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ZIAR AL ■■■ CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

IN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR Turneul speranțelor olimpice

Șl CONSILIILE POPULARE

de la catedră
nățean, unde mai bine de 13 000 
de studenți se pregătesc pentru 
a deveni ingineri, medici, pro
fesori, agronomi. Și această 
curbi ascendentă a tinereții 
menține — și tn multe cazuri 
amplifici — interesul major 

al timișorenilor pentru exerci
țiul fizic, pasiune care <Și are 
rădăcini adinei pe aceste me
leaguri. Credem că un sondaj 
în acest sens ar dezvălui un 
procent însemnat de iubitori 
ai sportului, poate chiar jumă
tate din populația municipiului. 
D« aceea, nu surprinde pre
zența pa listele candidaților 
Frontului Unității Socialiste a 
unor nume de oameni care au 
practicat exercițiul fizic și care, 
in ciuda multiplelor obligații 
profesionale și obștești, i-au 
rămas fideli. Printre aceștia și

Colocviu despre sport și binefacerile lui cu prof. ing.
GHEORGHE SAVII, decanul Facultății de mecanică a Institutului

politehnic Timișoara ©
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Orașul de pe molcoma apă a 
Begăi, strănepot al Castrum-u- 
lui Temisiensis, cunoaște o is
torie înfloritoare sub soarele 
socialismului. TIMIȘOARA zi
lelor noastre este una dintre 
incîntătoarele așezări ale pa
triei, oraș cu ample spații verzi, 
o adevărată grădină, în care se 
înalță construcții noi, puter
nice obiective industriale (fa
brici de motoare și aparataj e- 
lectric, de mașini și agregate 
pentru agricultură, întreprin
deri ale industriei ușoare și a- 
limentare). Dar Timișoara evu
lui nostru s» inserts pe harta 
Republicit și ca un eminent 
centru de cultură, ca o cetate 
universitari. Iată o nouă ipos
tază a impunătorului oraș bă

Se poate 
accelera

obținerea 
măiestriei 

copiilor 
in schiul

Urmărind Jocurile Olimpice de 
la Grenoble, apoi pe cele de la 
Mexico, nu se poate să nu ti fost 
frapați de faptul că trei mari 
sporturi individuale, atletismul, 
natația șl* schiul alpin, au arătat 
o trăsătură comună : majoritatea 
laureațllor olimpici au o experien
ță a sportului de cel puțin 10 ani. 
Uneori șl mal mult, ceea ce de
monstrează că un mare campion, 
lie el și de 16 ani, apare după o 
activitate îndelungată; fini
sată puțin cite puțin, cu răbdare 
șl perseverență.

Poate mal mult decît In atle
tism, Inițierea In schi șl In nata- 
ție este astâzl foarte timpu
rie. Și nu mal sint excepții acele 
cazuri cînd un copil știe să înoa
te mal Înainte de a ști să mear
gă De asemenea, primele alune
cări pe schi se confundă cu pri
mii pași. Pentru aceștia a înota 
sau a schia este a doua natură.

Debbie Meyer, mica sirenă ame
ricană, triplă campioană olimpică 
la Mexico, înota la 8 ani, după o 
activitate de. . . 7 ani șl ju
mătate, pentru că ea a știut sa 
înoate cu trei luni înainte de a 
fi pășit. Un copil de la munte, la 
vlrsta de 8 ani schiază de cel 
puțin 4-5 ani. Jean Claude Killy, 
triplu campion olimpic la Gre
noble, la 4 ani șl jumătate lua 
startul într-o competiție de copii, 
iar la 8 ani sărea 20 m la tram
bulină. , , ,

Este interesant de semnalat ca 
din 100 de schiori și 100 de ^no" 
tătorl (băieți șl fete) la 
dă a fost exclus să fie găsit mă
car unul fără o practică de 12-13 
ani. Or. dacă știm că la Mexico 
vlrsta medie a medaliaților la 
înot a fost de 17 ani și 10 luni și 
aceea a medaliaților la toate spor
turile de 20 ani și 10 zile, ne Ima
ginăm că succesele lor nu au fost 
fondate pe știința un.¥La"ț£“°r 
— vrăjitor, ci pe o solidă acumu 
]are. La fel șl la Grenoble vlrsta 
medie a medaliaților la schi a 
fost de 22 ani șl 7 lunl-, 
medaliaților la toate disciplinele 
de 22 ani și 8 luni.-

Așadar, de la o vlrstă ha„edă 
copiii pot Începe o Poetică spor
tivă organizată. Toată abilitatea 
unui educator constă in 
rea gesturilor naturale ale copt 
îului spre o tehnică rațională. 
Antrenorii americani au pentru 
aceasta o formă de activitate nu
mită ., LEAD -up games . Cu alte 
cuvinte spus, jocuri car« fu0 
ceva. Pentru aceasta, copiii treo 
natural de la natațla-joo. atle- 
tism-joc, sau schl-joc, la *ntre- 
nament șl apoi la compauțl®-

In schiul alpin, trecere« de U
’“căTW ichlort “ Ut 

^unu^pe^ mal vlrstnlcl. Cu- 
tme"1# sau"maV mu‘5 S 

tine" sint însuși conceptul jocu
rilor lor. La începutul activitățll, 
c-vnresia „eu nu am căzut" este 
deîtu de frecventă. Iată concep
tul motor in schi 1 Pentru .ceas
ta copiii trasează mici Pțrtiii 
marchează slalomuri pe măsura

prof. Ion MATEI

(Conlinuare în paj. ® 3*®)

profesorul Inginer GHEORGHE 
SAVII, decanul Facultății de 
mecanică a Institutului politeh
nic.

...Cunoscuta personalitate ști
ințifică timișoreană ne-a acor
dat cîteva „reprize” de discu
ție, un adevărat colocviu pe 
tema sportive, deși se afla în 
plină sesiune de examene. In
terlocutorul nostru trădează de 
la prima vedere, prin robuste
țea și vioiciunea sa, pa omul 
care s-a împrietenit cu sportul 
încă din anii copilăriei. Cu dis
creție și modestie, reputatul 
dascăl deapănă, la invitația 
noastră, amintiri din cara re
iese statornica sa pasiune Șt 
pentru această materia — spor
tul — indispensabilă oricărui 
om modem — cum ne spune 
profesorul —, hotărîrea da a 
transmite generațiilor de tineri, 
pe care le educă, convingerea 
utilității exercițiului fizic.

„,„E mult de atunci, aproape

jumătate de veac. Pornisem 
dintr-un sat apropiat Timișoa
rei cu gindul să-mi fac 
tn viață. Am intrat 
școala profesională da 
In această perioadă, și 
muncitor, rupeam din 
timp liber pentru a juca fotbal, 
pe care-l îndrăgeam atît de 
mult. Am fost chiar promovat 
in rindunle seniorilor de la 
Gloria, Intre timp, m-au atras 
și luptele g-eco-romane, care 
erau la modă în vremea aceea. 
N-am reușit «d fac mare per
formanță, dar sigur este ci ele 
mi-au clădit bine trupul. Pi
cat cd n-am putut să continui 
cu aceste două pasiuni din ti- 
ne-ețe, așa cum aș fi dorit. 
Viața era aspră. Doream să în
văț, începusem cursurile liceu
lui seral, pe care le urmam in 
condiții destul de grele, și apoi 
cele universitare la Electrome
canici. Pentru a-mi asigura e- 
xistența, ultimii trei ani de fa
cultate i-am făcut la seral. A 
fost perioada cînd m-am des
părțit oarecum de sport, deși 
ti constatasem efectele pozitive 
asupra puterii mele de muncă, 
asupra sănătății".

— Cînd v-ațL.. reîntîlnlt cu 
sportul ?

— Imediat după terminarea 
facultății. Lucram la C.E.R. și 
anumite funcții de răspunde
re, deținute tn cadrul atelie
relor, nu-mi permiteau să prac
tic cu aceeași intensitate dis
ciplinele preferate. De aceea 
am făcut o cotitură de 180 de 
grada și am trecut la tenis de 
cîmp și, ceva mai ttrziu, la vî- 
nătoare, căreia i-am rămas ți 
astăzi credincios. Deci, mă pot 
număra printre miile de spor
tivi timișoreni, deși scriptic nu 
figurez in evidența nici unei 
federații.

— Totuși, am aflat că stn- 
tețl prezent în catalogul de 
onoare al celor care n-au pre
getat să sprijine din plin spor
tul timișorean. Știm că de 15 
ani, ca om de știință, conduceți

Constantin ALEXE 
Neagoe MARDAN
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CLUJ* 1S (prin telefon). Joi sea
ră s-a disputat tn Sala sporturi
lor din localitate întîlnirea inter
națională de box Intre selecțio
natele județului Cluj șl cea a 
Slovaciei. în ambele formații au 
evoluat pugiliștl valoroși, între 
care A. Majal, Gh. Chlvăr, I. Ale
xe, respectiv. Al. Covaci, V. Stan- 
tlen (de 4 ori campion al Ceho
slovaciei). Cei peste 1 500 de spec
tatori au urmărit meciuri de un 
bun nivel tehnic. Iată rezultatele 
tn ordinea categoriilor (primii 
stnt trecuțl boxerii din Cluj): G, 
Hoca Înv. ab. m G. Barki, O. 
Anderca Înv. ab. ni I. Balaz, I. 
Ot’.os p.p. A. Covaci, Gh. Roșda 

Prunea b.p. 
b.p. Fr. Spl- 
V. Stantien, 
Ochaba, T.

P. RADVANY —
V. CACOVEAXU — coresp.

p.p. T. Hristlan, P. 
V. Mladek, A. Majai 
siak, I. Baciu p.p.
Gh. Chlvăr b.p. L.
Burada p.p. D. Ribanski, I. Alexe 
tnv. k.o. I C. Kuz. Rezultat final: 
Cluj — Slovacia 12—8. Revanșa a- 
cestel Intîlnirl se va disputa sîm
bătă la C. Turzil.

ai disputate asalturi di

UN FLORETIST ROMÂN ÎN FINALĂ • AȘTEPTĂM CA FETELE SĂ DOVE-• NICI

MAI MULTĂ TENACITATE • SPADASINII AU PRILEJUL SĂ DESCHIDĂDEASCĂ

PÎRTIA |INOR FRUMOASE SUCCESE PE 1969 I
Floreasca. fiore-

un roti 
elev la 
ucenici, 
apoi ca 
puținul

L'rsot ici (România) și
e la floretă băieți. Pe planșa, 
i (Polonia)

Joi, la 
tiștii și sabrerii participanți 
la întrecerile individuale au 
inaugurat ediția din acest 
an a „Turneului speranțe
lor olimpice" la scrimă. La 
fiecare armă au luat star
tul cîte 36 de trăgători.

La floretă băieți, princi
palii noștri reprezentanți 
au avut inițial comportări 
bune. Astfel, în primul tur 
din serii A. Ștefan a rea
lizat cele mai multe victorii 
(5), într-o grupă puternică, 
din care a făcut parte și 
sovieticul Deliukin, care 
s-a calificat mai departe. 
Și, împreună cu el, Chișu 
(2). Ursovici a obținut 3 
victorii, suficiente pentru 
a trece în turul 2, împreună 
cu polonezul Jaroslawski 
și sovieticul Troșin. Burlea 
a mers și el bine, înregis- 
trînd 4 victorii, la fel cu 
floretistul din R.D.G., Wut- 
henow. Din grupa sa a ob
ținut dreptul de a partici
pa și la turul următor ma
ghiarul Kovacs (3). Petruș 
a tras la economie, reușind 
să puncteze doar de două 
ori. El a avut, de fapt, gru-

pa cea mai valoroasă, ono
rată cu prezența lui Ga- 
lafudinov (4) — U.R.S.S. și 
Prodel (4) — R.D.G. Micloș 
a ieșit și el în evidență cu 
trei victorii, la fel ca și 
maghiarul Hery- Grupa sa 
a fost condusă de polone
zul Kosziejewski (4). O 
comportare frumoasă a a- 
yut și Bănică (3), calificat 
împreună cu Dinu (4) și 
Gil (Cuba). Din această 
grupă a fost’ eliminat, sur
prinzător, Dabrowski, prin
cipalul fioretist polonez la 
această armă, care n-a 
reușit decît o victorie !

Turul 2 a început, însă, 
să trieze trăgătorii : dintre

toți reprezentanții noștri, 
doar 4 au reușit să ajungă 
in semifinale: Ștefan (2), 
Ursovici (3). Burlea (3) și 
Petruș (3). Dinu a rămas, 
după un baraj cu Jaroslaw
ski. Polonezul l-a întrecut 
fără drept de apel cu 5-0...

Semifinalele n-au fost 
deloc favorabile floretiști- 
lor români. în grupa A. 
Burlea n-a obținut decît 
o victorie, iar 
două victorii a 
tr-un baraj cu 
Și Jaroslawski.

Petruș cu 
intrat în- 

Wuthenow
A trecut

Tiberiu STAAAA
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fracția irezistibilă — de fapt, 
cît se poate de fireasca — a 
competițiilor de amploare, in
terne sau' internaționale, pa
sionanta cursă a recordurilor 

'și, în general, a performan
țelor așterne deseori vălul anonimatului 
peste alte manifestări' sportive, de pro
porții mult mai reduse, dar, la rîndul 
lor, de maximă importanță pentru redi- 
mensionarea necesară a relației sport- 
sănătate.

Primim, mai ales în ultima vreme, 
numeroase scrisori din întreaga țară, în 
care corespondenții ziarului nostru rela
tează desfășurarea unor întreceri lo
cale, bineînțeles în primul rînd în spor
turile de iarnă, dar și la alte discipline, 
cum ar fi gimnastica, atletismul, luptele, 
șahul, halterele, voleiul, baschetul și 
handbalul. Nu sînt amintite nume con
sacrate, nu sînt indicate cifre specta
culoase, nu se fac aprecieri despre va
loarea competițiilor. înțelegem, din 
plăcuta lectură a acestor coresponden
țe, că tineri din Sibiu, Craiova, lași. 
Hunedoara, din zeci de orașe ș!i sate, 
fac, pur și simplu, sport, că s-au împrie
tenit cu mișcarea, cu exercițiul fizic. 
Si, se știe cit de mult înseamnă acest 
lucru pentru menținerea și întărirea 
sănătății, pentru creșterea capacităților 
fizice și intelectuale, pentru dezvoltarea 
armonioasă, fizică și morală, a popu
lației.

De aceea, chiar numai 20—30 de 
copii din Vatra Dornei dacă și-au pus 
scniurile și au zburat pe pîrtiâ de nea 
un ceas sau două, chiar numai cîțiva 
zeci de tineri muncitori din Bacău sau 
Focșani dacă au fost „înregistrați" ca 
participanți la un concurs atletic, tot 
n-ar trebui ca întrecerile respective (și 
cîte altele asemănătoare) să fie etiche
tate — poate chiar cu ironie — drept 
„miniaturi* competitionale.

Deoarece sportul de masă din țara 
noastră are nevoie de cît mai multe 
competiții de acest fel pentru ca noua 
sa orientare să fie marcată de succese 
reale, nu din cele fals și dăunător am
plificate prin cifre miraculos scoase din 
nîrtii și dosare — așa cum se făcea 
pină nu de mult.

Asemenea întreceri, răspunzînd în- 
fr-adevăr preferințelor, organizate bine 
și mai ales consecvent, în care pe pri
mul plan să se situeze plăcerea de a 
face sport, contribuie, de fapt, și 1a 
crearea unei trainice tradiții.

Mai mult decît îmbucurătoare este 
constatarea că majoritatea acestor com
petiții sînd .rodul unei colaborări fruc
tuoase pe plan local între organele 
sportive si organizațiile U.T.C., sindi- 
ccle etc. începe astfel să se împlinească 
un deziderat important, una din preci
zările de bază din Legea cu privire la 
dezvoltarea activității de educație fizică 
și sport.

De aceea, se cuvine ca, pretutindeni, 
fiecare acțiune de angrenare organiza-
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(Continuare tn pag. a
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DE ATLETISM

I
IStevan

Nikolai I
I

I

(Continuare
in pag. a 4-a)

amiază.
Cluj va găz-

mceresa.it ă. Prima 
acestui turneu (a 

campionatului) pro- 
următoarele întîl-

PRIMII OASPEȚI
„INTERNAȚIONALELE"
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ițiativelor I 
ionul de •

LA SINAIA

TIMP AL ZILEI

Lotul atleților sovietici la sosirea pe aeroportul Băneasa

tn pag. a S-a

SINAIA 1J, (prin telefon). — 
Pirtia de bob de la Sinaia a găz
duit țol antrenamente la care au 
participat toate echipajele române 
și străine aflate în localitate. 
Buna pregătire a boberllor a fă
cut ca timpii înregistrați si fie 
remarcabili, chiar șl pentru spor
tivii care au coborît pentru întîia 
dată. Francezii Bozon Combo- 
pine au făcut o primă manșă In 
1:14,41. In următoarea. Insă, bo-

I

în cursul zilei de ieri au 
sosit primii oaspeți Ia „in
ternaționalele” de atletism 
pe teren acoperit. Cu avio
nul de Moscova a venit de
legația atleților sovietici: 
Aleksander Sinițin (50 m șl 
60 mg), Nikolai Avilov (2,11 
m la înălțime), Iuri Hana- 
fin (5,15 m la prăjină), Mi
hail Bariban (fi,78 m la lun
gime) șl Tatiana Bîcikova 
(6,37 m la lungime).

Federația bulgară de spe
cialitate a comunicat nume
le atleților care vor evolua 
sîmbătă și duminică in sala 
din parcul „23 August". Vor 
face
Stefanov 
Mlyakov 
Kinanov 
(prăjină), 
(50 mg)
revska (înălțime).

deplasarea :
(50 m), Ghiorghi 

(50 mg), 
și Ilia Vlasimirov 
Snejana Jurukova 

șl Rumiana Koșa-

AstAzI, Ia Cluj
Primele partide din ultimul 

turaeu de handbal
Astăzi după 

Sporturilor din 
dui primele jocuri din cele 15 
ale ultimelor trei etape din 
turul de iarnă al campiona
tului național masculin de 
handbal. în felul acesta, ama
torii de sport clujeni sînt cei 
mai favorizați, deoarece vor 
putea urmări cele mai im
portante partide ale acestei 
dispute pasionante și. deci, cu 
atît mai 
etapă a 
XVI-a a 
gramează 
niri, îneepînd de la ora 15: 
Dinamo Brașov-; Timișul Lu
goj; Dinamo Bacău—Rafină
ria Teleajen; Politehnica Ga
lați — Steaua; Universitatea 
București—Politehnica Timi
șoara; Dinamo București—U- 
niversitatea Cluj.

Reîncepe vo'etui

SPORTIV 
INTERN

Inceputul făcut acum în lunile de . 
iarnă este cu atît mai salutar cu cît, I 
in condițiile unor posibilități mai re- • 
duse de activitate competițională, des- . 
chide larg o nouă pîrtie a inițiativelor I 
in acest domeniu pentru sezonul de I 
primăvară, de care — în ciuda gerului .

ne mai desparte foarte puțin timp. I

Dan GĂRLEȘTEANU

ECHIPAJUL STOICA-LOSPĂ 
A ÎNREGISTRAT CEL MAI BUN

PRINTUL MICHAEL ÎN VIZITĂ LA C.N.E.F.S.A

INTERVIUL NOSTRU cu dl. W.A.G.M. Mueleman, 

președintele federafiei olgndeze de fotbal

Printre participanții la concursul internațional 
dp bob de la Sinaia, se află ți prințul Michael 
George Charles Franklin, care în cursul zilei 
da ieri a făcut o vizită în București. Cu acest 
prilej distinsul oaspete a fost primit de Anghel 
Alexe, președintele Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, care i-a oferit un dineu.

bul lor a ajuns singur la sosire, 
deoarece ei s-au răsturnat și au 
coborît panta amuzați de tntîm- 
plare, urmînd ca antrenamentul 
de azi să arate adevărata lor va
loare. Cuplul englez Michael- 
Allen a obținut în prima coborîre 
1:18,42. El au ,,mers“ prudent, la 
recomandarea organizatorilor, dar, 
in manșa următoare, timpul lot 
a fost mai bun cu aproape trei 
secunde : 1:15,63. Sportivii români 
au coborît, constant bine. Iar for
mațiile Stoica — Lospă șl Hogea — 
Blăgescu au ocupat locurile I șl 
III în clasamentul neoficial alcă
tuit la sflrșitul antrenamentului. 
De nemarcat comportarea bună a 
boberllor austrlec1, caro de fle
care dată s-au situat pe poziții 
fruntașe; DeUekarth — Baumgart
ner înreglstrlnd al doilea timp 
al zilei. Ei speră ca în întrecerea 
oficială de sîmbătă șl duminică 
să obțină un rezultat bun. Echi
pajele Italiene au coborît mal 
prudent, fapt ce a determinat cla
sarea lor pe locuri modeste. Iată 
rezultatele antrenamentului t e 
joi : 1. Stoica — Lospă (Sinaia) 
1:11,8», 1. Delleksrth — Baumgart-

ner (Austria) 1:11,98, 3. Hogea — 
Blăgescu (A.S.A. București) 
1:12,48, 4. Miller — Zurbdchen
(Elveția) 1:13,06, 5. Zardlni — Dl- 
mai (Italia) 1:13,24, 6. Pochiessa — 
Grasselll (Italia) 1:13,24.

Vineri vor avea loc noi cobo- 
rlri de antrenament,- Iar sîmbătă 
șl duminică toți boberil vor lua 
parte la competiția internațională 
dotată cu șCupa orașului Sinaia*.

M. BOTA-coresp.

mceresa.it
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La campionatul de sală al 
seniorilor, Ana Sălăgean 
s-a aflat, sîmbătă, tn tri

buna spectatorilor fi nu, așa cum 
se așteptau multi, la cercul de 
aruncarea greutății. Știam insă 
de o mai veche intenție a re
cordmanei noastre, aceea de a 
abandona activitatea competițio-

vopolt cu grijă greutățile d« 
concurs, mi-am pui in ordin» 
suvenirurile sportive — cupe, 
plachete, diplome, fanioane șl 
cite și mal cite — șl am început 
să-ml rostuiesc altfel treburile 
zilnice. Intr-o bună zi, am fost 
Insă la cinema. Filmul lui 6z*- 
kler ți Olan despre efortul a-

Te așteptam, 
Ani!

nali și vestea primită de la 
Brașov, cu clteva săptămîni in 
urmă, a venit s-o confirme. Și 
totuși...

„Pentru că, odată și odată, 
tot ar fi venit momentul retra
gerii — ne-a spus Ana Silă- 
gean — m-am hotărît să fac 
acest lucru după ultima etapă a 
campionatului pe echipe, în 
toamna anului trecut. Zis și fă
cut I Mi-a fost insă tare, tare 
greu pînă ce am luat această 
hotărire, hai să-i zic, definitivă, 
deși sufletul îmi spunea să nu 
mă pripesc. Nu a de loc ușor, 
cred, nimănui, s-o rupă dintr-o- 
dată cu activitatea aceasta care 
i-a adus atîtea șl atîtea satis
facții, cu sportul care a însem
nat un țel. Șl totuși, mi-am 
apus: trebuie 1

Au trecut de atunci clteva 
săptămîni, timp In care ml-em

tletie m-a făcut să 
pling. în drum 
spre casă, m-am 
certat că mă ară
tasem, totuși, slabă 
cînd am luat hotă- 
rirea să spun adio 
atletismului. Am 
simțit in mine pu
teri noi și în noap
tea aceea mi-am 
dat seama că mă 
pripisem in deci
zia mea, ci eu
Încă mal pot face ceva în atle
tism, că mal pot fi încă de fo
los echipei județului meu Șl 
chiar echipei naționale. Au ur
mat clteva zile de zbucium lă
untric. Acum m-am hotărît: re
iau antrenamentele șl cit de 
aurind vai reveni pe stadion.

dar nu ca spectatoare, așa cum 
mă vedeți astăzi, ci in calitate 
de concurentă...-

Te așteptăm. Am! La cei 32 
de ani ti tăi, vremea perfor
manțelor bune fncd n-e trecut 
Exemplul Liei Manoliu este 
mai muU dscît grăitor. Ce 
tid I

----------------------- .-------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- „

Campionatele europene
• întâlniri internaționale ale lotului reprezentativ
• Simpozion medical cu prilejul „europenelor"
• Considerații după turneele de la Oradea și Craiova

• întră 8 și 23 martie, toți 
membrii lotului reprezentativ 
care se pregătesc pentru cam
pionatele europene de la Bucu
rești, vor susține 2—4 întîlnlri 
internaționale. Astfel, la 9 mar
tie, se va disputa la Belgrad 
meciul dintra naționalele Iugo
slaviei și României. în aceeași 
zi, la București, o altă selec
ționată a țării noastre va pri
mi replica reprezentativei Alge
riei. La 13 martie, la Constanța 
va avea loc partida dintre echi
pele România B și Algeria, iar 
la 22 martie, la Galați sau Cluj, 
naționala României va înfrunta 
selecționata Bulgariei. în sfîr- 
șit, la 25 martie se va disputa 
în capitala noastră întîlnlrea 
dintre reprezentativele orașe
lor București și Berlin.

• Pentru vizita medicală a 
boxerilor, vor fi delegați 11 me
dici români (cîte unul la fiecare 
categorie de greutate). Cu pri
lejul campionatelor europene 
va avea loc ședința comisiei 
medicale a A.I.B.A., din care 
face parte și dr. Ionel Stănescu. 
Lucrările vor fi urmate de un 
simpozion medical, avînd tema 
„problemele medicale în box". 
Secretarul comisiei medicale 
A.I.B.A., dr. J. Blonstein, a co
municat federației noastre de 
box că vor fi prezentate 4 lu
crări. Două dintre acestea apar
țin specialiștilor români și sînt 
axate pe probleme de radio
logie, electroencefalografie și 
electrocardiografie.

• Pugiliștii din lotul național 
Gheorghe Chivăr și Ion Alexe 
evoluează la Cluj (13 februa
rie) și la Cîmpla Turzii (15 fe
bruarie) în selecționatele loca
le, care — după cum se știe — 
întîlnesc reprezentativa Slova
ciei.
• Ca răspuns la propunerea 

organelor sportive din Constan
ța, federația română de specia
litate a aprobat ca lotul repre
zentativ de box să susțină în 
această localitate o întîlnire cu 
selecționata orașului. Meciul va 
avea loc la 23 februarie.

★
Ion Popa și boxerii săi s-au 

înapoiat în Capitală, după tur
neul de verificare la care au

participat, zilele trecute, la O- 
radea și Craiova. Lotul repre
zentativ, completat in ultimul 
moment și cu alți boxeri, avea 
intr-adevăr nevoie de meciuri 
publice, de o verificare menită 
să arate care este gradul de 
pregătire a selecționabililor.

Și-au atins oare scopul aceste 
verificări 7 Sini mulțumiți an
trenorii de forma sportivă do-

bindită pină in prezent de ele
vii lor 7 Iată ce am aflai :

Teodor Niculescu (antrenor): 
„Turneele de la Oradea și Cra
iova au fost foarte bine plasa
te în această perioadă. Ele au 
ajutat mult la pregătirea cali
tativă a boxerilor care, în afa
ră de adversarii întîlniți pe 
rjng, au avut de înfruntat și 
„galerii" extrem de energice. 
Va trebui să continuăm siste
matic în perfectarea acestor 
partide și cred că ofertele pri
mite de la Constanța și Galați 
sînt binevenite. Consider, pe de 
altă parte, că întilnirlle cu re
prezentativa Bulgariei și, pro
babil. cu cea a Iugoslaviei ne 
vor fi de real folos. Boxerii 
care nu vor fi solicitați pentru 
aceste meciuri (și care fac par
te din lotul lărgit) trebuie nea
părat să boxeze în confruntă
rile de la Constanța și Galați”.

— Ce constatări v-au prilejuit 
selecționabilii 7

— Buzuliuc a cîștigat detașat 
ambele meciuri. Mai are însă 
de muncit la antrenament pen
tru că au fost observate unele 
defecțiuni de ordin tehnic. Re
cepționează lovituri pe care

le-ar putea evita, iar directul 
de stingă nu are eficacitate. 
Cuțov mi s-a părut excelent, 
deși adversarii săi nu i-au pus 
prea multe probleme. Este su
perior celorlalți colegi din lot la 
capitalul tehnică. Eschivează, se 
deplasează permanent, face scă
deri de nivel, reveniri, calități 
care mă determină să-1 prevăd o 
medalie. Vasile Antoniu a intilnit 
la Oradea, ca și la Craiova, ad
versari redutabili. Mi-au plăcut 
siguranța cu care boxează, 
combativitatea, seriile sale de 
lovituri scurte, puternice. N-a 
fost învins de Goanță, care 
doar în repriza a doua a reușit 
să plaseze 3—4 lovituri. Silber- 
man a avut adversar slab la 
Oradea (Muțiu), pe care l-a me
najat. Aștept mult de la el, așa 
că va trebui să muncească se
rios la antrenamente. Covaci 
nu este încă pus la punct cu 
pregătirile, dar nu trebuie uitat 
că, recent, el a fost bolnav. Nu 
apreciază suficient distanța șl 
tocmai de aceea ii sint necesare 
mai multe meciuri de verifi
care. Chivăr se pare că revine 
la forma sportivă care l-a con
sacrat Ii trebuie însă mai mul
tă mișcare în ring.

Să aflăm acum părerea de
canului de virată al arbitrilor 
din țara noastră, arbitrul B. Ro
bert, care i-a însoțit pe selec- 
ționabili la Oradea și Craiova.

„In ceea ce privește meciu
rile de la Oradea, nu pot trage 
nici o concluzie, deoarece pu
giliștii localnici nu au consti
tuit adversari dificili. Antreno
rul Popa și-a ținut deseori în 
frîu elevii, deși aceștia aveau 
poftă de luptă, iar unii dintre 
ei ar fi putut cîștiga înainte de 
limită. Evldentt, boxerii oră- 
deni n-ar fi putut rezista. La 
Craiova, două meciuri au fost 
ceva mai dîrze, mai echilibrate: 
Vasile Antoniu — Goanță și 
Pițu — Em. Comstantinescu. 
Este însă prea puțin față de 
ceea ce se aștepta de la a- 
ceste verificări, în concluzie, 
după părerea mea, turneul se
lecționabililor nu și-a atins 
scopul".

Bilanțul 
sezonului 

competițional 
intern -

1968
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IM M : U.« Marian» Go th. 12-3 
RoOica Tartiung*. Aura Fttrescu. 
IU Sanda Anghelescu. Ruxandra 
Marinescu. Veronica Anghet. Ioana 
Petrescu. Mar-.ana Klip. Ecaterlna 
Nourescu, li.î Olga Dam'an. 
Georgeta Clrstea.

M M : Ml Mariana Goth. U.S 
Valeria Bufanu, 24.4 Ioana Petres
cu. HI Ecater.na Nourescu. *5.1 
Ana Jacab. S.l Ileana Stiat. XSJ 
RotUca Țarilungâ. Doina BiCascx 
Mariana Klip. *5.4 Veronica An- 
ghei. Elena Vintlll.

Mt M : 54.3 Dear.a Sdal. H I 
Dt-na BSdescu. S5.3 Mar-.ana F- 
bp. 37.» CecLia Bem*. J7.4 Mana 
lăaeA. US Ana Jacab, 57.7 Viorica 
Gabor. 5M Nlcubna Onio*. 88.3 
Zcaterlna Vitaucs. M« Dore-e: 
VasEiu. EUaabet* Bucur.

«M M : 2 41.» Ileana Sil*!. 2:074 
CeGk* Berna IM.1 Viorica Ga
bor. 2:18.4 Mana Line*. Mariana 
Fllip. 2:12.8 Fișa Ratra, 2:14.5 
Claudia Jacob, 1:14.4 ludlth 
Sa cad. 2:14.1 Nlcullna OnlcA. KU- 
aabeta Bucur.

M M GARDURI : IM Valeria 
Bufanu, 11.0 Elena VlntlU. 11.1 
Viorica VUcopoleanu. George-.* 
CtrsM*. IU Banda Angbelescu. 
IM Anarr.ar-.a Vltalloa Viorica 
Eneecu. 11,4 Marla Pândele, Mar
cela Miloșoiu. ILS Marta Szatznari. 
Iu?.a Cr.jan. Elena Mlrza. Vaier.» 
Biduleac. Rodlca TarAlungâ.

ÎNĂLȚIME : 1.71 Virginia Bond, 
1.6» Cornelia Popescu, 1,65 Dolr.a 
Munteanu. Erica Stoenescu. 1.63 
Dumitra Radu, Elena Vintilă. 1.62 
Cornelia Toma, 1,61 Olga Fuliaș. 
1.60 Doina Prizam, Marghlollța 
Matei.

LUNGIME : 6.83 Viorica Vlsco- 
poleanu, 1,24 Elena Vintllă, 4,1» 
Maria Pândele, 6,07 Cornelia Po
pescu. Ml Alina Popescu. 5,99 
Valeria Bufanu, 5,82 Gabriela Ră- 
dulescu. 5,77 Sanda Tănase, 5,69 
Rodlca ȚarUungl, 1,53 Adriana 
Clobotaru.

GREUTATE : 16,18 Ana Sălă
gean. 15,16 Elena Elic, 14,84 Anca 
Gurău, 14,54 Lla Manoliu, 14,20 
Elena Lefter, 13,89 Georgeta Mu- 
rârescu. 13,63 Monica Cocuț, 13,62 
Mihaela Peneș, 13,58 Viorica Brad, 
13,56 ștefanla Mărglneanu.

•ISC s 59,22 Lia Manoliu, 56,58 
Olimpia Cataramă, 52,00 Argentina 
Menis, 50,12 Elvira Cataramă, 49,86 
Ștefanla Lesencluc, 46,28 Monica 
Vasilescu, 44,92 Leontlna Doti, 
44,32 Carmen Ionescu, 44,18 Geor
geta Murărescu, 43,50 Livla Orosz.

SULIȚA : 59,92 Mihaela Peneș, 
51.40 Ioana Stancu, 51,10 Serafina 
Moritz, 49,70 Elisabeta Prodan, 
47.C Leontlna Doțl, 47,28 Angela 
Z:rbo. 46,60 Marilena Ciurea, 46,54 
Elena Neacșu, 44,94 Georgeta Mu- 
rârescu. 44.84 Stela Ciontu.

PENTATLON : 4659 Elena Vln- 
tllâ. 4484 Maria Pândele, 4460 Cor
nelia Popescu. 4233 Sanda Tănase, 
4197 Rodica Țarălungă, 4136 Ana- 
marfa VitaUos, 4045 Elena Mlrza.

Se apropie finala primului campionat republican 

Vre(i să vă inițiali 
în tainele judoului?

Io aurind, oala Fioroaica va 
fâzdul finalele primului Mmplo- 
nat național de judo pa «chip». 
Evenimentul est» așteptat cu 
mult Interes d» amatorii acestui 
■port din tara noastră. Unii ii 
vor urmări in tribunele sălii bucu- 
rețtene, alții In fafa micilor 
•crane (televlzlunaa va transmite 
tn direct aspect» de la a doua 
reuniune). Dar, pentru a putea 
aprecia, pe cit posibil, in cunoș
tință da cauză evoluțiile concu- 
renților, ca și deciziile arbitrilor, 
spectatorii trebuie să cunoască 
.regula jocului*, in acest scop, 
r.e-am propus ca — in rindurile 
care urmează — să aducem clte
va lămuriri ajutătoare celor care 
doresc să urmărească Întrecerile 
de Judo.

Mal intll, vom preciza că toți 
termenii utilizați tn acest sport 
sint de proveniență japoneză. 
Evident, fiecare are corespondent 
șl In alte limbi. Dar, tn competi
ții. etlt cele interne, cit șl cele 
internaționale, sint folosite numai 
expresiile japoneze

CUM ÎNCEPI lupta

Cel doi judoka intră pe patru
laterul d» concurs salutlnd prin 
tradiționalul .ritsurel* (aplecarea 
trunchiului Înainte), avtnd sem
nificația respectului lor pentru 
Judo, spectatori, arbitru, adver
sar »1 pentru rezultatul tn curs 
de realizare. Arbitrul principal 
(din centrul saltelei) verifică cos
tumul (judogl) — să nu fie rupt, 
să fie bine legat — si se asigură 
că sportivul nu poartă obiecte de 
podoabă (inele, brățări, ceasuri 
etc.), care ar putea provoca ră
nirea adversarului. La pronunța
rea de către arbitru a cuvintului 
.hagime*. meciul poate Începe. 
Din acest moment fiecare judoka 
caută prilejul să finalizeze un pro
cedeu tehnic prin care să-și trtn- 
teascâ adversarul. Dacă s-a folo
sit un procedeu tehnic de atac 
sau contraatac si unul dintre ju
doka este aruncat puternic pe 
spate (cu desprinderea tălpilor 
de pe sol) si controlat de adver
sar, se acordă lppon (punct). 
Astfel, lupta ia sfirșlt înainte de 
limită. Ipponul se mal obține prin 
Imobilizarea adversarului (osae- 
koml) la sol pentru 30 de secun
de (arbitrul principal anunță ta- 
keta osae-koml). prin procedeele 
tehnice (strangulări, luxara a bra
țelor) care-1 obligă pe concuren
tul respectiv să cedeze, spunlnd 
„malta* (sînt Învins) sau bătlnd 
cu palma, cu talpa, cu antebrațul 
sau cu gamba, de două sau de 
mal multe ori. corpul adversaru
lui ori salteaua.

Victoria se mal acordă șl atunci 
cînd se realizează o waza-ari 
(60—90 la sută dlntr-un punct), 
ca urmare a unul procedeu tehnic 
Incomplet, pentru care nu s-a 
acordat lppon, sau cind imobi
lizarea a fost realizată sub limi
ta celor 30 de secunde. Aceste 
decizii se dictează la epuizarea / 
timpului de luptă (3—20 minute, 
fără pauză, in funcțl» de virsta 
concurențllor șl importanța com
petiției). In sfîrșlt, mal sint $1 de
cizii de descalificare (hansoku 
make).

Amintind de descalificare, tre
buie subliniat că, In judo (spre

»
Judo — sport foarte complex și de mare spectaculozitate

deosebiră de karate, jiu-jitsu ș a.) 
sint o serie de interdicții, prin
tre care loviturile, atingerea fe
tei, prinderea degetelor mîinilor 
sau picioarelor, „fuga“ de pa sal
tea. nesocotirea dispozițiilor ar
bitrului. gesticularea la adresa 
adversarului. Ieșirea din spațiul 
de luptă a unui judoka, chiar șl 
numai cu un picior, anulează ori
ce procedeu tehnic.

SORE MADS

Sfirșltul luptei (Înainte de li
mită sau la sunetul gongului, 
du^S epuizarea timpului stabilit) 
este dictat de arbitrul principal, 
care anunță „sore made*. Cel doi 
judoka se retrag In colțurile lor 
șl așteaptă decizia. Arbitrul prin
cipal cere decizia celor doi arbi
tri judecători, aflațl In colturile 
opuse ale saltelei. Hotărîrea arbi
trului principal este definitivă. 
Odată dictată decizia, cel doi ju

doka salută la fel ca la Începutul 
luptei și părăsesc salteaua.

MIC DICȚIONAR JUDOKA

Hajlme — începeți (lupta) :
Sono-mama = nu vă mișcațl 

(cînd sportivii au ieșit in afara 
spațiului de luptă, aflațl In fixa
re. fiind trași de arbitri în cen
trul saltelei) ;

Waza-ari => avantaj ;
Osae-komi =- imobilizat ;
Mate — opriți (lupta) ;
Jlkan =• timpul ;
Yoshl •» reluați :
Taketa •• sfîrșlt :
Sore-made = s-a scurs timpul :
Hikiwake ■» rezultat de egali

tate ;
Gakl Învingător ;
Hanței — decizie ;
Kiusa — mic avantaj ;
Taketa osae-komi ■= Încetarea 

Imobilizării

• PANORAMIC SPORTIV INTERN •
In ciuda iernii ji a viscole

lor. sportul IR intri trep-
“ tat tn drepturi, ipnorind 

buletinele meteorologice. Re
începe disputa voleibaliștilor 
(acești absenți ai ultimei Olim
piade) sub semnul eternei dispu
te a celor „patru" mari : 
STEAUA, DINAMO, RAPID ți 
POLITEHNICA Galați, ultima

avlndu-l tn formație pe Udiș- 
teanu.

Baschetul programează încă 
o etapă înaintea turneu
lui final, cu attt mai in

teresantă cu cit săptămina tre
cută liderii incontestabili ai 
campionatului, Steaua ți Dina
mo, au suferit înfrîngeri spec
taculoase. Din picate, firi im
plicații tn clasament.

Handbalul, desfășurîndu-și 
disputa după un nou sis
tem maraton (experi

mental) își mută iarăși la Cluj 
centrul de greutate și progra
mează încă un derby (al ctte- 
lea) Steaua — Dinamo. Federa
ția a încercat si dea viață unei 
dispute de regularitate care să 
pună drastic la încercare re
sursele tehnico-fizice gle echi
pelor, să plaseze jucătorii pe

SUB PANOU...
TURNEU INTERNAȚIONAL 

ÎN CAPITALA

Aseară au continuat Întrece
rile din cadrul turneului inter
național de baschet masculin 
dotat cu „Cupa 16 Februarie", 
în primul meci, Politehnica 
București a învins pe I.E.F.S. 
cu 56—43 (27—22), iar în cea de 
a doua partidă, Vojvodlna No- 
visad a întrecut pe I.C.H.F. cu 
64—63 (19—29).

Turneul se încheie astăzi cu 
meciurile I.C.H.F. — I.E.F.S. și

D. BĂNICĂ — coreap.

TIMIȘOREANUL N. VICIU 
CONDUCE ÎN CLASAMENTUL 

COȘGETERILOR

Politehnica — Vojvodina pro
gramate de la ora 17 în sala 
Politehnica.

DRAGOȘ NOSIEVICI 
LA ARUNCĂRI LIBERE

orbita efortului prelungit, ma
xim, ceea ce constituie un test 
nu numai interesant Și util, dar 

tn pas cu cerințele actuale 
ale sportului.

Schiul își continuă cu rigu
rozitate programul, avînd 
înscrise în acest sfîrșit 

de săptămînă campionatele na
ționale de fond pentru seniori 
și campionatele în probele al
pine rezervate copiilor. 1969 
ne-a gratulat, ca niciodată, cu 
o iarnă favorabilă desfășurării 
competițiilor albe și ar fi, fără 
îndoială, păcat să nu se profi
te de ocazie. Tonele nenumăra
te de omăt cu care ne-a bla
goslovit natura vor rămine pînă 
tirziu, spre vară, ceea ce va 
permite prelungirea sezonului 
competițional. Cu condiția — 
minimi — să nu se aștepte din 
cer ți...

Zi de februarie, pe baza 
sportivă Avîntul din 
Miercurea duc, unde se 
desfășoară o parte din
tre manifestațiile organi

zate cu ocazia aniversării a 
40 de ani de la înființarea 
primei echipe de hochei în 
localitate. Pe terenul de ghea
ță, cei mai mici hocheiști de 
la Casa pionierilor și Școala 
sportivă își dispută intîietatea 
in finala campionatului oră
șenesc de copii. In cabană. 
Eugen Csaszar, omul care a 
marcat primul gol oficial al 
echipei de acum 40 de ani, ne 
vorbește despre începuturile 
activității hocheistice în orașul 
căruia natura i-a conferit nu
mele de „polul frigului" din 
România.

— In spatele fostei primării, 
începe să deruleze filmul a- 
mintirilor fostul hocheist, as
tăzi in vîrstă de 60 de ani, era 
un lac înconjurat de sălcii 
pletoase. In tinerețe, acolo ju
cam fotbal pe gheață, cu un 
puc tăiat dintr-un lemn ro
tund de foc și crose din crengi 
de salcie, îndoite la un capăt. 
Era prin 1926—27. Auzisem că 
la Buourești există o echipă 
de hochei, sub egida Tenisu- 
lui-Club Român. Am intrat în 
legătură cu această organiza
ție sportivă, rugînd-o să ne 
ofere și nouă clteva crose. Am 
strîns bani, mînă de la mină, 
și l-am trimis în Capitală pe 
Ludovic Vakar, actualul an
trenor al formației de tineret 
Avîntul, să cumpere șase crose. 
Crosele se aflau încă pe drum, 
cînd am primit o telegramă 
de la Tenis-Club Român, în 
care ne provoca la un meci. 
Am primit invitația și la 8 
ianuarie 1929 am jucat la Si
naia primul nostru meci, în 
următoarea formație: Ion Doc- 
zi—Adalbert Schmidt. Aurel 
Ldfler, Ștefan Cszaka, Ludo
vic Vakar, dr. Gheorghe 
Sprentz^ Eugen Csaszar și dr. 
Anton Gyorgy. Am rezistat 
două reprize și am pierdut în 
a treia cu 4—0. Peste o săptă-

mînă, a avut loc revanșa la 
Miercurea Ciuc și am termi
nat la egalitate: 1—1. Noi am 
marcat două goluri, dar arbi
trul l-a ‘acordat numai pe a- 
cela înscris de mine.

— Am văzut la expoziția 
„40 de ani de hochei" foto
grafii tn care jucătorii din 
promoția dv. purtau cămașă 
cu guler tare și cravată.

— Așa era moda. Echipamen
tul nostru se compunea din 
ghete cu patine de artistic, 
jambiere și apărători — ge- 
nunchiere de fotbal, pan
taloni din stofă, căma
șă ou guler tare și cravată 
neagră, jarseu alb de damă,

— Acum sînt pensionar — 
a continuat Eugen Csaszar — 
și stau mai mult pe patinoar. 
Vreau să vă spun că timpul, 
spre fericirea mea, trece mai 
încet, că simt din plin frumu
sețea clipelor petrecute prin
tre micii hocheiști, care consi- i 
deră patinoarul ca pe a doua 
lor casă.

Desprindem din vorbele in
terlocutorului nostru și opti- , 
mismul privind dezvoltarea 
pe care o va cunoaște hocheiul 1 
din acest oraș și din satele 
invecinate o dată cu darea in 
folosință a patinoarului arti
ficial acoperit, ale cărui lu
crări vor incepe tn această ■

,,Duminica
sportivă44

Aniversare hocheistică 
la Miercurea Ciuc

MOȘTENIREA...
băști pe cap și în mîini mă
nuși de stradă. Fiecare jucă
tor își procura singur echipa
mentul. în pofida greutăților, 
noi am jucat hochei și desti
nul a potrivit lucrurile în așa 
fel ca, astăzi, acest sport să fie 
îndrăgit de la mic la mare.

Privind acum pe gheață, fi 
vedem pe cei mai tineri ju
cători ai orașului purttnd căști 
de plastic pe cap, fiind îmbră- 
cați în frumoase costume, pre
văzute eu materiale de pro
tecție înscrise în catalogul e- 
chipamentului modern de ho
chei. Ei luptau cu ardoare 
pentru puc, vlsînd poate să 
ajungă celebri ca Varga, fra
ții Szabo, dr. Biro sau alți 
sportivi crescuți în orașul de 
la poalele munților Harghi
tei, selecționați in echipele 
naționale de seniori și tine
ret.

primăvară. Iată un minunat 
dar oferit de statul nostru so
cialist tineretului din Miercu
rea Ciuc, căruia Eugen Csa
szar, Ion Doczi, Ludovic Va
kar șt ceilalți pionieri ai spor
tului pe patine i-au lăsat o 
prețioasă moștenire: dragostea 
lor înflăcărată pentru hochei, j

Tr, IOANIȚESCU
P. S. — tn bogatul program 

competițional, prilejuit de e- 
venimentul aniversării celor 
40 de ani de hochei, a figurat 
și intilnirea dintre echipa cam- 1 
pioană a țării din 1953, Vo
ința M. Ciuc, și actuala for
mație de categoria A, Avîntul 
Partida s-a încheiat cu o sur- 1 
priză: „Bunicii", din echipa \ 
lui loan Ferenczi și a fraților 
Hollo, și-au învins „nepoții" ! 
cu 3—2 (2—1, 0—1, 1-0), I

După 
țională 
nul N. 
ducă în 
cu 322 de puncte (in medie cîte 
21 de puncte de meci). El este 
urmat de : 2. Cr. Popescu 319 p, 
3. M. Ruhring 302 p, 4. A. Po- 
povici (Farul) 289 p, 5. Iecheli 
279 p, 6. Chivulescu 267 p, 
7. Moraru (Poli. Galați) 265 p, 
8—10. Bîrsan, Demian și No
vac 234 p.

De remarcat că în primele 
trei locuri ale clasamentului 
nu figurează nici un jucător 
centru sau pivot, fapt care 
dovedește, o dată in plus, sla
ba eficacitate a jucătorilor 
inalți din țara noastră.

15 etape, în divizia na
de baschet timișorea- 
Viciu continuă să con- 
clasamentul coșgeterilor

Șl in acest campionat, D. 
Nosievici se dovedește un ma
estru incontestabil al aruncări
lor libere. Din cele 30 de 
încercări executate în 15 etape 
el a reușit 27 (procentaj de 90%). 
In clasamentul individual, No
sievici este urmat de : 2. M. 
Albu 87%, 3. Irimia (I.E.F.S.) 
85%. 4—5. A. Savu și Cr. Po
pescu 82%, 6. Săuca 80%, 7—9. 
Cernea, N. Ionescu și Tarău 
78% și 10—12. Ruhring, Voro- 
neanu și M. Clmpeanu (I.C.H.F.) 
77%.

Pe echipe, pe primul loc se 
află Rapid cu 75%, urmată de : 
2. Steaua 74%, 3. Dinamo 70,6’/i, 
4. „U“ Cluj 110,3%, 5. I.C.H.F. 
68’0, 6. Poli. Iași 66*/., 7. I.E.F.S. 
65%, 8. Poli. București 64,31/», 
9. Poli. Galați 64,2%, 10. Poli. 
Brașov 62'/>, 11. Farul 61,7% ți 
11 Timișoara 11,6%.

inițiativele, 
evoluțiile încununate 
succes ale juniorilor 
seniorilor, atletismul 

de sală programează un con
curs internațional notabil nu 
numai prin nume dar și prin 
semnificație : o importantă lua
re prealabilă de contact și o ve
rificare a forțelor înaintea Jocu
rilor europene pe teren acope
rit de la Belgrad.

In sfîrșit, bobul (îndoliat) 
reține atenția prin acel 
concurs internațional de 

la Sinaia, primul după foarte 
mulți ani (vreo 18 dacă memo
ria nu ne tnșeald). Iar faptul ci 
atîtea echipe valoroase de pes
te hotare au preferat Carpații 
Alpilor, Dolomiților și altor ma
sive montane celebre, demon
strează faptul ci, astăzi, marii 
piloți pe gheață ai lumii soco
tesc o cinste de a fi invitați 
sd concureze tn patria lui Pan- 
turu l

Valarlu CHIOSE

dumi-
și va

— re-

la Televiziune
t

Televiziunea își incepe 
..maratonul duminical*. De 
fapt, este vorba de o repe
tiție, de un... antrenament 
(necesar șl televiziunii ți te
lespectatorilor I) in vederea 
reluării activității compe- 
tiționale de la 9 martie, 
cînd „duminica sportivă* va 
intra in drepturi depline. 
—Antrenamentul” de 
nică va dura 3 ore 
cuprinde :

ORA 14.30 - fotbal
zumatul filmat (45 de mi
nute) al intilnirii România— 
Anglia, comentat de Ef. Io
nescu (reluarea o datorăm 
cererii unui mare număr 
de telespectatori care n-au 
putut vedea filmul la pri
ma transmisie) ; box — „Ul
timul rund* — 11 reprize 
din gala finală a turneului 
olimpic de la Ciudad de 
Mexico — comentat de Paul 
Ochialbi (este ultima emi
siune retrospectivă „Mexic 
68“ in care vom putea vi
ziona repriza a treia a fie
căreia dintre cele 11 finale); 
„Olimpicii români Ia înăl
țime” — producție a studi
oului „Alex. Sahia", un film 
realizat într-o manieră ori
ginală de regizorul Octav 
Ioniță și comentat de Cris
tian Țopescu.

Să sperăm că nu vom re
greta cele 3 ore pe care le 
vom dedica „duminicii spor
tive” și că „Belphegor" va 
putea, de această dată, să-și 
manifeste adeziunea totală 
la ce și cum ne prezintă e- 
misiunea sportivă a Tele
viziunii.

SE REIA CAMPIONATUL \/
Pute două zile, formațiile treceri, cupa a revenit echi- 
izionare de volei se vor aii- pei C.S.M. Sibiu. Pe locurile W

tn filoultii <n «vaA&ma* - xs-      * —

Peste 
divizionare 
nia în fața fileului 
începerii disputării 
doua părți a campionatului. In 
pragul returului, majoritatea 
echipelor au fost angrenate ln- 
tr-o serie de Întreceri menite 
să le verifice potențialul va
loric, iar acum își intensi
fică antrenamentele ți își de
finitivează loturile.

in vederea 
celei de a

,CUPA TIMIȘ1

Organizată cu scopul de a 
verifica stadiul pregătirilor, în
trecerea a aliniat la start for
mațiile masculine Gloria Arad, 
Politehnica Cluj, Universitatea 
Craiova, C.F.R. Timișoara, Po
litehnica Timișoara și echipa 
iugoslavă Jadinsivo Star Bajo- 
vo. In finală, Politehnica Ti
mișoara a învins pe Gloria 
Arad, adjudecindu-și 
pus în joc.

trofeul
(C. CREȚU—coresp.)

„CUPA 16 FEBRUARIE'

a avut loc un tur-

următoare s-au clasat U. Timi
șoara, I.E.F.S. ți Drapelul roșu. 
(L IONESCU — coresp. prin
cipal.)

„CUPA PROGRESUL»

Disputată in sala din str. dr. 
Staicovici, cy participarea echi
pelor feminine Constructorul, 
Flacăra roșie, Universitatea și 
Progresul, care activează în 
divizia B, cupa a rămas în 
posesia clubului organizator. 
Progresul a învins în finală pe 
Flacăra roșie cu 3-1. Pe locu-

rile următoare: Constructorul 
și Universitatea. (V. SANDU- 
LESCU — coresp.)

DUBLA ÎNTÎLNIRE VIITORUL 
BACAU - POLITEHNICA 

GALAȚI

în cadrul pregătirilor pentru 
retur, Viitorul Bacău a intilnit 
pe Politehnica Galați. în am
bele jocuri, victoria a revenit 
băcăuanilor cu 3—0 (13, 11, 4) ți, 
respectiv, 3—1 (5, 13, —7, 11). 
(I. IANCU — coresp.)

. AUTOMOBILI ȘTI!

La Sibiu 
neu de volei feminin, organi
zat de C.J.E.F.S., la care au 
participat : Universitatea Ti
mișoara, I.E.F.S. București, 
C.S.M. Sibiu și Drapelul roșu 
Sibiu. După trâi zii» de în-

Tarife reduse cu 10^> pentru reparațiile auto, executate 

in lunile februarie-martie in toate unitățile Cooperativei

,, A UTOM/ECANICAJt — BUCUREȘTI
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Echipe 

românești 

peste hotare

Farul 
in R. F. a Germaniei

Azi pleacă In R, F. a 
Germaniei echipa Farul, 
care urmează să susțină în 
această țară două partide 
amicale. Jucătorul Iancu 
nu va face deplasarea.

RAPIDUL 
ÎN LIBAN
Echipa bucureșteană de 

fotbal Rapid urmează să 
plece duminică dimineață 
în Liban, pentru un turneu 
de trei joouri, fixate pen
tru diatele de 19, 21 ți 23 
februarie. Prima partidă se 
va desfășura la Beirut, în 
compania echipei locale 
Raring, formație antrenată 
de Ionică Bogdan și aflată 
pe locul II în clasament. 
Ceilalți pdversari ai Rapi
dului nu au fost încă de
semnați.

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 

IN R.D. GERMANĂ
Sîmbătă va pleca în R.D. 

Germană echipa Universi
tatea Craiova, care urmea
ză să susțină luni ți 
miercuri partide amicale, 
în compania primei repre
zentative a țării ți a selec
ționatei de tineret.

STEAUA -

Omul de la catedră
(Urmare din pag. 1)

„Fotoliul unui dregător al fotbalului 
nu este de invidiat...44

— Ce probleme actuale, 
mal importante ți arzătoare, 
agită fotbalul olandez ? — 
l-am întrebat pe conducă
torul forului de la Haga, so- 
Jicitîndu-i un interviu pen
tru ziarul .Sportul",

— In Olanda, fotbalul cunoaș
te numeroase și variate pro
bleme, sub raportul conținutu
lui fi prin aspectele ce le de
termină. Noi avem fotbalul pro
fesioniștilor și fotbalul amato
rilor — două lumi distincte, cu 
domeniile, cu situațiile, cu sta
tutul și cu regimul aferent, două 
lumi care desfășoară activități 
deosebite într-un univers, to
tuși, comun — reunite tn .Fe
derația Regală Neerlandeză de 
Foot Ball" (K.N.V.B.), organi
zație mixtă.

Această situație mixtă dez
voltă contraste, despre care am 
putea spune că reclamă o con
tinuă și atentă comprehensiu
ne din toate punctele de ve
dere : situație ce angajează e- 
forturi organizatorice sporite.

Vedeți, deci, că fotoliul unui 
dregător tn fotbalul din Țările 
de Jos nu oferă tihna fi sa
tisfacțiile pe care i le atribuie 
unii.

— Ca om de fotbal, apre
ciat! oare că jocul cu ba
lonul rotund cunoaște acum 
o evoluție de cel mal ridi

cat nivel tehnic In țara 
dumneavoastră și, simultan, 
in lume ?

— Despre fotbal nu se poate 
vorbi niciodată unde ți cînd ni
velul lui tehnic a atins super
lativul.

Bunăoară, fotbalul unei țări 
e socotit Intr-un an drept cel

mai evoluat din Europa — 
chiar din lume — și apei ur
mează o perioadă in care îm
prejurări ce duc la o cădere a 
nivelului tehnic ti reduc posibi
litățile ți randamentul direct.

— Jocul ofensiv — exclusiv 
jocul ofensiv. In momentul ia 
care echipei» acceptă tactica 
de.'ensted coaîtaaă. ea i» sis
tem de joc dehbe-s: r> aplarss 
de repute, fotbalul respecrie e

INTERVIUL 
NOSTRU

cu dl. W.A.G.M.

Mueleman, 

președintele 

federației 

olandeze

Ztm li că Kstrmsl

r-e faceo-m de cere ~-rtt sd

ți al msteriaUcirii dcrixței de 
rietorie, a axe-, partide, ta ccm- 
peățssla capete- europene, bu- 
--tec-4, ar pena iateresa! pa- 
ticulxi. ca volum, ea txfe--ri- 
tata F ec-usuuî, pe au drum 
esendesz. «rit de necesar fx- 
talsid tenul -rspeczc. cel» 
txterac^raal șz. tmpâdt, ide» 
de spor: prapnu rise.

ta acrea *a p-fj-es nxi eaa- 
ehdeat.

zs

Dar asta consider ci nu poete 
si însemne pentru cunoscători, 
deci pentru o analiză concretă. 
profundă ți competentă, că fot
balul din țara in cauză e tn de
clin sau că e compromis.

In fotbal, conjunctura e fi
rească, cu tot procesul ei de 
fluctuații, care aduce bucurii șt 
mîhniri.

— Ce aprecia^ dumnea
voastră că Întreține intere
sul maselor tn favoarea fot
balului T

osiudx Să deveni va foc tactas 
șt compromite sateresuL s-Zd 
ordsuc de tCei. trrMe a* rrir» 
că fotbalul denue aaritee de 
propspzadd sponcă șs ctacr 
■ațumală. entru de educee 
coCectsaă. scit ttmp S> e»n 
«rfc timp dt ti M .meiră ta spi
ritul leal al vaci cep L te epae- 
tsritiți.

Poate ed nu e derit ai 
ne gtaăm tnprrxuă d iert- 
t-’crea la inuCrp—i saca teite 
sub raportai e— jcrwroci i.

L-a»» vruairc p la d'tcta. 

de poesHMpâe t-iai a-nTer si de

lescratasc-t a esescaS. Eateric 
lac-». e H p-^-rz Ca pra-

aera. $• de ctt. de te atezee

UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-0
Dar orj--t ac>« sadeae. ta

cabinetul metodico-științific al 
C.J.E.F.S. Timiș.

— Vi mulțumesc că mi-ați 
oferit cîteva argumente pentru 
a-mi salva mindria de... spor
tiv activ. Intr-adevăr, de-a lun
gul anilor am contribuit și eu 
la unele acțiuni din acest do
meniu de activitate. M-am nu
mărat printre membrii fonda
tori ai Clubului sportiv al fe
roviarilor bănățeni — C.F.R. 
Timișoara — al cărui președin
te «m fost o bună bucată de 
timp. Ceva mai tîrziu, trece
rea tn rfndurile cadrelor didac
tica din tnrățămtntul superior, 
ca profesor la catedra dg re- 
aManda ■aferiaîrlor, m-a obli
gat să--n« cer transferul la Po- 
ntehaică. Mai talii ca preșe- 
dmte al clubului Știința, azi ca 
cieepreședenta ia „Poli".

— Transfer tari traumatisme
eu£etețti T

— Desigur, prima dragoste nu 
se ouă. Printre feroviari ara 
deprins sportul, lucrind acolo 
« t-.răj« șt carte, mi-am fă
cut o meserie. Dar și intre uni- 
remirn H simțit căldura 
pneaesirș cm cunoscut spiritul 
v*e» rodxiee colaborări pentru 
a creste aoi cadre da specia- 
Sșzu Mă lai-ebcși cura rezolv 
dCesaa .CJ’-R." sau ..Poli"? 
An dattrna să susțin di* toate 
pute—-te nete pe sportivii ștu- 
ierii. izr n rămt» indiferent 
ase» la ceea ce se latlmplă la 
C-FJL Kste, as putea spune, 
eteSpOria morate ce-mi revine, 
p cred ei «u z-.rari mie, ei tu- 
tsmor cete» ce tubese sportul 
tanaaeewB*. da a contribui la 
-czcte-c-ez ocievr.rete- majore 
•e-e eseu ta față.

— La ee rivel se s.fjeazi in
teresul tată de sport la Institu- 
taă poiTarhnsc ?

— Se evaoec eforturile de
puse de masul nostru pentru 
tasesresras rft «vei eorerpun- 
ctsoere a bazei —.tieraete des- 
âxsze merilor sradioți. E: ou 

te dispariție condiții iaeom- 
psrarite fzte de ena tinereții 
r-eie. Orarul șs-e inbogățrt C- 
—a. fazi, ehtar terenurile dm

drrenzz v. nrncMt tec de 
crafortare fxrte^ de ep-opiere 
a tazteei pe-fi-manș* La Ti- 
nwoers a început să sa con- 
ss-i.—scă o sate modernă de
sper:, wr ta aaxoriț atu se var 
■ ■(■așa noi boxe sportive. Dar 
tu> stat tacă multe de realizat. 
Sportul, IxsX ri de si urcă pe

alte trepte, are noi adepți. De 
comun acord cu colegii mei, 
cadrele didactice ale Facultății 
de mecanică, am stabilit și am 
supus spre aprobare organelor 
în drept introducerea educației 
fizice ca OBIECT DE STUDIU 
OBLIGATORIU 1N primii PA
TRU ANI de tnvățămint în 
facultatea noastră și nu doar 
în anul I ca PÎnă acum. Stu
denții trebuie să înțeleagă că 
omului modern, viitorului in
giner, mișcarea, exercițiul fi-i 
zic li sînt indispensabile.

— F.vparlsrmntul dv merită 
toată lauda, toată atenția fo
rurilor superioare. Sperăm ca 
proiectul să prindă viață chiar 
in următorul an de învățămînt.

— Nu ne îndoim de succes. 
Credem cu fermitate în foloa
sele practicării exercițiilor fi
zice și sportului de către »tu- 
denți, fie la nivel de masă, fie 
la nivel de performanță. Stu
denții noștri au nevoie de acest 
important regenerator de ener
gii. Iar celor ce se îndoiesc de 
compatibilitatea învățăturii și 
a sportului, le pot oferi eiteva 
exemple edificatoare din cadrul 
institutului. De pildă, scrimerul 
S. Nanu ți înotătorul Al. Deac, 
ambii tn anul II la Mecanică, 
au obținut la examene numai 
9 și 10, iar voleibalistul P. Vra- 
niță, din anul V Electroteh
nică, ca și colegul său de fa
cultate și de an, Muntoiu — 
un talentat trăgător — au fost 
cotați tot la nivel superior, cu 
note intre I și 10. Deci, se poa
te I Mai ales In zilele noastre, 
cînd studențimii îi sînt create 
condiții din ca tn ce mai bune, 
pe care noi, cei cu părul că
runt, care am trudit uneori din 
greu pentru a ne putea conti
nua studiile, doar le visam.

—Deși sub fireasca presiune 
a timpului, la ora examenelor, 
profesorul ne-ar fi acordat încă 
multe minute pentru discuția 
înfiripată în jurul universalu
lui și, totuși, atît de particu
larului subiect care este spor
tul. l-am mulțumit pentru de
osebita amabilitate și am plecat 
ducînd cu noi certitudinea că 
omul cărunt de la catedră, a- 
cest dascăl cu voce blajină, este 
un susținător de nădejde al 
sportului, un însuflețit propa
gator. Am plecat, convinși fi
ind că viitorul deputat va con
sacra timp prețios din activi
tățile obștești în folosul spor
tului, Ca tineretul studios din 
marele centru bănățean să ca
pete toate premisele afirmării.

V. RKOW

fecerbkt aliciți

p'elaiji.'u cMtrxtalii

ca Ida lamiller
sie

Cîteva mii de spectatori au 
venit ieri după-amiază la sta
dionul Ghencea — formînd un 
„zid viu" în jurul terenului de 
joc — pentru a urmări „ami
calul" dintre Steaua și Univer
sitatea Craiova.

In ciuda faptului că partida 
t-a încheiat cu un scor alb (de

sezon I), înaintările celor două 
echipe au construit numeroase 
faze de poartă, care au încăl
zit, la propriu și la figurat, 
spectatorii.

Steaua a avut mai multe 
ocazii de a marca, dar Voi- 
nea le-a risipit cu seninăta- 
tea-i binecunoscută din jocu-

Indiscreții...
• O surpriză, 

miercuri după-a
miază, pe unul din 
terenurile Parcu
lui Dinamo. La o 
poartă, sărind „din 
bară-n bară", un 
portar alb ca.,. 
zăpada, opărind cu 
înverșunare șutu
rile băieților din 
echipa de tineret 
dinamovistă. Este 
Coman.1 Face un 
antrenament supli

că numărul antre
namentelor „supli
mentare" ale goal- 
keeper-ului dina- 
movist depășește 
în ultima vreme pe 
cel al antrenamen
telor „oficiale". în- 
trebîndu-l pentru 
ce depune acest 
(lăudabil), zel, Co- 
man ne-a răspuns 
printr-o... provoca
re. „Facem pariu 
că eu am să apăr 
poarta României în 
meciul de la Ate
na ?“ N-am făcut 
pariu. Coman este 
în stare să se țină 
de cuvînt ! (Și n-ar 
fi rău de loc dacă 
acest talentat por
tar s-tir lua. în 
sfîrșit, în serios pe 
-ine). *

• O mărturisire
„semnată" Gelu

Popovici. „La un 
meci de divizia B, 
disputat la Bra
șov, echipa oespe 
egalează in min. 
87, printr-un șut 
de la vreo 35—40 
m. Gol splendid, 
perfect valablL 
Tușierul vede însă 
ofsaid (era un of
said pasiv) și ridi
că steagul. Eu a- 
cord gol. Jucătorii 
gazdă se reped la 
mine invocînd 
semnalizarea tu- 
șierului. Pentru 
mine situația era 
foarte clară și nu 
aveam nevoie de 
consultarea lui. Se 
crease însă o at
mosferă foarte 
„caldă". Ce să fac? 
Am fugit totuși 
spre tușier și l-am 

. întrebat : e adevă
rat că... ne întoar
cem la București 
cu trenul de ora 
20 ? Tușierul a dat 
din cap afirmativ. 
Toată lumea a în
țeles însă că a fost 
de acord cu... go
lul. Și meciul a 
putut continua".

• Cunoscutul 
teoretician ing. 
Virgil Economu ne 
spunea deunăzi că 
a avut un vis fru
mos. „Se făcea că 
echipele noastre 
de „A“ dispuneau 
de aparate de fil
mat cu care să fil
meze jocurile și 
antrenamentele. Se 
mai făcea că, 
la antrenamente, 
conducătorii teh
nici își instruiau 
elevii prin mega

fon sau prin mi- 
croradioreceptoare 

purtate de jucători 
în ureche și nu 
prin metoda .urlă- 
toare". folosită și 
de cei ce vînd hai
ne vechi... Ce vis 
frumos !"

• Se spune ci 
Octavian Popescu, 
cunoscutul mijlo
caș de la „U", Di
namo București ți 
Jiul ar dori să re
vină la matca de 
unde a plecat: 
Rapid.

On revient tou- 
jours ă son pre
mier amour I

• O curiozitate. 
Deși disputat acum 
o lună, meciul de 
pe Wembley n-a 
fost expus, In 
nuanțele sale teh
nice, colegiului 
central de antre
nori. Glumeții 
spun: partida a

intrat tn istorie ! 
Iubitorii fotbalului 
nostru replică : a- 
semenea istorie am 
dori-o repetată I E 
clar, nu ?

M. POPESCU

4
Reejrr-sgyț pentru 

■■*>**-%* eu care îro- 
ccazu ideaie de 

Vetoes a ț-nut și 
ta pa— la de ieri. cu 
â_*rrr»r«L :ea C raîov a,
sâ au s« dezminți

ta foto^raf-a noastră, 
racanta. bucureștean 
ra-.cÂTX om pox.;.a pre- 
fera l : eu por
tarul !

Faaa : A. NBAGU

Marian Slavic: 55,5 
200 m liber

Ce la S:eaua au con- 
e-rat zilele trecute la Gdynia 
S m) alAturi de cițiva dintre cei 

nia. txmi sportivi polonezi. Cu a- 
eest prilej. Marian Slavic a rea- 

lat rieva performanțe foarte 
□une pentru început de sezon : 
Si.5 — ’• m liber și J:20,i — 200 
m mixt (ambele la 0,2 sec de re
cordurile naționale respective). 
Lui.-.d startul și in cursa de 200 
m liber, Slavic a fost cronometrat

2 02.4, nou rec. național in ba
zin acoperit.

In sensibil progres s-a dovedit 
și tinărul brasist Petre Teodores- 
cu. El l-a învins pe Jozsef Klu- 
k> -.vskl (2134.0) în cursa de 200 m 
bras, realizind timpul de 2:33,8 
(al 3-lea rezultat românesc din 
toate timpurile), iar în proba de 
iao m bras a cedat pe ultimii 
n. -r. campionului Poloniei : Klu- 
kowski 1:09.5 și Teodorescu 1:10,5.

Alte rezultate : VI. Moraru 62,7
— 100 m delfin. 2:07,8 - 200 m li
ber. 4:31.4 — 400 m liber și 18:33,7
— ’.54» m liber ; Agneta Sterner 
1:11.3 — 100 m delfin, 2:39,0 — 
200 m delfin și 2:28,3 — 200 m li
ber ; Giurasa 64,6 — 100 m spate 
și 2:22,7 — 200 m spate ; Poto- 
ceanu 66,0 — 100 m spate ; Glca

-100 m si 2:02,4-

Manafu 1:24,0 — 100 m bras și 
2:59,0 — 200 m bras ; Gbter 18:52,4
— 1500 m liber ; săruleanu 2:40,0
— 200 m bras.

.CUPA lt FEBRUARIE- LA 
BUCUREȘTI ȘI REȘIȚA

La stlrșltul acestei săptamînl 
vor avea loc în Capitală (în orga
nizarea clubului Rapid) și la Re
șița (unde și-a anunțat partici
parea și campionul țării V. Cos
ta) două noi concursuri de înot, 
dotate cu .Cupa 16 Februarie".

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
LA ÎNOT

Federațiile de specialitate din 
România șl Cehoslovacia au că
zut de comun acord ca întîlnlrea 
amicală dintre selecționatele de 
înot ale celor două țări să se des
fășoare în zilele de 14 șl 15 aprilie 
la Fraga (bazin de 50 m).

rile oficiale ! Studenții, cu c 4 
foarte bună pregătire fir:că. 
au alergat mult, cu și fără 
balon, avlcd In atacantul Bă
lan un adevărat „cap lim
pede". Antrenorii Covaci f> i 
Coidum au întrebuințat urmă
toarele garnituri :

STEAUA : Sudu (Andret) — 
Sătmăreanu, D. Nîcotee (Qu 
garin), Hâlmăgeaau, Vîgu, Ne
grea, Iordăr.escu (Durruiriu 
III), Pantea (Manea). Tătaru. 
Voi nea Creinicear. u.

UNIVERSITATEA: Plică ,
(Gaboraș) — Niculescu (Țanăb 
Deselnicu (Minei). Bitiar.. De
liu, Tacoi (Stănescu), Ivan 
(Strimbeanu), Niță, Bălan 
(Zdrăilă), Oblemenco, Maru- 
novici (Bărăitaru).

S-au remarcat: HAlmăgea- 
nu, Iordănescu, Dumitr.u IIL 
Gaboraș, Deliu și Bălan.

D. VIȘAN

Duminică dimineață 
cuplaj la „Dinamo“

Duminică dimineața cu în
cepere de ia ora 9.30. stadio
nul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare va găzdui primul său 
cuplaj fotbalistic al anului.

în deschidere. Electronica 
Obor intil-ește divizionara C 
Voința București, iar în con
tinuare, de la ora 11. forma
ția de tineret-rezerve Dinamo 
primește replica Metalului 
București.

DIVIZIA B LA HOCHEI
Miercuri s-a reluat la Tg. 

Secuiesc campionatul diviziei 
B la hochei, lată rezultatele 
primelor două etape: Miercuri: 
Tîmava Odorhei — Voința 
Sighișoara 17—1 (6—0, 5—0, 
6—1). Avîntul Gheorghieni— 
Cooperatorul Tg. Secuiesc 7—2 
(2—1, 4—1, 1—0). Joi: Metalul 
Rădăuți—Voința Sighișoara 
10—9 (0—5, 6—1 4—3). Tîrna- 
va Odorhei—Cooperatorul Tg 
Secuiesc 7—1 (4-1, 1-0, 2—0).

MĂKTRIA
(L'rrwre dzs pog. 1)

tar. pentru »A-
tMM.

Ixxre l ț U copui fxc pro- 
gre&e : ri-aire. câc: centrul
lor de freutate este atuat foarte 
X*. reparuț-a greutâțu este idea
la. recuperare* rapidâ, au un 
dervo.’-at lz; al rrhiiibrului, re- 
f_exe naturale etc.

Zece an. este vlrsta cind copi
lul poate trece la o activitate su
perioara. Conoscind deja tehnica 
de baza, el poate trece la însuși
rea ce.ei de competiție pe spe- 
oliiâțt la antrenamente și com- 
petJp: cu caracter local, regional 
sau ch.ar național.

Incepind de la 16 ani, tînârul 
își deNâvirșește practica competi- 
ț’.ona’.â cu caracter național și in
ternațional, Cind apt pentru obți
nerea de performanțe. (La 18 ani 
Mar.elie Goitschel a devenit cam
pioană mondiali),

întrebarea care se pune este 
dacă avem și noi posibilitatea de 
a urmăn o asemenea schemă. 
Credem că răspunsul poate fi 
afirmativ.

Prima variantă : în orașele de 
munte, acolo unde există școli 
sportive, școli cu program de 
schi etc, „grădinițele de copii“ 
pot efectua cu copiii, pe timpul 
iernii, lecții de schi sub îndru
marea unui instructor local. A- 
ceastă activitate ar dura doi ani 
(de la 4 la 6 ani). Pe lîngă aceste 
grupe, ar putea fi admiși și alți 
copii, care nu frecventează gră
dinița. Sinaia — spre exemplu — 
are posibilitatea să organizeze a- 
cest prim ciclu sub auspiciile clu
bului sportiv local.

Școlile cu program de schi în
ființate în cîteva localități, aflate 
la cel de al 2-lea an de funcțio
nare, au dovedit că poț constitui 
o formă superioară organizatori
că (în comparație cu școlile spor
tive) dar ele încep cu clasa a 5-a. 
cînd copiii au deja 10 sau 11 ani 
și sînt în marea majoritate la ni
velul A.B.C.-ului (și programa de 
studii reflectă acest lucru).

Cred că este posibil ca școala 
cu program de schi să înceapă cu 
clasa I, avînd trei cicluri : clasele 
I—V (de la 6—7 ani la 10—11 ani) ;

PATINATORII
REÎNCEP ÎNTRECEREA
In continuarea fazei munici

pale a campionatului republi
can de patinaj artistic — ale 
cărei prime întreceri au avut 
loc acum două săptămînj — 
ieri au intrat în concurs cate
goriile de juniori. întrecerile 
au loc la patinoarul artificial 
„23 August" și continuă pînă 
duminică. în ultimele trei zile 
se întrec și seniorii, ‘participînd 
cei mai buni patinatori bucu- 

I reșteni.

COPIILOR iN SCHIUL ALPIN
»po; casele VI—X (de la 11—12 
ia. la 15—16 ani) ; șl, în sfîrșit, 
c.i<t-.e XI—XII (de la 16—17 ani 
la 17—13 ani). Primele două ci- 
clur. corespund chiar profilului 
școli; de 13 ani. De menționat că 
la Sinaia există la clasele I—IV 
un învățămînt experimental, unde 
educația fizică se predă cu pro
fesor de educație fizică.

Variania a 2-a. de asemenea 
„grădinița de copii*. Apoi școlile 
sportive se vor ocupa de învăță- 

. schiului, formînd grupe de 
e’.evj corespunzătoare strict cla
selor I, II, III, IV, furnizînd ele
mente actualei școli cu program 
de schi care începe cu clasa a 
V-a. Apoi ciclurile cl. V—X și cl. 
XI—XII.

Elementele care vor figura în 
clasa a V-a trebuie să aibă în
sușită tehnica de bază.

Acolo unde nu există școli cu 
program de schi, școlile sportive 
pot continua actuala activitate, cu 
condiția existenței primului 'ciclu

cl. I—IV (constituirea de grupe 
strict pe o singură clasă I, II etc.).

Programele de învățămînt, ro
dul unor consultări mai ample, 
vor trebui acordate cu cerințele 
schiului modern (schi natural, 
eficace).

Pe parcursul activității, ar tre
bui introdus un sistem stimulato- 
riu prin acordarea unor insigne 
(pe grade) care să ateste progre
sia in însușirea tehnicii și valoa
rea competitivă. Actuala insignă 
difuzată de F.R.S.B. poate înde
plini cerința a doua, urmînd ca 
Ministerul învățămîntului să in
stituie, eventual, o alta care ar 
reprezenta etape In însușirea teh
nicii.

Consider eă rezolvarea proble
mei prezentate mai sus poate 
constitui una din căile de accele
rare a procesului de obținere a 
măiestriei sportive de timpuriu, 
un punct de plecare a unui plan 
de perspectivă și, bineînțeles, o 
bază de discuții.

Desen de MATTY

Peste 100 de participant! la 
un concurs la Piatra Neamț

PIATRA NEAMȚ, 9 (prin te
lefon). — Peste 100 de concu- 
renți au participat Ia o reușită 
întrecere disputată pe pîrtia 
Cozla din localitate. Timpul 
frumos și zăpada bună au con
tribuit la buna desfășurare a 
probelor.

Primii clasați: fond băieți 
10 km : 1. G. Atudorei (Progre
sul Piatra Neamț), 2. M. Cristea 
(Progresul), 3. Gh. Mareș (Pro
gresul) ; slalom special băieți 
(două manșe) : 1. D. Dascălu
(Centrul școlar Piatra Neamț),
2. D. Olteanu (Centrul școlar),
3. T. Maxim (Centrul școlar) ; 
slalom special fete: 1. Doina 
Lașcu (Metalul Piatra Neamț).

întrecerile au avut loc în ca
drul fazei județene a „Cupei 
U.G.S.R.".

C. NEMȚEANU — coresp.

Concursul 
speranțelor 
din Bușteni

Caraimanul Bușteni a orga
nizat, pe Valea Albă, un fru
mos concurs la care au luat 
parte tinerele speranțe ale a- 
cestei asociații la schi alpin, 
întrecerea a constat dintr-o 
probă de slalom uriaș, în cursul 
căreia i-am remarcat înde
osebi ca reale talente și cu 
deosebite perspective, pe Ale
xandru Bălănică șl Nicolae 
Lenț. Un fapt inedit și grăitor ; 
printre participant! s-au aflat 
și s-au clasat pe locuri frunta
șe Crislinel Enache, Aurel Al
bert și Dan Fetcu, fiii schiori
lor care cu ani în urmă erau 
printre protagoniștii concursu
rilor din țara noastră.

Rezultate : 7—10 ani : 1. Cris- 
tinel Enache, 2-3. Aurel Albert 
și Ion Puchianu ; ^juniori II : 
1. Dan Petcu, 2. Al. Briotă, 3. 
Ion Constantin ; juniori 1 ; 1. 
Alexandru Bălănică, 2. Nicolae 
Lenț, 3. Florin AI«iea.

V. ZBARCEA, emisp.

t



Acreditarea

la
din 1970

organizare a ce- 
campionat mon-

loviturilor de la 11 m 
departajare).
Echipa Dunaujvaroe a 
Ia Aue în compania

i raport in 
olimpic de 
că există 
aciivilaiea

ziariștilor
C.M.

Corespondența specială pentru sportul

Amintirea lui Papană la Lake Placid
• CoDorIrl dc agrement contra cost 0 Reînvierea

scrie cotidianul
Placid

d* iităii a

<n ordinea tragerilor la

cu

Benfica a făcut

Turneul de tenis
de la Salisbury

Spre Argentina, via Mam

în mod evident

Turneul speranțelor
olimpice la scrima

(Urmare din pag. 1)

tei

Be-

ab-ultimul

iu-

U.T.A. 3-3 (1-2)

australiene

I. RETEGAN

Merckx—Sercu învinși la Milano

R

delegației 
românesc.

manifestindu-se 
viitorul acestei 
organizează pri

cind Jaci.n- 
un pena!ti

hochei pe gheață 
aflată în turneu

orizontul natației austra- 
începe să se întrevadă o 
„epocă de aur”, asemănă- 
aceleia care a culminat în

așteaptă, pentru aceste 
sosirea unui contingent

am a- 
de re- 
decla- 
se re-

De la trimisul nostru special,

revenit 
un ba-

regiu- 
bobul 
Nimic 
aceas-

consecutiv — Stankovici 
32 și 78) și Vucikovici 
65). în finalul partidei, 
fotbaliștii români au o

(Cehoslova-
6-3, 6-2 de 
Alte rezul- 
(Spania)—

Doi dintre jucătorii de bază ai echipei 
Benfica: Augusto ți Coluna

Jucătorul australian Rod 
l.aver a cîștigat turneul inter
național de tenis (rezervat ju-

Boburilor dc 5 persoane • Ce

După trei etape, în clasamentul 
„Turului ciclist al Andaluziei» 
conduce rutierul spaniol Antonio 
Gomez Moral cu 14h 02:58,0, ur
mat de compatriotul său Jose 
Maria Lașa (același timp). In *- 
tapa a 3-a, Almeria — Motril — 
Granada (186 km) a cîștigat spa
niolul Jose Suria, în 5h 21:06,0. în 
fotografie : E. Lemann (Belgia) 
termină Învingător In etapa a 
D-a.

„lahc

l^te/ex- radiotelefon

O imagina pe care australienii o doresc multiplicată la viitoarea Olimpiadă: un conațional pe primul Ioc 
(aici : Mike Wenden), iar nord-americanii Pe treptele mai de jos (in imagine : Ken Walsh la stingă și Mark 

Spitz, la dreapta).

Noul val" al natației

iipatui I P inloi stt Ihezoianu nr. 23—25. București 40368

NEW. YORK 13 (Agerpres). 
— In turul trei al probei de 
simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis 
pe teren acoperit de la Salis
bury, jucătorul egiptean Is
mail el Shafel a obținut • 
nouă victorie. La capătul unei 
partide extrem de echilibrate, 
el l-a învina cu 17—15, 10—12, 
6—4 pe americanul Tom E- 
delfsen. Alte rezultate i Pasa- 
rell (Porto Rico)—Koch (Bra
zilia) 18—16, 6—1 j Graebner 
(S.U.A.) — Wilson (Anglia) 
6—4, 6-4; Smith (S.U.A.) — 
Franulovici (Iugoslavia) 6—3, 
6—2; Bengtsson (Suedia) — 
Kodes (Cehoslovacia) 7—5, 
9—11, 6—2.

mai departe Wutfienow, vitto- 
rios tu 5-1 la Petru? și tu 
5-2 la Jarosîawski.

în cealaltă semifinală, Ur- 
soviGi și Ștefan n-au putut să 
puncteze decît de două ori 
fiecare, astfel că au fost eli
minați

La sabie s-a pletat după 
aceiași sistem. In primul tur 
din serii, revelația eoncursu- 
lui a eonstituit-o Vlad, sare a 
trecut mai departe cu 4 victorii, 
la fel ca și sovieticul Sarase- 
nidze. S-a mai calificat cuba
nezul Delgado (3). Conturînd 
în grupa a 3-a, Bârdan a to
talizat 3 victorii și a trecut 
în turul 2, împreună tu Zaha- 
rian (U.R.S.S.) și Ortiz (Cuba), 
ultimul după un baraj în trei 
cu Varga (Ungaria) și Rymsza 
(Polonia). Irimiciuc a obținut 
și el- tot 3 victorii foarte le
jere într-o grupă din care s-au 
mai calificat Diaz (Cuba) cu 
5 v. și Nagyhazi (Ungaria) 

■ cu 3 v. Popescu și Georgescu, 
ambii au același număr de 
victorii (3), și-au asigurat 
participarea în turul 2. îm
preună cu sovieticul Renski 
(5). favoritul probei

Și în cazul săbiei, turul 2 
din serii a făcut o triere foarte 
severă. Dintre concurenții 
noștri aveau să se califice Po
pescu (3), Georgescu (2) și Iri
miciuc (4), dar au rămas Vlad

ȘTEFAN IACOB:

Maciva Sabac

SABAC, 13 (prin telefon). — 
Textiliștii arădeni și-au început 
astăzi turneul In Iugoslavia, 
întîinind la Sabac echipa locală 
Maciva, din campionatul Ser
biei, întărită cu 6 jucători de la 
divizionara A Proleter Zrenja- 
nin. în ciuda terenului acoperit 
cu zăpadă și a unei ploi mă
runte, care a căzut tot timpul 
partidei, confruntarea dintre 
cele două echipe a dat naștere 
unei dispute interesante, mai 
ales prin evoluția scorului.

După ce arădenii deschid sco
rul chiar la începutul partide! 
— Domide, min. 2 — și îl ma
jorează în min. 21, prin același 
Domide, gazdele înscriu 3 go
luri 
(min. 
(min. 
însă.
scurtă perioadă de dominare, 
reușind să egaleze cu 7 minute 
înainte de sfîrșit, prin Fl. Du
mitrescu.

U.T.A. a aliniat următoarea 
formație: Gornea — Birău,
Bacoș, Lereter (Bodea), Czako, 
Petescu, "Broșovschi, Șchiopii 
(Atodiresei), Axente, Domide, 
Moț (Fl. Dumitrescu).

în continuarea turneului, e- 
chipa română va juca la 16 fe
bruarie la Rjeka, cu F. C. Rje- 
ka din prima divizie iugoslavă.

Un Iot de luptători români 
a părăsit Capitala ieri dimi
neață urmi nd o rută lungă, 
care are drept punct termi
nus cunoscuta stațiune turisti
că argentiniană Mar del Pla
ta, locul de desfășurare a ac
tualei ediții a campionatelor 
mondiale.

Pe aeroportul internațional 
Băneasa am avut o scurtă 
convorbire cu antrenorul fe
deral ION CORNEANU, mem
bru prezidențial al Biroului 
F.I.L.A., care ne-a făcut cu
noscute cîteva amănunte inte
resante.

(o at.igură victorie) ți Bârdan.
Prima semifinală a relevat 

forma bună a lyj Irimiciue, 
care s-a instalat în fruntea 
clasamentului, încă de la pri
mele asalturi: 5-2 cu Kier- 
masz (Polonia) și Uiuk 
(U R.S.S.), 5-1 cu Georgescu 
și 5-3 cu Abay (Ungaria) și — 
în cel mai spectaculos asalt 
al zilei — același scor cu sovie
ticul Renski. Din această semi
finală s-au mai calificat in 
finală Renski și Abay. ambii 
cu âte 3 victorit

Semifinala a doua a avut 
și ea o aesfățurare extrem de 
interesantă. Din start a ple
cat tare sovieticul Sara- 
senidze, care a punctat de
cisiv Ia Zaharian (UJLSS.) cu 
5-1 și la Nagyhazi cu 5-4. In 
urmărirea lui 
pornit polonezul 
victorios cu 5-1 
și cu 5-3 la... 
„Duelul- dintre 
loroși sabreri a 
maghiarul Kocsis, victorios și 
el la Saraser.idze cu 5-3. Pînă 
la urmă cei trei sabreri au to
talizat cîte 3 victorii și s-au 
calificat în finala probei.

Reprezentantul țării noastre 
în această semifinală, Popes
cu, a avut un start bun. El 
a obținut o victorie la Zaha
rian, cu 5-3, apoi, inexplica
bil, a înregistrat o cădere sol
dată cu trei înfringeri conse
cutive la Sarasenidze (ia limi
tă). la Kocsis (5-2) și la Prcn- 
gowski (5-0). Și cu toată Vic
toria la maghiarul Nagy (5-1) 
sabrerul nostru n-a totalizat 
decît două victorii, insuficiente 
pentru calificarea în 
tur al concursului.

Finala de sabie a 
Iui Prengowski, după 
raj cu Irimiciuc (5—2). Cla
sament i 1. Prengowski (Pol.) 
4 v. d.l\ 2. Irimiciuc (România) 
4 v.d.h, 3. Kocsis (Ung.) 3 v, 
4 Renski (U.R.SS.) 2 5
Sarasenidze (U.R.SS.) 2 v., 6 
Abay (Ung.) 0 v. In proba de 
floretă pe primul loc s-a cla
sat, spre surprinderea gene
rală, Wuthenow (R.D.G.) 5 v. 
în continuare clasamentul a- 
rată astfel: 2 Troșin (U.R.S.S.) 
4 v., 3 Deliukin (U.R.S.S.) 3 v. 
4 Prodel (R.D.G.) 2 v, 5 Gala- 
fudinov (U.R.S.S ) lv., 6 Kos- 
ziejowski (Pol.) 0 v.

Vineri, probele individuale 
la floretă fete și spadă. Dimi
neața serii de calificare de la 
ora 8,30, după-amiază finalele 
de la ora 17.

Sarasenidze a
Prengcwsk:. 

Ia Nagyhazi 
Sarasenidze. 
ce: doi va- 
atras și pe

La Marsilia s-a disputat tn- 
tllnirea internațională de judo 
dintre echipele Franței și 
U R.S.S. Luptătorii sovietici 
au obținut victoria cu scorul 
de 8-2

LAKE PLACID, 13 (prin te
lefon). — Simbăti fi duminici, 
începînd de la orele 10, în ju
rul cabanei de la start, febra 
campionatului va cuprinde pe 
concumți. Rezervele (echipie
rii de la bob de 4) vor lustrui 
patinele boburilor, protago
niștii tși vor peria tălpile sau 
— ca boberii români — tși vor 
scoate ingenioșii galoși protec
tori. Apoi megafoanele vor în
cep* monotonul și totuși att: de 
emoționantul apel al concuren
țelor, 
sorți.

Se 
zile,
masiv da spectatori din Statele 
Unite și din Canada, din 
nil* limitrofe fn car* 
par* a fi foarte popular. 
nu * mai convingător, in
ti direcție, decît frenezia cu 
care turiștii ți diletanta asal
tează coborîrile de agrement. 
După încheierea fiecărei zii* de

Eric de Vlaeminck promite 
pentru C.M. de ciclocros

ZURICH 13. — Concursul 
internațional de ciclocros da 
Ia Lucerna (Elveția) â fost 
«îștigat de rutierul belgian 
Erio de Vlaeminck, care a 
parcurs 24 km în 59:36,0 j 2. 
Albert van Damme (la 7 sec.); 
3. Peter Frischknecht <la 
1*1.0).

Na grăbim să vi 1* împăr
tășim :

„Programul nostru se cu
noaște în linii mari. După un 
sejur de două săptămîni în 
Maroa (avînd programate în
tâlniri și o pregătire în co- 

.mun cu sportivii țării gazdă, 
la Casablanca și Dakar) ne 
vom continua drumul peste 
Ocean. în prima decadă a lu
nii martie, Argentina va găz
dui, după cum se știe, elita 
mondială a luptelor greco-ro
mane și libere, care-și va de
semna campionii' în zilele de 
6 și 7 martie este programa
tă ședința Biroului F.I.L.A., cu 
o agendă deosebit de încăr
cată. Pe ordinea de zi figu
rează, în primul rînd, analiza 
desfășurării turneelor olimpi
ce. Biroul F.LL.A. și-a propus 
să dezbată, cu acest prilej, ar
bitrajele. cu toate aspectele și 
implicațiile lor, socotindu-1 pe 
.omul cu Cuier* un factor de 
mare însemnătate, nu numai 
ia stabikrea ierarhiilor reale, 
c: și in progresul necontenit, 
te.hma șt spectacular, al aces- 

tmiri de sport. Un arr.ă- 
îa măsuri să ne măgu

lească: VALENTIN BAȚI a 
fost propus sâ facă parte din 
noul for al FJ.I_A.-ei, ..CO
MISIA INTERNAȚIONALA 
DE ARBITRAJ*. Este recu
noașterea uapi activități lungi, 
rodnice și prodigioase, desfă
șurată cu competență și ones-

• SURORILE RICKARD SPUL
BERA RECORDURI SI MO
NOPOLIZEAZĂ VICTORII
• WAYNE FARTHING, PE 
URMELE LUI MICHAEL WEN
DEN • SPECIALIȘTII AUSTRA
LIENI AȘTEAPTĂ CU OPTI

MISM J. O. DIN 1972 

La 
liene 
nouă 
toare
perioada anilor 1954—1955, îna
intea Jocurilor Olimpice de Ia 
Melbourne (1956). O serie de 
antrenori și oficiali din Syd
ney consideră că a apărut o 
generație de înotători austra
lieni care pot face progrese su
ficient de mari pentru a da o 
replică fermă înotătorilor nord- 

cătorilor profesioniști) de la 
Orlando (California). în finală, 
Laver l-a învins pe compatrio
tul său Ken Rosewall cu 6—4, 
6-2.

Proba de dublu bărbați i-a 
revenit cuplului australian 
Laver-Emerson, învingător cu 
2-6, 6-4. 6-3 în fața perechii 
Rosewall (Australia)—Gonza
les (S.U.A.). 

antrenament oficial, am urmă
rit 3—400 de coborîri de acest 
fel, pe boburi da 5 persoane 
(evocînd competiții.'* anilor 
1924—25). La volanul acestor 
boburi — se află foști hoheri ce
lebri, a căror prestație este re
compensată cu o taxi modică.

Delegația hoherilor români 
apelează, tn acest* ultime zile 
dinainte de campionat, la toate 
mijloacele care pot constitui un 
aport Important la smulgerea 
sutimilor de secundă atît de 
necesare saltului în ierarhie. 
Ei intensifică exercițiile de pre
gătire fizică tn aer liber, iar 
fn garaj pun la punct detaliile 
mecanice ale bobului.

De un inestimabil suport mo
ral s-a dovedit o plimbare prin 
centrul stațiunii. Intr-o vitrină 
publică a lui „Lake Placid Bob
sled Club" se află patru panouri 
fotografice dedicate Jocurilor 
Olimpice din 1932. Una dintre 
imagini reprezintă mica delega
ție română de atunci, în tim
pul defilării, avind in frunte, 
ca port-drapel, pe vestitul bo
be/ și aviator Alexandru Pa- 
pani. Amintirea celui ce a bă
tut, cu 37 de ani tn urmă, re
cordul pîrtiei de la Lake Placid, 
,M putea dectt si dea un nou 

titate la toate marile con
cursuri Internationale ale ulti
milor ani'.

Sportul luptelor capătă, du
pă cum vedem, o anvergură 
tot mai mare. Dovada : numă
rul sporit — de Ia an la an — 
al competițiilor oficiale. Ac
tualul Congres al F.I.L.A. ur
mează să legifereze, după con
sultarea membrilor săi (care 
vor fi în plen la Mar del Pla
ta), un amplu calendar. Se 
preconizează organizarea, din 
patru în patru ani, a unei 
competiții dotată cu „Cupa 
Națiunilor". Astfel, luptele vor 
avea o întrecere pe echipe de 
care duceau 
lipsă.

In sfîrșit, 
grijă pentru 
discipline, se 
ma ediție a campionatelor 
mondiale de juniori, progra
mate anul acesta, In iulie, la 
Denver (S.U_A.).

Iată și celelalte eompetițil 
de anvergură la care Congre
sul urmează să definitiveze a- 
manuntele organizatorice :

• Campionatele europene 
de greco-romane (4—6 iunie 
1969. la Modena):

• Campionatele europene 
de lupte libere (19—21 Sep
tembrie 1969. la Sofia);

• Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane și li
bere, in 1970 (Canada).

(Ch. C.)

americani la Olimpiada din 1972 
de la Miinchen.

Primul care a emis această 
părere a fost Syd Grange, se
cretarul federației australiene 
de natație. Comentînd rezulta
tele recentelor campionate ale 
statului New South Wales, el a 
declarat: „Începem să cîștigăm 
teren ?i dispunem chiar de 

cîțiva candidați potențiali la 
medaliile olimpice de aur, A- 
ceasta ne consolidează conside-

La „Crystal Palace" din 
Londra a început un turneu 
internațional de tenis, la care 
participă sportivi din opt țări 
europene. în primul tur al 
probei de simplu bărbați, 
Beust (Franța) l-a învins cu 
6-4, 4-6, 6-4 pe Sangster (An
glia), iar Zednik 
cia) a dispus cu 
Mulligan (Italia), 
tate î Orantes
Holmstroem (Suedia) 8-6, 8-10, 
6-3; Pietrangeli (italia)—El- 
schenbroich (R.D. Germană) 
6-1, 6-3 ; Battrick (Anglia)— 
Arilla (Spania) 6-1, 6-3.
------------- i

imbold 
bobului

De altfel, starul local „Lake 
Placid", care comentează pe 
larg țansele prioritare ale ho
herilor americani, remarcă prin
tre candidați! serioși la titlurile 
mondiale și pe boberii care re
prezintă România.

Petre FOCȘENEANU 
secretai general al FJUS.B,

un pas mare 
spre semifinale

Rezultatul de la 
Amsterdam, 'Sln- 
tre formația loca
lă Ajax și Benfi
ca Lisabona (1-3), 
constituie o 
mare surpriză. 
Motivul este les
ne de Înțeles, pe 
de o pari» dato
rită crizei de for
mă prin, oare treo 
portughezii In 
prezent In cam
pionat, și pe de 
altă parte, dato
rită rezultatelor 
anterioare obținu
te de echipa care 
a cîștigat de 13 
ori campionatul 
Olandei.

Așadar, după 
o victorie cu 3—1 
în deplasare, Ben
fica se poate con
sidera în semifi
nale, încă înain
tea meciului retur 
din 19 februarie.

Portughezii au 
făcut un joc foar
te bun în special 
In prima repriză, 
to a transformat 
(min. 32) și Torres (min. 36) 
a ridicat scorul La 2—0. După 
pauză, cei 65 000 de spectatori 
și-au încurajat echipa care a 
reușit să reducă din handicap 
prin Damelsson, introdus du
pă pa-uză (min. 47). Nu pesta

U. R. S. S. - Ungaria 5-2
la tenis

BUDAPESTA 13 (Agerpres). 
— La Budapesta. în cadrul 
.Cupei ligii europene* la te
nis de masă, echipa C'.R.SS. 
a întrecut cu scorul de 5—2 
selecționata Ungariei.

Iată cîteva dintre rezulta
tele tehnice înregistrate (pri- 

rabil șansele pentru Miinchen. 
In prezent — a adăugat el — 
ne situăm pe locul doi în no
tația mondială, în urma State
lor Unite, dar a apărut o gene
rație de tineri înotători, în 
special fete, cdre cu siguranță 
vor obține multe victorii în ur
mătorii trei ani".

Grange nu consideră că îno
tătorii australieni ar putea „să 
recîștige, așa de curînd, supre
mația deținută anterior", dar el 
și-a exprimat încrederea că 
australienii vor ajunge în si
tuația de a zdruncina suprema
ția Statelor Unite la Olimpiada 
de la Miinchen. în final, 
Grange a subliniat: „Nu dis
punem de antrenori profesio
niști, dar muncim în domertlul 
natației cu un entuziasm care 
sper să rimînă nealterat pînă 
la viitoarea Olimpiadă".

Principalul motiv al optimis
mului manifestat de specialistul 
australian îl constituie cele pes
te 60 de recorduri care au fost 
doborîte, pe lîngă multe altele 
egalate, cu prilejul campionate
lor natație ale statului New 
South Wales. în aceste campio
nate, Diane Rickard, în vîrstă

Un rival pentru Șerban loan: Baudis — 2,15 m
BRAGA 13 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs a- 
tletic de sală disputat la Pra- 
ga, sportivul cehoslovac Ru
dolf Baudis (care va partici
pa la campionatele internațio
nale de atletism pe teren a- 
coperit ale României) a cîș
tigat proba de săritură în 
înălțime cu performanța de

HOCHEIȘTÎI JAPONEZI 
AU JUCAT LA VARȘOVIA

Echipa de 
a Japoniei, 
In Europa,, a jucat la Var
șovia cu selecționata de tine
ret a Poloniei, cîștigînd 
J—4 (1—3, 2—1, 5—0).

mult, La un contraatac. Jose 
Augusto a spulberat orice spe
ranță a gazdelor, înscriind ul
timul gol al meciului (min. 
60). Arbitrul scoțian David
son a condus echipelei

BENFIGAi Jose Henrique—

Jacinto, Humberto (din min. 
53 Fernandez), Râul, Gruz, <3o- 
lung, Graca, Torres, Eusebio, 
Simoes, Augusto.

AJAXi Bals—Suurbier, Huis- 
hoff, Vasovid, Van Duiven- 
bode, Groot, Muller, Swart, 
Cruyff, Nuninga (din min. 45 
Danielsson), Keizer.

In „Cupa ligii europene
le masă
mii sînt trecuți jucătorii so
vietici) i Gomoșkov 
leznay 21—10, 21—19 ; Amelin 
— Borzei 20—22, 23—25;
Rudnova — Kishazl 21—10, 
21—15 ; Amelin — Beleznay 
21—18, 16—21, 21—16.

de 15 ani, concurînd și în cate
gorii superioare, a cîștigat 10 
titluri individuale, iar sora el, 
Virginia Rickard, de 9 ani, * 
stabilit 11 noi recorduri la ca
tegoria Înotătorilor pînă la 10 
eni. în aceeași competiție, 
Wayne Farthing, de 13 ani, a 
doborît unul din recordurile 
mondial* de juniori deținute de 
campionul olimpic Michael 
Wenden. Farthing a realizat 
timpul de 58,5 în proba de 100 
m liber, ameliorînd cu o zecime 
de secundă recordul lui Wen
den. Pe Ungă aceasta, talenta
tul înotător a cucerit 7 titluri 
individuale. Mai multe recor
duri au fost doborîte și de 
Helen Pannowitz, în vîrstă de 
15 ani. ,

Antrenorul lotului olimpic 
australian, Forbes Cariile, a- 
preciază că situația actuală poa
te fi considerată foarte încu
rajatoare pentru viitoarea con
fruntare cu înotătorii americani 
la Miinchen. „Dacă dorim si ne 
menținem locul în natația mon
dială 
solut

— a spuș el — este 
neessar si dispunem de 
un mare număr de 
niori talentați. Acum a-
vem o generație cu mul
te elemente care pot și 
trebuie să devină înotă
tori de prima clasă".

Un alt antrenor cunos
cut, Don Talbot, a de
clarat că ar fi o 

dovadă da optimism exagerat 
dacă s-ar crede că americanii 
vor fi întrecuți la Miinchen. 
Dar, după părerea lui, austra
lienii vor opune acestora o re
zistență mult mai dîrză decît la 
Ciudad de Mexico. „Nu 
vut niciodată valori atît 
marcabile ca acum — a 
rat Talbot. Aceasta nu 
feră numai la statul New South 
Wales, ci este o situație care s« 
întâlnește în toate statele Aus
traliei".

Rămîne firește de văzut — 
în 1972 — dacă aprecierile opti
miste ale specialiștilor natației 
australiene se vor confirma.

ROMA 13. — Cursa ciclistă 
de șase zile desfășurată pe 
velodromul „Vigorelli" din 
Milano s-a încheiat cu victo
ria cuplului vest-german Kem
per — Oldenburg cu 437 de 
puncte. Locurile următoare aii 

2.15 m. Pe locul secund s-a 
clasat vest-germanul Sieghark 
cu 2,10 m.

Proba feminină a revenit 
atletei cehoslovace Jaroslava 
Valentova, care a trecut pesta 
ștacheta înălțată La 1,78 m.

Cupa U.R.S.S. la schi nordic
MOSCOVA, 13. — în stațiu

nea de sporturi de iarnă Baku- 
riani (R.S.S. Gruzină) se desfă
șoară în prezent întrecerile 
pentru „Cupa U.B.S.S.® la schi 
nordic. Proba feminină de 5 
km a revenit Galinei Kulakova, 
care a realizat timpul de 21’16”. 
Ghenadi Ilin s-a clasat pe pri
mul loc în cursa de 15 km, 
fiind cronometrat cu 57’53”.

FRANTA (TINERET) 
UNGARIA 2-2!

Disputată la Lyon, întîlnirest 
dintre echipa de tineret a Fran
ței și selecționata Ungariei s-a 
încheiat la egalitate: 2—2
(1—1). Punctele au fost înscrise 
de Albert (18), KeveZU (43) 
Floch (63) și Rakosi (67).

FRANȚA (TINERET): Bara- 
teli — Djorkaeff, Rostagni, Bos- 
qul«r, Baeza, Novi, Michel, 
Loubet (Floch), Revelli, Bereta, 
Bras. «

UNGARIA t Fater — Novak, 
Solymosi, Juhasz, Ihasz, Sztics, 
Rakosi, Fazekas, Nagy (GSrbcs), 
Albert, Farkas.

ȘTIRI, REZULTATE

• în „optimile de finală” ale 
„Cupei Angliei’': Tottenham — 
Aston Villa S—2 : West Brom
wich — Arsenal 1—0 : Everton 
— Bristol 1—0.

în campionat, Leeds a dispus 
cu scorul de 2—0 de Ipswich și 
conduce în clasament cu 46 de 
puncte, urmată de Liverpool cu 
43 puncte.

• în turneul de la Viareggio 
din cadrul sferturilor de finală: 
Dukla Praga — Juventus Tori
no 6—5 ; Atalanta — A. C. Mi
lan 8—7 (ambele după executa
rea 
tru

• 
luat 
mațiel locale Wismut. Gazdele 
au terminat învingătoare cu 
acorul de 5—1.

Recorduri românești 
pe pista din Leningrad <

în eadrul eoneursului de 
patinaj viteză al speranțelor 
olimpice, desfășurat pe pista 
stadionului Dinamo din Lenin
grad, Roxana Salade (CJS.M. 
Cluj) și Rodica Nimereală 
(Dinamo București) au reali
zat noi recorduri naționale. 
Astfel, tînăra patinatoare din 
Cluj a parcurs 500 m în 55,2 
(v.r. jr. mici 55,4; v.r. copii 
13—14 ani 58,8), L 500 m în 
3:07,4 (v.r. jr. mici 3:07,5), 
apoi Rodica Nimereală i-a 
modificat recordul la 1 500 rn 
cu 4,4 sec (3:03,0). Ceilalți ti
neri patinatori români (Gh. 
Varga, L. Căplescu, M. Băr- 
bulescu, V. Ionescu, Sanda 
Bărbulescu și Adriana Pleșan) 
au avut o comportare mulțu
mitoare

Comitetul de 
lui de al 9-lea 
dial de fotbal Împreună cu co
misia de presă de pe lingă 
F.I.F.A. au stabilit ca un prim 
sondaj, privind acreditarea zia
riștilor Ia turneul final din Me
xic, să se efectueze pînă la 31 
iulie. Data limită a înscrierilor 
ziariștilor va fi 31 decembrie 
1969. Secretarul general al aso
ciației Internaționale a presei 
sportive (A.I.F.S.), A. Herbauts, 
care a prezentat un 
legătură cu turneul i 
fotbal, a subliniat i 
premise pentru ca 
ziariștilor să se desfășoare în 
bune condiții șl la campionatul 
mondial din 1970, a doua mare 
competiție sportivă organizată 
de Mexic In decurs de doi ani.

Campionatul mondial de ho- 
ghei pe gheață cu mingea 
(bandy) a continuat cu dispu
tarea meciului dintre repre
zentativele Suediei și Finlan
dei. Hocheiștli suedezi au ob
ținut victoria cu scorul da 

fost ocupate de perechile 
Merckx — Sercu (Belgia), 
Dancelli (Italia) — Post (O- 
landa), Adorni (Italia) — Friz 
Wenninger (Elveția) și Lykke 
— Eugen (Danemarca).


