescu 3. Mehan 2 de la în
vingători șl Panțiru 3,

obstrucții în apărare 
le-au atras 5 eliminări), 
astfel — alături de Ti- 

Lugoj — singurele e- 
care au pierdut toate 

turneul de la

Schmidt 2, Palko 1, Oană 8, 
Răzor 2 de la învinși. Bun 
arbitrajul lui V. Sidea (Buc.).
Steaua — Universitatea Bucu

rești 23—14 (14—7). Scorul nu 
exprimă în suficientă măsură 
diferența de valoare existentă 
pe teren. Campionii au abor
dat disputa cu aplomb, im- 
primînd acțiunilor un ritm 
foarte rapid. Atacurile lor au 
învăluit poarta lui Orban în
tr-un adevărat vîrtej. astfel 
că studenții n-au prea avut 
de-a lungul celor 60 de mi
nute multe momente de res
pire. Doar pe 
impulsia 
tache I 
revenire 
tarii au 
sclipiri, 
de la semicerc. Au înscris: 
Gruia 5. Gațu 2. Marinescu 2, 
Speck 3, Iacob 2, Coasă 2. Po
pescu 7 pentru Steaua Și 
Chicid 5. Bădulescu 1. Cț>s- 
tache I 1. Schuman 2, Radi
nă 1, Dinea 2, Anton 1. V. 
Gruia 1 pentru Universitatea. 
A condus corect V. Pelen- 
ghian (Buc.).

Dinamo Brașov — Rafinăria 
Teleajen 18—17 (11—8). Afla
te în poziții destul de pre- 
care în clasament, cele două 
echipe au luptat cu ardoare 
pentru victorie, miza impor
tantă punîndu-și adesea pe
cetea asupra calității jocu
lui. Mai incisivi și viguroși 
în atac, dinamovișții au avut 
în permanentă inițiativa: 
4—1. 7—2. 10—4 (min. 18),
11—6, 15—9 (min. 37) și
18—12 (min. 49). Din acest 
moment, elevii lui I. Donca 
au considerat ostilitățile în
cheiate. permițîndu-și un mo
ment (prelungit) de relaxare. 
Petroliștii au sesizat rapid, 
atacînd în trombă. Revenirea 
lor s-a soldat cu o suită de 
5 goluri, ultimul realizat 
într-o perioadă cînd dinamo- 
viștii nu aveau în teren de- 
cît patru jucători de cîmp (!). 
și cu siguranță că dacă în
trecerea ar fi continuat cîteva 
zeci de secunde, cei care s-ar 
fi îmbrățișat de bucurie ar 
fi fost handbaliștii Rafinăriei. 
Așa însă... (a. v.j.

Clasamentul după încheie
rea acestui al doilea turneu 
și înainte de ce] de 
se prezintă astfel :
1. Steaua 15 13 2 0
2. Dinamo București

15 12 t 1
3. Politehnica Timisoara

15 7 2 6
4. „U“ Cluj 15 7 2 6 298:275
5. Dinamo Bacău

15 6 3 6 223:222
6. Dinamo Bv. 15 6 1 8 253:299 13
7. Rafinăria Teleajen

15 6 1 8
8. Poiit. Galați 15 6 0 9
9. „U“ Buc. 15 5 1 9 

10. Timișul Lugoj
15 0 0 15

ROMA 9. — Proba feminină 
de slalom special desfășurată, 
în cadrul «Cupei Mondiale", la 
Vipiteno, a fost cîștigată de 
schioara americancă Judy Na
gel, care a realizat în cele 
două manșe timpul de 96,34 s. 
Au urmat în clasament Cathy 
Nagel (S.UA.) — 98.57 și Flo
rence Steurer (Franța) 99,27.

STOCKHOLM, 9 — In con
cursul internațional masculin 
de schi de la Aare (Suedia) 
care, de asemenea, a contat 
pentru «Cupa Mondială”, pro
ba de slalorrf uriaș a revenit 
francezului Jean Noel Augert, 
în 3:35,89 ; 2. Tischauser (El
veția) — 3:38,66 : 3. Alain Pens 
(Franța) — 3:40.61-

SOFIA 9. — Proba masculi
nă de slalom uriaș din cadrul 
competiției internaționale de 
schi dotată cu «Cupa Pampo- 
rovo” a fost 
triacul Kurt 
Au urinat: 
(Franța) cu 
Resman (Austria) — 2:56,73

cîștigată de aus- 
Reher în 2:52,36. 
2. Michel Bozoit 

2:52,95. 3. Franz

AA 44
AA

FONDIȘTII SOVIETICI 
LA 4x10 Km

Ștafeta reprezentanților 
mâniei, alcătuită din M. 
Ian, N. Sfetea, St. Drăguț și 
Gh. Cincu, a avut o comportare 
onorabilă, clasindu-se pe locul 
4.

Rezultate: 1. U.R.S.S. 2h 
04:16; 2. Polonia 2h 08:33 ; 3. 
R.D. Germană 2h 11:36; 4. Ro
mânia 2h 13:43; 5. Bulgaria 2h 
15:39; 8. Cehoslovacia 2h 17:14; 
7. Mongolia 2h 22:16; 8. Unga
ria 2h 22:38.

Pîrtia a măsurat 1550 m (360 m 
38 porți). Schiorul român M. 
Focșeneanu s-a clasat pe locul 
18. In competiția feminină, 
care a cuprins o singură man
șă. pe primul loc s-a clasat 
Erika Uhlmann (R.D. Germa
nă) cu 2:28.67.

ZURICH 9. — în campiona
tele de schi ale Elveției (probe 
nordice), pe 15 km a cîștigat 
Alois Kaelin în 56:06,6.

? alocuri, sub 
inimosului M. Cos- 

și a lui Chicid (în 
de formă), universi- 
mai schițat cîteva 
punctînd îndeosebi

la Cluj
348:188
284:195
256:223

28
26
16
16
15

264:305 
259:301 235:263
194 :343

n
12
11
0

ZURICH, 9. — în cadrul 
concursului internațional de 
patinaj-viteză desfășurat la 
Davos, olandezul Ans Schut a 
realizat un nou record mondial 
în proba de 3 000 metri cu-tim
pul de 4:50.4. Vechiul record de 
4:52,0 ii aparținea tot lui Schut.

GABRIELLE SEYFERT

GARMISCH PARTENKIR- 
CHEN, (9 prin telefon). Spec
tatorilor care-și lasă Merce- 
des-urile la poarta Stadionu
lui Olimpic din Garmisch li 
s-a oferit, în sfîrșit, ceea ce 
își doreau de la începutul a- 
cestei săptămîni de patinaj 
artistic. Numai spectacolul... 
Iată de ce, pentru ultima 
ieșire pe gheață a „artiștilor", 
duminică la demonstrația de 
închidere a C.E. au putut fi 
rândute toate biletele, chiar 
cele cu prețuri foarte pi
perate. oferind locuri pe bănci 
și în fotolii. Contrast izbitor 
față de seara zilei de joi, de 
pildă, cînd elita patinajului 
masculin continental evolua 
in fața tribunelor aproape 
goale.

Au fost aplauze, bisuri, fo
tografii de adio, nelipsitele 
puncte de program care fac, 
tradițional, dintr-un campio
nat o scenă de revistă. N-are 
rost să mai formulăm critici 
de ordin etic, la adresa aces
tor prea spectaculoase căderi 
de cortină. Le doresc nu nu
mai spectatorii, ci și concu- 
renții. acești sîrguincioși uce
nici In măiestrie, care chel
tuiesc. zi de zi, ore grele de 
muncă, pentru a-și cizela 
forma și — măcar o dată — 
au voie și ei să zburde pe' lu
ciul gheții, fără complexul de 
subordonare la exigențele no
telor de arbitraj.

Așa l-am văzut 
Pera sărind cel 
dublu-Axel, cînd 
să demonstreze că el a fost de 
fapt primul... Cu toate că și 
Nepela. cu fina sa lucrătură 
în filigranul combinațiilor de 
pași și sărituri, dovedește tu
turor că este un mare maes
tru al patinei. Gaby Seyfert, 
din nou campioană europeană, 
a fost superbă în dezinvol
tură, ca și bruna Anuska. in- 
clntătoare și în amărăciunea 
înfrângerii. Mai puțin strălu
citoare. firește, austriaca Trixi 
Schuba, care era gata-gata să 
producă marea s urpriză dato
rită mai mult tehnicii și mai 
puțin grației. Dar pînă și 
proaspătul cuplu de învingă
tori Rodnina—Ulanov a fost 
estompat puțin de eternii 
Oleg și Ludmila, nr. 1 abso
lut al patinajului în doi. Sau, 
poate, toți împreună cedînd în 
fața frumuseții desăvlrșite a 
pașilor Dianei Towler. ur
mată fidel de umbra sa de 
totdeauna magicianul Bernard 
Ford (contabil în viața de 
toate zilele), amîndoi expri-

mind, parcă, cel mai limpede 
buouria simplă și firească 
a alunecării pe gheață.

Revenind la rândurile noas
tre de început, reconfortant 
ni s-a părut mai ales aspectul 
pestriț al tribunelor. De ce 
n-a venit tot atîta lume și la 
concurs? Răspunsul 
mai multe puncte și 
subiecte de meditat.

în primul rlnd,-în
acoperit de aci nu stai totuși 
ea într-un teatru. Sistem de 
încălzire al tribunelor nu 
există și în betonul răcit 
dinafară și dinăuntru te simți 
ca într-un imens frigider. A- 
vantajbl gheții protejate nu 
se răsfrânge și asupra specta
torilor, care trebuie să plă
tească suprapreț pentru ple
duri cu care se înfășoară bine 
pentru a putea suporta gerul 
'usturător. Deci, soluția acope
rișului nu este într-atît de 
simplă pentru atragerea pu
blicului la patinaj și hochei.

Al doilea punct ține direct 
de primul. Mii (și milioane) 
de spectatori văd campiona
tele la televizor, așa că nu 
trebuie să ia trenul de la 
Munohen sau Stuttgart pentru 
a vedea pe actorii din Parten- 
kirchen. Și televiziunea des
păgubește generos pe organi
zatori, pentru deficitul case
lor de la intrare. Oare avan
săm cu pași siguri spre 
transformarea patinajului ar
tistic intr-un sport de studio 
sau platou de filmare? în 
fapt, cam așa este.

Iar, la urmă, eternul handi
cap. Acela, tot mai mare, pe 
care-1 suportă patinajul de 
competiție în fața celui de 
revistă, ajuns să fie practicat 
pe scară largă, pretutindeni. 
Chiar aci, la Garmisch, vecin 
cu Stadionul Olimpic, localul 
Casei Carioca — cu mese și

telefon). —

Telefoto: A.P.-AGERPRES

europeni" la baschet

pe Patrick 
mai înalt 
voia parcă

„Cupa campionilor

UNIVERSITATEA

învins cu) 79—55 
echipa „Chemie“-

0 cursa automobilistă de 100 mile desfășurată ieri la Warwick 
Farm (Australia) a avut ca protagonist pe neo-zeelandezul Chris 
Amon care a pilotat o mașină Ferrari. In fotografia de mai sus 
un aspect din cursă (mașina lui Amon, în extrema dreaptă) 

Telefoto: A.P.-AGERPRES

In stațiunea Mcntana-Crans 
din Elveția s-a disputat dumi
nică a doua ediție a campio
natului mondial de schi-bob. 
Fotografia îl înfățișează pe 
noul campion al lumii Josef 

Pitzer (Austria)

LlEGE 9 (Agerpres). — în 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet masculin, echipa Stan
dard Liege a învins cu 80—67 
(39—26) echipa Maccabi Tel 
Aviv. Returul va avea loc 
Tel Aviv.

RIGA 9 (Agerpres). 
meci retur pentru „C.C.E. 
baschet feminin, echipa T.T.T. 
Riga a
(41—34)
Halle (R. D. Germană). For
mația sovietică s-a calificat 
pentru turul următor.

fotbal pe gWbafoftal pe jlobifotbal pe gidbi
ITALIA : FIORENTINA 

SI CAGLIARI ÎNAINTEA 
DERBYULUI

în fruntea clasamentului 
campionatului italian se află 
acum. la egalitate de puncte 
— după 17 etape — Cagliari 
și Fiorentina. Se pare, însă, 
că duminica viitoare, situația 
se va clarifica, deoarece, la 
Florența, are loc întîlnirea 
directă dintre cele două e- 
chipe.

Duminică, pe teren propriu, 
Cagliari n-a putut trece de 
Varese (scor 0—0). deși gaz
dele au marcat un gol anulat 
de arbitru, pe motiv de 
ofsaid. în schimb. Fiorentina 
a obținut două puncte pre
țioase la Bergamo învingînd 
cu 1—0 pe Atalanta (a mar
cat Maraschi). Milan are, 
încă, un cuvînt greu de spus 
în lupta pentru titlu, deoarece 
băieții lui Nereo Rocco au 
jucat excelent pe „San Siro" 
în fața a 50 000 de spectatori, 
unde cu un Prati în zi mare 
(autorul tuturor golurilor) au 
învins cu 3—0 pe Verona. Cu 
același scor s-a încheiat Si 
partida Bologna — Lanerossi. 
La Palermo, echipa locală a 
terminat la egalitate (1—1) 
cu Juventus. (Salvadore a 
înscris pentru Palermo — 
autogol, iar Haller a egalat). 
La Neapole, gazdele au in

vins fără drept de apel pe 
Inter (3—1). dar milanezii au 
jucat în ultimele 10 minute 
în 10 oameni. In fine. Roma 
a dispus de Pisa cu 2—0 (au 
înscris Spincsi 
iar Torino a
Sampdoria cu același

și Landiru), 
întrecut pe

scor
(autorii golurilor . Facchin șt 
Combin). Poziția echipelor 
fruntașe 1

Cagliari 17 10 6 1 29— 9 26
Fiorentina 17 10 6 1 19—11 26
Milan 17 9 7 1 19— 6 25

TURNEUL DE JUNIORI 
DE LA VIAREGGIO

In turneul internațional 
pentru echipele de juniori de 
la Viareggio. A. C. Milano a 
învins cu 1—0 (1—0) pe Va- 
sas Budapesta. T.S.K.A. Sofia 
a întrecut cu 2—0 (1—0) pe 
Internazionale Milano, iar 
Atalanta Bergamo a dispus cu 
același scor de Eintracht 
Frankfurt. Alte rezultate i 
Napoli — Vojvodina (Iugosla
via) 3—1 (2—1) | Juventus 
Torino — Sel. orașului Lodz 
2—0 (1—0); Benfica Lisabo
na — Pisa 2—1 (1—0).

Cesar® TRENTINI

R. F. a GERMANIEI : 
REINTRĂRI APLAUDATE

Etapa a 22-a a campiona
tului vest-german a fost mar
cată de doua evenimente deo
sebite. Doi jucători care au 
stat pe tușă din diferite mo
tive au reintrat cu succes și 
apariția lor a fost salutată 
călduros de suporteri. Este 
vorba de Ion Ionescu (care 
fiind accidentat a trebuit 
să-și facă un tratament la 
genunchi) și de Gerd Muller 
de la Bayern Miinchen (sus
pendat pe două luni). Ale
mannia Aachen a învins cu 
2—1 pe Borussia Monchen- 
gladbach. una din formațiile 
fruntașe, care aspiră la titlu. 
Ionescu a deschis scorul în 
min. 20. oaspeții au egalat 
prin Schăffer în min. 34, iar 
Klosterman a înscris golul 
victoriei (min. 44).

Bayern Miinchen, fruntașa 
clasamentului, și-a regăsit, în 
sfîrșit. cadența obținînd o 
victorie cu 2—1. în deplasare 
cu Hertha B.S.C. Gazdele au 
deschis scorul, dar bavarezii 
au marcat de două ori prin 
Gerd Miiller. acum golgeter, 
cu 22 goluri marcate ! Și for
mația MOnchen 1860 a rea
lizat o prețioasă victorie. în
vingînd pe F. C. K61n, cu 
2—1. Iată celelalte rezultate 
ale etapei i F, C. Kaiserslau

tern — F. C. Nurnberg 1—1, 
Schalke 04 — Werder Bre
men 2—1, Eintracht Frank
furt — VfB Stuttgart 3—0, 
Hannover 96 — Kikers Offen
bach 2—2. MSV Duisburg — 
Eintracht Braunschweig 1—1. 
Iată poziția echipelor frun
tașe :
Bayern
Miinchen 22 11 7 4 40—21 29
Eintr. Bra- 
unschw. 21 10 7 4 31—20 27
Munch en
1860 22 12 3 7 33—33 27
Borussia 
Mgb. 22 9 8 5 38—26 26

Dieter HENNIG

ANGLIA : RELACHE

Din cauza timpului nefavo
rabil (zăpadă, viscol) toate 
meciurile de Gupă programa
te sîmbătă au fost amîiiate.

VENEZUELA: DINAMO 
MOSCOVA — VASCO DA 

GAMA 2—0

La Caracas. în prezenta a 
peste 20 000 de spectatori, 
s-au întîlnit. în meci amical, 
echipele Vasco da Gama 
(Brazilia) și Dinamo Moscova 
Fotbaliștii sovietici au învins 
cu 2—0 (1—0). Au marcat
Evrisihin și Suslov. In poarta 
echipei sovietice a apărat cu 
brio Iașin.

Tiparul I, P. „Informația**, sir. Brezolanu nn 83—25, București

CAMPIONATELE
DE TENIS DE MASĂ

BERLIN 9 (Agerpres). — La 
Potsdam au luat sfîrșit campio
natele internaționale de te
nis de masă ale R. D. Germa
ne. Iată rezultatele din fina
le: masculin: Johannson (Sue
dia) — Person (Suedia) 3—0 ; 
feminin : Hovestadt (R.D.G.) 
— Geisler (R.D.G.) 3—1 ;

Telex -
• Tradiționala competiție ci- 

clistă „Marele Premiu St. Ra
phael" a fost cîștigată de vest- 
germanul Wilfried Boke, care 
a parcurs 145 km în 3h i 20:00. 
Pe locurile următoare (în ace
lași timp) : Jacques Cadiou 
(Franța) și Jiri Daler (Ceho
slovacia).

e Atletul american Jim 
Ryun și-a făcut reintrarea, par- 
ticipînd la un concurs de sală 
care a avut loc la East Lansing 
(Michigan). Ryun a cîștigat pro
ba de 1 milă în 4:06,2.

• In turneul internațional 
de tenis „open" de lâ Phila
delphia s-au disputat semifi

fotolii încălzite — oferă de 
două ori pe săptămână spec
tacole pe gheață cu vedete pro
fesioniste de care n-am auzit 
pînă acum, iar la Miinchen, 
afișe mari anunță pe celebrii 
Kiliuș și Baumler într-o nouă 
ediție a „Albei ea zăpada și 
cei 7 pitici", în timp ce două a 
trupe ale revistei vieneze, una * 
americană, și vechiul „Paris 
sur gla.ee" traversează Europa, 
în lung și-n lat. Asta vrea pu
blicul. Acel public pentru oara 
patinajul este o dragoste de 
o seară, care vrea spectacol 
mult și sport puțin. Acel, pu
blic care fluieră pe arbitri, 
cu și fără motiv, sau cere me
reu desființarea „plictisitoare
lor" figuri obligatorii.

Atunci, poate este mai bine 
să fie tribunele goale...

PETRE ARCAN transmite:
TIMISOARA PE LOCUL SECUND

IN TURNEUL DE HANDBAL DE LA LEIPZIG
LEIPZIG 9 (prin

Așa cum era de așteptat, 
turneul internațional de hand
bal feminin dotat cu „Cupa 
orașului Leipzig" s-a încheiat 
cu victoria echipei locale, 
campioană a R. D. Germane, 
S.K. Leipzig. O performanță 
remarcabilă a realizat forma
ția timișoreană Universitatea

INTERNATIONALE
ALE R. 0. GERMANE
dublu feminin; Pogosov, Grin
berg (U.R.S.S.) — Hovestadt, 
Geisler (R.D.G.) 3—1 ; dublu 
masculin : Alser, Johannson 
(Suedia) — Timar, Klampar 
(Ungaria) 3—0 ; dublu mixt: 
Sarhoian, Pogosov (U.R.S.S.) 
— Eglitis (U.R.S.S.), Hovestadt 
(R.D.G.) 3—2.

care, într-o companie deosebit 
de valoroasă (în componența 
<-elor 6 participante s-au nu
mărat nu mai puțin de 26 de 
handbaliste internaționale -,^« 
a reușit să ocupe locul se-” 
cund. Timișorencele au în
vins în penultima etapă, 
disputată sîmbătă, pe A.Z.S. 
Wroclaw cu 12—11 (6—5). dar 
au părăsit terenul afectate de 
accidentarea în minutul 3 a 
celei mai bune jucătoare a lor, 
Emilia Neghină. Iată și cele
lalte rezultate de sîmbătă l 
Ferencvaros—S.K. Empor Ros
tock 7—3 (3—0), S.K. Leip
zig—Akademik Sofia 12—9 
(6-3).

Ultima etapă, care a avut 
loc duminică, a furnizat, în 
general, rezultate normale. 
Universitatea Timișoara a în
vins comod pe Akademik So
fia cu 16—5 (7—3), rotunjln- 
du-și astfel golaverajul, în 
ciuda faptului că Neghină nu 
a jucat. Punctele au fost mar
cate de: Metzenrath (6), Se- 
cheli (4), Moșu (2), Hrivniak 
(2), Bartie și Nemetz. Cele
lalte două meaiuri s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate : S.K. Empor Rostock— 
A.Z.S. Wroclaw 13—8 (6—1), 
S.K. Leipzig — Ferencvaros 
10—4 (5—2). Ca urmare a a- 
cestor rezultate clasamentul 
final este următorul: 1. S.K. 
Leipzig 10 puncte, 2. Univer
sitatea Timișoara 7 p (golave
raj 65—30), 3. Ferencvaros 
Budapesta 7 p (45—39), 4. S.K. 
Empor Rostock 4 p, 5.' A.Z.S. 
Wroclaw 2 p, 6. Akademik 
Sofia 0 p. Primul loc în cla
samentul golgeterelor a fost 
ocupat de Emilia Neghină cu 
16 goluri marcate, deși a jucat 
numai 4 meciuri.

egalate, la Los Angeles
LOS ANGELES 9 (Agerpres). 

— Campionul olimpic la sări
tura cu prăjina, Bob Seagren 
(ȘUA) a egalat cea mai bună 
performanță mondială pe teren 
acoperit în concursul de la 
Los Angeles. El a trecut șta
cheta înălțată la 5,33 m.

In același concurs, W. Daven
port (SUA) a parcurs 60 yarzi 
garduri în 6,8 (record mondial 
de sală egalat).

Radio - Telefon
nalele probei de simplu mas
culin ; Tony Roche (Australia) 
— Tom Okker (Olanda) 6—1, 
6—4; Rod Laver (Australia) — 
Ken Rosewall (Australia) 6—4, 
6—2.

• Noi rezultate de valoare 
au fost înregistrate în con
cursul de patinaj viteză de la 
Inzell. Suedezul Boerjes s-a 
clasat pe primul loc la 500 m 
cu 39,5. La feminin, această 
probă a revenit patinatoarei 
Boerman (Norvegia) în 45,3.

• In concursul internațional 
de patinaj viteză de la Oslo, 
Suzuki (Japonia) a terminat 
victorios în proba de 500 m cu

41,2. Guttormsen (Norvegia) a 
înregistrat cel mai bun timp 
la 3000 m : 4:26,0.

• In cadrul competiției 
„Cupa campionilor europeni", 
la volei (feminin) la Lisabona, 
echipa Slavia Bratislava a în
vins cu 3—0 (15—3, 15—2, 15—9) 
Pe Benfica Lisabona.

® In cursa ciclistă interna
țională de 6 zile, care are loc 
Pe velodromul „Vigorelli” din 
Milano, conduc Post (Olanda) 
și Dancelli (Italia) 182 p. Ur
mează la un tur perechea 
Merckx — Sercu (Belgia) — 
158 p.

S.UA

