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Anul XXV: La poalele Iezerului
Ghidul care avea să ne înso

țească de-a lungul Câmpu
lungului și ținutului mușce- 

lelor și-a început prezentarea cu 
o considerație pe care am găsit-o 
plină de sensuri : „De la prima 
mărturie certă asupra orașului, 
cea datind din 1300, și ultima rea
lizare — stadionul atletic olimpic 
— Cîmpulungul prezintă perioada 
certitudinilor. Pentru că, înainte 
de secolul XDI căutăm atestări. 
Iar dincoace de anul 1968, aștep
tăm confirmării!»"...

Era o introducere înțeleaptă și 
perfect adecvată realității, pentru 
că dacă Cîmpulungul, fosta reșe
dință de scaun a Țării Românești 
sub Basarab I, își caută in ve
chimi originile, astăzi,- prosper șl 
tînăr. el adaugă noi certitudini 
realizărilor născute din inițiativa 
creatoare și priceperea oamenilor, 
din înțelepciunea șl spiritul lor 
gospodăresc.

Ca să pătrunsă în CImpulung 
poți folosi ambela porțl s fia cea 
ds sud, ce străjuiește șoseaua Pl-

teștiului (intrare aflată la numii 
3 kilometri de vestitele castra ro
mane de Ia Jid^va, fortificații 
construite in secolul al IH-lea e.n. 
de către Septlmiu Sever, cu rol 
de a defini linia de apărare ro
mană in Dacia), fie poarta de 
nord, prin scheii orașului. Aceasta 
închide drumul național ce co
boară din ținutul Branului* taie 
Rucărul (vestită localitate mon
tană, veche așezare a cavalerilor 
teutoni, gazdă ospitalieră a gu
vernului provizoriu refugiat alei 
în timpul^ revoluției din 134| yl 

pentru 
salută 
Topir-

bogată galerie de modele 
picturile lui G rigor eseu)) 
Nămăieștiul (satul unde ___ .
ceanu și-a petrecut o parte din 
viață șl unde se află casa memo
rials a poetului șl o străveche 
mlnăstlre rupestră, lingă clopot
nița căreia, cu un secol tn urmă, 
Delavrancea asculta lamentațiile 
unu] Italian emigrat din Pisa, du» 
care a făcut ulterior eroul eseu
lui „Memento mori") șl 
seară, la numai i kilometri

traver-
<1*

revistâ

Sportul românesc
pe meridianele afirmării

internaționale
In rodnica activitate a Româ

niei, desfășurată consecvent șl 
multilateral, în vederea dezvol
tării colaborării internaționale, 
pentru pace șl prietenie se în
scriu. printre altele, șl relațiile 
considerabil lărgite și puternic 
consolidate pe care mișcarea spor
tivă din țara noastră, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, le Întreține cu organi
zații sportive din întreaga lume. 
Călăuzindu-se permanent după 
principiile de bază, urmtnd di
recțiile principale ale politicii ex
terne a partidului șl statului nos
tru, mișcarea sportivă consideră 
drept o misiune de onoare creș
terea continuă a contribuției sale 
la apropierea tineretului din toate 
țările lumii,- la mal buna cunoaș
tere, la făurirea șl dezvoltarea 
unor sincere șl trainice legături 
de prietenie, clădite pe nobilele 
idealuri ale sportului, In între
cerea pașnică, cinstită, de pe sta
dioane, din săli șl bazine.

Avlntul considerabil pe care 
sportul românesc — condus șl în
drumat de partidul șl statul nos
tru, Înconjurat cu părintească 
grijă șl sprijinit In întreaga sa 
activitate — l-a Înregistrat In ul
timul sfert de veac, rezultatele de 
prestigiu obținute, In numeroase 
discipline, la toata manifestării»

taternațlonala da amploare,__
determinat o unanimă recunoaș
tere a faptului că, astăzi, Româ
nia reprezintă o forță In arena 
sportivă continentală ș! mondială.

In acești ani de nouă șl înflo
ritoare istoria a sportului româ
nesc, „tricolorii" — prezențl la 
nenumărate competiții de anver
gură — au avut comportări re
marcabile, au obținut succese 
strălucite, aproape de necomparat 
cu modestele rezultate realizate 
înainte vreme, șl atunci numai 
datorită ' ' " '
seblt al 
fruntind 
lipsa de 
prin el 
șl pasiunea lor pentru sport.

Este un prilej de mlndrle patri
otică pentru oricare sportiv, pen
tru oricare activist al mișcării de 
educație fizică șl sport sâ-șt rea
mintească faptul că în perioada 
anilor 1947—1968, 
din țara noastră 
medalii (15 de 
Olimpice, cea

jefui

au

talentului cu totul deo- 
unor sportivi care, In- 

lgnoranța, nepăsarea, 
sprijin, au lzbîndlt doar 
Înșiși, prin entuziasmul

solii sportului 
au cucerit 54 de 
aur) Ia Jocurile 
mal Importantă

PĂUNIon
secției relații Internaționale 

din CNEFS

(•ontinuare tn pag. a 4-a)

SĂNIUȚA
DE

ARGINT" -

15

finala celor

Intrarea ic oraș, drumul ce merg» 
spre punctata turistic. de 1» Iezer 
H Păpușa.

Peisajul fastuos. de o rar* fru
musețe gl varietate; monumentele 
istorice ee-1 însoțesc f e călător 
În tot locul recrefndta4 șt delec- 
dndu-I estetic, tac nta ținutul 
Mușcatului uza dintre. eete mal 
pitorești regiuni ale Ramânlel. o 
zonă turiasâc* de primă Impor
tară.

O invitație la odihnă gt recrea
ție o constituie șl climatul 
ai locurilor, lipsit de variațilta 
bruște de temperatură gl de via
turi — recomandat în
unor maladii șl pentru cocvaleo- 
cențe dup* unele beli miecpoass 
— begat In soare, eu .lnfra-rogllle" 
cele mal eficace.

De-a lungul țmutulul f* in uora- 
4—1 melt opolă*. peisajul natural S' 
elementul trad;;icr.al 'folclorul 
-'nușce.ea- constituind o prezență 
artistica pregnantă) se îmbină 
pretutindeni eu peisajul indus
tria^ mereu mai begat, mai va- 
riht, =-*i Impunător. Marea „Uzi
nă mecanic* Mușcei", Complexul 
carbonifer te la Schitu Golegtț șl 
Pescâretea. centrele do praisarare 
a lemnului de la Bucăr și Stu
peai. precum gi diversele ramuri 
ale Întreprinderilor At Industrie 
locală au adâugas smpațMloe tra
diționale alo locuitorilor — pomi
cultura gl creșterea vitelor — pe 
cele legate de Industria modem*, 
transformări cu resonanțâ pro
fundă în viața gl peihologla oa
menilor.

Activitatea multlUtarală g! efer-

Nușa MUȘCELEANU

(Continuare ta pag. a l-a)

f torală IM — Chibod. '
■ din județul Mureș, 

candidează din partea 
Frontului Unității Socia
lista tov. IO AN BOGDAN, 
președintele tJJJSrMe- 
reș. Intilnindu-se cu ale
gătorii, candidatul și-a no
tat. printre altele, pe a- 
gendăt

• Amenajarea unor te
renuri de volei și handbal 
la Ghibed ți In comunele 
înconjurătoare.

(Continuer* tu pag. * 8-a) I
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Corespondență specială de la Lake Placid înaintea

Astăzi începe
Sinaia"

„Cupa orașului 
la bob

-z ă _ v d o -..--o.’ peste CM ele ptontal d:- cîteva școli generale s-au
tatflnit iert cu atleți fruntași, participant la concursul internațional de sală. Au vorbit despre activitatea lo; 
decatlcr._r. sovzenc Nicolai Avilov. Viaceslav Sadovski, conducătorul delegației sovietice^ Șerban 
Ciochină și Șerban loan.

O Printre competitori cîțiva participant la
J.O. din Mexic •_ Capul de afiș : înălțimea 
bărbați • Concursul internațional la ediția 

a doua

A Il-a ediție a con
cursului internațional ne 
oferă cîteva puncte de 
atracție, prin evoluțiile 
unor atleți cunoscuți. 
Astfel, dintre participan- 
ții la ultima ediție a J.O., 
vor putea fi văzuți in 
sala din parcul „23 Au
gust" decatlonistul sovie
tic Avilov (7909 p — lo
cul 4 la Ciudad de Me
xico), pentatlonisța bul
gară Jurukova (4876 p în 
1968), sprinterul polonez 
Nowosz (10,3 s la 100 m), 
hurdlerul cehoslovac Na-

i

l Primăvară
i
l

(13,6 s ia 110 mg), 
și reprezentanții 
Virginia Bonei,

denicek 
precum 
noștri 
Gsaba Dozsa și Cornelia
Popescu.

Capul de afiș al pro
gramului se anunță pro
ba de înălțime bărbați, 
care grupează un buchet 
de săritori valoroși: R. 
Baudis (2,15), N. Avilov 
(2,11), Ș. loan (2,16) și C. 
Dozsa (2,07). Vineri au so
sit ultimii concurenți 
străini, cei din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.F. a Ger
maniei și Polonia.

PLENARA CONSILIULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI

l
I atletică

I

l
I

timpurie
u nu prea mulfi ani în

I
I

u nu prea mulji ani în urmă, 
de îndată ce cădea bruma, 
atleții (cu excepjia crosiștilor), 
își puneau în cui pantofii cu, 
cuie și, pînă ce mijea iarba 
primăverii, cît era iarna de 

lungă, toată activitatea lor se reducea 
a'oar la niște simple antrenamente, două- 
trei pe săptămînă. Ne referim la o 
lungă perioadă de timp în carș atle
tismul competițional era circumscris, prin 
forja lucrurilor, în aria cîtorva luni, 
după care urma o cvasihibernare și, în 
primăvara anului următor, totul era re
luat de la început. Acumulările dintr-un 
sezon, bunele deprinderi tehnice, nu pu
teau duce și nici n-au dus la saltul de 
calitate datorită acestei divizări a acti
vității. Și faptul a fost oglindit fidel de 
rezultatele atleților fruntași ai genera
țiilor trecute care, cu rare excepții, nu 
depășeau mediocritatea.

Amenajarea primei săli de atletism, la 
începutul anului 1950. a determinat, 
înainte de orice, schimbarea concepției 
metodice despre pregătirea atletului, a 
făcut să se renunțe la așa-zisa perioadă 
de tranziție (în fapt, un repaus absolut), 
a stabilit jaloane noi activității dintr-un 
an. încetul cu încetul, pe măsură ce au 
apărut alte și alte „acoperișuri" pentru 
atleți — și nu numai în București, ci și 
în alte localități de pe cuprinsul țării — 
activitatea a fost extinsă pe parcursul 
a aproape tuturor celor 12 luni ale 
anului, conturîndu-se clar două sezoane 
(de sală și în aer liber) cu sarcini bine 
stabilite, nu numai pentru sportivii frun
tași, dar și pentru cei care abia au 
deprins alfabetul atletismului. De cîțiva 
ani, concursurile pe teren acoperit au 
devenit foarte populare în rîndurile ele; 
vilor mai cu seamă. Ce dovadă mai 
bună decit cele cîteva sute de concu
renți prezenți, aproape duminică de du
minică, la întrecerile școlare progra
mate între pereții sălii Floreasca II, care 
se dovedește o gazdă primitoare pentru 
tinerii atleți.

Față de amploarea pe care a luat-o 
activitatea atletică de sală, federația de 
specialitate a decis să organizeze, în 
acest an, prima ediție a campionatelor 
republicane pentru seniori și juniori 
mari, cu convingerea că nu peste multă 
vreme acestea se vor înscrie printre ac
țiunile cele mai importante ale calenda
rului competițiilor interne.

De curînd, atletismul nostru a primit 
în dotare noua sală din parcul „23 Au
gust" din Capitală, un edificiu modern, 
spațios, luminos și bine utilat, care va 
permite, fără îndoială, un salt și mai 
însemnat de calitate. Este sala care, 
astăzi și mîine, adăpostește o întrecere 
de răsunet, CONCURSUL’ INTERNATIO
NAL dotat cu CUPA DE CRISTAL,’ pe 
care-l dorim, peste ani, ancorat pu
ternic în tradiția atletismului nostru și 
care, într-o bună zi, ar putea deveni 
chiar un CAMPIONAT INTERNAȚIONAL 
AL ROMÂNIEI. Cu condiția, însă, ca 
bunele intenții de astăzi (extinderea să
lii și construirea unei piste circulare din 

lemn) să fie traduse în fapt.

I
I
I ✓

II
IPENTRU EDUCAJIE FIZICI $1 SPORT ISINAIA, 14 (prin telefon).— 

Vineri au avut lo« ultimele 
antrenamente oficiale înain
tea „Cupei orașului Sinaia". 
Toți conaurenții au parcurs 
eîte o* manșă, exseptînd echi
pajele francez și englez, că
rora organizatorii le-au mai 
acordat o manșă suplimenta
ră, întrucât sosiseră mai târ
ziu în localitate și aveau ne
voie de acomodare. în total, 
au coborit 20 de echipaje (18 în 
antrenament și 2 de pilotaj), 
iar pîrtia s-a dovedit exce
lentă, deși vremea a început 
să se încălzească.

în ordine, cele mai bune 
timpuri au fost realizate de 
echipajele pe care le pilotau 
Zardini (Italia) —1:11,66, Mtl- 
ler (Elveția) — 1:12,54. Delle- 
karth (Austria) — 1:12,74, Sta- 
varache (Voința București) — 
1:12,85, Stoica (CI. Sp. Sinaia)

— 1:12,90 șl Hogea (A.S.A. 
București) — 1:12,98. Sîmbătă, 
în primele două manșe ale 
competiției, vor lua startul 3 
echipaje italiene, *îte unul din 
Franța, Elveția, Austria și 
Anglia, precum și ( din Ro
mânia.

M. BOTA, «oresp.

Ieri după amiază a avut loc plenara Consiliului 
municipal București pentru educație fizică și sport, 
care a dezbătut activitatea desfășurată în anul 1968 
de către organele și organizațiile sportive din Ca
pitală.

La capătul unor dezbateri rodnice, plenara a a- 
doptat un amplu plan de măsuri.

I
I

I
I
I

LOCUL I
IsperanțelorLa finala concursului de minibob, or

ganizat de Secția sport a C.C. al U.T.G. 
și dotat cu „Săniuța de argint", progra
mată duminică la Poiana Brașov, se vor 
alinia 80 de concurenți, băieți și fete, cam
pioni de județe desemnați după etapa pe 
clase și școli. Băieții vor parcurge un tra
seu de 2 000 de metri iar fetele — 1 000 
de metri. Numeroase premii vor răsplăti 
pe cei mai temerari.

In fotografie : aspect de la 
un „antrenament de pregătire" 
în orașul Gh. Gheorghiu Dej.

Foto i Mihai PÎNGARU

TURNEUL OLIMPICE

mai
cutezători miniboberi

Ludmila Belousova și Oleg Protopopov, un cuplu 
cure a făcut isterie in patinajul artistic

ADRIANA MOROSAN
3

s-a revanșat la Koilenko,
campioană mondială de la Londra!

Floretistele noaitre mai active de cit băieții 
Spadasinii n-au ajuns decit 
De azi, întrecerea pe echipe

pînă în semifin"'

I
I 
I
I
I
I

Abia la Sapporo, 
în 1972,

Oleg Protopopov
va spune adio
Un bărbat înalt, blond, cu ochi de 

culoarea cerului de dimineață, pur
ii nd pe obraz discrete urme de fard. 
Un actor, un cîntăreț... Aceasta este 
impresia ce ți-o lasă, ia prima ve
dere. veteranul patinajului de pe
rechi, Oleg Protopopov. în foaierul 
Stadionului Olimpic din Garmiscli, 
era un punct de atracție pentru ga
zetari, specialiști, admiratori. Se ți
neau roată în jurul lui. Mai ales du
pă ce „lovitura de teatru" se produ
sese în ultima zi a probei, decer- 
nînd supremația unui alt cuplu de 
patinatori sovietici, tinerii Irina 
Rodnina și Alexei Ulanov. Din acea 
clipă, bătrînul Oleg părea total 
transformat. Nu mai era personajul 
senin și distant de pînă atunci, o- 
mul veșnic zîmbitor. Trăsăturile fe
ței i se înăspriseră. Ochii purtau o

Vineri în sala Floreasca 
au continuat întrecerile indi
viduale din cadrul „Turneu
lui speranțelor olimpice" la 
«crimă, fără însă ca repre
zentanții noștri, în marea lor 
majoritate și 
sinii, să ne 
deosebite.

Trăgătorii 
de pildă, au 
floretiștii — 
mifinale. Se 
(în concurs 
doar trei i 
Kis». Bălan a făcut parte din 
prima semifinală și n-a reușit 
decit o victorie, la Ohring 
(R.D.G.), cu 5-3. Păcat, fiindcă 
plecase foarte frumos în preli
minarii, cu 5 victorii, cîștigînd 
seria cea mai grea, din care a 
făcut parte și redutabilul spa
dasin sovietic Rossar, cîștigă- 
torul probei.

Călina, tn cealaltă semlfi-

în special spada- 
aducă satisfacții

la această armă, 
ajuns — ca și 
doar pînă în se- 
înțelege nu toți 
au intrat 9), ci 

Bălan, Călina și

patinajului!
străluciră metalică, agresivă. în 
toată atitudinea iui se ivise incisi
vitatea luptătorului, gata de atac.

De fapt, Oleg lupta... Lupta din 
greu, cu oricine 1 se ivea în cale. 
Voia să-și impună punctul de ve
dere, ideile. Acele idei care — fapt 
evident — au transformat într-atî- 
ta patinajul, în proba de dublu, In
cit se vorbește azi de „școala Pro- 
topopovilor* în antiteză cu tot ce a 
fost pînă La ei.

— Mă întrebați de ce am pierdut? 
— se adresa ex-campionul european 
grupului de auditori, în care recu
noșteam pe trimișii speciali al lui

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4~a)

înregistrat două 
— la ...Kiss, cu 
Joffe (U.R.S.S.), 
Un avantaj mult

nală. a 
victorii 
5-4 și la 
cu 6-3.
prea redus pentru a e-
mite pretenții la un loc 
în finală : în semifina
la sa, promovarea în 
ultimul tur al concursu
lui s-a realizat cu 4 și 
5 victorii... în fine, cel 
de-al treilea semifina- 
list care ne-a repre
zentat țara. Kiss, a a- 
vut și el două victorii 
la activ, dintre care 
una la Pethes (Unga
ria), categorică, cu 5-1.
Și, totuși. învinsul său, care a 
greșit mai puțin în celelalte 
asalturi, a totalizat un număr 
suficient de victorii pentru a 
se număra printre finaliști. 
Al doilea învins al iui Kiss a 
fost polonezul Szandrowicz 
(5-2), un trăgător destul de 
modest în acest tur al com
petiției.

Ceilalți spadasini români au

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

I
I
I
I
I
I

Succesul i-a surla 
Adrianei Moroșan. 
lat-o Înaintea asal
tului cu Konurkina, 
care avea să-i des
chidă pîrtia succe
selor In turneul fi
nal.

Trei fete, trei flo- 
retiste într-un mo
ment de respira în
aintea asalturilor 
decisive din primul 
tur : Eva Lenghel, 
Eva Palai și Lumi

nița Popescu.

Fotografii g 
Vasile BAGEAC

I I
I
I
I
I
I Romeo V1LARA

I
I
I
I
I(Continuare tn pag. 4-a)
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■ Nr. 456 (5890)

Două draw-uri in prima etapă 
a turneului de la Cluj

14 (prin telefon, de la 
noilrn), — Așa după 
prevăzut, ultimul din- 
3 turnee de lamă «de

la
a-
(a

16 (mln. 64). In final, Timișul, 
cu mal multa resurse și avînd 
Ia Păcurarlu un realizator ex
celent (13 goluri In acea* joc 1) 
• moi agalat • dată. Da această 
dată, Insă, definitiv. Demn de 
menționat faptul că în ultimei» 
3 minute, lugojenii au fost in 
inferioritate cu unul șl chiar cu 
doi oameni, datorită unor eli
minări. Au înscris mal multe 
goluri: Bota (6), Aliem (4), Bo- 
peecu (4) pentru Dinamo Bra
șov, Păcurariu (13) pentru Ti
mișul, Corect arbitrajul 
Ctrligeanu — București.

7 m. A arbitrat P. Radvani — 
Cluj.

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 16—11 (B—10). O par
tidă de luptă In care timișorenii 
au condus tot timpul fiind a- 
juași doar în final. Inegal, eu 
mult» gr «șah, arbitrajul lui M. 
Grebenișan (Tg. Mureș). Cel» 
mai mult» puncta i Bchitman t, 
ChioM • (UnivasgMat^ 
6, Zauar 4 (Politehnica).

Gune»

lui P.
— U-
1»—13

ASTĂZI SE DISPUTĂ PRIMELE PROBE
DIN CAMPIONATUL NATIONAL DE FOND

BUȘTENI, 14 (prin telefon). — 
Peste 80 de concurențl și concu
rente din 10 secții de' schi, direct 
calificați, care se vor întrece In 
finalei» campionatului național 
de fond se află deja tn locali
tate. Iar 1* ora transmisiei tele
fonice mal stat încă așteptați 
campionii județeni, precum și re
prezentau țll asociației din comuna 
Valea Strlmbă (județul Harghita).

Printre protagoniștii luptei pen
tru tulurile d« campioni m su

mărâ șl deținători ai acestora din 
ediția precedentă, cum ar fi 
Gheorghe Cincu (A.S.A. Brașov) 
la 30 km, Nicolae Sfetea (A.S.A. 
Brașov) la 15 km, Marcela Leam- 
pâ (Dinamo Brașov) la 5 km, 10 
km șl ștafetă, ca șl pretendențl 
justificați la tatiletat» ca 
Dinu (Dlnamo Brașov), 
Drăguș șl Moise Stolan 
Brașov).

Zăpada se prezintă excelent, iar 
organizatorii au amenajat "
plrtil ta circuit, ambele cu 
rea șl sosirea in preajma 
nulul Alpin din Bușteni.

In programul primei zile — «Îm
băta — figurează probele de 15 
km (atît pentru seniori, cît șl 
pentru tineret) șl de I km (se
nioare).

Petre 
Btellan 
(A.s.A.

dou* 
pleca- 
Căml-CLUJ, 

trimisul
cum B-a 
tre cele 
campionatului național mascu
lin de handbal, început azi 
Cluj, a oferit chiar din start, 
dică de la prima sa etapă 
XVI-a), partide interesante 
echilibrate. Timișul Lugoj
realizat primul său punct din 
campionat Să sperăm că nu va 
fi și ultimul, deși este greu de 
prevăzut că în primăvară lu
gojenii să mai poată evita re
trogradarea. Șl acum, amănun
te de la etapa disputată as
tăzi:

DINAMO BACĂU —
NĂRIA TELEAJEN

DINAMO BRAȘOV — TIMI
ȘUL LUGOJ 19—1» (12—8). Di
namo a început rapid și efi
cient, depășind cu ușurință a- 
părarea lugojenilor. In prima 
repriză scorul a fost tot timpul 
favorabil elevilor antrenorului 
Ion Donca și ere greu de pre
văzut că în final ei vor rata 
victoria. După pauză, însă, Ti
mișul a profitat din plin de o 
scurtă cădere a dinamoviștilor 
și a 
(min. 
cruce 
multă
lor, lugojenii s-au apărat ener
gic. Cu toate acestea, Dinamo a 
mai putut să facă o „rupere", 
distanțîndu-se la 3 puncte 19—

RAFI- 
20—14 

(6—9). Nu a lipsit mult ca și 
în acost meci st m înregistreze 
o surprizL După ce au fost do
minați șl conduși In prima re
priză, dinamoviștil, apărîndu-ee 
ferm, au întors în partea a doua 
rezultatul în favoarea lor, ciș- 
tlgînd pe merit Cele mal multe 
goluri le-au înscris Horobăț (5), 
Cervenca (5) pentru Dinamo, 
Laub (4) pentru Rafinăria. Bun 
arbitrajul lui V. Sidea — Bucu
rești.

DINAMO BUCUREȘTI 
NIVXRSITATEA CLUJ 
(10—7). Un meci de uzură fără 
valoare. Nici măcar spectacula
ră. Studenții s-au „agătat* pur 
și simplu, lncerrind să obțină 
un rezultat meritoriu ta fața 
valoroasei formații 
ne. Așa se explică 
majoritatea timpului 
menținut strins, însă
In favoarea dinamoviștiior. Ei 
s-au detașat mai clar abia In 
ultimele minute pe fondul obose
lii evidente a clujenilor. Au 
marcat mai multe puncte: Mol
dovan 4, Costache II 4, Papp 4, 
(Dinamo), Oană < (Universita
tea).

Partidele continuă după pro
gramul enunțat.

bucuroși e- 
îaptul că 

scorul s-a 
tot timpul

ROMÂNIA INVITATA LA „CLIPA MONDIALĂ" DE VOLEI

realizat egalarea: 13—13 
42). A fost clipa de răs- 
a meciului. Căpătînd mai 
încredere în posibilitățile

STEAUA — POLITEHNICA 
GALAȚI 28-9 (11—6). în acest 
meci, fără probleme pentru În
vingători, portarul Dincă (Stea
ua) a apărat I lovituri de la

La jocurile din cadrul „Cu
pei Mondiale* ia volei, ce vor 
avea loc In R. D. Germană, 
între 20—27 august 1969. echi
pa masculină a țării noastre a 
fost invitată, alături de for
mațiile U.R.S.S., Cehoslova
ciei, Poloniei, Bulgariei, Japo
niei, S.V.A., Brazii&i, Tunisiei, 
R. F. a Germaniei ți R.D.G.

Echipele vor fi împărțite, 
prin tragere la sorți. In trei 
grupe a patru formații, ur- 
mînd ca Intre 20—22 august 
să se desfășoare jocurile eli
minatorii. După o zi de odihnă 
(23 august) vor avea loc par
tidele finale. Pentru locurile

Pe coastele troienite din Bu- 
cegi, acolo unde, iarnă de iar

nă, renaște în vatra zăpezii fla
căra zborului la vale cu bolizi 
de metal, acolo a căzut acum 
citeva zile, rănind cu flori de 
sînge monotonia albă — un 
băiat de 22 de ani. Ceas rău, 
intimplare nefericită, veți zice. 
Sînt, intr-adevăr, unele spor
turi care implică o anumită 
doză de intimitate cu primej
dia i tind și tind, relațiile se 
string 
atunci...

Nu-l 
să-l fi z 
tul acela 
dintre noi, în împrejurările 
cunoscute, mă tulbură și mă 
îndurerează. Firește, înțeleg 
că accidentul — accidentalul, 
mai bine zis — face și el par
te din lanțul infinitelor va
riante ale fiecărei existențe, 
că asta se poate petrece ori
cum și oriunde, nu neapărat 
pe o ptrtie înghețată — ci, de 
pildă, pe asfaltul citadin, prin 
intermediu) unei coji de por
tocală.

Știu, înțeleg, imi explic —

peste măsură, și

u, nu-mi amintesc 
it vreodată pe băia- 
— dar plecarea lui

și totuși... Totuși, iertat să-mi 
fie, undeva, tn adlncul sufle
tului, nu pot accepta să aso
ciez ideea de Sport cu ideea 
de Moarte. Sportul care pune 
în joc viața unui om — ori- 
cîte paranteze și amendamen
te am introduce în această 
formulare brutală — mi se 
pare o perfectă absurditate. 
Nici o cunună de lauri, nici 
un titlu suprem — ba, ce vor
besc ? — toate performanțele 
sportive din istoria pămîntu- 
lui nu merită, credeți-mă, sa
crificiul unei singur» vieți! 
Ce-nseamnă o zecime sau o 
sutime de secundă 1 Ce vasă- 
zică 5—3 ? Are, la drept vor
bind, atita importanță tită-i 
atribuim uneori, o „splendi
dă* directă la bărbie capabi
lă — cum s-a văzui pe ringu
rile profesioniste — să curme 
zilele gladiatorului modern ?

lată, un băiat de 22 de ani 
a căzut cu fruntea încinsă în 
zăpada rece. Nedumerit și re
voltat, parcă pe mine însumi, 
încerc zadarnic să pricep de 
ce, la ce bun 7

Dan DEȘLIU

Călin ANTONESCU

ȘTIRI, REZULTATE
• Redacția ziarului „Voros 

Zăszlo" din Tg. Mureș a or
ganizat un concurs la care au 
participat 4 echipe școlărești. 
Cupa pusă în jos a fost cu
cerită de echipa școlii gene
rale nr 8. (fi, Albu-ooresp.).

STARTUL COMPETIȚIONAL 1969
rioada de pregătire în care se 
află echipele șl de starea vremii 
șl a terenului. Inițial, se preco
niza disputarea meciurilor cu re
prize de 30, 35 și 40 de minute 
(respectiv tn prima, a doua șl a 
treia etapă), dar, probabil, dumi
nică locurile vor dura fiecare doar 
cit» 3 x 20 de minute.

• în ultimul meci al tur
neului din țara noastră, echipa 
Epitok Budapesta a jucat la 
Gheorghieni cu formația 
Vîntul. Au învins oaspeții 
4-3 (2—1, 1—1, 
Schnarzenberger-coresp.).

A- 
cu 

1-1). (8.

Duminică dimineața, cu înce
pere de la ora 9, stadionul Con
structorul va găzdui startul rug- 
Bystic 1969 : primele meciuri din 
„CUPA DE IARNA", competiție 
organizată de Consiliul Municipal 
București pentru Educație Fizică 
șl Sport, prin comisia de resort. 
Participă formațiile Dinamo, Cri- 
vita Roșie, Gloria, Politehnica 
(seria I), Steaua, Progresul, Con
structorul și Olimpia (seria a 
D-a).

In aceeași dimineață, tot pe te
renul Constructorul, va Începe șl 
„Cupa Tinereții", In care stat În
scrise echipele Vulcan, Rapid și 
Construcții, precum șl Lotul na
țional de juniori (care se pregă
tește ta vederea „Cupei Națiuni
lor" ce va avea loc În Spania, la 
Barcelona, in primele zile ale 
lunii aprilie).

Tradițional (șl justificat. de 
altfel), regulamentul competiției 
ține cont ta mod expres de p»-

Februarie"
CROS

In parcul „23 August", pe 
aleile din jurul stadionului 
oentral. se va desfășura du
minică tradiționalul cros do
tat cu „Cupa 16 Februarie", 
organizat de clubul Rapid. La 
prima verificare din acest an 
a alergătorilor pe teren va
riat, au fost invitați să parti
cipe atleți fruntași ai clubu
rilor bucureștene. Startul, In 
prima probă, se va da la 
9.30

șura azi, începînd de la o*a 
8,30. iar mîine, de ia ora 8 
este programată finala în cere 
se califică 12 jucători și 
a ti tea jucătoare.

BASCHET

tot

ora

POPICE

Clubu] sportiv Rapid Bucu
rești și Federația română de 
popice organizează azi și mîi
ne tradiționala competiție do- 
tată cu „Gupa 16 Februarie", 
la care participă formațiile 
feminine și masculine ale clu
bului organizator, loturile de 
juniori ale țării precum și o 
serie de invitați. Vor evolua 
pe pistele arenei Voința din 
Capitală Al. Vrînceanu, V. 
Măntoiu, Elena Cernat, Florica 
Lăpușan (Rapid), Z. Tismăna- 
ru, Gh. Silvestru, I. Băiaș, 
Voichița Babuțiu, Ana Mareu, 
Mariana Antuș (Lot jun.) și 
alții. întreoerile se vor desfă-

In ultimul mec*, ai turneului 
masculin de baschet, Politehni
ca București a dispus de Voj
vodina Novisad cu scorul da 
61—51 (35—26), rămînind sin
gură neînvinsă in acest turneu. 
In deschidere I.C.H.F. a luat o 
opțiune morală asupra Intilniru 
din returul 
I.E.FA, 1 
(30—27). (
Politehnica, 
I.E.FS.,

In întîlnirea
„Cupa 16 Februarie" Rapid a 
învins Liceul 35 cu scorul de 
88—54 (27—22). Ari. de la orele 
18, In sala Giulești sînt progra
mate întîlnirile Rapid — Pro
gresul și Novisad — Liceul 33.

D. BAN1CA, coresp.
In urma botăririi comisiei de 

disciplină, meciul de baschet 
Politehnica
Cluj se desfășoară duminică la 
Arad, terenul localnicilor fiind 
suspendat datorită atitudinii 
publicului față de arbitri in 
partida cu Steaua București.

l campionatului cu 
invingînd cu 69—49 
Clasament final: L 
, 2. LC.HT, X

4. Vojvodina Novisad. 
feminină din

Pe agenda de lucru a comi
tetului federal la atletism, a 
cărui plenară este programată 
mîine, figurează numeroase 
chestiuni de stringentă actuali
tate. Intre altele va fi supusă 
discuțiilor darea de seamă a bi
roului F.R.A. pe anul 1968, iar 
membru comitetului federal și 
invitații își vor spune părerea 
asupra calendarului intern Și 
internațional din acest an, asu
pra bugetului atletismului pe 
marginea noilor regulamente 
privind sistemul d» formare a 
loturilor republicane, standar- 
durile d» participare la compe
tițiile cu caracter republican șl 
internațional etc. etc.

Una dintre chestiunile cele 
mai importante care vor fi ră
puse dezbaterilor este aceea a 
planului de măsuri, pe perioada 
1969—1972, care vizează dezvol
tarea bazei de masă a atletis
mului de performanță (in strîn- 
să dependență cu aceasta : îm
bunătățirea procesului instruc- 
tiv-educativ, a bazei materiale 
$1 a propagandei atletice). In așa 
fel ca la Jocurile Olimpice de 
la Munchen să poată participa 
un număr mai mare de sportivi 
români decît la Tokio și Ciudad 
de Mexico, iar rezultatele lor 
să fie direct proporționale cu 
importanța fi sprijinul care sa 
acordă atletismului In țara 
noastră.

tn fața atletismului românesc 
se află acum o serie întreagă 
de obiective majore, la atinge
rea cărora trebuie sâ contribuie.
In 
de 
de
membri biroului federal, de la 
atletul începător pînă la record
manul țârii ale cărui perfor
manțe au ecou pe pan mon
dial, de la lnstrtxrtorX sportiv 
pînă la antrenorul emerit. A- 
vem înainte o perioadă de in
tensă activitate, pe planuri mul
tiple, care va putea fi abordată 
cu succes numai printr-o se
rioasă stringere a rtadurilor

egală măsură, toți factorii, 
la activiștii din comitetele 
secții și asociații și p'nl la

Timișoara

ANUL XXV: LA POALELE IEZERULUI
(Urmare din pag. 1)

scos 
care-1 

se
vescentă existentă astăzi a 
Cimpulungul din letargia 
definea ca un „loc unde nu 
întîmplă nimic" șl un refugiu al 
pensionarilor, de acele vremi, pu
ternic ironizate de Tudor Mușa- 
tescu în „Titanic vals" mai amin
tind doar promenadele pe —"
Flămînda șl 
vechi rămase 
epocă.

Mesagerilor
cu), ai penelului (I.D. Negullcl șl 
G.D. Mirea) și ai științei (acad. 
C.I. Parhon și George Oprescu), 
pe care Cimpulungul l-a trimis în 
timp țării, 11 se adaugă 
solii Invențiilor tehnice șl 
beli sportului.

Cadrele de aur pe care 
lungul le-a furnizat atletismului 
românesc prin Maria Dițl șl Olim
pia Cataramă, maeștrii ringului 
specializați în uzina acelui He- 
faistos care este antrenorul Cris
tian Panaitescu șl viguroasa pepi
nieră educată cu grijă de talen
tatul profesor Gabriel Bădescu au 
ridicat enorm prestigiul Cîmpu- 
lungului, făcîndu-1, prin rezultate, 
cunoscut pînă departe.

De altfel, intenția edililor spor
tivi al orașului este aceea de a-1 
aduce — prin nivelul și numărul 
construcțiilor sportive — la... înăl
țimea principalului sediu al spor
tului românesc, Poiana Brașov. 
Și șansele stat multiple dacă ne 
gîndlm că In prezent orașul În
chis între vîrful Iezer și dealu' 
Mățăului are trei stadioane (unul 
dintre ele afectat integral pregă
tirii atletice a olimpicilor), săli 
de forță șl gimnastică șl in con
strucție un complex sportiv al 
„Uzinei mecanice Mușcel", preco
nizat a fi dotat cu toate bazele 
necesare unei activități sportive 
polivalent».

sub 
cele citeva birje 
din recuzita de

llterelor (scriitorii 
și Tudor Mușates-

astăzi 
porum-

Ctmpu-

Dar, ca oriunde, ta spatele unor 
realizări se află OMUL cu price
perea. interesul, energia șl dărui
rea sa. Să vorbești despre un 
singur meșter ar fi. desigur, ne
drept. Poți tasă să remarci pe 
unul dintre el. Și nu credem a 
greși defintadu-1 in persoana pro
fesorului Ion Crețu. președintele 
Consiliului orășenesc pentru edu
cație fizică șl sport Cîmpulung.

Devotat trup șl suflet mișcării 
sportive șl fervent luptător pen
tru afirmarea el — calități rele
vate permanent tn timpul celor 
18 anj de dnd îndeplinește difi
cila funcție — Ion Crețu și-a dș- 
tigat Încrederea șl respectul tu
turor cetățenilor, ei propuntadu-l 
astăzi candidat al Frontului Uni
tății Socialiste, pentru circum
scripția electorală nr. 49 Clmpu- 
lung.

Nu am așteptat de la Ion Crețu 
angajamente *” "**
Iul activitate 
prezentat, în 
ment. I-am 
gîndurile de . _ 
care ar vrea să le realizeze 
condițiile alegerii sale ta i 
legislatură.

Am privit ta timp, gindindu-ne 
ce o să descoperim nou ta Clmpu- 
lung la o altă vizită ; și-am între
zărit hotelul olimpicilor prevăzut 
la poalele Flămindei. stadionul 
Liceului cu program de educație 
fizică (construit după manualul 
Institutului de arhitectura din 
Leipzig și care prevede, prin as
pectul și dotarea lui, să ofere ele
vilor condiții optime de pregă
tire). complexul sportiv al uzine
lor mecanice cu bază de canotaj 
și plaje pe Riul Tîrgului, pirtia 
de schi de la Văcarea și o altă 
față refugiului de la Iezer.

Desigur, în alte vremi, aceste 
proiecte n-ar fi putut părea decit 
simple utopii.

Mllne, tasă, ele vor fi certitu
dini sau „confirmări" cum le nu
mea Însoțitorul nostru.

pentru că Întreaga 
de pină acum a re- 

stae, 
cerut 

viitor, proiecvele pe 
‘ In 
noua

un angaja- 
candida tulul

1—6 se vor întrec» primele 
două clasate in fiecare grupă, 
Iar pentru locurile 7—12, cele
lalte două. Rezultatele din e- 
1 îmi na tor ii vor cont* și In tur
neul final.

Tragerile la sorți pentru se
rii vor avea loc in iulie, în 
R.D.G.

Juniorii, din nou. în întrecere

Arbitri sancționați
în vederea îmbunătățirii ca

lității arbitrajelor și a stăvi
lirii abaterilor săvîrșite de 
unii arbitri, Comisia de dis
ciplină din cadrul Federației 
a luat următoarele măsuri :

— Gabriel KOpe (Galați) — 
radiere din corpul arbitrilor, 
pentru repetate incorectitudini 
de arbitraj.

— loan Popovici (București) 
— radiere din corpul arbitri
lor, pentru arbitraj în atare de

ebrietate în cadrul competiției 
internaționale „Dinamoviada".

— Nicolae Ursulescu (Bucu
rești) — suspendare 1 an și 6' 
luni, pentru participare în sta
re de ebrietate la ședința Co
legiului oentral de arbitri și 
atitudine reprobabilă în ca
drul aceleiași ședințe.

— Anghel Dinicu (București) 
— suspendare 3 luni, pentru 
participare în stare de ebrie
tate la ședința Colegiului cen
tral de arbitri.

in continuarea acțiunii bune 
Inițiată de federația noastră 
de tenis de masă, aceea de a 
organiza rit mai multe con
cursuri de verificai», și selec
ție cu juniorii, duminică și 
luni, sala de la stadionul Re; 
publici! va găzdui o nouă 
competiție de acest gen.

Astfel, au fost chemați pen
tru a se întrece un număr de 
14 jucători și 10 jucătoare. 
Este vorba de Șerban Doboși, 
Nicolae Stelian, Gheorghe 
Teodor, Cornel Macovei, Dan 
Apostu, Gheorghe Bozga, Au
rel Ovanez, Gheorghe Naftali, 
Cornel Gavriș, Mihai Bobo- 
cică, Mihai Dogaru, Vasile 
Domnaru, Dumitru Arjoca, 
Dumitru Bîldea și Carmen 
Crișan, Nîcoleta Spiridon, Ma
ritala Tomescu, Eva Bereck- 
meri. Silvia Coman, Mihaela 
Lunțeanu, Monica Hariga, 
Cornelia Alexandrescu, Livia 
Căruceru și Elen* Condioaru.

Competiția v- „or.stitul un 
criteriu de selecție în vede
rea campionatelor mondiale 
de la Miinchen (17—27 apri
lie) și a „Criteriului, european 
de juniori". Așadar, ținînd 
seama de dorința de afirmare 
a acestor sportivi tineri, ca și 
de miza întîlnirilor, se așteap
tă ca «ele două zile de con
curs să ofere partide intere
sante și totodată un prilej de 
constatare a gradului de pre
gătire atins, a progreselor în
registrate de speranțele spor
tului cu paleta de la noi.

Programul de duminică în
cepe la ora 9 și ora 16,30, iar 
luni, de la ora 9.

tuturor celor care lucrează pe 
tărîmul atletismului, prin eli
minarea din munca noastră a 
tot ce este învechit și șablonard, 
printr-o strădanie continuă de 
a înscăuna noul în relațiile de 
fiecare zi, printr-o muncă din 
răsputeri, fiecare la locul lui, 
pentru a putea face să avanseze 
acest uriaș angrenaj sportiv care 
este atletismul.

prof. Victor FIREA
secretar general al F.R.A.

LOTUL REPUBLICAN FĂRĂ COMPONENT!!
J

în cadrul consfătuirii de la 
Snagov, organizată de F.R.A. cu 
cadrele tehnice care activează 
pe tărîmul atletismului, au fost 
discutate între alteia și crite
riile de selecționare a diferitelor 
loturi republicane pentru sezo
nul competițional 1969, stabi- 
lindu-se standardurî pentru fie
care

La 
ni ori, 
dara

probă în parte, 
alcătuirea lotului de se
da pildă, s-au avut în ve- 
recultatele Înregistrau da

atleți! fruntași In cursul anului 
1966 și s-a ținut seama și de 
comportarea generală a fiecărui 
sportiv în parte. In felul aces
ta, deși unii atleți au îndeplinit 
standardul, ei n-au fost totuși 
incluși In lot pentru că, în 1968. 
au avut O activitate slabă. Este 
vorba, printre alții, de Mihai 
Vosminschl (100 m), Tudor Puiu 
șl Dimitrie Grama (400 m), Va
leriu Jurcă (400 mg), Zoltan Va- 
moș (3000 m obst.), Al. Splri-

BILANȚUL SEZ ONULUI

COMPETIȚIONAL INTERN -1968
BAUAȚ1

Andrei
Ștelan

E»mr.-

Agendă electorală
• împrejmuirea terenului 

de fotbal ți construirea unor 
vestiare absolut necesare bu
nei desfășurări a activității.

• Construirea unei noi po- 
picării la Ghindari.

• Amenajarea unui 
plex sportiv la C

In cuvintul lor, alegătorii 
ți-au exprimat - ' - 
contribui activ, ,__
ber, la realizarea tuturor a- 
cestor obiective.

ir

In comuna Poiana Mare, 
din județul Dolj (intr-a
devăr mare, numărind 

peste 16 000 de suflete.'), a 
fost propus din partea Fron
tului Unității Socialiste, drept 
candidat în consiliul comunal, 
tovarășul STERI E GEAMA- 
NU, fostul jucător al echi
pei de fotbal „Viitorul", ac
tualul ei antrenor și preșe
dinte al asociației 
din comună.

In întîlnirea pe 
avut-o cu alegătorii, 
mele sportului — in 
— și ale fotbalului — în spe
cial — au ocupat un loc de 
seamă. Cetățenii se arată dis
puși să sprijine cu toate pu
terile dezvoltarea mișcării 
sportive din comună, dar cer 
pentru aceasta un mai mare 
sprijin din partea organelor 
locale Candidatul lor i-a asi
gurat ferm că îl vor primi.

com-
Cnstești.

dorința de a 
tn timpul li-

sportive

care a 
proble- 
general

Nleola» atmlnolu,
14:54,4

Căpraru. 14:4M
14:44.4 Gheorghe Voicu.
Ovldlu Lupu. 14:31,4 Ion Iordache.

14 444 Ms B:44.4 Nlculae Mus
tață. B:K4 Andrei Barabaș, 
34314 Ele Ci oca, 34:38,8 Ion Rui
na», SUIM Nlcola» Blmlnolu,

1.04 Alexandru Spiridon, 3,03 Ma- 
nole Mltileds; 2,00 Constantin Se
men, 1,98 Aurel Popescu, Dorin 
Damian, 1,97 Petre Stănășeb 1.95 
Curt Socol, Aurel Berbece.

PRĂJINĂ : 5,01 Petra Astafel, 
5,04 Dinu Plștalu, 4,80 Cristian 
Ivan, 4,45 Gheorghe GHgor, 4,40 
Nichlfor Ldgor, Sorla Marian, 4,35 
Eugen Slmlonescu, 4,30 Cornel 
Pop, 4,30 Mlrcea Votaea, 4,14 Vâ
sli» Martin, loan Cujbă,

o>:a-ățul VASILE bA- 
ZARL'T. președintele 
C-J.E.F.S.-Brașov, a fost 

propus candidat tn Constbul 
popular județean de către lo
cuitorii comunei Sinea. La a- 
ceasta au condus, printre al
tele, și meritele sale eviden
te in impulsionarea activității 
sportive brașovene

Absolvent al I.G.F. in 1954, 
V. Lăzăruț a fost o vreme 
conducătorul tehnic al echi
pei feminine de volei Dina
mo București. Pleacă apoi la 
Sibiu, ocupindu-se de pregă
tirea formației locale Voința. 
Din anul 1958, este directorul 
Școlii sportive din localitate, 
pe care o conduce cu compe
tență ți pasiune. De notat cd 
în timpul „directoratului" său, 
școala crește de la 4 la 7 sec
ții, dind loturilor naționale de 
juniori și diferitelor cluburi 
peste 40 de tineri, elemente 
talentate.

Din aprilie 1967, profesorul 
se află la conducerea desti
nelor sportului din județul 
Brașov, cîrmuindu-le cu pri
cepere și devotament.

Toate acestea le-au știut lo
cuitorii comunei Sinea, pro- 
punîndu-l pe profesorul Va
sile Lăzăruț, drept candidatul 
lor.

După corespondențele 
trimise de

C. ALBU, C. COST1N 
și C. GRUIA

11:31.4
31:33,6 Mihai Pă- 
Alexabdru Amău- 
Căpraru.
2_-.13:a.l Nlculae

1137.4 Gheorgh» Voicu.
S-.eban Mareu. 
duram. 31:45 J 
tu. S1J1.3 Ion

LUNGIME : 7,73 Vasile Urucan, 
7.65 VasUe Mureșan, 7,64 Mlhal 
Zaharia. 7,60 Adrian Samungi, 
7.48 Doru Bâdtnl, 7,42 Șerban Cio
china, 7,34 Valeriu Jurcă; 7,33 Ha- 
ralambl» Gogoașa, Marian G»or- 
leacu. 7,21 Mlhal Slmlonaseu.

MARATON :
Masta;ă, Sh25:474 Dumitru Bulac, 
2hȘ3;44,4 Nicc.ae Slminoiu, Ih 
34:174 Ovldiu Lupu.

2» KM MARȘ : ib31:22,8 Leonida 
Caratasifoglu. Ih3i:42s Vasile Ilie, 
lhZ2J7.» Marin Perșinaru. lh33:14.0 
Nlcola Maxim. ir.34:«l,S 
Such. « ion
liJS M.4 Nicolae Rtaceanu, 
25134.4 Ihe Popa. lhMJt.l 
Găstti. lb3S:42.4 Octavian ' 
m:r

TRIPLU s 16.5» Șerban Clochlni, 
18.15 Vasile Dumitrescu, 16,01 Ca
rol Corbu, 15,61 Valeriu — 
15,34 Mihai Zaharia, 15,37 
vian Vlscopoleanu, 15,34 
Șlsu, 15,36 Alexandru Mihu, 15,27 
Petre Ciuperca. 15,24 Gdnther 
Blosa.

RăUț,
Octa- 

Florin

Victor 
Bogdan, 

lb 
Ion 

D.-ago-

Socol. 
Andrei 

. 4531
Mta>: Muha. 
6171 Eugen

DECATLON : 7614 Curt 
71S4 Sflvlu Hodoș. 6692 
Șepci. 6573 Vas^e Bogdan. 
Valentin Jure*. 6335 * '
6215 M:h*l Nicoiau.
Slmlonescu.

11» M GARDURI : 
dioțaau. 14J Nicolae Perțea. 14.4 
Viorei Suău. 14.4 Nicolae Maco- 
veu 14,7 Curt Socol. Valeriu Jurcă 
Ștefan Szatmari, 14.1 Adalbert 
Schneider, Horta Cerneecu, Horia 
Elețu.

GREUTATX : 17,28 Adrian Ga- 
gea, 14.34 Constantin Crețu, 19,47 
Domenico Menis, 14,84 Silviu Ho- 
doș, 14.47 Cristache Mltrea, 14,69 
Dorin Ridulescu, 14,34 IoslI Naghl, 
14,34 Constantin Snell, Alexei Te- 
chlrdallan. 14,25 Vâsli» Sălăgean.

14.1 Dan Hi-

DISC 1 M M Iosif Naghl, 34,78 
Vâsli» «âligean, 32,74 Xoltan 
Hegheduș, 49,74 Curt Bocol, 48,34 
Vlad Hodoș, 48,12 Lucian Kottlar, 
47.14 Silviu Hodoș, 45.66 Ion 
S11O1U; 45,33 Nicolaa Gagea, 
Ion Armcanu.

Va-
44,11

44» M GARDURI ; 11.2 Virgll 
Mhăescu. IU Valeriu Jurcă. 31,4 
Ion Rițoi. 52 4 Adalbert Schnei
der. 52.4 Dumitru Cosma. 53.4 Ion 
Slonea. 54.4 Ion Burcă. 54.4 Flo
rian Drtguleț, 54,7 Constantin 
Grangure. S4.4 Gheorgh» Petro- 
nius, GeiU RuhnilS,

3 404 M OBSTACOLB : 4.39.2
Zoltan Vamoș, 4.4S.4 Ion Căpraru.
8.48.6 Gheorghe Cefan. 9.47.0 Emil 
Botez. 9.10.8 Constantin Perju.
9.11.6 Mihai Păduraru, 9.14.0 Vic
tor Caramihai, 9.15.4 Gheorghe 
Voicu, 9.15.4 Ion Dima, 9.18.4 Ovl- 
dlu Lupu.

ÎNĂLȚIME : 2,12 Șerban loan, 
2,06 Csaba Dosa, 2,05 Andrei Șepci,

SÎMBATA

BASCHET: 
de la ora 18: 
bruarie" (f).

ATLETISM :
cui „23 August", de la ora 
16.30 : concurs internațional.

VOLEI: Sala Giulești, de 
la ora 17: Rapid — C.P.B. 
(A. f) ; sala Dinamo, de la 
ora 17: Medicina — I.E.F.S. 
(A. f), .'Flacăra roșie — Con
structorul (B. f).

SCRIMA: Sala Floreasca. 
de la ora 8,30 : Turneul spe
ranțelor olimpice (echipe).

DUMINICĂ

Sala Giulești, 
„Cupa 16 Fe-

Sala din par-

BASCHET. Sala Giulești, de 
la ora 9 : Steaua — I.C.H.F.. 
Politehnica București — Poli
tehnica Iași, Rapid — I.E.F.S. 
(în campionatul masculin).

CUUTA : 74.34 Gheorgh» 
pescu^ W.M Deziderlu
61.31 Voii Socol, 68.M Marcel Pe
tra, 68,22 Caaba Caekeil< I7.M Vic
tor Iancu, 16,20 Conatantin Culaș 
66,10 Ștefan Naghl, 65,80 Dimitrie 
Marian, 65,66 Teodor Peca.

Po-
Silaghl,

CIOCAN I 65,54 Gheorgh» 
tache, 84,02 Vlrgll Țlbulskl, 
Frederic Schneider, 81,34 
Ș-.școvicl, 57,18 Decebal 
gRiu, 58.28 Virgil Popescu,
Ion Iaru, 54.28 Frederic Ndssner, 
54,14 Daniel Popescu, 53,74 Florin 
PurgheL

Cos-
41,80 

ștefan
Gheor-

14,38

ÎNOT. Bazinul Floreasca, de 
la ora 9,30 : .Cupa 18 Februa
rie", ooncurs organizat de clu
bul Rapid.

.UNDE. 
MERGEM

ATLETISM. Sala din parcul 
„23 August", de la ora 15,30 : 
concurs internațional ; stadio
nul „23 August", de la ora 
9,30 ; Crosul ,16 Februarie",

don, Manole Mitilecis, C-tin Se
men (înălțime), Mihai Zaharia 
și Doru Bădini (lungime), Eca- 
terina Nourescu (100 și 200 m). 
Erica Stoenescu (înălțime) etc.

Cercetînd lista lotului repu
blican pentru anul 1969 (ea ră- 
mîn» deschisă pentru a putea 
fi promovați și alți atleți, dar 
Și... invers) două aspecte ni se 
par a fi da consemnat.

La airuncarea greutății femei 
au îndeplinit standardul de se
lecționară (14,00 m) un număr 
de patru atletei Ana Sălăgean 
— 18,18 tn, Elena Elie — 15,16 
m, Anca Gurău — 14,84 m și 
El»na Lefter —• 14,20 m. Dintre 
acestea, doar Ana Sălăgean 
(oare între timp Iși anunțase 
retragerea 
iecționată în lot ; celelalte nu, 
pentru că 
slabă sau

La suliță bărbați (68,00 m), la 
ora actuală, din lotul republican 
nu face part* nimeni, deoarece 
Gheorghe Popescu a abandonat 
activitatea competlțională, iar 
Deziderlu Bllaghi — 69,62 m, 
Wolf Socol — 69,36 m șl Marcel 
Petra — 68,68 m au avut «mul 
trecut un sezon slab.

Apreciind cum se cuvine si
tuația, întrebăm logic ce se va 
face In viitorul apropiat, tn pri
mul rlnd, cu aoeste două probe 
total deficitare atît în privința 
calității cit și a numărului de 
practlcanțl cu oarecare perspec
tiv», dar și ou altele la care si
tuația de moment — fără * ne 
lăsa amăgiți — nu • cîtușl de 
puțin roză. Este aproape sigur 
că unii dintre cel care, din mo
tivate arătate, au Cost lăsați In 
afara lotului republican, nu mai 
oferă garanția că în următoarele 
luni și-ar putea spori valoarea 
rezultatelor la un nivel accepta
bil pe plan internațional și că, 
chiar sporind-o, ar arăta și o 
anumită constanță pe o perioadă 
mai îndelungată de timp. Și 
atunci, ce rămîne de făcut 7 
Credem ei este de datoria, In 
primul rlnd, a antrenorilor (și 
avem antrenori reputați, spe
cialiști ai acestor probe), a pro
fesorilor da educație fizică, 
să întreprindă o acțiune mai 
largă de depistare a elementelor 
tinere Și talentate, pe care să 
le pregătească cu migală și răs
pundere.

Ce-ar fi ca Federația de atle
tism să ofere recompense spe
ciale acelor tehnicieni care vor 
reuși să pregătească performeri 
autentici >

din sport) a fost se-

au avut o activitate 
neconvingătoare.

V. MIHAIL

VOLEI. Sala Dinșmo, de la 
ora 8 : Șa. sp. 3 — Sănătatea 
(m. J); Dinamo — Șa. sp. Bu
zău (m. J) ; Construcții — Po- 
litehnioa Brașov (m. B); Di
namo — Progresul (f. J); sala 
Progresul, de la ora 8: Șc. 
SP- 1 — Clubul sportiv școlar 
(m. J); Viitorul — Rapid 
(m. J); Progresul — Steaua 
(m. J); Progresul — A.S.E. 
(f. B); sala Constructorul, de 
la ora 8: Constructorul — 
Viitorul (f. J); Ș8. Sp. 1 — Ra
pid (f. J); Ș8. sp. 2 Matei Ba-

— 5a. sp. Constanța 
(f. J); Universitatea — Pro
gresul Rm. Sărat (f. B) ; sala 
Palatul Pionierilor, de la ora 
11 : Șa. sp. 2 — Șa. sp. 3 (f. J) j 
Cutezătorii — G.P.B. (f, J).

SCRIMA. Sala Floreasca, de 
la ora 8,30 ; Turneul speranțe
lor oUn^ia» (toblgiej.

/
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NOTE
Un cartof, 

doi cartofi • • •

căutațl, la primăvară,Să nu
In clasamentele diviziei C pe 
Stuful Tulcea, fiindcă n-o veți 
găsi. Echipa și-a sahimbat nu
mele, în scriptele Federației 
române de fotbal apărind acum 
cub denumirea de Delta Tulcea. 
Același sfat vi-1 dăm șl In ca
zul formației Cooperatorul Ur- 
ziceni, tot din divizia C, care 
se va numi, de-aci înainte, 

Aurora Urziceni, Incontestabil, 
Cooperatorul șl-a ales un nume 
frumos î țAurora. Trebuie să 
recunoaștem, de asemenea, că 
Delta are o rezonanță mai a- 
greabilă decit Stuful, deși avem 
toată aprecierea pentru această 
plantă, din care se fabrică hlrtia 
pe care scriem aceste rînduri.

Am aflat Insă și de o a treia 
Bchimbare de nume. Tot In divi
zia C. Rapid Plopeni nu se va 
mai numi așa, ci Metalul Plo- 
peni.

O primă remarcă ; echipa din 
Plopeni s-a numit, într-o vreme, 
.. .Metalul, dar a anunțat că-și 
schimbă numele în... Rapid. 
Acum, nu-i mai place Rapid și 
revine la numele de Metalul, In 
speranța, probabil, că-1 va pur
ta și mai mult noroc.

O a doua remarcă ar fi aceea 
că prin schimbarea de nume 
amintită mal sus, în campiona
tele noastre divizionare apare a 
10-a echipă cu numele de Me
talul ! Dacă nu ne credeți, să vi 
le reamintim ;

Metalul București (divizia B) ; 
Metalul Turnu-Severin (divi
zia B) ; Metalul Hunedoara 
(divizia B) ; Metalul Buzău (di
vizia C) ; Metalul Brăila (divi
zia C) ; Metalul Tîrgoviște (di
vizia C) ; Metalul Topleț (divi
zia C), Metalul Aiud (divizia 
C) ; Metalul Copșa Mică (divi
zia C).

Și acum, Metalul Plopeni (di
vizia C).

Mai vrea cineva să-și schim
be numele în Metalul 7 Am pro
pune, în orice caz, să se acor
de un ultim termen, ca la trans
ferări. ..

zul „ab Initio* de a primi orice 
propunere, au determinat pe cei 
ce conduo Colegiul central de 
antrenori să ridice ședința, ami- 
nînd-o „sine die".

în dorința de a trece drept 
infailibili, s-ar vrea de către 
acești conducători ca hotăririle 
luate de unul singur să fie nu
mai „ratificate* de colegiu deși 
acest organism este chemat să 
ajute pe selecționeri In munca 
lor de construire a echipelor 
naționale, de trasare a jaloane
lor tactice. Or, tocmai de la a- 
ceastă muncă se încearcă a se 
înlătura toți cei care ar putea 
contribui, ou eficiență și oare
care competență, la o mal bună 
afirmare a fotbalului românesc 
pe

Jock BERARIU

P.S. Arătam, tn rlndurile de 
mal sus, că In diviziile de fotbal 
activează 10 echipe cu numele de 
Metalul. Vă rugăm să ne iertați s 
cifra nu corespunde realității. A- 
ceasta era situația aseară la orele 
23,55. Cu citeva momente Insă 
Înainte de Închiderea ediției, am 
fost anunțați că șl Steaua roșie 
Salonta, din divizia C, șl-a schim
bat denumirea și se va numi, 
bineînțeles, tot.. Metalul l

S-A ÎNTRUNIT, 
DAR S-A AMÎNATHI

AGENDA PREGĂTIRILOR
■ Recent, pe stadionul -23 

Augurt* din Tîmăveni, am stat 
de vorbă cu antrenorii celor 
două formații divizionare C, I. 
Ducan (de la Chimica Timă- 
veni) și Gh. Motocea (de la 

Voința Tirnăveni), care ne-au 
relatat preocupările lor actuale. 
La ambele formații se lucrează 
intens in vederea reluării cam
pionatului. L* Chimica, echipă 
fruntașă a seriei e VllI-a, se 
corectează unele deficiențe teh
nice, cele semnalate la ifîrșitul 

turului, formația avind ca obiec
tiv recucerirea locului I tn cla
sament. La Voința, în schimb, 
se urmărește 
pe... picioare 
retrogradării.

Iată loturile
mâții: CHIMICA

■ Antrenamentele echipei 
Chimia Mărâșești sînt conduse 
de fostul internațional ȘTEFAN 
DOBAI. Deși condițiile meteo
rologice nu sint favorabile, ju
cătorii Chimiei efectuează 
tăminal patru ședințe de 
gătire in aer liber. Lotul 
compus din 18 fotbaliști.

S. SANDU — coresp.

săp- 
pre- 
este

punerea echipei 
pentru evitarea

■ Soda Ocna Mureș (seria a 
VT-a a diviziei C) sa pregătește 
intens atlt pentru campionat, 
cit și pentru al6-îmile’ Cupei 
României. pentru care s-a ca
lificat. Antrenorul Rudolf Mol
dovan pregătește un lot destul 
de numeros, care cuprindă și 
9 Juniori, msținind pini In pra- 
zent p două meciuri da 
car* cu Olimpia Aiud (camp, 
ludețuhd Alba) pe care a tztra- 
rjt-o cu categorical* scoruri ds 
8-1 și 14—1. In meciul da cupă 
ca U.TJL, „Soda* vrea să pro
ducă o mara surpr-zâ— (0

Gh. TAUTAN — oceeop.

celor două for-
Ghur.ej.

V

Colegiul central 
tacă

plan Internațional, mal alea

acum tn preliminariii* ăccUiri 
ale Campionatului mondial.

Și dacă așa stau lucrurile, e* 
rost mai are
de antrenori* T Numai să 
figurație 7

Virgil ECONOMU 
membru

al Colegiului central de 
antrenori

Actorii iși cunosc 
rolurile I

Cu două săptămini 
central de 

o ședință, 
pregătirea 
Conform
tradiția colegiului, 

un referat, iar cei

in unul, 
antrenori 
avind ca 
echipelor 
ritualului

Colegiul 
convocase 
obiectiv : 
naționale.
Intrat în 
i-a ținui
prezenți .au luat notă*, după 
care ședința l-a ridicat, urmtnd 
să se Întrunească „pentru discu
ții”, peste o altă săptămină.

La această a doua convocare, 
** ml-am exprimat părerea că an

trenorii 
Uzeze, 
prestat 
tră pe
reține șl potența la maximum 
toate trăsăturile pozitive șl a se 
căuta eliminarea sau măcar 
atenuarea aspectelor negative.

Dar, oroarea de sugestii, refu-

prezenți trebuie ti ana- 
in profunzime, jocul 

de reprezentativa noaa- 
Wembley, pentru a ••

Ne apropiem, pe netimtiie. 
de noul tezon fotbalistic. Este 
adevărat ci in jurul nostru to
tul este alb, dar tot atu ăe ade
vărat este ci pini l* tacepcre* 
returului nu mai slat ascit 3 
zăptdmini. Iar meciurile de 

.Cupă"1 tini programate r mai 
devreme...

Firesc, ritmul pregătirilor se 
intensifică. S-a trecut la perioa
da meciurilor amicale, de veri
ficare, In care sini asig-enaze 
toate echipele divizionare.

Aceste tntilniri cu scoc la 
evidență e serie da aspecte 
pozitive, privind p-egdtiree fi
zici a echipelor. Dar, n-eu 'op
rit anumite laturi negasira. 
Chiar daci nri la putem cere 
fotbaliștilor, l« etezsti ri, si 
desfășoare un joc de tnxl: «*- 
vel tehnic, Finind se;--: n da 
dificultățile pe cere la ndscd 
starea terenurilor, tctur. as pa
tern trece cu vede-ea cd Dridea 
a ratat o Invitară de la 11 me
tri (in meciul cu Politehnic* 
Iași) și ei Boc l-a urmat pa 
acest drum, in partida cu Uni
versitatea Craiova. Cel mai 
wilt insă, ne-au surprins, la 

aceste MECIURI AMICALE, 
DE PREGĂTIRE, actele de in
disciplină. S-l ajuna chior U o 
eliminare de pe teren ! în me
ciul Steagul roșu — A.S.A Tir. 
gu Mures, unul din jucătorii 
mureșeni, Timpănaru (specialJt 
in materie), a recurs la durități, 
astfel ci a fost poftit afară de 
arbitrri. Ca si nu na mai refe
rim și la unele măsuri discipli
nare luate chiar de cluburi, cum 
s-a tntimplat in cazul lui Țară- 
lungă de la Progresul, neintro
dus in echipă din cauza vieții 
nesportive pe care o duce.

In rezumat: ineficacitate, pe- 
naltpuri ratate, eliminări de pe 
teren... Ca In plin campionat I 
Se poate spune, deci, d fotba
liștii sini Ia punct cu... pregă
tirile.

STADIONUL TINERETULUI A DEVENIT...
OBIECT DE MUZEU?

d* Ma* aici wăaie deorebit. Numai că antre-
feMciar. a f* aceea a_ stilpilor de telegraf, pe 
tar da spus, gospodari ai Craiovei ?

Programul returului diviziei A
ETAPA A XVI-A, 9 MARTIR

Jiul—Vagonul (1—1) 
Petrolul—Rapid (0—0) 
F.C. Argeș—Steaua (0—3)
Universitatea Cluj—Dinamo Bacău (3—3) 
Farul—Crișul (1—1)
Progresul—Politehnica Iași (0—2) 
Dinamo București—A.S.A. Tg. Mureș (1—2) 
U.T.A.—Universitatea Craiova (2—3)

ETAPA A XVII-A, 16 MARTIE 
Rapid—Universitatea Cluj (0—2) 
Vagonul—Dinamo București (1—4) 
Universitatea Craiova—Jiul (1—1) 
Steaua—Petrolul (1—0) 
Politehnica Iași—F.C. Argeș (0—4) 
Crișul—U.T.A. (0—2) 
Dinamo Bacău—Progresul (1—3) 
A.S.A. Tg. Mureș—Farul (0—1)

ETAPA A XVIII-A, 23 MARTIE 
Crișul—Universitatea Craiova (0—2) 
U.T.A.—Steaua (1—0) 
A.S.A. Tg. Mureș—Rapid (1—l) 
Progresul—Vagonul (1—2) 
Jiul—Dinamo Bacău (0—1) 
Dinamo București—F.C. Argeș (1—3) 
Petrolul—Farul (0—1)
Universitatea Cluj—Politehnica Iași (O P 

ETAPA A XIX-A, 26 MARTIF 
Dinamo București—Steaua (1—0) 
F.C. Argeș—Jiul (0—3) 
Farul—Vagonul (2—3) 
U.T.A.—Petrolul (0—1) 
Progresul—Rapid (1—0) 
Dinamo Bacău—A.S.A. Tg. Mureș (0—4) 
Universitatea Craiova—Univ. Cluj (1—4) 
Politehnica Iași—Crișul (1—1)

ETAPA A XX-A, 30 MARTIE
F.C. Argeș—Petrolul (1—2) 
A.S.A. Tg. Mureș—Politehnica Iași (1—2) 
Crișul—Dinamo București (0—2) 
Dinamo Bacău—Farul (0—1) 
Steaua—Universitatea Craiova (1—1) 
Vagonul—Universitatea Cluj (1—3) 
Rapid—U.T.A. (0—1) 
Jiul—Progresul (0—1)

ETAPA A XXI-A, 6 APR’LIB 
A.S.A. Tg. Mureș—U.T.A. (1—2) 
Progresul—Crișul (1—1) 
Jiul—Politehnica lași (0—1) 
Petrolul—Universitatea Craiova (1—5) 
Dinamo București—Dinamo Bacău (0—1) 
Farul—F.C. Argeș (2—3) 
Universitatea Cluj—Steaua (3—5) 
Vagonul—Rapid (1—2)

ETAPA A XXII-A, 20 APRILIE 
Crișul—Dinamo Bacău (0—1) 
F.C. Argeș—Universitatea 
Petrolul—Progresul (1—0) 
Rapid—Farul (1—4) 
U.T.A.—Jiul (1—1) 
Steaua—A.S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Craiova—Vagonul (4—4) 
Politehnica Iași—Dinamo București (1—4)

ETAPA A XXIII-A, 27 APRILIE 
Steaua—Progresul (3—1)
Universitatea Craiova—Politehnica Iași (2—1) 
U.T.A.—Vagonul (5—3)
Universitatea Cluj—CrișuJ (0—4)

Cluj (0—3)
i

(2-3)

A S A. Tg. Mureș—Petrolul {1—1}
Rapid—Dinamo Bu«rrețti <3—2)
Jiul—Farul (2—1) 
Dinamo Bacău—F.C. Arjeș (0—1)

ETAPA A XXTV-A, 4 MAI
Farul—Universitatea Craiova (1—j)
Vagonul—A.S A Tg. Mureș (0—1)
F.C. Argeș Rapid (0—1) 
Dinamo București—Jiul (0—0)
Progresul—Universitatea CJuj (1—0) 
Politehnica Iași—U.T-A. (0—2) 
Petrolul—Dinamo Bacău (2—3) 
Crișul—Steaua (1—0)

ETAPA A XXV-A, 18 MAJ
Rapid—Politehnica Iași (1—3)
F.C. Argeș—Crișul (0—0)
Farul—Dinamo București (2—4)
Dinamo Bacău—Universitatea Craiova ;3—1) 
Steaua—Vagonul (5—1)
A.S.A. Tg. Mureș—Jiul (1—3)
U.T.A.—Progresul (2—2) 
Universitatea Cluj—Petrolul (0—2)

ETAPA A XXVI-A, 25 MAI
Dinamo București—U.T.A. (0—3) 
Universitatea Cluj—A.S.A. Tg. Mureș (1— 
Progresul—F.C. Argeș (0—2)
Jiul—Steaua (0—2)
Crișul—Petrolul (0—2)
Universitatea Craiova—Rapid (0—2) 
Politehnica lași—Farul (0—1)
Vagonul—Dinamo Bacău (0—3)

ETAPA A XXVII-A, 1 IUNIE
Farul—Universitatea Cluj (0—3)
Crișul—Jiul (0—1)
Steaua—Rapid (1—2)
U.T.A.—F.C. Argeș (2—0) 
Politehnica Iași—Dinamo Bacău (0—1) 
Dinamo București—Progresul (1—1) 
Petrolul—Vagonul (1—3)
Universitatea Craiova—A.S.A. Tg. Mureș (1—2) 

ETAPA A XXVIII-A, 8 IUNIE
Vagonul—Politehnica Iași (0—2)
A.S.A. Tg. Mureș—Progresul (0—2) 
Dinamo Bacău—U.T.A. (0—1)
Rapid—Crișul (0—2)
Jiul—Petrolul (2—1)
Steaua—Farul (1—3)
F.C. Argeș—Universitatea Craiova (1—4) 
Universitatea Cluj—Dinamo București (0—3)

ETAPA A XXIX-A, 11 IUNIE
Progresul—Universitatea Craiova (0—2) 
Jiul—Universitatea Cluj (1—3)
Dinamo București—Petrolul (C—1)
F.C. Argeș—Vagonul (1—3) 
Dinamo Bacău—Rapid (2—2)
Crișul—A.S.A. Tg. Mureș (0—1) 
Politehnica Iași—Steaua (2—1) 
U.T.A.—Farul (0—2)

ETAPA A XXX-A, 15 IUNIE
Petrolul—Politehnica Iași (0—1) 
Universitatea Craiova—Dinamo Buc. (0- 5, 
Vagonul—Crișul (2—4)
Steaua—Dinamo Bacău (1—3)
Farul—Progresul (0—0)
Universitatea Cluj—U.T.A. (0—1)
A.S.A. Tg. Mureș- F.C. Argeș (1—3) 
Rapid—Jiul (1—2)

Sz-pe, Rusu si Oprea. De ase
menea, jucătorii nojtri au un 
»ou coechipier tn persoana lui 
l-ua, provenit de la Ceahlăul 
Piatra Xeamț. Cu forțele astea, 
pornim la drum cu... pinzele 
în:uua ri sperăm să evităm 
retrogradarea.

De altfel, actuala poziție in 
clasament este normali: nou 
p~o—.ocad. echipa lipsită de 
citeve rpe-znța trecute la L’ni- 
rerâzazea Nicvleaca, Popa, Bo- 
eoieann. Doseai, a traversat o 
petoedi de acz—.odare. La a- 
xaL insă, cu sa suflu nou da- 
tzmt :--~:-ilc- care li „ame- 
vzvță* :a: azai serios pe tiiu- 
Izri F, «eapârat, cu mai multi

- zrlege-e din partea organelor 
laeofcț aoat tăcere* chiar im- 
poc. * dul: promovarea in A.

La s—ia urmei, numai Ara
dul si aibă două echipe In 
pr -na divizie t Cel ce ne vor
bea pâre* acum bine dispus... 
Pentru un moment (am avut 
aceasiâ certitudine!) uitase de 

n . .. : . ie
ment, de media de virstă ridi
cată a echipei și, paradoxal, 
visa Ia o ipotetică promovare...

Ov. IOANIȚOAIA

A. S. A. TG. MUREȘ -
STEAGUL ROȘU BRAȘOV

2-0 (0-0)
TG. MUREȘ (prin telefon). 

Pe un teren acoperit cu zăpa
dă, în fața a peste 2000 de 
spectatori. echipa locală A.S.A. 
și Steagul roșu Brașov au fur
nizat o partidă interesantă, 
disputată intr-un ritm rapid. 
După o primă repriză echili
brată. în care perioadele de 
dominare au alternat, după 
pauză, mureșenii, reușesc să 
înscrie prin Lucaci (min. 65) 
și Siko (min. 75) din lovitură 
de la 11 m.

C. STANESCU — coresp.

PE SCURT
CARANSEBEȘ. — în ziua 

de 6 fecruașie a fost progra
mat un meci amical, Intre Mi
nerul Anina și formația lo
cală. Publicul s-a declasat sa 
stadion, dar taUlnirea nu a 
avut loc deoarece fotbaliștii 
din Anina nu s-au ținut de 
cuvlnt, deși conducerea secție: 
Minerul a confirmat. în scris 
și telefonic, deplasarea echipei 
la Caransebeș. (I. Alexandres- 
cu — coresp).

ORADEA. — Formația Uni
rea I.AS. din localitate a în
cheiat turul campionatului di
viziei C — seria a Vîl-a — pe 
locul 5. Cu toate acestea. 
I.A.S. Oradea și-a desființat 
secția de fotbal! @e părere au 
organele E.FS. din localitate? 
(S. Vasile-coresp.).

GÎMPULUNG MUSCEL. — 
Echipa Minerul Cîmpulung nu 
are antrenor. La ora actuală 
antrenamentele, dacă ele se 
pot numi astfel, tint conduse

de unul dintre jucătorii echl- 
pei/D. Rădulescu-coresp).

RM. VlLCEA, — Gei 32 ar
bitri vîlceni se pregătesc In
tens pentru noul sezon sub 
conducerea profesorului Ion 
Popescu. La 16 februarie este 
prevăzută tre.erea probelor de 
control. (C. Marmoiu—coresp.).

BICAZ. — Cimentul — e- 
cftipă din divizia C, seria I — 
va lua startul în retur, mult 
Întinerită. Recent, au fost pro
movați 4 juniori. Ei sînti Ion 
Copoț. Raimond Meiuș, Cris
tian Dărăban și Constantin 
Alexandru. Juniorul Meiuș a 
debutat cu... dreptul, înscriind 
un gol In meciul amical sus
ținut cu Unirea Roman. (St. 
Ghimpe — coresp.).

FAG AR AȘ. Intr-un med a- 
mical. Chimia a învins garni
tura de tineret a divizionarei 
A, A.S.A. Tg. Mureș, cu 1—0 
prin golul înscris de Ioniță în 
minutul 77. (V. Lozdr-coresp.).

SPORT* 
SMAFIA

MISTER GRAY (XI)
de Lamberto ARTIOLI

BONOMI i Și, totuși, reiese că erați un admirator <U lui 
Sârbo.

NORRIS t Nu ara cultivat niciodată admirația pentru 
acest erou din lumea gangsterilor.

BONOMI t Vă tntilnaați dosi
NORRIS: Cel puțin de două ori pe an, In cureul ulti

milor sece ani. In care am activat Ia I.B.B. Carbo venea la 
ama acaed, aici la New York, In Park Avenue 710.

BONOMI: V-a cd ut at vreodată la serviciu, la Madison 7
NORRIS: Nu, din cite mi-amintesc. E adevărat, aveam 

nevene de el, dar voiam, totodată, *d-l țin departe, deoarece 
—a-am dat seama cd legăturile mele cu acest individ mi-ar 

: z: '. c-, (-. ți fn re.aV.iln cu oamenii de
tfiearL De altfel, fmi ți creaseră greutăți in privința cailor, 
ctfa.'alSturi de hocheiul pa gheață, au fost una din pa- 
siintSa aula. Dar, «na perie alta, trebuie să admit că re- 
•arr.'.e rie'.e cu Carbo erau bune. O dată am hotărit chiar să 
c:ujjsre,.} dintre caii mei numele de „Mister Gray'. Nu 
fiere tnsă doi bani, iar cel pe care l-am botezat Al. IU., 
după numele managerului lui Rocky Marciano, Al? Weill, 
nic: măcar nu se putea numi cal.

KEFAWER: După dv, Sârbo era un autentic specialist 
b» box 7 ,

NORRIS: Aț spune mai de grabă cd nu / avea insă o 
foame mare influență asupra oamenilor de meserie.

KEFAUVER: De ce a fost cooptat In International Boxing' 
Club soția lui Carbo, d-na Viola Masters 7

NORRIS: Am trecut-o pe țtatele de plată ale I.BH.-ului 
d\pă c* i-om încredințat misiunea de a preveni dificultățile 
de ca-e ne loveam ctteodată In tratativele cu managerii ți 
alte persoane din box. Hotărirea de a o folosi pe d-na 
Carbo a fost luată de mine ți de Truman Gibson.

BONOMI: înainte de a hotărî să vă asigurați colaborarea 
Violei Masters, i-ați vorbit sau nu lui Sârbo de această 
intenție 7

NORRIS : Firețte. O dată, Carbo m-a întrebat cum merg 
■-eburile la l.B.Q. „Nu prea bine, sînt totdeauna o mulțime 
de probleme de rezolvat' — i-am răspuns. El mi-a replicat: 
,S>i nu crezi că nu am și eu destule*. In ciuda acestui rds- 
puns, l-am întrebat dacă țtia pe cineva care ne-ar putea 
fi de folos. Mi-a spus că nu țtie. Atunci l-am întrebat: „Dar 
Viola 7 Ea cunoaște mulți manageri ; aproape ca și tine". 
M-a privit mirat, dar nu mi-a răspuns. Citeva zile după 
aceea, m-am gîndit că, în fond, n-aveam absolut nimic de 
pierdut dacă aț fi făcut această propunere d-nei Carbo. 
M-am decis să încerc ți m-am adresat lui Gibson : „Du-te 
la ea și vezi dacă ajungeți la o învoială".

BONOMII Care era rolul lui Frankie Carbo în 1.B.G.7
NORRIS I Cînd a fost întemeiat I.B.G.-ul, în 1949, el a 

încheiat imediat acorduri cu două rețele de televiziune. In 
proiectele noastre preconizam să folosim 1200 de boxeri 
pe an. Am privit realitatea în față ți ne-am dat seama că 
ar trebui angajați oameni capabili sd înfăptuiască aceste 
planuri. Deoarece Frankie Garbo era individul care, mai 
mult decit oricare altul, întreținea relații amicale cu nu- 
meroți manageri, ne-am gindit să facem apel la serviciile 
lui. Influența lui era cunoscută pretutindeni.

KEFAUVER I (Sum o exercita 7
NORRIS i Pentru I.B.0., Carbo a fost un util instrument 

de convingere, acesta este cuvîntul potrivit. îmi amintesc 
că ți-a îndeplinit cu mult succes misiunea de a-și apropia 
cițiva boxeri, ca, de exemplu 1 Tony De Marco, Willie Pep, 
Carmen Basilio ți Jakie La Motta, toți patru campioni ai 
lumii. La Motta nu avea manager ți urma cu încredere 
sfaturile lui Carbo. Frankie a fost acela care a jucat un rol 
foarte important în perfectarea intîlnirii de la Chicago 
dintre La Motta ți Robinson, In 1951, întîlnire avantajoasă 
pentru toți trei. Același serviciu l-a făcut Garbo ți în ceea 
ce privește prima întîlnire dintre Basilio și Robinson, cea 
de la New York din 1957. Puterea de convingere a lui Carbo 
s-a dovedit, cu acea ocazie, mai eficace ca oricind, din 
moment ce a izbutit să-i facă pe cei doi manageri ai șalan- 
gerului la titlul mondial al categoriei mijlocie. Basilio, să 
accepte 20 la sută din încasări, în timp ce Carbo i-a dat 
lui Robinson 45 la sută. Și tot Garbo a fost acela care, in 
1955, l-a convins pe Rip Valente, manager al campionului 
lumii, Tony De Marco, să consimtă la întîlnirea de la Syra
cuse cu Basilio. La fel, Lou Viscousi,. managerul lui Willie 
Pep. a acceptat — în 1950, la New York — propunerea orga
nizării celui de-al treilea meci cu Sandy Saddler pentru 
titlul mondial la „pană". Pentru toată această activitate, 
Frankie Carbo nu a primit insă niciodată vreo remunerație 
de la l.B.Q. Recompensa trebuia să-i vină de la managerii 
atrași tn afaceri.

KEFAUVER: In ce măsură a scos beneficii I.B.C.-ul din 
intervențiile lui Carbo 7

NORRIS i Intr-o bună măsură, aț putea spune.
KEFAUVER: V-ați dat seama, d-le Norris, că din ztua 

în care ați acceptat serviciile lui Carbo ați intrat in cirdășie 
cu mafia boxului 7

NORRIS i După atîția ani, trebuie să admit că da. El 
avea marfa, noi aveam banii, asta-i totul.

KEFAUVER i Ați tratat și cu Frankie Palermo 7
NORRIS i Da, întrueît era autorizat să-i reprezinte pe 

boxerii care făceau parte din cercul nostru.
KEFAUVER i Știați, bineînțeles, că Palermo era mina 

dreaptă a lui Carbo, nu-i așa 7
NORRIS: Da, știam, dar mie îmi oferea numai posibili

tatea de a organiza meciuri. Restul nu mă privea.

în românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

(După „Sport c Mafia“‘ — (G) 1968 — Gasa editrice 
Valentino Bompiani — Milano).

LOTO - PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES 

Nr. 6 DIN 5 FEBRUARIE 1969

Premii în bani

Extragerea I : categoria I : 
1 variantă a 200.000 lei ; «at. 
a Il-a : 209.5 a 1.090 lei ; eat. 
a IlI-a: 5.453,5 a 41 lei.

Report la cat. I i 28.425 lei.
Premiul de 200.000 lei a fost 

obținut de Mihail Dumitrescu 
din comuna Strejești, județul 
Olt

Extragerea a II-a: «atego- 
ria A: 7,5 variante a 30.456 
lei î cat. B: 635 a 359 lei; 
cat C i 10.407 a 21 leu

PRONOSTICUL NOSTRU
(Etapa din ÎS februarie)

I. Florentina—Cagliari 1
n. Inter—Palermo 1

IIL J uventus—Borna X
IV. kanerossl—Torino X
V. Sampdoria—Napolj X

VI. Vareie—Atalanta 1
vn. Verona—Bologna X

vm. B rescia—Reggins 1
IX. Mantova—Como X
X. Monza—Spăl X

XI. Padova—Genoa X
XII. Perugia—Livorno X

XIII. Reggiana—Foggl a i

Premiile suplimentare

Categoria D : 4 autoturisme 
prin tragere la sorți ; cat. E : 
1 autoturism, 72 variante a 
1.000 lei și 36 a 500 lei ; cat. 
F: 303 a 100 lei și 122 a 50 
lei; cat. M : 1 autoturism „Da
cia 1100“ ; cat. N i 5 autotu
risme „MoskviGi 408" cu 4 fa
ruri și radio ; cat. O : 15 auto
turisme prin tragere la sorți, 
50 excursii la Istanbul și 219 
variante a 500 lei ; eat. P: 
4.968 a 50 lei.

Cîștigătorii de autoturisme 
de la premiile speciale, cat. M 
și N sînț următorii: Vasile 
Rusu, din oomuna Tîmna, sa
tul Cremenea — Mehedinți — 
Dacia 1100; Vasile Ariton — 
Moinești, Marta Filip — Cluj, 
Teodor Bede — Covasna, Paul 
Iuliu Schlachter — Satu Ma
re și Vernescu Vasile — 
București — toți cîte un auto
turism „Moskvici 408".

LOTO

Numerele extrase Ia tragerea 
din 14 februarie 1969 :

EXTRAGEREA I :
81 34 12 68 87 77 73 63 90 53 89 2 

Fond de premii : 780.289 lei
EXTRAGEREA a II-a :

33 64 70 72
Fond d» primii : 448.080 lei.
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♦ Corespondență specială pentru sportul !

In așteptarea startului la Lake Placid
De la trimisul nostru spet'aL

MIHAI BÎRĂ:

FANTASTICE MEDII

Turneul speranțelor Roelants învingător
Îd Porto ftico

olimpice la scrima
(Urmare din pag. 1)

i 
rămas chiar din primul t«r i 
lonașcu în grupa I (3 v.). — 
deanu în grupa a 2-a (1), 
râgan, Stancu și Spîrlea 
grupa a 3-a (1), Bunea în 
tima grupă (2).

Proba a fost câștigată 
Rossar, cu 6 victorii. Spadasi
nul sovietic a făcut dovada 
unei rezistențe deosebite și a 
unei tehnici bine însușite. L-a 
urmat maghiarul Ostrics cu 
5 v. Lupta pentru locul 2 a 
fost de-a dreptul dramatică 
și hotărîtă de rezultatul asal
tului dintre Ostrics și polone
zul Parzelski. A învins 
Ostrics cu 5-2. Pe locui 3. 
Joff« (UJLS.S.) cu 4 victorii, 
(21 : 31), care are meritul de 
a-i fi ținut în șah pe toți ad
versarii compatriotului său, 
Rossar. Pe locul 4, Parzelski, 
tot cu 4 victorii, dar cu un tuș- 
averaj inferior : 27:27. Pe lo
cul 5 Weglinski (Pol.) cu 3 v. 
(31:18). iar ne locul 6 Koller 
(R.D.G.) — 3 v. (31 :29). Iată 
și ceilalți doi Analiști (s-a tras 
în sistemul finalei de 8, luîn- 
du-se în considerare rezultate
le din semifinale) : 7. Salomon 
(Ung.) 2 v„ 8. Pethes (Ung) 
L V.

Floretistele, după cum înce
puseră ne-au lăsat impresiacâ, 
vor realiza in corpore o per
formanță deosebită. Suzana 
Saplontay a obținut 3 victorii 
și a trecut în turul următor, 
Eva Lenghel a realizat și ea 
două victorii cu care a putut 
obține calificarea, Luminița 
Popescu s-a impus net, cu 4 
victorii, la fel ca și Adriana 
Moroșan, cu același număr de 
victorii. O frumoasă surpriză. 
Ana Gârbea, calificată și ea 
în turul 2, cu 3 victorii. Gu pu
țină șansă poate că și Gabriela 
ștefănescu sau Mihaela Ștefan, 
care n-au tras slab, realizînd 
cite două victorii, s-ar fi vă
zut în turui următor. Singura 
care a surprins prin forma ei 
necondudentă a fost Eva Pa
lei : o singură victorie.

în turul 2, deci, «-au califi
cat 5 floretiste reprezentînd 
România. Dintre ele doar Gâr- 
bea n-a reușit să se califice 
în semifinale. în rest toate ce
lelalte patru sportive au obți
nut cite 3 victorii, dintre care 
cea mai frumoasă a fost cea a 
Adrianei Moroșan La campioa
na mondială de tineret de ’a 
Londra, Kozleako, O victorie 
categorică așa cum o arată ți 
scorul! 4-0.

In semifinala I Moroșan a 
continuat «eria succeselor în- 
vingîndu-le cu 4-2 pe Maros 
(Ung.), cu 4-3 pe Saplontay și 
cu 4-1 pe Ihle (R.D.G.). Și asU 
fel ea și-a asigurat un loc în 
finala probei.

Saplontay a avut o evoluție 
inegală, mai ștearsă la început 
și foarte viguroasă în final, 
obținînd două victorii. Cea la 
Folmoeva, cu 4-3, a fost deci
sivă pentru evitarea unui tur
neu de baraj în care, 
moment dat, putea fi 
și Moroșan.

în semifinala a 
schimb, Eva Lenghel 
ni ța Popescu nu s-au mai... 
repetat, poate și prea covîrși- 
te de personalitatea floretistei 
Kozlenko pe care au avut-o 
drept adversară. Falsă panică,

Po- 
Bă- 

!n 
ul-

de

la un
angajată

lî-a, în 
și Lumi-

(Urmare din pag. 1)

confruntare sportiva contempo
rană —, 141 de medalii la cam
pionatele mondiale de seniori și 
tineret (60 de aur), 252 de medalii 
la campionatele europene de se
niori, tineret șl Juniori (76 de aur), 
829 medalii la Jocurile Balcanice 
(337 de aur) ș.a. Șl, tot In acești 
ani, sportivii români au corectat 
6 recorduri olimpice, 75 de recor
duri mondiale la seniori și Juni
ori, 53 de recorduri europene. Bi
lanțul prestigioaselor succese, a- 
lirmâri, ale sportivilor români ar 
putea 11, desigur, completat cu 
multe alte cifre, statistici și cla
samente care atestă pozițiile frun
tașe cucerite pe plan internațio
nal. Ne oprim aici pentrp câ. 
fără îndoială, numeroșii amatori 
de sport din țara noastră, care 
urmăresc cu Interes și dragoste 
evoluția „tricolorilor" pe toate 
meridianele, cunosc foarte bine 
multilaterala lor afirmare.

Toate aceste succese, expresie 
a condițiilor create de partidul șl 
statul nostru, a talentului sporti
vilor șl competenței antrenorilor 
lor, au făcut să crească nu numai 
respectul șl stima pentru sportul 
românesc și pentrțu ambasadorii 
lui, ci șl rolul, poziția sportului 
din țara noastră în mlșcârea spor
tivă internațională. Iată doar ci- 
teva din datele care exprimă di
mensiunile evident majorate, ale 
relațiilor internaționale pe care 
le întreține și le dezvoltă astăzi 
sportul românesc :

• In prezent, România are re
lații, face schimb de delegații, pu
blicații și informații cu organi
zații sportive din peste 100 de țări 
ale lumii.

• In perioada 1947—1968, țara 
noastră a fost vizitată de 1073 de 
delegații cuprinzînd 12497 spor
tivi ; în același timp 1125 de de-

, legații din România, cuprinzînd 
14289 de sportivi au participat Ia 
diferite concursuri șl reuniuni 
sportive internaționale organizate 
peste hotare.

• In ultimii doi ani, sportivii 
români au participat la 104 cam
pionate mondiale, europene, com
petiții balcanice, au susținut 327 
întîlnlrl interțârl șl 920 întîlnlrl 
lntercluburl.

• Ca o recunoaștere a valorii 
ridicate a sportului românesc șl. 
în același timp, ca prețuire pen
tru aportul adus la propășirea 
în lume a celor mal frumoase 
idealuri sportive, țara noastră a 
primit cinstea de a organiza — 
și a făcut-o în condiții excelente 
și in specifica atmosferă de ospi
talitate șl prietenie — numeroase 
mari competiții Internaționale, 
cum au fost campionatele mon
diale de handbal feminin, popice, 
lupta greco-romane, campionatele

întrucît campioana mondială 
n-a reușit să se impună în ma
niera în care o făcuse cu un 
an in urmă la „Crystal Pala
ce" din capitala Angliei. Do
vada cea mai elocventă : ea 
n-a obținut decît o victorie, cu 
4-2 la Herberg (R.D.G.). Koz
lenko n-a reușit să intre în fi
nală! Surprinzător de bine au 
mers Sas și Schwarzenberger, 
reprezentate ale Ungariei și 
Herberg, o trăgătoare dificilă 
ca stil, care a punctat des pe 
paradă ripostă. împreună cu 
ele s-au mai calificat în fina
la probei sovietica Konurkina, 
o a doua reprezentantă a 
R.D.G, Ihle și... Adriana Mo
roșan.

Finala probei d* florală feta 
s-a aflat la discreția Adrianei 
Moroșan : 4 victorii, dintre car* 
cele mai aplaudate au fost La 
Konurkina (4—3), Ihle (4—1) ți 
Schwarzenberger (4—1) și... lo
cul I! în continuare s-au cla
sat: 2. Konurkina (U.R.SJÎ.) 
3 v (11:15); 3. Schwarzenber
ger (Ung.) 3 v (11:14) ; 4. Her
berg (R.D.G.) 3 v (12:16); 5—6. 
ex aequo: Sas (Ung.) ți Ihia 
(R.D.G ) 1 v (17:8).

Sîmbătă încep* turneul pe a- 
chipe. Primei* probe — flo
retă băieți și sabie.

D oui campionate mondiale 
vin să confere acestui 
sfirțit de săptămână un 

interes aparte. Pute ocean, ia 
Lake Placid, se întrec, pentru 
titlul suprem, boberii, in proba 
de doud persoane. La Deventer, 
în Olanda, alergătorii pe patine 
tși vor desemna, la cel mai tna’.t 
nivel, fruntașii pe anul tn crtrs. 

Atenția noastră se îndreaptă, 
tn primul rind, eătre stațiunea 
din munții Apalați pentru că 
acolo zint doi flăcăi din Car- 
POțit noștri... Dar despre a- 
ceastă mare întrecere, cititorul 
află în altă parte a ziarului 
nostru mai multe amănunte, 
primite chiar de la fața locu
ri.

La Deventer, pe un inel de 
gheață evaluat de Georg Hass
ler, secretarul general al fede
rației internaționale de resort, 
la mai puține carate decît pis
tele de la lnzell și Davos, elita 
patinajului viteză începe, astăzi, 
o dispută care pare foarte echi
librată.

Protagoniștii ei au tn frunte, 
din nou, pe „olandezul zbură
tor* Cornelius Verkerk care de
sigur va ciuta să nu scape prile
jul de a plăti o poliță tînărului 
norvegian Dag Fomass care, a- 
cum o luni de tile, ia lnzell, 
deși prezent pentru prima oară 
la startul ccmpionatelor eum>- 
pene, 
derat 
sd-yi 
țiul
bun patinator al 
continentului.

Atunci — vi mai 
probabil — Verkerk a făcrit o
cursă fantastici pe 10 000 me
tri, ameliorând cu aproape 17 
secunde recordul mondial, dar 
Fomăss a rezistat cu succes așa 
că „olandezul zburător* a tre
buit să se mulțumească cu pos
tul de tecrtndant al noului cam
pion.

Intre timp, Fomăss a cîștigat 
și „Trofeul Doria", la Cortina 
d’Ampezzo, cu un punctaj chiar 
mai bun decît cel realizat la 
lnzell (170.633 p fați de 174,305 
p), dar și Verkerk a terminat pe 
locul I la Davos (cu 170,744 p)

s-a cor.sî- 
indrevtă’,:: 

adjudece ti
de cel mai

SAN JUAN, 14 (Agerpres). 
— Atletul belgian Gaston ftoe- 
lants a câștigat maratonul re
dus, desfășurat la Coajno 
(Porto Rico). El a parcurs 
20,900 km în lh 06:36,0. Pe lo
cul secund — Ia 500 m, de în
vingător — a terminat Ed. 
Windrow (S.U.A). Australia
nul Derek Clayton, unul din
tre favoriți, a ocupat locul 8.

Arbitrii la C. M
de hochei

STOCKHOLM. 14 (Ager, 
preș). — Intra 15 și 30 mar. 
fia vor avea loc pe patinoarul 
acoperit Johanneshov” din 
Storicbokn campionatele mon
diale de hochei pe gheață. IA 
aceste campionate vor oficia 
cite doi arbitri din Suedia și 
Canada, viitoarea gazdă a 
campionatelor mondiala. Gele- 
lalte echipa participante la 
grupa A vor putea delega cit* 
un singur arbitru.

Federația suedeză a dele
gat oa arbitri pe Oile Wikiag, 
Ove Dahlberg, iar ca rezervă 
ce Oile Granberg și Aake 
Hangvist Oficial:i canadieni 
sint Lou Joval ș! Marcel VU- 
lainoourt. Vor mai arbitra în- 
filnirile: Seglin (UJL&S), Ba
ta (Cehoslovacia), Truble 
(S.UA.) ți Sillankjorva (Fin
landa).

• Cornișe suplimentare ta viraje • Buna trecere prin 
zig zag — „cheia" competiției • Calculele nirtlcl — la 
ordinea zilei • Cite 10 coDorirl-pilot de llccarc manșă l

LAKE PLACID, 14 (prin tele
fon), — Ultimele zile da antre
nament au constituit pentru par- 
ticipanții la Campionate!* mon
diale de bob 2 persoane probe 
deosebit de obositoare. Viitorii 
competitori la titlul suprem pe 
anul în curs au încercat, în con
tinuare, să se acomodeze cu por
țiunile dificile ale pîrtiei, în spe
cial cu zig-zag-ul, pe marginile 
căruia se vor afla în timpul con
cursului, ca și pe durata anrre- 
namentolor. de altfel, cel mai 
mulți spectatori.

Organizatorii s-au dovedit 
deosebit de atențL S-au montat 
cornișe suplimentare, din‘ seto- 
duri ți material plastic la talu- 
zurt, care vor permite redresări 
da ultim moment ți care tocă 
de pe acum au evitat accidente 
serioase. Est* cazul unor 
paje din Japonia, R.F. » 
maniei, Italia ți Anglia, 
noi r.u am fost sbutlți de
ții, întrucît Panțuru nu a gă
sit decît la ulttond antrenament 
.cbeia* zig-zag-und ți, deci, a 
cursei. In ultima coborîre de 
antrenament el a realizat al doi
lea timp al zilei și faptul ne 
dă speranța tatr-ua comporta-

•chî- 
Ger- 
Nid

«no-

rloa, cu precădere în liniile 
drept*, iar o primă consecință 
a coastitult-o realizarea unor 
timpi care nu au mai coborît 
rob 1:09. Se apreciază, In ge
neral, că lupta este deschisă ș! 
că primele șase locuri pot fi 
ocupate de oricare dintre echi
pajele pilotat* de Sheffield 
(S.U.A.), Thaler (Austria), Gas
pari (Italia), Wicky (Elveția), 
Zimmerer (R.F. a Germaniei) 
sau Panțnru (România). în orele 
rămase pînă !a primul start își 
eu locul calculele hîrtieL In 
ceea ca îi privește P* români, 
clasa dovedit ridicată * lui Pan- 
țuru, ca și calitățile deosebite 
ale coechipierului tău, Focșe- 
neanu, sperăm să $e îmbin* fe
ricit cu aprig* dorință de »- 
Urmare în competiția supremă 
a anului.

S-a efectuat joi seara, la pre
zența delegațiloc și a partiri- 
panților, tragerea ia aorți. E- 
chipajul României va avea sîm
bătă numerele de start 16 și 8, 
iar duminică 6 și 16. De men
ționat că juriul, alcătuit din re
prezentanții Italiei. Elveției, 
României, Franței ți Angliei, a 
hotărî» ca, din cauza zăpezii 
abundente, să se efectuez* nu 
mai puțin de cite 10 manșe-pi-

tarul oficial, ansamblul echipa j- 
bob trebuind să nu depășească 
825 de Livre (375 kg), iar pe 
parcursul campionatului se vor 
mal efectua verificări prin son
daj. Sîmbătă dimineața la ora 
9 va avea loc ceremonia deschi
derii festiv», in care este in
clusă inaugurarea noilor insta
lații ale piftiei — săli de aștep
tară pentru concurenți, tribune, 
cabine de cronometraj, garaje 
și ateliere pentru repararea bo
burilor. Iar peste mal puțin de 
30 de ore după primul start 
(sîmbătă la ora 10) îi vom cu
noaște pe cei mai buni boberi 
ai lumii. Așteptăm cu înfrigu
rare și optimism acest moment...

Petra FOCȘENEANU
secretar general al F.R.S.B.

Patinatorii sovietici
la Colorado Springs
MOSCOVA, 14. — Lotul ds 

patinaj artistic al U.R.S.S. a 
plecat îa S.U.A. pentru a lua 
parte la campionatele mondi
ale ce vor începe La «fîrșitul 
lunii februarie în localitatea 
Colorado Springs. Din lot fao 
parte Irina Rodnina și Ale
xei Ulanov, campioni euro
peni la perechi, Ludmila Be
lousova și Oleg Protopopov, 
Serghei Getveruhin, Elena 
Șceglova și alții.

ORARE
LA VAL GARDENA

Ucut da-

Karl Sch' a: matilor spe-anțe austriece in „Cupa Mondială* la schi

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
amintiți, unde a stabilit un nou record 

mondial pe 1500 metri (2:02,0).
Recent, în Norvegia, Fornăss 

a mai ciștigat două concursuri 
dar... numai cei 175,350 p și 
171,777 p. Să fie începutul unei 
curbe descendente sau urmarea 
unei dosiri a efortului așa incit 
Dag să abordeze, astăzi, între
cerile campionatului mondial în 
plenitudinea mijloacelor fizice 7

Activitatea la schi continuă 
să fie dominată de pro 
bele care contează în 

clasamentele Cupei Mondiale. 
Schiorii se vor întrece în probe 
de slalom, la Kranjska Gora în

lugoslavia, iar schioarele, tot la 
slalom, în Cehoslovacia, la Vi- 
soke Tatry.

Austriecii, în eclipsă totală, 
săptămîna trecută au fost din 
nou întrecuți, în. „Cupa Na
țiunilor", de francezi (776 p față 
de 745 p).

în clasamentele individuale, 
Schranz, staționar la 141 punc
te, este urmat de doi tineri 
francezi Russel și J. N. Augert 
(ambii cu 76 p), în timp ce la 
feminin se conturează o luptă 
strînsă între cele două austrie
ce Gabl și Drexel, pe de o par
te, iar pe de alta, cele două 
franceze Mir și Lafforgue.

europene de tir, caiac-canoe, bas
chet feminin ș.a.

Așa cum se wublinia, recent, in 
Manifestul Frontului Unității So
cialiste. „In centrul politicii ex
terne a Partidului Comunist Ro
mân și guvernului Republicii So
cialiste România se situează pri
etenia șl colaborarea cu toate ță
rile socialiste..." Reflectind acest 
principiu fundamental față de 
care își manifestă totala adeziune, 
mișcarea sportivă, Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport au pus în centrul preocu
părilor privind relațiile interna
ționale pe plan sportiv dezvolta
rea neîntreruptă a legăturilor de 
prietenie și colaborare cu orga
nizațiile sportive din țările socia
liste. Din totalul acțiunilor In
ternaționale. circa 70 la sută «tot 
realizate cu organizațiile sportive 
din aceste țări. Numai to 1SM nu
mărul competițiilor cu participa
rea sportivilor din țările socia
liste a crescut cu 26 la sută față 
de anltl 1966.

organizații, mișcarea sportivă din 
țara noastră a acordat, sub di
ferite forme un substanțial spri
jin : au fost oferite burse de stu
diu la Institutul pentru Educație 
Fizică șl Sport, au fost organi
zate — cu invitați din multe țări 
— cursuri de perfecționare ; o se
rie de tehnicieni, antrenori șl me
dici din țara noastră au împăr
tășit din experiența lor sau au 
lucrat direct ajuttod ia pregăti
rea diferitelor loturi <Je sportivi.

In cadrul relațiilor sportive ex
terne un loc important îl ocupă 
activitatea desfășurată în cele 42 
de organizații sportive interna
ționale la care stot afiliate 
CNEFS șl federațiile de speciali
tate din țara noastră.

Reprezentanții federațiilor noas
tre iau parte la majoritatea con
greselor și reuniunilor acestor or
ganizații. participînd activ, mai 
ales to ultimii ani. la lucrările 
lor. Delegații noștri au contribuit 
prin propuneri Judicioase la îm
bunătățirea conținutului statute

Sportul românesc 
pe meridianele afirmării 

internaționale
In același timp, CNEFS, federa

țiile șl cluburile sportive întrețin 
și dezvoltă o fructuoasă colaborare 
prietenească cu organizațiile spor
tive din țările balcanice. Sportivii 
români participă cu regularitate 
— și, la rîndul lor, preiau cu 
bucurie organizarea diferitelor 
competiții — Ia tradiționalele în
treceri balcanice de atletism, bas
chet, lupte, tenis de masă, tenis, 
box, yahting, tir, motoclclism. fot
bal, călărie, scrimă etc.

O continuă dezvoltare cunosc, 
de asemenea, legăturile sportive 
prietenești și colaborarea amicală 
cu organizațiile de specialitate din 
Franța, Italia, R.F. a Germaniei, 
Belgia, Austria, Danemarca, Sue
dia, Anglia, Olanda, Elveția, Fin
landa ș.a.

Aiu fost stabilite — șl au pers
pective de dezvoltare — relații de 
colaborare, contacte și schimburi 
de delegații sportive cu organiza
țiile respective din Etiopia, Sudan, 
Congo (Kinshasa), Algeria. Maroc. 
Tunisia. Siria, Liban, Iran, Irak, 
Republica Arabă Unită, Israel, 
Mexic, Uruguay, Brazilia, Japo
nia, India, Ceylon șl din alte țări. 
La solicitarea unora din aceste

lor și regulamentelor federațiilor 
internaționale, la înlăturarea unor 
prevederi discriminatorii, la ac
centuarea caracterului reprezenta
tiv al organelor lor de conducere, 
la stabilirea de drepturi egale pen
tru toate organizațiile naționale 
afiliate, la adoptarea unor me
tode de muncă întemeiate . pe 

principii larg reprezentative, de
mocratice.

Tehnicienii români participă 
activ la cursurile și seminarille 
organizate ce federațiile interna
ționale de specialitate, unii dtotre 
el oum sînt cel de la tir, caiac- 
canoe și handbal fiind bine cu- 
noscuțl șl apreciațl pe plan in
ternațional. ,

Un număr de arbitri român! «u 
obținut ca'lficarea de arbitri in
ternaționali și au fost solicitați 
să conducă importante compe
tiții internaționale oficiale de 
box, baschet, hochei, handbal, po
pice, lupte, caiac-canoe, tir, scri
mă, volei.

Ca urmare a succeselor obținute 
de sportivii români șl a activi
tății fructuoase pe care au Jes- 
fășurat-o, delegații noștri au fost 
aleși In forurile de conducere ale

federațiilor internaționale de lupte, 
scrimă, handbal, Aigby, tir, volei 
și ale uniunilor europene de tir, 
tenia de masă și volei.

Avem, de asemenea, membri în 
comisiile tehnice ale federațiilor 
internaționale de atletism, avia
ție, baschet, box, caiac-canoe, 
handbal, fotbal, motociclism, po
pice, natație, rugby, șah. schi, scri
mă, tir, tenis de masă, volei, tir 
cu arme sportive de vlnitoare, 
sport feroviar.

Reprezentanții sportului româ
nesc au avut un rol activ și în 
cadrul Comitetului Internațional 
Olimpic, exercitînd o influență 
mai mare asupra hotârîriior adop
tate de sesiunile C.I.O. și de reu
niunile reprezentanților comite
telor olimpice naționale.

S-a desfășurat o activitate 
demnă de relevat și în organis
mele Consiliului Internațional de 
Educație Fizică și Sport de pe 
lingă UNESCO. Drept urmare, re
prezentantul român în Biroul de 
Documentare și Informare a fost 
numit președintele Comisiei In
ternaționale de Terminologie spor
tivă. Un alt delegat a fost ales 
membru al Comisiei de Cercetări 
Științifice.

Avînd în vedere că în prezent 
este dificil sâ se obțină rezultate 
de valoare mondială fără a ge
neraliza în mod temeinic expe
riența noastră pozitivă șl fără a 
cunoaște tot ce este nou în me
todica antrenamentului sportiv, 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a acordat o 
atenție deosebită cunoașterii ex
perienței înaintate din alte țări.

Pe lingă posibilitățile pe care le 
au de a face schimb de expe
riență cu prilejul numeroaselor 
competiții internaționale la care 
participă si al cantonamentelor 
comune, care s-au înmulțit în 
ultimii ani. tehnicienilor și antre
norilor noștri li s-au creat con
diții speciale pentru a cunoaște 
experiența valoroasă din alte țări. 
In ultimii ani au fost trimise de
legații pentru a studia experiența 
și modul de organizare a mișcării 
sportive din R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Polonă, R.D. Germană, 
U.R.S.S., Anglia, R.F. a Germa
niei, S.U.A, R.S.F. Iugoslavia.

în ultimii trei ani au fost tri
miși îh străinătate numai pentru 
schimb de experiență 225 de an
trenori și tehnicieni. In același 
timp au sosit în țara noastră 140 
de tehnicieni străini pentru a stu
dia realizările noastre sportive.

★
Consecvent principiului că o cu

noaștere reciprocă adecvată ser
vește cauzei prieteniei și păcii 
Intre popoare, Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
va dezvolta și în \ iilor relații 
prietenești cu organizațiile și ti
nerii sportivi clin toate țările, cul
ts vi nd și ptomovînd —- în fapt — 
spiritul și idealurile de conlu
crare intre popoare prin interme
diul sportului.

Tipaiul I l*. „Iiîfi>ima|fa“, »tr Hiezoianu at, ?î- 25, Buturețli

CONCURSUL UE SĂNIUJE 
.■.DIAMOND TROPHY"

NEW YORK, 14 (Agerpres). 
— Proba masculină din ca
drul concursului internațional 
de săniuțe „Diamond Trophy” 
desfășurat la Lake Placid a 
revenit sportivului austriac 
Josef Feistmantl. învingăto
rul a realizat timpul de 1:47,3, 
fiind urmat de austriacul Man
fred Schmidt — 1:47,4 și de 
cehoslovacul Jan Henrick — 
1:51,9.

La feminin, pe primul Los 
«-* clasat Christina Schmuck 
(R. F. a Germaniei) cu 1:50,9, 
urmată de Anna Mania (Po
lonia) — 1:55,1.

retur. La Brno, la 
timpului regula- 

scorul în

C. C. E,

intre celelalte mari com
petiții ale acestui week
end sportiv mai amintim 

„Cupa Beskizi" la schi, organi
zată la Sczyrk (Polonia), com
petiția de sărituri (firește, tot 
cu schiurile 1) „Cupa Konsberg" 
(la Muran, în Austria) și „Gupa 
Kurikkala" pentru disciplinele 
nordice ale schiului (la Cortina 
d’Ampezzo) și un derby in 
fotbalul italian : între Cagliari 
și Fiorentina, care își împart, 
pentru moment, șefia în cla
sament.

lon F. BACIU

In C.AJ.E. ia baschet mascu
lin s-au disputat mai multe 
meciuri 
•fîrșitui 
mentar de joc, 
meciul dintre Spartak și Oran- 
soda Cantu (Italia) a fost 
de 68—59 (28—33) în favoarea 
gazdelor. Deoarece, în primul 
meci, italienii cîștigaseră tot 
la o diferență de 9 puncte 
(scor 69—60), au fost necesare 
prelungiri, la sfirșitul cărora 
baschetbaliștii cehoslovaci au 
terminai învingători cu 82— 
68. Pe teren propriu, Real Ma
drid a întrecut cu 80—68

DANEMARCA A ÎNVINS
SUEDIA LA HANDBAL

desfășurat în-La Odense, s-a 
tîlnlrea internațională de hand
bal dintre selecționatele mascu
line ale Danemarcei și Suediei. 
Victoria a revenit handbaliști- 
loc danezi cu scorul de 18—17 
(10-9).

Oleg Protopopov va spune adio
patinajului!

(Urmare din pag. 1)

France-Presse, U.P.I., A.P. și ai 
altor agenții și gazete. A’u 
fiindcă aș fi bătrîn. Nu sînt 
de loc bătrîn... Galina Ulano
va, incomparabila balerină, a 
ajuns lp apogeul carierei sale 
tind avea 56 de ani. Și abia 
atunci a dansat rolul Julietei 
in cel mai perfect stil, relevind 
adevărata splendoare a muzi
cii lui Prokofiev. Nu! Nu 
fiindcă mă apropii de 40 de ani 
sînt acuma pe locul doi. Dum
neavoastră, cei de la presă și 
televiziune, nu mă mai vreți... 
Doriți o schimbare, ceva nou, 
mai ușor, mai sprinten. Și a- 
sta se transmite arbitrilor, cei 
care nu-și pun ochelarii decit 
ca să vă citească titlurile din 
ziare...

în jur, rtsete și șușoteli.
— Oleg, tu mereu citezi e- 

xemple din balet și muzică, 
dar patinajul este totuși un 
sport. Aci contează perfor
manța, nu concepția !...

Cel care-1 interpelase, era 
chiar un gazetar sovietic. Per
formanța... Da, performanța 
Ludmilei Belousova și a lui 
Oleg Protopopov era desigur 
mai slabă decît cele de la ul
timele două Olimpiade, de la 
patru campionate mondiale și 
tot atîtea europene, câștigate 
consecutiv. Cîteva greșeli teh
nice, vreo două numai, puțin 
importante dar vizibile, des
chiseseră calea pentru noii 
campioni, promovați în ulti
mul moment pe prima treaptă 
a podiumului.

— Dragii mei, sd lămurim 
un lucru — spunea Protopo
pov. Eu sînt amărît de în- 
fringere, dar dacă există vreo 
consolare, ea vine de la faptul 
că cei care ne-au „detronat", 
cum veți scrie mâine la gaze, 
tă, sînt patinatori sovietici, li 
felicit din toată inima pe Rod
nina și Ulanov. Dar — fiți a- 
tenți, acum — ce fac ei, este 
alt patinaj, cu totul altceva. 
Aci nu e vorba de cite sări
turi faci, de cile ori partenera 
atinge gheata cu creștetul ca
pului. Nu consider că acesta 
este etalonul performanței. 
Vouă vi se pare că ceea ce 
facem noi pe gheață este prea

VAL GARDENA, 14 (PrtB 
telefon). — în localitate e 
vut loc concursul dotat , «8 
cupa »Tre Comuni LadMTJ 
cuprinzînd numai probei* 
masculină și feminină de co* 
borîre, prima contînd și ÎB 
Cupa Mondială. Datorită fap
tului că aici vor avea 1°° 
peste un an Campionatele 
mondiale la probe alpine, in
teresul și participarea au fost 
deosebite, cu numai două ex
cepții, de care vom aminti în 
amănunt cu alt prilej, _ Karl 
Schranz și echipa feminină a 
Franței.

In clasamentul masculin, 
locul I a fost ocupat de el
vețianul Jean Daniel Daet- 
wyler cu 2:07,75. Au urmat i 
2. Henri Duvillard (Franța) 
2:08,54 j 3. Rudi Sailer (Aus
tria) 2:08,68 ; 4. Jos Minsch 
(Elveția) 2:08,85 ; 5. Karl Gor
din (Austria) 2:08,88 ; 6. Kurt 
Vogler (Elveția) 2:09,00. La 
fete a cîștigat Annerosie Zryd 
(Elveția) în Ii52,96, urmată de 
Olga Pali (Austria) — 1:54.84, 
Judy Nagel (S.U.A.) — li55,61, 
Jutta Knobloch (Austria) — 
1:55,71, Divina Galica (An
glia) 1:55,92 și Marylyn Goch- 
raa (S.U.A.) — 1:55,98.

Concursul a iscat Insă nu
meroase discuții, despre care, 
de asemenea, vom vorbi cu 
alt prilej. Cauza — viteza ex
cesivă ți pe distante absolut 
neuzuale. In rezumat, pentru 
edificare i pista băieților a 
măsurat 3 900 m (!) cu dife
rență de nivel 839 m, încli
nație medie 25 la sută și în
clinație maximă 55 la sută (!), 
iar a fetelor 2 750 m/574 m/25 
la sută/42 la sută 111 Media 
orară a Iul Daetwyler 
109,944 km, media orară a lui 
Zryd — 89,930 km I

la baschet masculin

(39—31) pe Zadar. (în tur, 
sportivii iugoslavi au cîștigaț 
cu 70—60). T.S.K.A. Moscova, 
în meciul retur de ia Sofia, a 
dispus de formația locală A- 
kademik cu scorul de 83—54 
(31-29). în primul joc T.S.K.A. 
Moscova cîștigase cu 85—57.

FOTBAL PE GLOB
■ Cu toate că nu și-a luat 

încă postul în primire, noul 
selecționer al echipei Braziliei,"* 
Joao Saldanha, s-a deeis asupra 
formației de bază: Felix — 
Carlos Alberto, Brito, D. Dias, 
Rildo — D. Lopes, Gerson — 
Piazza, Jairzinho, Pele, Tostao.

■ Legia Varșovia a fost în
vinsă cu 1—0 de formația Ma
rek, la Stanke-Dimitrovo (Bul
garia).

■ In semifinalele turneului 
de juniori de la Viaregglo: 
F.C. Napoli — Ț.S.K.A. Sofia 
6—3 (în urma executării lovitu
rilor de la 11 m). Fiorentina a 
învins cu scorul de 1—0 pe Ben
fica Lisabona.

■ în meci retur pentru pre
liminariile campionatului mon
dial (subgrupa a 2-a africană), 
echipa Marocului a învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) selecționata 
Senegalului.

simplu. Ei, asta mă bucură cu 
adevărat 1 înseamnă că am a- 
juns la perfecțiune...

Rumoarea grupului de au
ditori era cînd aprobatoare, 
ci nd vrăjmașă.

— Vorbesc mereu de balet, 
— continuă Oleg și mai hotă
rît. Da, ceea ce fac este ba
let, este artă. Folosim mijloa
cele patinajului pentru a ex
prima plasticitatea mișcării. 
De fapt, toți facem asta, dar 
în moduri diferite. Există o- 
peră și operetă. Există mu
zica lui Beethoven și cea a 
lui Offenbach. Poți să fii un 
excelent actor de operetă, dar 
pe scena coerei nu vei păși 
niciodată. Eu am vrut să re
dau pe luciul gheții frumuse
țea unei raze din Sonata Lu
nii...

Oleg se uita în jur, asediat 
din toate părțile de întrebări. 
Una dintre acestea părea să-I 
fi lovit direct în țintă :

— Foarte bine, dar aceasta 
duce inerent la monotonie, la 
un singur p-ocedeu. Nu-i așa? 

întrebare*' era pusă în en
gleză, iar răspunsul a fost 
la fell

— La noi, în folclorul rus, 
există o zicătoare; „Gisca știe

să meargă, să tnoate și să 
zboare, dar nimic nu face bi
ne ; vulturul poate numai să 
zboare...".

Bineînțeles, rîsete.
— Uitați-vă. Sînt 15 ani de 

cînd patinez cu Ludmila. De 
la început am lucrat aceste e- 
lemente, pe care unii le con
sideră simple, căutînd să le 
ducem la perfecțiune. N-a 
fost ușor. S-a vorbit despre 
miile de ore pe care le-am 
petrecut pe gheață, despre lu
crul cu maeștrii de balet ai 
Operei din Leningrad, despre 
acel brîu de 10 kg pe care și-l 
pune Liuda la antrenament 
pentru ca s-o ridic mai ușor în 
concurs... Sînt lucruri adevă
rate. Ei bine, după tot ce am 
lucrat pot să vă ofer un pro
gram de patinaj artistic de 
minute. Atît!...

15 ani — 15 minute. Pen
tru Protopopovi timpul are 
limite neobișnuite, ca totdea
una când țintești idealul.

— Și cînd veți spune „to- 
neț“ 7 (n.r. sfîrșit).

— La Olimpiada de la Sap
poro ! Pe podium...

A fost răspunsul lui Oleg 
Protopopov.
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