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Luni 17, februarie 1969

BUȘTENI, (prin telefon, 
trimisul nostru). întrecerea . 
nantă a fost principala caracte
ristică a probelor de ștafetă con- 
tînd pentru campionatul național. 
La startul probei de 4x10 km au 
fost prezente 9 echipe, dintre care 
7 au terminat traseul. Imediat 
după plecare s-a instalat în frun
tea plutonului reprezentantul e- 
chipei A.S.A. I Brașov, M. Stolan. 
Acesta a predat ștafeta colegului 
său N. Bărbășescu cu o secundă 
înaintea lui I. Țeposu (Dinamo I 
Brașov), care a transmis-o lui 
G. Vilmoș. în acest schimb, Băr-- 
bășescu a mers constant bine, in 
timp ce dinamovistul nu s-a aflat 
în formă. în felul acesta, Stelian 
Drăguș (A.S.A. I) a pornit In 
schimbul al treilea cu un avans 
de 27 sec. asupra dinamovistulul 
Gh. Bădescu. Se părea că 
A.S.A. I va termina pe primul 
loc. Dar excelentul Bădescu a 
făcut o cursă de zile mari și, 
după cei 10 km, a sosit cu un 
avans de aproximativ 15 sec. față 
de Drăguș ! Deci, ultimele schim
buri urmau să hotărască: P. Dinu 
pentru Dinamo șl Gh. Cincu pen-

de Ia 
pasio-

tru A.S.A. I.. A fost o luptă dra
matică, epuizantă, atît pentru 
sportivi,- cît și pentru antrenori, 
oficiali și spectatori. Cincu s-a 
apropiat de cîteva ori de dinamo- 
vist, dar calitățile excepționale 
ale lui Dinu nu au putut fi con
tracarate, el răspunzînd prompt 
oricărei tentative șl trecînd pri
mul linia de sosire cu un avans 
de 26 de sec.

Rezultate : I. Dinamo I Brașov 
2:36,35; 2. A.S.A. I Brașov 2:37,01; 
3. A.S.A. n Brașov 2:45,20; 4. Clu
bul Sportiv Sinaia 2:46,29; 5. Trac
torul Brașov 2:57,47; 6. Construc
torul Cîmpulung 
2:59,15; 7. Steagul 
3:05,25.

Ștafeta feminină 
fost net dominată de dinamoviste, 
care au condus de la primul la 
ultimul schimb. Rezultate : 1. Di
namo Brașov (Maria Barabaș,- 
Wilma Bogozi, Marcela Leampă) 
1:06,48; 2. Tractorul Brașov 1:10,55; 
3. A.S.A. Brașov 1:13,15; 4. Insti
tutul Pedagogic Oradea 1:26,31.

Luni au loc probele de 3o km 
băieți și 10 km fete.

Paul IOVAN

Moldovenesc 
roșu Brașov

de 3x5 km a

1!
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De la D. STĂNCULESCU, trimisul nostru special
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înaintea C.M. de hochei

zi
Cele două 

constituie

n contemporaneitate, viata so
licita tot mai intens emul pe 
plan psihic-inlelectual-afectiv și 
se adreseazâ tot mai puțin și

medalie de argint
i national

I
I

și la „mondiale
I
I

mai rar planului biologic. Aspi- I 
rafia spre echilibrul celor două ■

LAKE PLACID, 16 (prin telefon). — Din nou. 
duminică la amiază, am avut marea bucurie a unui 
frumos rezultat obținut de sportivii români în 
mari intreceri internaționale: echipajul de bob 2 
persoane al României (pilot I. Panțuru, frinar D. 
Focșeneanu, antrenoi H. Pasovschi) a cucerit me
dalia de argint la Campionatele Mondiale pe 
1969 !

anul

$

Fără îndoială, cunoscuta va
loare a echipajului românesc, 
confirmată în special de re
zultatele din ultimii ani. ca 
și poziția fruntașă pe care o 
deținea după primele două 
manșe, disputate sîmbătă. în
dreptățeau mari speranțe. Dar 
prin cîte emoții nu-i este dat 
iubitorului de sport să treacă 
pînă a se ajunge la un rezul
tat final îmbucurător... N-am 
fost scutiți de ele nici noi, pu
ținii membri ai delegației ro
mânești. Este adevărat, însi 
că de această dată am supor
tat și plăcutele chinuri ale J- 
virii unei posibilități de a cu
ceri mult invidiatul titlu su
prem. Să vă relatăm, așadar, 
cîte ceva din desfășurarea • 
cestei a doua zile de concurs 
al bolizilor de metal.

Plecați fa cursă eu numă
rul 6, Par.tJT-j și Focșe-es-u 
Însumau, ia capătul celei de 
a treia manșe parcurse de ei, 
cel mai bun timp. Per spec * - 
va s-a dovedit însă eferrerâ. 
deoarece echipajul Italia II a- 
vea să realizeze, cu 14M.63 
cel mai bun timp al zilei, pre 
luind totodată conducerea fa 
clasament în schimb, 
tui acestui al treilea 
competiției, devenise 
doar patru echipaje

Ia oipâ- 
s'ert «1 
clar et 

mai p»-

că pt

' se.ebreî rațiuni Lake Placid, D. Foc- 
) șt I. Fanțuru zimbesc încrezători

Ultimele jocuri de verificare 
a selecționatei României

stiva națio- 
tei pe ghea

ță pă.-ăseș-.e Capitala fa 
cursul dimineții de as
tăzi pentru a susține 
două fatlfairi cu selec
ționata R. D. Germane. 
Primul joc va avea loc 
miercuri la Karl Marx 
Stadt, iar revanșa este

programată a doua 
la Berlin.
confruntări 
pentru reprezentativele 
României și R. D. Ger
mane un ultim test îna
intea startului în cam
pionatele mondiale (gru
pa B) din Iugoslavia.

I
I
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Sărbătoare
a schiului în

Munții Apuseni
ABRUD, 16 (prin telefon), 

atmosferă înflăcărată, constituind 
un deosebit succes propagandistic 
pentru care organele locale șl or
ganizatorii competiției merită sin
cere felicitări, a caracterizat cam
pionatul național pentru copil la 
probe alpine, disputat pentru pri
ma oară în Munții Apuseni. Șl 
participarea a fost la înălțime, 
luind startul micuți sportivi. In 
viitor probabil autentici perfor
meri, din 11 județe cu profil 
muntos. In total 13 echipe: Bra
șov (2 echipe), Prahova (2 /echi
pe), București (oraș), Hunedoara, 
Caraș-Severln, Cluj, Suceava, 
Alba, Maramureș, Neamț și Har
ghita.

S-au disputat probe de băieți 
Și de fete pe trei categorii de 
vîrstă. Iată rezultatele înregistrate: 
7—9 ani, fete : 1. Doina Oancea 
(jud. Brașov), 2. Smaranda Opres- 
cu (București), 3. Dănuța Mesza- 
ros (Alba); băieți : 1. FI. Arde- 
leanu (Prahova), 2. I. Bor (Su
ceava), 3. L. Frățilă (Brașov); 
10—11 ani, fete : 1. Gabri/sla Leib 
(Hunedoara), 2. Marla 
(Suceava), 3. Gabriela
(Prahova); băieți : 1. G.
(Cluj), 2. R. Buștluc (Prahova), 3. 
Fi. Irimie (Brașov); 12—14 ani ; 
fete : 1. Ioana Georgescu (Bucu
rești), 2. Nuțl Degeratu (Brașov); 
3. Viorica Hudka (Hunedoara); 
băieți: 1. M. Miron (Suceava), 2. 
T. Merzei (Maramureș), 3. VI. 
Olaru (Brașov).

prof. Ion BERINDEI 
antrenor federal

Martin
Neagu 
Portik

Rezultate remarcabile în
concursul international de atletism
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planuri b însemnat în _ decursul 
istoriei omului, pînă In epoca industria
lizării și automatizării, o invitație la 
sporirea preocupărilor intelectuale, de
oarece forfa fizică a individului era 
masiv utilizată și consumată tn viafa 
de toate zilele. în ultima vreme, tnsă, 
echilibrul acesta, rîvnit cu luciditate de 
la antici încoace, tinde să fie perturbat 
masiv prin reversul tuturor pernelor de 
puf pe care ni le întinde civilizația, al 
sedentarismului devenit un fel de con
diție a traiului diurn. Primejdia rezul
tată din utilizarea tot mai scăzută a 
valențelor de ordin fizic, coexistentă cu 
marele ș: necontenitul consum de ener
gie nervoasă, a făcut ca, în ultimele de
cenii, direcția intervențiilor compensa
torii să-și schimbe sensul, vizînd să o- 
fere omului voluptatea miș’ccrii și aler
gării, bucuria contracției musculare,, e- 
fectuate într-o cîtime din întregul tim
pului liber. Iar, end au fost înțelese și 
inventariate toate efectele excercitate 
asupra individului de către mijloacele 
educației fizice și sportului, atunci ac
tivitatea aceasta a fost promovată în 
rîndul factorilor de cultură, recunoscîn- 
du-i-se merite care depășesc cu mult 
sfera biologicului.

în primele decenii ale secolului, spor
tul era îndeletnicirea unei minorități, 
apanajul cercurilor aristocratice, pu
terea lui de difuziune dincolo de zidul 
castelor era redusă. Cu timpul ideea 
educației fizice și sportului a fost îm
brățișată de un număr tot mai mare de 
oameni lucizi. Treptat, felurite specia
lități (științele biologice, pedagogia, psi
hologia, sociologia etc) au pledat in
tens pentru propagarea sa, trimițînd im
pulsuri spre forurile oficiale, iar toate 
aceste forțe convergente, plus farme
cul spectacolului sportiv, au făcut ca na
țiunile civilizate să introducă tot mai 
mult educația fizică și sportul în mo* 
dul lor de viață.

Și în această direcție, partidul și 
statul nostru au demonstrat neîntrerup
ta lor grijă față de popor. Stimulînd, 
sprijinind și îndrumînd multilateral și 
permanent difuzarea sportului pe toată 
suprafața țării, organizînd o mișcare 
sportivă conștientă de sine, proclamînd 
educația fizică și sportul drept activi
tăți de interes național, partidul și sta
tui au demonstrat și în acest mod în
țelegere, înțelepciune și dragoste fier
binte față de una dintre laturile deter
minante pentru vigoarea, sănătatea fi
zică și morală, robustețea, capacitatea 
de muncă și de creație ale națiunii 
noastre. Prin acest act de responsabili
tate și de cultură, România se situează, 
și pe acest plan, în rîndul națiunilor 
remarcabile pentru gradul lor de civi
lizație.

în articolul 1 din Legea cu privire 
la dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport se afirmă : «Educația fi
zică și sportul contribuie la menținerea 
și întărirea sănătății, creșterea capacită
ților fizice și intelectuale, buna folosire 
a timpului liber, dezvoltarea armonioa
să fizică și morală a populației. în ve
derea realizării acestor obiective statul 
sprijină dezvoltarea educației fizice și 
sportului*.

lata un paragraf despre umanitate și 
despre virtuțile socialismului. Un me
mento pentru toți cei ce lucrează în 
perimetrul sportului. Un mesaj adresat 
tuturor generațiilor, un bilanț de in
tenții și de eforturi sistematice pentru 
amplificarea tuturor valențelor acestui 
popor, care oferă în replică partidului 
și statului dragostea și devoțiuneg sa.
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i iElena Mirza cu 7,5 s s-a 
arătat egala Valeriei Bufa- 
nu, recordmana senioare
lor etc. în plus, vom evi
denția săritura de 1,75 m a 
Virginiei Bonei și ne ex
primăm regretul pentru în
cercarea. din păcate nereu
șită, la 1,78 m, la care șta 
cheta a căzut în momentul 
în care atleta rapidistă pă
răsea locul de aterizare.

în general, întrecerile au 
demonstrat o creștere valo
rică la cei mai mulți din
tre participanții români și 
perspectiva imediată ca 
toate aceste performanțe, 
inclusiv recordurile, să mai

Romeo VILARA
(Continuare tn pag. a 4-a)

Succesul de public 
care l-a înregistrat 
al doilea concurs in* 
țional pe teren acoperi 
teresul cu care a fost 
vit de participanți. de 
strează cit se poare de c 
că nu peste prea m 
me corupe*.: 
sală vor fi. 
excelent mi 
tire a sport 
tacol extrem de 
Acest atletism 
este foarte gustat de 
ta tori, care fa amos 
călduroasă a să 
pînă și bătăile ini 
atlet. îi aud scrișa 
x ilarelor. participa a.a 
de el, in mod direct, la 
ta pe care, acolo pe p:s

i
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I IFoto : AUREL KEAGU
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I IRomulus BALABAN

• Mihail Bariban — 7,74 m la lungime

• Dinu Piftalu — 5,01 m la prăjină
• Virginia Bonei —1,75 m la inălfime i

Echipa feminina de floretă
argint" și-au desemnat©

echipa R. D. Germaneîn proba de spadă a ciștigatși-au onorat
al spe- 
încheiat 
să ră-

Sovietice, Cubei și R.P.D. Co
reene, obpnind in primele două 
întilniri victorii ușoare: 7—2 
cu R.P.D. Coreeană și 8—1 cu 
Cuba. în fața floretistelor co-

Popescu a 
Moroșan și 
victorii. In 
Cubei, Mo- 
au obținut

de pildă, 
rs au fost 

cifre 
cîteva 
Pișta- 
(după 

ce Petre Astafei și el ren
al le recorduri la 4,31 
<*u Bădini 7.59 m la 
e. Nicolae Perja (de 
i) ș: Dan Hidioșanu 
lat recordul cursei 
mg. Imre Biro l-a 
i ei pe cel de juniori.

Gh. Cincu, de cîteva secun
de, campion național la 15 
km. primind din partea soției 
sale, care-l adăpostește de... 
ploaie, felicitări și o... jachetă 
uscată.

JD3 - ? 
ie Dî'-i 
t o de-

iu 5.01 m Ia prăjini

Snejana Jurukova 
conduce clar !n 
cursa de 50 m gar

duri.

selecționata U. G. S. R.
competiția

a României învingătoare in Turneul 
speranțelor olimpice

I.E.F.S. A CÎȘTIGAT „CUPA POLITEHNICA LA SCHI

Foto : V. BAGEAC

Schiorii studenți români, 
cărora li s-au adăugat și oas
peți din Italia și Iugoslavia, 
și-au disputat șansele pentru 
„Cupa Politehnica" în condi
ții destul de grele. Șîmbătă, 
„specialul" programat pe pîr- 
tia Clăbucet din Predeal s-a 
desfășurat pe. o ploaie mărun
tă și rece, iar duminică orga
nizatorii au fost nevoiți să a- 
Inîne deschiderea probei de 
Slalom uriaș pînă la ora 12,

pîrtia de sub teleferic fiind 
înghețată. Execelent s-a com
portat Nicolae Crețoi (Poli
tehnica Brașov), învingător 
clar în cele 2 zile de concurs.

Probele feminine au fost 
dominate de reprezentantele 
I.E.F.S. București, ale căror 
rezultate au atîrnat greu în 
balanță la obținerea victoriei 
pe echipe.

Rezultate Slalom special, fete 
(2 manșe): Judith T 6 m 6 r i 
(I.E.F.S.) 96,9, 2. Elena Neagoe

(I.E.F.S.) 99,7, 3. Ghizela Mores 
(I.E.F.S.) 100,0; băieți: 1. N. Cre
țoi (Politehnica Brașov) 81,3, 2. Z. 
Hambric (Universitatea Cluj) 85,9, 
3. I. Juncu (I.E.F.S.) 88,0; slalom 
uriaș, fete : 1. Liliana Blebea, 
1:28,0, 2. Judith Tomori 1:30,8, 3. 
Ioana Belu 1:34,2 (toate I.E.F.S.); 
băieți : 1. N. Crețoi 1:14,7, 2. J. 
Juncu 1:21,9, 3. Maria Agnotl (Ita
lia) 1:24,3; pe echipe : 1. I.E.F.S. 
București 35 p; 2. Politehnica Bra
șov 46 p; 3. Universitatea Cluj
57 p.

Turneul de scrimă 
ranțelor olimpice s-a 
duminică seara, făcînd 
sune sub bolta sălii Floreasca,
încă o dată, acordurile imnu
lui nostru de stat. Meritul 
pentru această satisfacție ofe
rită puținilor spectatori a re
venit floretistelor noastre. 
După victoria obținută în tur
neul individual, Adriana Mo
roșan a urcat pe treapta cea 
mai înaltă a podiumului alături 
de coechipierele sale Eva Len- 
ghel, Luminița Popescu și 
zana Saplontay.

Echipa țării noastre a 
luat dimineața în grupa
alături de formațiile UniuniiV. SECAREANU-coresp.

Su-

evo- 
B,

reene, Luminița 
realizat 3 victorii, 
Lenghel cite două 
meciul cu echipa 
roșan și Saplontay
cite 3 victorii, iar Popescu a 
contribuit cu 2 succese.

în același timp, echipa Uni
unii Sovietice a obținut o vic
torie cu 8—1 în fața floretis
telor cubaneze șl a întrecut, 
apoi, cu 6—3 formația R.P.D. 
Coreene. Disputa pentru pri
mul loc în grupă și deci pen-

Konurkina (stingă) atacă impetuos și va cîștiga asaltul cu 
Moroșan, dar pe echipe victoria avea să revină floretistelor 

noastre
tru dreptul de a participa la 
lupta pentru locurile I—II în 
clasamentul final s-a dat între 
floretistele noastre, și cele so
vietice. Deși conduse cu 4—2, 
româncele au reușit să se im
pună în cele din 
întii, Moroșan a 
capul dispunînd 
apoi Popescu a 
cînd-o pe Konurkina după un

urmă. Mai 
redus handi- 
de Kozlenko, 
egalat, între-

asalt palpitant (0—2, 2—2, 4—2). 
Asaltul decisiv a fost purtat 
de Saplontay cu Folomeeva. 
Prima a condus în repetate rîn- 
duri, dar Folomeeva a egalat-o 
mereu. La 3—3, trăgătoarea

Sebastian BONIFACIU 
Tiberiu STAMA

(Gontinuare în pag. 4-a)
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a cîștigat întrecerea 
celor mal bune Junioare

Competiția de tenis de masă 
pentru verificarea șl selecționarea 
celor mal buni juniori a început 
ieri. In prima zl s-a Încheiat con
cursul feminin,- cu victoria lut 
Carmen Crișan. La băieți; de re
marcat evoluția tînărulul Aurel 
Ovanez (Progresul Buc.; antrenor 
Matei Gantner).

Rezultate tehnica mai Impor
tante : simplu femei : Crișan cu 
Spiridon 2—0, Tomescu 2—0, Be- 
.rcckmeri 2—0, Coman 2—0, Lun- 
țeanu 2—0, Hariga 2—0, Alexan- 
'drescu 2—1; Spiridon cu Tomescu 
-2—0, Bereckmerl 2—1; Coman 1—2, 
Lunțeanu 2—1, Hariga 0—2, Ale- 
■xandrescu 0—2; Bereckmerl cu 
Coman 2—1; Lunțeanu 2—1, Ha- 

’riga 2—0; Tomescu cu Bereckmerl 
.2—1; Coman 2—1; Coman cu Lun
țeanu 0—2, Căruceru 2—1, Condf- 
caru 2—0; Hariga cu Alexandrescu 

.2—1; Alexandrescu cu Căruceru
1— 2, Condlcaru 2—1, Bereckmerl
2— 1; Căruceru cu Condlcaru 2—li
Bereckmerl 2—1. Clasament : 1.
Carmen Crișan (Progresul Buc.> 
18 p, 2. Monica Hariga (Rapid 
Brașov) 16 p, 3. Marllena Tomes
cu (Dinamo Craiova) 15 p, 4. Cor
nelia Alexandrescu (Voința Buc.) 
14 p (13—11), 5. Nicoleta Spiridon 
(C.S.M. Iași) 14 p (11—11), 6.. Eva 
Bereckmerl (Comerțul Tg. Mureș) 
13 p (12—12), 7. Livla Căruceru 
(Sinteza Oradea) 13 p (10—13). 3. 
Silvia Coman (Spartac Buc.) 12 p, 
9. Mihaela Lunțeanu (Voința 
Buc.); 10. Elena Condlcaru (Spar
tac Buc.) 9 p.

Simplu băieți : Doboșl cu Dom- 
naru 2—0, Bîldea 2—0. Boboclcă 
2—0, Nlcolae Stelian 2—0, Apostu 
2—0; Macovel cu Naftali 2—li 
Domnaru 2—0, Blldea 2—1; Bobo
clcă 1—2; Nlcolae Stelian 2—1, 
Apostu 0—2; Arjoca cu Ovanez 
2—1, Naftali 2—0, Domnaru 2—0. 
Blldea 2—1, Boboclcă 2—1; Ovanez 
cu Gheorghe Teodor 2—0, Nicolae 
Stelian 2—0, Bozga 2—0, Macovel 
2-0.

Concursul continuă numai cu 
întrecerile masculine; azi, de la 
ora 9,30, tn sala de la stadionul 
Republicii.

Săniuțele de argint7 
și-au desemnat învingătorii

Prima ediție
POIANA BRAȘOV, 16 (prin 

telefon de Ia trimisul nostru). 
La ora 9 punct, un deschizător 
de pîrtle îșl lansează puternic 
micul bolid, pornind pe tra
seul împodobit sărbătorește în 
marea întrecere finală dotată 
cu trofeul „SĂNIUȚĂ DE AR
GINT”. Este o duminică cu 
mult soare, cu multă asistență, 
cu multe emoții... Din două 
în două secunde, crainicul 
concursului anunță plecările : 
trei, doi, unu, start!... Pri
mele coboară fetele. Traseul 
lor măsoară 1000 m ți este 
parcurs cu mare viteză. A- 
cum, bunăoară, trece 
Sosire eleva Ionela 
din Roșiorii de Vede 
pe săniuța înscrisă 
mele de „Săgeata”, 
băieților are 2000 m
are loc pe vechiul drum (Bra- 
șov-Poiana) ți este mult mai 
dificil. După prima manșă 
conduc sportivii din Județul 
Suceava. Timpul oel mai bun

linia de 
Mănăilă 
zburind 
sub nu- 
Traseul 
(finala

Campionatul diviziei B 
s-a întrerupt

Ajuns la penultima etapă a 
turului întîi al manșei a doua, 
campionatul diviziei 
chei pe gheață s-a 
din cauza ploii care 
sîmbătă seara la
cuiesc. Ultimele jocuri 
primul tur ți returul

B la ho- 
întrerupt 
ă început 
Tîrgu-se- 

din 
man-

sub semnul succesului deplin
Insă II înregistrează tfnlrul 
Ion îonlțâ din Roman. Se 
pare că s-a pregătit mai bine 
(antrenamentele le-a făcut pe 
dealul Mărului sub îndruma
rea fostului bober Gheorghe 
Maftel, cars l-a împrumutat o 
splendidă sania de concurs).

Așadar, întreceri curajoase, 
dinamice, ambițioase. După 
fiecare manșă, mașinile trans
portă. .. materialul de concurs 
spre locul de lansare, orga
nizatorii întocmesc clasamen
tele. în sfîrșit, festivitatea de 
premiere ! Pe platoul din fața 
Hotelului Sport din 
în careu s-au aliniat eroii a- 
cestei prime ediții a „Săniu
ței de argint” organizată de 
C.C. al U.T.C. Fanfara punc
tează evenimentul. Pe locul I 
ți dștigătoarea trofeului „Să
niuța de Argint” — eleva MA- 
RILXNA RUSU din
(6:51,1). Alături de învingă
toare se află

Poiana

Media*

întreceri în cinstea zilei de „16 Februarie"
SCHIORII DIN SELECȚIONATA U.G.S.R 

ȘI-AU ONORAT COMPETIȚIA
REZULTATE BUNE

LA POPICE 1
Remarcăm în mod deosebit 
pe Mihaela Sandu (senioare),* 
Carmen Enache «1 I. Țîrea, 
învingători în ambele probe 
de slalom, ea ți — mal ales 
— „bătălia” seniorilor — evi
dențiat 1 I. Bobit ți Dan Cris
tea, învingători la slalom 
uriaș St respectiv, special.

Rezultate tehnice i slalom 
uriaș, senioare: 1. Mihaela
Sandu (Dinamo) 1:40,4, 2.
Constanța Măzgăreanu 
(U.G.S.R. D 1:56.06, 3. Ecate- 
rina OlteJ (U.G.S.R. îl) 2:31,01; 
junioare : 1. Carmen Enache
(U.G.S.R, I) 1:25,5, 2. Viorica 
Manole (U.G.S.R. II) 2:06,5, 3. 
Ioana Iaverig (U.G.S.R. I) 
2:09.6 ; seniori : 1. I. Bobiț
(U.G.S.R. I) 1:30,8, 2. D. Mun- 
teanu (A S.A. I) 1:31,7, 3. D. 
Cristea (Dinamo) 1:32,2; ju
niori : 1. I. Tîrea (U.G.S.R. I) 
1:58,7, 2. T. PăSculeț (U.G.S.R. 
H) 2:05.6, 3. Fl. Tudor
(U.G.S.R. I) 2:14,1; slalom 
special, senioare: 1. Mihâela 
Sandu (DinâmO) 74:09,2, 2.
Ilona Miklos (A.S.A. I) 73:09 
($i-a făcut o reintrare promi
țătoare — a scăpat o poartă 
în manșa ă II-a), 3. Rozalia 
Letalic (U.G.S.R. 1) 95:11 ; ju
nioare : 1. Carmen Enache
(U.G.S.R. I) 47:07, 2. Ioâtia
Iaverig 72:07, 3. Margareta
Iaverig (U.G.S.R. II) 82:03; 
seniori: 1. D. Cristea 60:07, 
2. D. Munteanu 60:12, 3. K. 
Gohn (Dinamo) 62:12; juni
ori : I. Țîrea 50:07, 2. Tr.
Păsculeț 51:01, 3. T. Muntea
nu (U.G.S.R. II) 54:0; pe 
echipe : 1. U.G.S.R. I 344 p, 
2. A.S.A. I 218 p, 3. U.G.S.R. 
ÎI 215 p, 4. Dinamo 202 p, 5. 
U.G.S.R. HI 147 p, 6. U.G.S.R. 
IV 134 p, 7. Școala sportivă 
84 p, 8. A.S.A. II 72 p.

Senioara Mihaela Sandu a 
primit Cupa ziarului „Munca" 
pentru dubla victorie reali
zată.

Pîrtiile din Poiana Brașov 
țl SulinAr au găzduit «îmbăta 
și duminică a II-a ediție a 
„Cupei U.G.S.R.”, competiție 
de schi alpin pe deplin reu
șită, la startul căreia s-au 
prezentat numeroși schiori 
fruntași. Au participat a- 
proapa 70 de concurent! re
prezenta, d selecționatele Di
namo, A.S.A. (cu 2 echipe), 
Șc. sportivă ți U.GS.R. (cu 4 
echipe), ♦robele întrecerii — 
slalom uriaș sîmbătă pe Su- 
linar și slalom Special dumi
nică în Poiana Brașov — au 
dat loc unor dispute atractive 
urmărite Cu viu interes de 
numeroși amatori ai schiului.

Spre deosebire de prima e- 
dîțîe. cînd întrecerile âu avut 
un caracter interjudețean, de 
data aceasta, fiiftd vorba de 
selecționate departamentale, 
componența fiecărui lot a fost 
mult mai valoroasă și, astfel, 
întrecerile mal echilibrate.

(VTIcea) — locul 3 (6:56.D țl 
Dochîța Angheluț (Suceava) 
— locul 3 (7:03,1). La băieți 
mult rfvnitul trofeu, o săniuță 
de argint pe un „bulgăr de 
răoadă”, este înminat lui ION 
IONIȚA (Neamț) care a reali
zat timpul de 10:35.0. Pe 10- 
Cul 2 Mihal Nisoiu (Suceava) 
10:40,0, iar pe locul 3 Mircea 
Cîndea (Mureț) 10:52,L Echi
pajul Județului Suceava pri
mește Cupa de cristal a 
F.R.S.B

Și astfel ia sfîrșit o compe
tiție care a sttrnit entuziasm 
ți ecou în rfndurile oopiilor, 
desfățurîndu-»e în mijlocii 
unui uriaș interes. MIcițH 
conducători de săniuțe s-au a- 
vîntat cu curaj țî îr.demînare 
pe ptrtlL Văzfndu-I, al certi
tudinea că In urma maeștrilor 
de ari al bobului pățește o în
treagă generație de speranțe 
care, îndrumată cu pricepere, 
poate da sportului românesc 
noi maeștri ai ccbortrilor ra
pide.

în încheiere, tovarășul Iosif 
Walter, secretar al CC. al 
U.T.O. i-a felicitat pe partici- 
panți pentru frumoasa lor 
Comportare în această primă 
ediție a „Săniuței de argint”. 
Crainicul rostește : ,Xa reve
dere, In 1970, la cea de a doua 
ediție!"

de po- 
a pro- 
mixteț 
record

Arena Voința din Sapitală 
a găzduit sîmbătă șl duminică 
tradiționala competiție de po
pice dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie”. Deși la început de 
sezon, e serie de popicari, 
printre cere rapidistul Al. 
Vrfnceanu țî unii dintre com- 
ponențll loturilor de Juniori, 
au obținut rftev» rezultate 
foarte bune. Astfel, Al. Vrfn- 
ceanu a doborît 1000 
pice In manșa a doua 
bei de 200 lovituri 
realizînd un valoros
personal. Din cele două echi
pe de Juniori ele țării, s-au 
detașat la acest concurs Gh. 
Silvestru (921 p d în manșa 
I), C. Voicu <1785 p d în cele 
două manșe), Elena Rada (817 
p d în cele două manșe) cîș- 
tigătoairea probei feminine, 
Ana Marcu (406 p d în manșa 
a ILa) și Vbichița Băbuțiu 
(420 p d în manșa I).

REZULTATE TEHNICE: 
bărbați (2X200 lovituri mixte)
— 1. Al. Vrtnceanu (Rapid) 
1862 p d (8624-1000) cu 3 bile 
în gol, 2. G. Voicu (lot. jun.) 
1785 p d, 3. I. Sălaș (lbt. 
Jun.) 1775 p d, 4. I. Tlsmăfiă- 
ru (lot. Jun.) 1771 p d, 5. v. 
Măntoiu (Rapid) 1764 p d.
Femei (2X100 lovituri mixte)

— 1. Elena Rada (lot. Jun. — 
Voința București) 817 p d 
(4104-407) cu 8 bile în gol, 2. 
Constanța Marincea (Voința) 
807 p d, 3. Ana Marcu <lot. 
jun.) 806 p d, 4. Cornelia 
Greoeseu (Voința) 805 p d, 5. 
Voichlța Babuțiu (lot jun.) 
804 p d.

C. GRUIA — coresp. prins. (T. R.)

BOBERII S-AU DESPĂRȚIT

aa terminat nedecis: 11—11

sei a doua se vor desfășura, 
după toâte probabilitățile, în 
prima jumătate a lunii mar
tie pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov.

La Sinaia:

FĂRĂ ÎNTRECERE

Elena Gagiu

AUTOMOBILISTI!
i
i
i
i
I
I dispoziție, cu personal calificai și mijloace tehnice moderne

I
I
I I C LO P“ Telefon: 11.91.71

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

tehnica imediată în orice situație vâ veți afla oriunde.
Atelierele mobile, autodepanatoarele și autotransportoarele în* 

treprinderii

Vasiie TOFAN

primele

înscris Veluda și

competiții

Fază din meciul Grîvița Roșie — Politehnica
Foto: E. RONNE

Pe terenul Sonstructorub 
desfundat din cauza vremii, a 
avut loc duminică dimineața 
premiera anului competițio- 
nal 1969. Iată cîteva relatări 
de la primele meciuri din „Cu
pa de iarnă" și din „Cupa ti
nereții*.

CONSTRUCTORUL—OLIM
PIA 6—6 (3—0). La sftrșitul 
timpului regulamentar scorul 
era 3—3, prin încercările re
alizate de Hulă (Constructo
rul) și Moraru (Olimpia), iar 
după executarea a cîte 3 lovi
turi de la linia de 22 m Bo- 
iangian (Constructorul) și din 
nou Moraru au stabilit scorul 
final, dar, prin tragere la sorți, 
tot conform regulamentului, a 
cîștigat Constructorul.

STEAUA — PROGRESUL 
10—0 (0—0). Steaua. In forma
ție completă, a trebuit să se 
întrebuințeze neașteptat de 
serios pentru a depăși o echi
pă în care figurau 7 jucători 
din formația de tineret. Au 
înscris Ghiță și Braga cîte o 
încercare, Mateescu și Durbac 
cite o transformare.

GRIVIȚA ROȘIE — POLI
TEHNICA 25—0 (12—0). Se 
pare că formația grivițeană e 
cea care a reușit cel mai bine 
să-și pună în valoare cunoș-

tințele.
Baier (cite două încercări) și 
Moldoveanu și Fălcușan (cîte 
o încercare), Irimescu (o lovi
tură de pedeapsă și 2 trans
formări).

DINAMO — GLORIA 3—0 
(0—0). Din cauza terenului, 
meciul a constat într-o luptă 
pe înaintare, dinamoviștii ne- 
putînd astfel să-și pună în 
valoare plusul de tehnicitate 
și de viteză. A înscris Cîndea 
(încercare).

LOTUL NAȚIONAL DE JU
NIORI—RAPID 6—0 (6—0).
Antrenorii lotului, C. Muntea- 
nu și T. Răduiescu, au căutat 
permanent să cristalizeze o e- 
chipă și au reușit în bună 
parte, ou contribuția rapidiști- 
lor, dovediți ieri buni parte
neri de joc. Au înscris Simion 
și Iordănescu .(cîte o lovitură 
de pedeapsă).

prof. N. VIZITIU — coresp.

® Steaua șl Dlnamo București
CLUJ, 16 (prin telefon, de 

la trimișii noștri). Al doilea 
tur al campionatului mascu
lin de handbal — turneul de 
sală — a luat sfîrșit dumini
că. Iată relatările ultimelor 
jocuri:

STEAUA — DINAMO 
BUCUREȘTI 11—11 (5—6). Fi
rește, privind desfășurarea 
partidei în ansamblu, s-ar 
putea aprecia, finind seama 
de ocazii sau de perioadele 
de dominare, că scorul egal,

Victorii scontate in prima etapă a returului
Returul diviziei naționale A 

e debutat numai cu jocurile 
echipelor feminine, dat fiind 
faptul că etapa băieților a fost 
ammată pentru 26 februarie.

Iată cîteva amănunte de la 
partidele desfășurate ieri:

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — PENICILINA IAȘI 0—3 
(—8, —8, —12). Studentele, deși 
au apărut mult schimbate în 
bine față de evoluțiile din tur, 
nu au putut face față ieșence- 
lor. Penicilina, 
jucătoare cu 
perior și desfășurînd 
mai bine organizat în 
apărare, s-a impus în 
turi. S-au remarcat: 
și Amăreșteanu (Universitatea), 
Cătinel și ~ 
A arbitrat 
Timișoara, 
coresp.).

C.S.M. 
CONSTANȚA 3—1 (—13, 8, 13. 
1). Echipa gazdă a obținut o 
victorie pe deplin meritată. 
Oaspetele nu au putut face față 
iureșului tineresc al sibience- 
lor. Remarcăric Rodica Popa. 
Olaru, Fleșeriu (C.S.M.) și Biji, 
Fenechiu (Farul). Au arbitrat 
corect R. Farmuș șl D. Rădu
iescu — București. (Gh. Topir- 
ceanu — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ —

dispunînd de 
un gabarit su- 

un joc 
atac și 
trei se- 
Burlacu

Zabara (Penicilina), 
slab A. Laurențiu — 
(N. Pastramagia —

SIBIU FARUL

Concurs republican 
de tenis pe teren acoperit

Luni încep în Capitală în
trecerile concursului republi
can de tenis pe teren acope
rit. Participă, pe lingă jucă
torii bucureșteni, o serie de 
invitați din Brașov, Cluj, 
Arad,’ Tg. Mureș și Hune
doara

•J

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 2—3 (4, —8, 7, —14, —10).
Partida a fost deosebit de dis
putată. Sesizînd greșelile da 
plasament ale adversarelor, ti- 
mișorencele au reușit să punc
teze de multe ori decisiv. Co
rect arbitrajul cuplului: Z. Pa
tru — București, C. Pitaru -* 
Sibiu. (P. Radvanrx — coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(—5, —1, —9). Bucurețtencele 
au jucat foarte bine, avînd în 
Gheorghescu, Șerban, Ștefănes- 
cri și Iliescu cele mai bune 
jucătoare. Gazdele eu avut o 
singură sclipire în setul trei. 
Bun arbitrajul: V. Arhire 
Brașov, V. Dumitriu — Bacău. 
(N. Nemțeanu — coresp. prin
cipal).

—11, —6, 8, —10), Universitatea 
Craiova — Electroputere Cra
iova 3—1 (10, 11, —12, 9).

FEMININ, seria I .* Voința 
M. Cine — Pedagogic Oradea 
3—0 (9, 6, 5), Medicina Tg. Mu
reș — Politehnica Brașov 2—3 
(—12, 8, 8, —9, —11), U. T.
Arad — Medicina Cluj 3—2 <T, 
—3, 7, —11, 12), Sănătatea
Arad — Drapehil roșu Sibiu 
1-3, (12, —9, —11, —7), Tri
cotajul Brașov — Corvinul 
Deva 0—3 (—7, —12, —10); se
ria a II-a: Progresul Buc. — 
A.S.E. Buc. 3—0 (0, 2, 5), Fla
căra roșie Buc. — Constructo
rul Buc. 8—2 (—9, 5, 12, —8, 
6), Universitatea Buc. — Pro
gresul Rtn. Sărat 3—0 (3, 13. 
6), TJniversitatea Iași — Viito
rul Buc. 3—1 (11, 11, -4 9).

înregistrat în partida derby 
a campionatului național de 
handbal, reflectă just rapor
tul de forțe. Dar, dincolo de 
aspectele finale ale fazelor de 
joc, trebuie spus că Dinamo 
a avut un plus de prospețime, 
de voință și calin, care i-ar fi 
putut asigura în ultinîele mi
nute victoria. în prima re
priză, Steaua, print.r-o apăra
re avansată, mobilă și foarte 
atentă, a reușit să-și impună 
superioritatea în joc anihilînd 
cu ușurință tandemul dina- 
movist Nica—Papp. De aceea 
și scorul a fost favorabil a- 
cestei echipe : 3—1 (min. 16); 
4—2 (min. 20). Ineficienta a- 
tacului, unde Gruia era bine 
marcat în zona sa de acțiune 
de Costache Mircea II, a dus 
la echilibrarea rapidă a jo
cului. Dinamo, prin eiteva 
contraatacuri reușite, a ega
lat : 4—4 (min. 25) și chiar a 
preluat conducerea : 6—<4
(min. 27). în repriza secundă, 
rezolvarea duelului dintre a- 
părarea echipei Steaua și a- 
tacul dinamovist n-a mai fost 
așa de simplă, deoarece a a- 
părut în joc și Dumitru Tra
ian care, prin forța sa de șut, 
a dat viață tandemului amin
tit, obligfnd Steaua să joace 
mai retras în apărare. A fost 
rindul dinamoviștilor să con
ducă cu 8—6 (min. 40) ți 9—7 
(min. 42) dar, la fel ca și în 
prima parte, adversarul a re
venit, ți-a strins rîndurile si 
a forțat egalarea, pe care în 
final a obțimit-o. Punctele au

REZULTATE DIN DIVIZIA B

CLASAMENT

1. Penicilina 12 11
2. Rapid 12 11
8. Dinamo 12 11
4. Farul 12 ș
6. C.S.M. Sibiu 12 6
6. Unlv. Tim. 12 Ș
7. C.P.B. 12 t
8. Medicina Buc. 12 4
9. I.E.F.S. 12 4

10. Ceahlăul T. N. 12 8
11. ftU“ Cluj 12 8
12. Unlv. Craiova 12 1

MASCULIN, seria 15 Peda
gogic Tg. Mureș — C.F.R. 
Cluj 0—3 (—13, —13, —7), C.F.R. 
Timișoara — Ind. sîrmei C. 
Turzii 3—0 (5, 10, 8), Alumina 
Oradea — Metalul Hunedoara 
3—1 (6, 12, —3, 14), Gloria Arad
— Universitatea Timișoara 3—3 
(7, —10, —11, 3, 6); seria a II-a: 
Construcții Buc. — Politehnica 
Brașov 3—0 (13, 
tehnica Iași — 
Buc. 3—1 (6, 6, 
gonul Ploiești —
3—0 (9, 7, 11), Știința Petroșeni
— Semănătoarea Buc. 2—3 (13,

15, 13), Poli-
Universitatea 

—13, 12), Va- 
Medicina Buc.

Doriți să luați 
o măsură utilă

de prevedere pentru 
gospodăria dvj§

Administrația Asigurărilor de Stat 
vă pune la dispoziție 

„Asigurarea complexă a gospodăriei" 
încheierea acestei asigurări vă dă posibilitatea :

— să obțineți despăgubiri pentru pagubele produse bunu
rilor, de numeroase riscuri ;

— să încasați sumele asigurate pentru urmărite accidentelor 
întâmplate la domiciliu ;

— să obțineți acoperirea sumelor datorate în calitate de 
locatar, față de proprietar, pentru unele pagube la imo
bil, precum ți a celor datorate terților pentru accidenta
rea persoanelor ți avarierea bunurilor, la domiciliul dv.

Prima anuală este de numai O,2Oo/o calculabilă asupra sv- 
mei asigurate.

Rapid a cîștigat 
competiția de baschet 

întrecerile de baschet din 
cadrul „Cupei 16 Februarie* 
s-au încheiat duminică seara 
cu meciuri disputate ți de bu
nă valoare tehnică. Rapid a 
întrecut pe Partizan Novî Sad 
cu storul de 76—51 (36—17).
iar echipa Liceului 35 a învins 
pe Progresul cu scorul de 58— 
47 (24—29). dovâdindu-se bi
ne pregătită, cu resurse ce pot 
fi puse în valoare o dată cu 
creșterea experienței de joc. 
Clasament final: 1. Rapid. 2. 
Lioeul 35. 3. Partizan Novi 
Sad, 4. Progresul București. 
DUMITRU BĂNICĂ-eoresp.

La Alba Iulia
Comitetul sindicatului Di

recției regionale C.F.R. Deva 
a Organizat o competiție do
tată cu „Cupa 16 Februarie". 
Peste 80 de ceferiști din Deva, 
Sirrteria, Blâj, Teiuș, Petro- 
țeni ți Alba Iulia și-au dispu
tat întîietatea la tenis de 
masă, șah, popice. Totalizînd 
cel tnâi mare număr de punc
te, ceferiștii din Deva au in
trat în posesia trofeului. (ION 
TURA — coresp.)

La Turda
Consiliul municipal pentru 

educație fizică și sport a or
ganizat în Cheile Turzii, „Cu
pa 16 Februarie* la schi cu 
participarea a 73 de concu- 
renți din licee, școli profesio
nale ți asociații sportive din 
municipiul Turda. (DAN IU- 
LIU — coresp.)

SINAIA, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Dumi
nică dimineața, sute de oa
meni urcau drumul spre Cota 
1400 cu schiuri și săniuțe, 
numai boberii străini cobo
rau, pregătindu-se de plecare, 
cu regretul de a nu fi putut

fost înscrise de: Gruia (3), O- 
țelea (3). Popescu (2), Mari
nescu (2) și Spek pentru 
Steaua, și Moldovan (4), Du
mitru (3), Samungi (2), Nica și 
Coman pentru Dinamo. Arbi
trul V. Pelenghian (București) 
a avut o sarcină dificilă de 
care s-a achitat bine.

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — RAFINĂRIA TELEA- 
JEN 16—13 (8—6). Joc dîrz, 
rapid, de o bună factură teh
nică. palpitant prin evoluția 
scorului. Timp de 50 de mi
nute victoria a surîs pe rînd 
ambelor formații. A cîștigat 
echipa Politehnica datorită 
concentrării sale mai eficiente 
în momentele decisive. Cele 
mai multe puncte le-au înscris 
Stentzel (4), Oprescu (4) pen
tru Politehnica și Laub (5), 
Rotaru (3) pentru Rafinăria. 
A arbitrat V. Reissner (Si
biu).

POLITEHNICA GALAȚI — 
DINAMO BRAȘOV 16—25 
(5—9). Brașovenii au pornit 
deciși, reușind să-și asigure 
din primele minute un plus 
considerabil de puncte (min. 
11: 8—2), „activ” pe care l-au 
menținut întreaga partidă. 
Principalii realizatori Radu 
(5), Miskes (5) pentru Dina
mo, și Homes (5), Eftiraie (4) 
pentru Politehnica. Bun arbi
trajul lui V. Sidea (Bucu
rești).

.U“ CLUJ — DINAMO BA- 
CAU 21—16 (10—5). După
două înfrîngeri consecutive, 
suferite pe propriul lor te
ren, studenții au obțintrt o 
victorie pentru care au mun
cit enorm, reconfortanta atit

pentru ei eît și pentru înflă
cărată lor galerie. Oană (6), 
Roth (4) pentru „U*, respectiv 
Rorobăț (7) pentru Dinamoau 
fost cei mai eficaci jucători. 
A arbitrat bine Pândele Cîr- 
ligeanu (București).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — TIMIȘUL LUGOJ 
21—20 (14—10). Ultima par
tidă a turneului era să ofere 
o frumoasă surpriză: prima 
victorie în campionat a echi
pei din Lugoj. Timișul s-ați
nut permanent aproape de 
adversar (diferența n-a depă
șit niciodată 2 puncte), iar 
în min. 40 și 46 a reușit chiar 
să egaleze și apoi să con
ducă. în min. 59 tabela de 
marcaj indica egalitate: 
20—20. A venit însă șutul- 
bombă de ultim moment al 
lui Chicidt și Universitatea a 
intrat în posesia ambelor 
puncte. Cei mai activi jucă
tori : Schuman (6), Chicidt (5) 
pentru bueureșteni, ți Păcu- 
raru (5), Sauer (5) pentru Ti
mișul. A condus bine P. Rad- 
vani (Cluj).

Călin ANTONESCU 
Nuța MUȘCELEANU

în urma disputării a 18 etape 
clasamentul campionatului națio
nal de handbal masculin are ur
mătoarea configurație :
1. Steaua 18 15 3 0 398—220 33
2. Din. Buc. 18 14 3 1 341—237 31
3. Poli. Tim. 18 8 3 7 300—266 19
4. Din. Bc. 18 8 3 7 278—274 19
5. „U- Cluj 18 8 2 8 346—330 18
4. Din. Bv. 18 8 2 8 317—348 18
7. Rafinăria 18 7 1 10 309—357 15
t. Unlv. 18 6 2 10 288—317 14
>. Poll. Gl. 18 « 0 12 302—379 12

disputa ultimul concurs inter
național de la Sinaia. în to
iul împachetării, la vila Zam
bila de pe sta-. Furnica, „Spor
tul” circula din mînă In mî- 
nă, rezultatele de la Lake 
Placid fiind cu ardoare co
mentate.

A venit apoi momentul ul
timelor impresii, din noianul 
cărora e greu să desprindem 
opinii disparate, într-atît se 
manifesta unanimitatea în e- 
precierea ospitalității româ
nești, a excelentei organizări, 
a stării perfecte a pistei, a 
dorinței de a reveni curînd. 
Asemenea păreri au expri
mat : conducătorul delegației 
franceze Guy Mermillod, pi
lotul bober elvețian Hansrudi 
Mflller, fabricant de brînze- 
turi din Zurich, și concuren
tul său austriac Werner Del- 
lekarth, mecanic auto din 
Innsbruck, șeful delegației 
Italiene, Mario Piol, pompier 
din Belluno, ca și prințul Mi
chael, fiul ducelui de Kent, 
căpitan în armata terestră 
britanică și intrepid pilot de 
bob. O notă exotică a dat a- 
cestor declarații un membru 
al delegației franceze, tînărul 
David Faehau, originar toc
mai din Tahiti, ceea ce dă o 
nouă perspectivă a extinderii 
pe care bobul ar putea-o lua 
în lume.

La Sinaia a apărut din nou 
soarele, dar e cald și pista 
de bob, în partea inferioară, 
se prezintă deteriorată de di
luviul din ziua precedentă. 
Organizatorii ne dau însă a- 
sigurări că începînd de 
miercuri, cu puțină șansă 
meteorologică, cursele 
putea fi reluate.

10. Timișul
Lugoj 18 Ș 1 11 156-40» 1 Victor BANCIULESCU

crc l o p
■BUCUREJIIBMNÂGHEWfi

vâ stau la i“ „
pentru executarea de depanări rutiere, remorcări și transporturi de auto
turisme avariate.

La cerere, serviciul de asisten)â tehnică al întreprinderii noastre 
vâ executa lucrări de promptă asistență, la domiciliul dv.

Rețineți: Serviciul de asistență tehnica
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99DE CE SE CREDE CĂ NU NE CUNOAȘTEM MESERIA ?“

• CUI I SE CUVINE

om 
la 

dezbaterile din paginile zia
rului. Dar, cum fotbalul nos
tru are nevoie de ctt mal 
multe opinii, mâi competen
te, mai cumpănite, vă Invi
tăm să coborîți în „forum" 
și să relatați ideile unul an
trenor cu referiri la Dinamo 
București și la viața noastră 
fotbalistică. Returul cam
pionatului trecut a însemnat 
pentru echipa din șoseaua 
Ștefan cel Mare un sezon 
excelent. Dar el n-a fost 
continuat. O dovedesc cele 
șase puncte care vă despart 
acum de U.T.A. De ce echi
pele noastre au cîte o peri
oadă de elan, dar scurtă, 
urmată de un reflux impo
sibil de evitat ?

Sînteți, în general, un 
tăcut. prezent rareori

— In perioada la eare vd re
feriți, toate energiile echipei 
Dinamo căpătaseră un numitor 
comun de 
de avint, 
biție, luni 
sacrificiu 
fotbaliștilor. Se juca respecttn- 
du-se strict principii de tactică. 
Se lupta fără menajamente. 
Dar, în viața echipelor noa
stre o astfel de etapă fericită, 
rezultată din sincronizarea tu
turor intențiilor, apare rar, 
de obicei în situații dramatice 
și durează prițin, fiindcă jucă
torii n-au dectt sporadic gus
tul marilor performanțe, după 
cîteva realizări bunișoare re
nunță la ambiții și datorii tn 
favoarea unor preocupări 
boemă.

— Dinamo București 
mulți jucători tineri și 
zestrați, ei dovedesc uneori 
că au asimilat idei, defini
torii pentru fotbalul modem 
(pe Wembley, echipa națio
nală a evoluat la mijlocul 
terenului — singura zonă în 
care a jucat cu adevărat 
bine — în maniera echipei 
dv.) și cu toate acestea Di
namo hu reușește o afir
mare de proporții.

— E adevărat, avem o gami-

voință. Au fost Irmi 
de coeziune, de am- 

de hărnicie ți de 
(firesc) din partea

de

are 
în-

r

a 3-8

Bine, dar Eusebio P...

Jucătorii nu răspund de eșecurile șl greșelile lor
• ANTRENAMENTUL MUNCĂ SAU DIVERTISMENT ?

• DIN PACATE, JUCĂTORII POT ISfLEEVJA 'llLIE, 1N SCHIMB

tură de valoare, care joacă «- 
neorî bine, dar st ni aemalfvmtt 
de ea. Oriaim, este exagerat ti 
raportăm orice echipă de la noi 
la cele mai bune formații din 

.-Europa ți din lume. Există un 
^decalaj real determinat ți men- 
'/ ținut de faptul ci fotbalistul 

nostru nu simte ți nu crede 
ci are o misiune de ordin so
cial, dacă,vreți, nu se conside
ră angajat, nu răspunde de e- 
țecurile ți greșelile activității 
sale. Dinamo București e cea 
mal cunoscută echipă rvmt- 
neasci peste hotare, totuși n-a 
intrat suficient In conțtiința o- 
piniei publice sportive interna
ționale. O echipă obține un 
prestigiu stabil abia după rfțl- 
va «ni de realizări constante, 
presărați ți cu victorii de mare 
rezonanță. Or, noi (mi refer la 
toate echipele noastre) string e-n 
O brumă de considerație ți, deo
dată, vine o înfrîngere severă 
care spulberă precedenta agoni
seală. Pe Jucătorii mei (ți pe 
alți fotbalițti de la noi) i-au 
impresionat, i-au obligat la 
comparații, la reflecții serioa
se, tntilnirile cu echipe foarte 
bune. După cele două partide 
cu West Bromwich Albion, vă- 
zîndu-i pe fotbalițti! englezi cit 
au muncit, cît au Viptat, ce 
pregătire atletici au, ctt fotbal 
țtiu, unii au zis: „Jos pălăria, 
cam așa ar trebui si jucăm ți 
noi", iar alții au afirmat: „Ar 
cam trebui să ne lisăm de fot
bal, fiindcă păcălim lumea". 

Mi-a plăcut această franche
țe, ea ar trebui completată, 
însă, cu fapte. Adică, cei ce nu 
pot suporta viața riguroasă a 
fotbaliștilor de mare competi
ție să 
voarea 
ce vor 
citatea
pregătească corespunzător.

— Pe adresa antrenorilor 
noștri, ultimii ani au adus 
multe tomuri de critică. Im
putările le cunoașteți: cali
tatea antrenamentelor, re
versul fermității, exigenței 
etc. Ce părere aveți 7

— Poate că unii dintre noi îți 
fac mai puțin datoria, dar pen
tru cei mai capabili și efectiv 
atașați de profesie problema 
se pune altfel. De ce se crede 
ci n-am fi la curent crs proble
mele fotbalului modern, cu tac- 
ticile actuale ? Am convingerea 
că le știm bine, adică tot atît 
cit ți confrații din alte țări, 
eare obțin rezultate mai bune. 
Și antrenamentul (conținut, 
periodizare, adaptare la joc,

renunțe deschis în fa- 
altor preocupări, tar cei 
si te apropie de capa- 
marilor jucători, ti te

Trimisul nostru special, ȘTEFAN IACOB, transmite:

RJEKA, 16 (prin telefon). în 
continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Iugoslavia, 
U.T.A. a întîlnit astăzi, 
F. O. Rjeka, din prima 
vizie iugoslavă. La capătul 
nei partide desfășurate 
un teren desfundat și pe 
ploaie torențială, gazdele
obținut victoria cu 3—0 (2—0), 
prin golurile marcate de Ji- 
vodinovid (min. 18 și 64) și 
Brsaci (min. 38).

în această partidă jucăto
rii arădeni n-au mai repetat

pe 
di-
u- 
pe 
o 

au

figura frumoasă făcută cu 
cîteva zile în urmă la Sabac, 
cedînd în fața unui adversar 
care s-a acomodat mai 1 ‘ 
cu condițiile de joc și a 
rit victoria cu mai multă 
doare. De remarcat că, 
min. 83, U.T.A. a jucat 
zece oameni, Birău fiind 
minat pentru lovirea adversa
rului. In ultimul meci al tur
neului, U.T.A. întîlnește 
miercuri, la Rjeka, formația 
Orient din divizia B.

bine 
do- 

i ar- 
din 

în 
eli-

— Te văd supărat
— Stnt.
— Șl de ea, mâ rog f
— Irnbătrînese.
— Nu înțeleg.
— Am revăzut Iert, la tele- 

ctezr» meciul de pe Wembley 
ți n-am mal putut să mă 
bucur,

— De ce?
— Din cauza lui Busebîo.
— N-a văd legătnra.
— X simplă. Vrei la unu cu 

Ala*.
— O» Ațsx ?

Ajax— Ajax-Benfica 3—1.

tapai iar ei, care mergeau la 
Londra, nul

— Văd eâ ai tnceptrt «A fa
ded.

— Judec eu... Judec... Dar 
tare mă obsedează gtndul că 
pentru Atena avem doar șase 
etape... Și e cam puțin.

— Pentru Wembley am a- 
rut două zile de viscol la Is
tanbul și Liige-ul. Plus cea 
mai nepotrivită dată din Isto
ria fotbalului nostru I 15 Ia
nuarie. Adică, exact cum « 
mal rău.

— 9e vrei să spui eu asta?TITLUL SPECIALIST IN FOTBAL ?

depinde 
de elev, 
rt. mn 
cîewțte.

FemPra icrtres dtn tona rezul
tatelor ț-.ti-np'.itoc-e. ezi este 
necesar n jsscitorti să se rW 
nete intens, si doarmă M ore 
pe zi, si se alimenteze rațional 
fi să admită wt regtm de rf«M 
care exclude multe plăceri ed 
mise omului de pe stradă. «e- 

de excese. Altfel. 
wi se poate. Pe scurt, cele de 
met nu roetpn Mee« de serrl- 
bere. or «oi rtwtem. tn general. 
hpnfl de ponMlitcJea de e-4 
eonrtnp» pe fotbaliști să se sa 
e-tftce. Ca șerifi ri ctabart o- 
riad pcribiliUți de taițUttvd țt 
de «ețisne Miaime *a se poate 
realiza «a fotbal de calitate

rr tka 
trior «r 
re- si 
tete ei 
■ria si

■ « -*-f ■ £ me-

ei vor 
fie, de 

Drept 
miză o-

— Soluții ?

Metrom Bra-

Metalul

— Oțelul Ga-

— Portul

ETAPA A XVI-A, 5 MARTIE

C. F. R. Pașcani — Politehnica 
București (1—3)

Flacăra Morenl —
șov (2—2)

Chimia Suceava
București (1—3)

Ceahlăul P. Neamț 
tați (0-0)

Poiana Cimpina 
Constanța (0—5)

Politehnica Galați — Dunărea 
Giurgiu (2—1) /

Steagul roșu Brașov — Progresul 
Brăila (2—1)

Eectronica Obor — Gloria Birlad 
(2-4)

ETAPA A XVH-A, 16 MARTIE
Oțelul Galați — Steagul roșu 

Brașov (1—0)
Portul Constanța — C. F 

Pașcani (0—1)
Progresul Brăila — Ceahlăul 

P. Neamț (0—3)
Metrom Brașov — Electronica 

Obor (1—2)
Metalul București — Flacăra 

Moreni (1—1)
Gloria Birlad — Poiana Cim

pina (0—0)
Politehnica București — Poli

tehnica Galați (1—4)
Dunărea Giurgiu — Chimia Su

ceava (0—3)

ETAPA a XVIIÎ-A, 23 MARTIE

Electronica Obor — Chimia Su
ceava (0—4)

Politehnica Galați
București (2—1)

Dunărea Giurgiu — Metrom 
Brașov (2—1)

Flacăra Morenl — Poiana Cim
pina (0—2)

C. F. R. Pașcani — Oțelul Ga
lați (1—2)

C. F R.

Metalul

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 7, ETAPA DIN 16 

BRUARIE 1969
Florentina — Gagliari 
Intemazionale — 
Palermo 
Juventus — Roma 
Lanerossi — Torino 
Sampdoria — Napoli 
Varese — Atalanta 
Verona — Bologna 
Brescia — Reggina 
Mantova — Como 
Monza — Spal 
Padova — Genoa 

£3, Perugia •— Livorno 
a3.-Resggiana — Foggia 

WW.,203 .lei.
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s.
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S.
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5.
6.
7.
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10. 
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X 
X
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1 

X 
X 
X 
X
1
1

metode) V. cunoaștem destul de 
b'.ne, n concepem țH desfips- 
rim corect. Dar rassdamentul 
antrenamenbslsu na 
doar de profesor, ei ți 
Contează cam execuți 
repetă, cu ee g~ud de
eu ce participare afectivi, eum 
se reULzeazi ți se odihnește de 
la un «ntrenament la «Irul etc. 
Cred el la multe din echipele 
noastre antrenorii fac o pregă
tire tuni, oferind tot Ce de
pinde de ei pentre ap-cpierea 
de niște adversari prestigioți. 
Dacă efectul nu este rel scon
tat (ți na este), explicați» poa
te fi gdsitd <n dreptul Jucăto
rilor. Ei nu vor c« antrenamen
tul ti devină o muncă grea, se
rioasă, nu acceptă o astfel de 
linie (singura eficace), 
ca antrenamentul ti 
fapt, un divertisment, 
urmare, In partide eu
ficială, in compania unor fot
balițti eu altă optici, r.u rezis
tă. Cei ee cu condus echipe seu 
sînt foarte aproape de intimita
tea fotbalului recunose eă este 
greu de tnfrtnt actuala men
talitate a ficitorilor. S-a în
cercat tn multe tocuri ți mo
duri. S-a reușit puțin ți tem
porar. Din păcate, la noi jucă
torii pot influența orice, tn 
schimb e greu să fie cit de cit 
modelați. Mulți dintre ei ur
mează un regim de viață mai 
prtțin sobru dectt al majorității 
oamenilor. $i ar trebui să fie 
invers. Iar cînd vin la antrena
ment obosiți, tu antrenor le faci 
rabat de la efort, dai înapoi ca 
racul. Ulterior ți atribuțiile tac
tice trebuie reduse, deoarece 
jucătorul n-are pregătirea atle
tică necesară pentru realizare.

— La noi circulă printre 
fotbaliști o idee absurdă : 
„să nu muncești prea tare în 
antrenamente și meciuri; 
așa te conservi și joci mai 
mulți ani*. Nu e locul să-i 
demonstrăm inconsistența 
cu argumente de fiziologie 
E cazul să subliniem, însă, 
vă unii dintre fotbaliștii 
noștri urmăresc să aibă lon
gevitate competițională sus- 
trăgîndu-se de la eforturi, 
dar ducînd viață nesportivă: 
în timp ce fotbaliștii cu re
nume procedează exact In
vers.

— întocmai. De aceea și lait
motivul „instruirea e nesatisfd- 
cătoare, trebaie s-o îmbunătă
țiți" mi se pare depășit și fără 
obiect. E repetat mereu prin 
ședințele noastre, îl aud de 
mulți ani, mi se pare o idea 
devenită simplă formulare us
cată, prin izolare de context. 
Cred că trebuie schimbat ceva, 
in eondițiile fotbalului nostru 
ar putea fi găsite mijloace mai 
eficace de influențare a jucăto
rilor, capabile să declanșeze un 
sentiment de responsabilitate.

— Eliminarea, firi discuții, 
« jucătorilor ce păcălesc fotba
lul fi lumea (precum ei tori-n 
recunosc); acord asupra ches
ts uni lor esențiale, rezolvarea ri

Asta înseamnă că Ramsey, 
cind spune efl Portugalia...

— Ce Krone de Portugalia?
— O vede înaintea noastră 

tn Mexic.
— în ultimul timp, Ramsey 

mai mult spune deeît face. Tu, 
însă, faci niște legături de om 
nebun. în felul ăsta, fotbalul 
devine o teroare.

— Bine, dar Eusebio...
— încetează o dată.
— Nu pot Mi-e frică.
— îți dau o adresă de 

! die homeopat
— Nu-fi bate joc de mine. 

Mi-e groază că terenurile noa
stre sint pline de apă.

— Pentru că îți plouă și-ți 
ninge mereu. In noiembrie 
erai Îngrozit că jucăm cu An
glia la trei zile după etapă.

— n-aveam dreptul? Ani 
la rind are luat o pauză de 10 
zile înainte de orice joc. Iți a- 
duci aminte? Cînd am jucat 
cu Budapesta, pe ^23", cu toa
te Că era doar un meci de

\ pregătire, noi am suspendat e-

— îmi pare bîne eă avem 
greutăți. Ori de cîte ori n-am 
avut greutăți, am avut timp 
de greșeli. Acum avem timp 
doar pentru lucru.

— Bine, dar cred că ețtî de 
acord... Pentru Atena...

— Absolut de acord. „Avem 
terenuri pline cu apă șl doar 
șase etape". Absolut de aoord.

— Și-atunci?
— Și-atund, minus eu mi

nus fac plus.
— Și dacă pierdem la Ate

na 7
— Tot n-am să-i permit fot

balului să mă terorizeze.
— Bine.., (Tu, ca tu... Văd 

c-ai reușit să-ți cumperi niște 
umbrele filozofice. <Se-o să 
facă, Insă, băieții 7

— Băieții? O să faaee 
splendid la Lausanne... Și-abîa 
atund...

— Apropo de Elveția. Vnde 
spui că stă homeopatul a- 
cela 7

loan CHIRILARemus BOGDAN

Radu Ionescu i-a depășit pe piteștenii Vlad și Ivan și va pătrunde impetuos spre poartă
Foto: V. BAGEAG

MECIURI AMICALE
PROGRESUL — F. C. ARGEȘ 

2-1 (2—0)
întîlnirea celor două divi

zionare A s-a bucurat de zîm- 
betul unui soare timid, care a 
insuflat bună dispoziție spec
tatorilor prezenți ieri la „man-

Programul returului diviziei B, seria I
Steagul roșu Brașov — Ceahlăul 

P. Neamț (2—0)
Gloria Blrlad — Progresul Bră

ila (2—3)
Portul Constanța — Politehnica 

București “ “

ETAPA A
Ceahlăul

Blrlad (0—1)
Flacăra Moreni

Brăila (1—4)
Electronica Obor

București (1—4)
Politehnica Galați

Pașcani (1—2)
Poiana Cimpina — Dunăre^ GHU» 

giu (1-2)
Chimia Suceava — Portul Con

stanta (1—3)
Metrom Brașov — Oțelul Ga

lați (2-3)
Metalul București — Steagul 

roșu Brașov (0—2)

ETAPA A XX-A, 6 APRILIE

C. F. R. Pașcani — Chimia Su
ceava (0—4)

Oțelul Galați — Electronica O- 
bor (2—1)

Steagul roșu Brașov — Politeh
nica Galați (0—3)

Portul Constanța — Ceahlăul 
P. Neamț (2—2)

Politehnica București — Metrom 
Brașov (1—3)

Progresul Brăila — Poiana Cim
pina (1—1)

Gloria Blrlad — Metalul Bucu
rești (2—6) •

Dunărea Giurgiu — Flacăra Mo
reni (1—2)

ETAPA A
Metalul

Constanța
Flacăra

București
Dunărea 

lăți (0-1)
Poiana Cimpina — Steagul roșu 

Brașov (4—1)
Politehnica Galați — Ceahlăul 

P. Neamț (0—2)
Metrom Brașov — Gloria Blrlad 

(1-1)
Electronica Obor — C.F.R Paș

cani (0—2)
Chimia Suceava — Progresul 

Brăila (2—1)

ETAPA A XXH-A,

Progresul Brăila
Pașcani (0—0)

Steagul roșu Bn iov — Metrom 
Brașov (0—0)

Gloria Blrlad — Chimia Sucea
va (1—2)

Politehnica București — Dună
rea Giurgiu (1—2)

Portul constanța — Electronica 
Obor (0—3)

Poiana Cimpina
Bueurețtl (0—5)

(1-1)
XIX-A, 30 MARTIE

p. Neamț — Gloria

— Progresul

- Politehnica

— C; f. r.

XXI-A, 13

București 
(0-1) 
Morenl — 
(“-o) Giurgiu —

aprilie

Portul

Politehnica

Ofelul Ga-

20 APRILIE

— c. r.

Metalul

Politehnica Galați — Oțelul Ga
lați (0—0)

Ceahlăul P. Neamț — Flacăra 
Morenl (1—2)

ETAPA A XXin-A, 27 APRILIE

Ceahlău! P. Neamț — Metrom 
Brașov (0—2)

Chimia Suceava — Politehnica 
Galați (0—1)

Politehnica București — Metalul 
București (0—0)

Portul Constanța — Progresul 
Brăila (0—1)

Steagul roșu Brașov — Dunărea 
Giurgiu (2—0)

Electronica Obor — Flacăra Mo
reni (0—2)

C.F.R.-----------
(1-0)

Oțelul
(0-1)

ETAPA

Politehnica Galați — Portul Con
stanța (0—2)

Gloria Birlad — 8teagul roșu 
Brașov (0—2)

Dunărea Giurgiu — Electronica 
Obor (0—1)

Metalul București — Oțelul Ga
lati (3—2)

Flacăra Moreni — Chimia Su
ceava (0—2)

Progresul Brăila — Politehnica 
București “

Poiana
P. Neamț 

Metrom Brașov — C.F.R. Paș
cani (2—1)

ETAPA a XXV-A, 11 MAI

Chimia Suceava — Poiana Cim
pina (0—2)

Politehnica București — Ceahlăul 
P. Neamț (0—3)

C.F.R Pașcani — Steagul roșu 
Brașov (0—2)

Portul Constanța — Flacăra Mo
reni (0—0)

Dunărea Giurgiu — Progresul 
Brăila (0—0)

Oțelul Galați — Gloria Blrlad 
(2—1)

Metrom Brașov — Metalul Bucu
rești (1—2)

Electronica Obor — Politehnica 
Galați (0—1)

ETAPA A XXVI-A. 18 MAI

Flacăra Moreni 
câni (3—2)

Gloria Blrlad —
ța (1-7)

Oțelul Galați —
(1-3)

Poiana Cimpina — Politehnica 
Galați (0—3)

Steagul roșu Brașov — Politeh
nica București (0—0)

Progresul Brăila — Metrom Bra
șov (0—0)

Ceahlăul P. Neamț — Electro
nica Obor (1—0)

Pașcani — Gloria Blrlad 

Galați — Poiana Cimpina

A XXIV-A. 4 MAI

(0-0)
Cimpina — Ceahlăul 

(1-2)

Metalul București — Dunărea 
Giurgiu (O—O)

etapa a xxvh-a. m mai

Dunărea Giurgiu — Portal Con
stanța (0—Z)

C. F. B. Pașcani — Ceahlăul 
P. Neamț (1—3)

Flacăra Morenl — Gloria Birlad 
(0-2)

Metalul București — Electronica 
Obor (3—1)

Progresul Brăila — Oțelul Ga
lati (1—1)

Politehnica București — Poiana 
Cimpina (1—2)

Politehnica Galați — Metrom 
Brașov (1—3)

Steagul roșn Brașov — Chimia 
Suceava (1—1)

etapa a XXVm-A, 1 IUNIE

Electronica Obor — Progresul 
Brăila (2—3)

Portul Constanța — Steagul roșu 
Brașov (1—2)

Chimia Suceava — ”olitennica 
București (0—2)

Metrom Brașov — Poiana Cim
pina (0—1)

C.F.R. Pașcani — Metalul Bucu
rești (1—4)

Oțelul Galați — Flacăra Morenl 
(1-2)

Ceahlăul p. Neamț — Dunărea 
Giurgiu a—0)

Gloria Birlad — Politehnica Ga
lați (1—2)

ETAPA A xxtx-a, t iunie

București — Ceahlăul 
(0-1)
Giurgiu — C.F^ Paș-

tinela" terenului de antrena
ment al Progresului, creînd 
însă jucătorilor un adversar 
extrem de incomod — terenul 
impracticabil în proporție de 
90 la sută. Dacă sub raport 
tehnic sau spectacular, parti
da a fost, fatal, ratată, ea își 
merită cu prisosință conside
rația datorită unei duble reu
șite. Ambele echipe au trecut 
ieri cu brio examenul fizic și 
cel— volitiv. Luptînd cu ar
doare 90 de minute, permi- 
țîndu-și chiar, în a doua re
priză, nebănuite accelerări de 
ritm, cele două team-uri ne-au 
convins că nu și-au irosit pe
rioada pregătitoare de iarnă 
scursă pînă acum. A doua con
cluzie a „examenului" ne-a 
fost relevată de un aspect care 
ar putea fi taxat ca amănunt. 
Obișnuiți cu comoditatea ju
cătorilor noștri, care își me
najează adeseori (în timpul 
campionatului) „linia" frezei 
sau albul elegant al maieuri- 
lor, am fost impresionați de 
angajamentul lor total, soldat, 
printre altele, cu deplasarea a 
kilograme de noroi de pe teren 
pe fața jucătorilor, pe tricouri, 
pe bocanci... Campionul anga
jării a fost portarul piteștean 
Ion Vasile, plonjeur temerar 
în bălțile din jurul porții sale, 
de unde răsărea „aii black", 
impresionant ca un cascador 
căruia i se cer scufundări în 
vreo mlaștină...

Convinși să „simptomul vo
litiv" a fost apreciat cum se 
cuvine de spectatori, dar mai 
ales de antrenori, vom nota, 
în încheiere, fructele formale 
ale partidei — golurile! au 
înscris Oaidă (21’) și V. Pope
scu (28’), respectiv Roșu (48’).

făcînd din acest amical • ve
rificare utilă. A cîștigat echi
pa Steaua cu scorul de I—0, 
prin golul înscris (22’), de Voi- 
nea, cu o lovitură de cap.

Aurel PĂPĂDIE
Florin SANDU, coresp.

PETROLUL — „U" CLUJ 
2—3 “ “(1-0)

Electronlca

Oțelul Ga-

IUNIE

— C.F.R. Paș-

Portul Constan-

Chimla Suceava

Metalul
P. N eamț

Dunărea 
cant (0—3)

Steagul roșu Brașov — Flacăra 
Moreni (0—0)

Politehnica București — Gloria 
Blrlad (1-4)

Chimia Suceava — Metrom Bra
șov (2—0)

Politehnica Galați — Progresul 
Brăila (1—1)

Poiana Cimpina —
Obor (1—3)

Portul Constanta — 
tați (0—0)

ETAPA A XXX-A, 15

Oțelul Galați — Politehnica Bucu
rești (0—1)

Metrom Brașov — Portul Con
stanța (0—6)

Ceahlăul P. Neamț — Chimia 
Suceava (1—1)

Electronica Obor — Steagul roșu 
Brașov (1—2)

Flacăra Morenl — Politehnica 
Galați (1—2)

C.F.B. Pașcani — Poianar Cim
pina (0—2)

Progresul Brăila
București (0—5)

Gloria Blrlad — Dunărea Giur
giu (0—1)

Metalul

I

1
de ploieșteni 
ieri în comuna 
a urmări „ami-

U-

Peste 1 000 
s-au deplasat 
Busov, pentru 
calul" dintre Petrolul și 
niversitatea Cluj. Conduși în 
min. 54 cu 2—0, studenții, cu 
o mai bună pregătire fizică, 
au reușit o spectaculoasă răs
turnare de scor, terminînd în
vingători cu 3—2. Au marcat 
Dridea (min. 16 — din lovi
tură de la 11 m), ~
(min. 54) pentru 
Neșu (min. 63), 
(min. 71) și Barbu (min. 85) 
pentru Universitatea.

Oprișan
Petrolul, 

Uifăleanu

A. VLASCEANU, 
coresp. prin».

A. S. A. TG. MUREȘ — 
CRIȘUL ORADEA 1—1 (0—0)

Marius POPESCU

STEAUA — OTELUL GALATI 
I—0 (1—0)

Ieri dimineață, terenul de la 
Ghencea a fost asaltat de cî
teva sute de bucureșteni, dor
nici să asiste la amicalul din
tre Steaua și Oțelul Galați.

Terenul moale și aluneros 
nu a permis echipelor să-și e- 
taleze calitățile tehnice, con
trolul balonului făcîndu-se 
foarte greu. Meciul a plăcut, 
în general, datorită dîrzeniei 
cu care s-a jucat, ambele for
mații angajîndu-se într-o lup
tă aprigă pentru balon. O notă 
în plus sparring—parteneru
lui echipei Steaua, ambițios 
și hotărît, care i-a solicitat pe 
campioni la un efort prelungit,

POLITEHNICA IAȘI — 
DINAMO BACAU 4—1 (4-1)

Cei 2 000 de spectatori care 
au înfruntat gerul pentru as
sists la partida amicală din
tre Politehnica Iași și Dinamo 
Bacău n-au avut ce regreta, 
fotbaliștii celor două echipe 
fumizînd un meci interesant 
cu multe faze palpitante. Mai 
bine pregătiți din punct de 
vedere fizic, acomodîndu-se 
cu terenul greu, studenții au 
obținut victoria în primul 
sfert de oră. cînd Lupulescu 
(tnin. 1). Mihăilă (min. 9) și 
Cuperman (min. 15) au spul
berat orice dubiu asupra în
vingătorului. Celelalte goluri 
au fost
repriză 
Dinamo 
pentru

înscrise tot în prima 
de Nedelcu. pentru 
Bacău, și Lupulescu, 
gazde.

D. DIACONESCU 
coresp. principal

C.S.M. REȘIȚA — 
POLITEHNICA GALAȚI 

2—1 (1-0)

2000 de spectatori au urmă
rit ieri dimineață jocul de ve
rificare dintre ®.S.M. Re
șița șl Politehnica Galați, frun
tașa clasamentului seriei I. Au 
marcatt Pușcaș (min. 8) șî (?o- 
păceanu (min. 80) pentru 
C.S.M., Botescu (min. 73) pen
tru Politehnica.

I. PLAVIȚU, «oresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
OLIMPIA ORADEA 1-0 (1—0)

Pe un teren acoperit de ză
padă, cele două formații au 
făcut « bună verificare a 
stadiului de pregătire. Singu
rul gol al meciului a fost re
alizat de Manolache, în min. 
30.

ION STAN, «oresp.

RAPID A PLECAT
ÎN LIBAN

La Tg. Mureș, în fața a 
peste 3000 de spectatori, cele 
două divizionare A au susținut 
un meci amical încheiat eu un 
scor nedecis. In repriza I, am
bele formații au atacat alter
nativ, dînd dovadă de o bună 
pregătire fizică. Cu cîteva 
minute înainte de pauză și i- 
mediat după reluare, mnreșe- 
nii au avut cîteva ocazii clare 
de gol, dar Mureșan, ©aniaro 
și Lucaci au ratat. Srișul s-a 
apărat organizat, inițiind cî
teva contraatacuri periculoase, 
în care vioara întîi a fost ju
niorul Kassai. Scorul a fost 
deschis de oaspeți în min. 65 
prin Kassai, iar Siko a egalat 
în

. Ieri dimineață a părăsit Ca
pitala, cu destinația Beirut, e- 
chipa Rapid București, eare 
va întreprinde un turneu de 3 
jocuri în Liban. Au făcut de
plasarea, printre alții! Rămu- 
reanu, Răducanu, Motroe, •. 
Dan, Greavu, ®odreanu, Ma- 
zurachis.

Miercurii în primul Jee al 
turneului, giuleștenli vor în- 
tîlni pe Racing Beirut, forma
ție antrenată de Ionică Bog
dan.

Astăzi la ora 17,30
In sala DaUes

CULTURISMUL

min. 70.

A. SZABO, «oresp.

ACADEMIE MODERNA 
DE ÎNFRUMUSEȚARE

METALUL SALONTA 
VAGONUL ARAD

După ce joi au 
la Timișoara, de 
2—0, arădenii au 
la Salonta, jucînd cu Metalul 
din divizia C. Componenții 
ambelor echipe s-au mișcat 
bine, deși au avut de înfrun
tat dificultățile unui teren a- 
coperiț eu un strat gros de ză
padă. A înscris Adam> în 
min. 55. printr-un șut plasat 
de la aproximativ 16 m.

0—1 (0—0) 
fost învinși 
@.F.R., cu 
evoluat ieri

A CORPULUI

GH. COTBAU, «oresp, '

Consiliul Național pen
tru Edneație Fizi«ă șl 
Sport, în colaborare «u U- 
niversitatea populară Bucu
rești, organizează astăzi, în 
sala Dalles, la orele 17,30 
expunerea „Culturismul — 
academie modernă de în
frumusețare • corpului”, 
susținută de prof. Lazăr 
Baroga Urmează filmul 
.Culturismul".



Studenții de la I.E.F.S.
in seriei

POLITEHNICA IAȘI NU A 
REZISTAT DECÎT 15 MI

NUTE...

După victoria obținută
săptămîna trecută în fața 
campionilor, baschetbaliștil 
de la I.E.F.S. au mai adăugat 
zestrei lor alte două puncte, 
extrem 
dite în 
clasate, 
sfîrșitul 
de joc, 
indicat scorul de 74—70 (45— 
35) în favoarea studenților, 
după ce aceștia avuseseră în 
unele momente chiar un avan
taj de 16 puncte (!): 61—45 
în min. 29 și 67—51 
35.

„5“-ul I.E.F.S.-ului 
vîntat de la primele 
cu mult curaj, folosind cu 
predilecție contraatacul. Le-au 
facilitat sarcir^, în primul 
rînd, chiar jucătorii feroviari, 
care au greșit enorm în pri
ma parte a meciului și, în plus, 
s-au repliat cu încetinitorul. 
Marian Spiridon, învestit de 
data aceasta cu girul total, 
al antrenorului său (n-a pă
răsit terenul în tot timpul 
jocului), și-a condus partene. 
riî cu multă clarviziune ; Iri- 
mia (deosebit de întreprinză
tor) și Antonescu (util mai 
mult în apărare) au fost din 
nou oameni de bază, iar Io- 
neci, G. Roman și Podvarcu 
au punctat cu multă siguran
ță de la semidistanță în mo
mentele oportune. Cu aceste 
atuuri, studenții și-au impus 
punctul de vedere cu mai 
multă ușurință decît am fi 
bănuit, găsind chiar și în fi
nal — cînd resursele lor a- 
junseseră la limită — posi
bilități de a rezista în fața 
forsingulul feroviar.

Rapidul, din nou învins în 
propriul său fief, a avut mo
mente de strălucire, dar și 
perioade întregi cînd echipa 
nu și-a găsit cadența, jucă. 
torii ratînd exasperant din 
poziții favorabile. în final, 
toate manevrele tactice în
cercate de Gr. Avaohian nu 
au dus decît la micșorarea 
unei diferențe ce tindea să ca
pete proporții. Gr. Popescu 
(în zi mai slabă) și coechi. 
pierii săi s-au încăpățînat să 
încerce coșul de la semidis
tanță, deși era evident că nu 
sînt „în mînă“. Și au plătit 
acest lucru destul de scump...

P. Marin .și A. Berger au 
greșit de mai multe ori în 
aprecierea greșelilor persona
le, fără însă a influența asu
pra rezultatului, victoria
1. E.F.S.-ului fiind pe deplin 
meritată. Au marcat i Ioneci 
19, Spiridon 6. Antonescu 6, 
Podvarcu 9, Roman 14, Iri- 
mia 20 de la învingători și 
Ivan 10, Stănescu 19, Po- 
povici 4, Tursugian 11, Bandu
2, Popescu 10. Predulea 14 de 
la învinși.

de prețioase, dobtn- 
fața celei de a treia 
Rapid București. La 
celor 40 de minute 
tabela de marcaj a

în min.

s-a a-
acțiuni

-în partida cu Politehnica 
București, timp în care a a- 
vut șl conducerea la scor. A. 
poi, elevii prof. Vasile Popes
cu, mai dezlnvolți și cu re
surse mult superioare, au 
zburdat pe tot terenul, tnre- 
gistrînd o victorie comodă i 
74—56 (39—31). Din formația 
bucureșteană — aflată în ul
tima vreme pe linia unui 
crescendo evident — am re
ținut pe Popa, Georgescu și 
Haneș. Cît privește evoluția 
echipei oaspete, ne-am putut 
convinge o dată în plus de 
posibilitățile ei destul de mo
deste. cu care nu credem că 
.va putea pasa lanterna roșie, 
(a. v.).
GALAȚENn învingători 

LA BRAȘOV!
într-un meci deosebit de 

Important pentru evitarea 
retrogradării, Politehnica Ga
lați a învins pe Politehnica 
Brașov cu 76—64 (28—25).
Oaspeții au știut să profite 
cu multă exactitate de nume
roasele greșeli ale brașoveni
lor. preluînd conducerea defi
nitiv în min. 19 (23—22). A- 
poi, gălățenii s.au distanțat 
treptat (55—35 în min. 30), 
cîștigînd fără dificultate. Au 
condus corect I. Șerbănescu 
șl C. Negulescu (Buc.). (CA
ROL GRUIA-coresp. princi
pal).
UNIVERSITATEA CLUJ — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA 72—70
Echipa timișoreană s-a de

plasat la Arad fără antrenor 
și 4 jucători. Motivul ? Fede
rația de specialitate a comu
nicat clubului sancțiunea cu 
privire la suspendarea sălii 
abia sîmbătă dimineață și a- 
ceștia nu au mai putut fi a- 
nunțați. Cu toate acestea, ti
mișorenii au condus în per
manență (30—11 în min. 14), 
fiind egalați abia cu 15 se
cunde înainte de sfîrșit. Apoi, 
clujenii au mai înscris două 
puncte și au cîștigat cu 72— 
70 (34—40).
DINAMOVIȘTII AU FOST 
DIN NOU LA UN PAS DE 

ÎNFRtNGERE
în meciul de la Constanța, 

campionii au fost deseori 
contrați de ambiția și elanul 
jucătorilor de la Farul, care 
au luptat cu multă ardoare 
pentru a menține un scor e- 
chilibrat. Bucureștenii au ju
cat destul de slab, și doar 
experiența lori bogată, pe 

de-o parte, ca și lipsa unor 
rezerve în echipa Farului, pe 
de alta, le-au permis să cîș- 
tige la limită: 70—68 (34— 
33). Au condus A. Dănilă 
(corect) și E. Niculescu (a flu
ierat în compensație) din 
București. (L. BRUCKNER- 
coresp.)
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mOKE TATRY LA OUA „PREMONDIALELOR“
DE FOND Șl SĂRITURI

La numai un an după Jocurile 
Olimpice de la Grenoble, elita 
schiului mondial In probele de 
fond și sărituri se pregătește să 
la startul In marile concursuri 
din Cehoslovacia, care constituie 
o avanpremieră a „mondialelor1! 
din 1970.

Conform tradiției, din patru tn 
patru ani, altemtnd cu Jocurile 
Olimpice, Federația internațio
nală de schi încredințează unei 
țări organizarea campionatelor 
mondiale. Cehoslovacia a fost 
aleasă pentru a doua oară 
In cursul istoriei ca gazdă 
a Intreoerilor (prima dată in 
1935), grație prestigiului de 
care se bucură pe plan interna
țional (ca urmare a eforturilor 
deosebite depuse pentru dezvol
tarea schiului), ca șl condițiilor 
naturale minunate pe care le o- 
feră Carpațil slovaci și instala
țiilor moderne amenajate alei.

trei căzături din 1W i 
cehul Josef Kraus a i 
cordul trambulinei — 
formanță de 79,50 m, . 
la antrenamente Jln Raska reali
zase 84 m.

Cu ocazia .pretr.ondialelor", care 
ie vor desfășura Intre H—23 ' 
bruarie, toate Instalațiile vor 
reverifieate. ca și problemele 
ganlzatorice șl tehnice.

Poate nu este lipsit de Interes 
să arătăm că baza materială 
pentru sărituri este considerabilă 
In Cehoslovacia, In ultimii ani 
construindu-se 132 trambuline, 
dintre care cele mal importante 
sint : Liberec P=92 m. Banska 
Bystrica P=90 m, Vysoka P=76 m, 
Harrachov P=72 m, Spindleruv 
Mlyn P= 73 m, Plavy m
etc. De asemenea, pentru activi
tatea de vară și toamnă sînt ame
najate șapte trambuline de masă 
plastica.

salturi. Iar 
stabilit ne- 
cu o per- 

, după ce

tr- 
fl 

or-

nu putem să nu amintim de 
Yuklo Kasaya (recent învingăto
rul Iul Wirkola Ia concursul de 
la Le Locke—Elveția) In care ja
ponezii Iși —
ranțe I

Se vor 
-dueluri* : 
Groningen — Măntyranta 
se pare că s-a hotărit să 
capăt activității competițlonale). 
Gustafsson 
fond, sau 
Belousov - 
— la sărituri 7

Norvegienii (la băieți) prin 
Mararsinsen, Myrmo, Eggen și 
Groeningen, finlandezii la fete 
prin Kirioja și Moedre sau sue
deza Pllpaeae se anunță concu
rent! redutabili pentru orice re
prezentanți ai altor naționale la 
fond.

Care va fi aportul noilor gene-

pun justificata spe-

reedita pasionantele
Nones — Martinsen, 

(care 
pună

- Smirnova — la 
Wirkola — Raska — 
Kankkonen — Grinl

»-

Trambulinele de schi de

I*.

Rezultate remarcabile
jȚfrtnâr* din pag. 1) 

fie încă îmbunătățite. Obser
vația îi 
cial pe 
înaintea 
grad (8—9 martie) la Jocurile 
europene, vor mai evolua In 
alte concursuri cu caracter in
tern și internațional.

Dintre oaspeți, o impresie 
excelentă ne-a lăsat săritorul 
în lungime, sovieticul Mihail 
Bariban (care, din păcate, du
pă prima săritură de 7,74 m 
s-a accidentat și n-a mai pu
tut continua concursul), pen- 
tatlonista bulgară Snejana Ju- 
rukova, hurdlerul cehoslovac 
Lubomir Nadenicek și sărito
rul cu prăjina Iuri Hanafin 
(5,15 m record personal), care 
o plătit însă tribut faptului că 
a renunțat la 4,91 m, trecînd 
direct de la 4,80 m la 5,01 m.

Rezultate tehnice: BAR- 
BATI : 50 m (desfășurată sîm- 
bătă): 
5,8,
5.8,
5.8, 
Al.

vizează în mod spe- 
atleții fruntași care, 
startului de la Bel- u

La poalele Tatrel, intr-un ca
dru unic, se desfășoară o vale in 
mijlocul pădurilor de brad, do
minate de virfuri de granit. Ca
lea ferată șl șoseaua Zllina-Koslce 
permit accesul la principalele sta
țiuni : Tatranska Lomnica, Stary 
Smokovec șl Strbske Pleso. In 
apropiere, pe platoul Poprad, la 
600 m altitudine, a fost Instalat 
un aerodrom, care mărește evi
dent capacitatea de transport. 
Ultima stațiune, Strbske Pleso, 
așezată in partea de vest a lan
țului muntos la 1 346 m altitu
dine, va fi centrul de organizare 
a campionatelor. Acolo, la mar- ’ 
ginea unui lac, se înalță cele 
două trambuline paralele de să
rituri, tribunele în amfiteatru șl 
un mare spațiu pentru plecările 
șl sosirile in diferitele curse de 
fond, edificiile destinate organi
zării, locuirii șl centrului de 
presă. Marea trambulină de 90 m 
este construită la altitudinea de 
1 355 m, măsoară 62 m Înălțime, 
cintârește 400 tone și va fi inau
gurată la 23 februarie 1969.

Cu ocazia competițiilor din ca
drul „Cupei Tatra“. aflată anul 
trecut la a IV-a ediție, s-au în
cercat pistele pentru cursele de 
fond și trambulina mijlocie al 
cărei punct critic este 70 m. Ea 
se bucură de aprecieri unanime. 
In timpul probelor pentru com
binată, nu s-au Înregistrat decît

la Spindleruv
Va fi interesant de urmărit des

fășurarea Întrecerilor căci, atlt în 
probele de fond, cit și în cele de 
sărituri, vechile poziții tradițio
nale In ierarhia mondială au fost 
serios zdruncinate cu ocazia Jocu
rilor Olimpice de la Grenoble.

La fond, micuțul italian Ndnes 
destrăma printr-o cursă a voinței 
„mitul nordic", intrat de mult in 
legendă, In timp ce la sărituri ” 
Raska sau B.elousov anunțau prin 
victoriile lor apariția unui nou 
centru de greutate, altă dată si
tuat tot în nord.

De altfel, pentru a confirma că 
nimic nu a fost intîmplător, ita 
lienil, conduși de nordicul Bengt 
Herman Nilsson, s-au pregătit cu 
multă minuțiozitate. Acesta nu a 
ezitat să fie prezent chiar In 
Mexico, pentru a se documenta și 
a descoperi din experiența altor 
discipline noi mijloace și metode 
pentru pregătirea elevilor săi.

Marile Întreceri la sărituri, des
fășurate ptnă tn prezent, au dat 
cîștig de cauză norvegianului 
Bjoern Wirkola. Dar, cred că ni
mănui nu i-a scăpat faptul 
cehoslovacii dispun de o 
de săritori foarte omogenă 
loroasă, care va avea un 
greu de spus „acasă", iar 
ticil, iugoslavii sau francezii 
în Belousov, Smirnov, 
Dohlan, Poirrot sau Abez 
mente excepțional dotate.

Mlyn
rații de fandiștl și săritori 1 Iată 
cîteva din semnele de întrebare 
care fac din „premondiale“ o 
competiție interesantă șl în ace
lași timp foarte utilă pentru di
rijarea pregătirilor în vederea 
marii confruntări din 1970.

prof, I. MATEI

Medalie de
(Urmare din pag. I)

Fornaess - campion mondial absolut 
la patinaj viteză

în Olanda, la Deventer, au 
continuat campionatele mon
diale de patinaj viteză. în 
proba de 5 000 m primul loc 
a fost ocupat de Cornelius 
„Kees“ Verkerk (Olanda) cu 
timpul de 7:24,1, urmat în 
clasament de Willy ^Per* 
Guttormsen (Norvegia) — 
7:29,1 și Ard Schenk (Olanda)
— 7:31,7. Verkerk a cîștigat 
și proba de 1 500 m (2:08,7), 
urmat de suedezul Goran 
CIaesson (2:08,9) și de norve
gianul Dag Fornaess (2:09,1). 
în ultima probă, 10 000 m, 
care avea să decidă și ierar
hia la tetratlon, rezultatul 
final a avut inplicații dra
matice. Verkerk pierzînd lau
rii de campion absolut, dato
rit^ unui compatriot — Bols
— care, alergînd în pereche 
cu Fornaess, a imprimat o 
trenă infernală, a cîștigat pro
ba, dar i-a prilejuit norvegia
nului realizarea celui de-al 
doilea timp și cucerirea tit
lului suprem... Iată rezulta
tele tehnice : 10 000 m ! 1. Jan

Bols (Olanda) 16:02,9 ; 2. For
naess 16:04,7 ; 3. Guttormsen 
16:05.3 ; 4. Verkerk 16:05.4 ;
tetratlon 1 1. Fornaess 177,368 
p ; 2. CIaesson 178,177 p; 3. 
Verkerk 178,180 p.

1

j

EÂ „CONCURSUL

Premiere în proba de sprint 
pe 500 m, la Deventer (de la 
stingă): campionul mondial 
Dag Fornaess, N. Blatchford 
și câștigătorul probei, K. Su
zuki.

Telefoto: A.P.-Agerpres

SPERANȚELOR OLIMPICE"
DI PATINAJ ARTISTIC

în cursul zilei de azi ur
mează să plece peste hotare 
un nou lot de patinatori ro
mâni. Ei vor lua parte la „Con
cursul speranțelor olimpice' 
de la Minsk (19-23 februarie). 
Fac deplasarea Sandu Dragoș, 
Eugen Tăujan. Mihai Popescu, 
Beatrice Huștiu, Anca Tănase 
și Adina Oaimacan. Din de
legație fac parte antrenorul 
Victor Neagu și arbitrul in
ternațional N. Malarciuc.

Viorica Viscopoleanu
si Lia Manoliu
9

in clasamentul mondial
în clasamentul celor mai 

bune 10 atlete din lume, pu
blicat de revista americană 
„WOMENS TRACK AND 
FIELD WORLD" figurează și 
două românce, — Viorica Vis
copoleanu (locul 6) și Lia Ma
noliu (locul 9).

argint la C.M. de bob

J

că 
grupă 
și va- 
cuvînt 
sovie- 
i au 
Zajc, 
ele- 

Apoi,

xactități de pilotaj, adăuga su
timi de secunde decisive... Aș 
teptam, cu toții, cu sufletul la 
gură anunțurile de intertempe 
ale crainicului; clnd bobul ro 
mânesc a terminat cursa un 
singur echipaj, al lui Shef 
field, mai putea provoca sur 
prize, dar americanul nu a 
reușit să recupereze nimic, iar 
clasamentul final a consfin 
țit superioritatea boburilor 1- 
taliene și românesc, ocupante

ale primelor trei locuri. Iată, 
de altfel, clasamentul final i 
I. ITALIA II (Nevio De Zor. 
do—Adriano Frasinelli) 4:31,73 
(manșa a III-a 1:06,63, minșa 
a IV-a 1:07,50); II. ROMÂNIA 
(Ion Panfuru—Dumitru Focșe- 
neanu) 4:33,05 (1:08,04+
1:08,32); III. ITALIA I (Gas
pari—Armano) 4:33,29 (1:07,32 
+ 1:07,84); IV. S.U.A. I Shef
field—Siler) 4:33,52 (1:09.48 + 
1:07,90); V. AUSTRIA II (Kal 
tenberger—Pichler) 4:34,12
(1:08,17+1:08,16); VI. R.F. e

W. Kizcko (Polonia) 
Szabo (Lie. 2 S. Mare) 
Demec (Cehoslovacia) 
Nichifor (Dinamo) 5,9, 

Munteanu (CAU) 5,9 ; 50 
mg: L. Nadenicek (Cehoslo
vacia) 6,7, N. Perța (Steaua) 
6,7 — record egalat. D. Hi- 
dioșanu (CAU) 6,7 — rec. e- 
galat, Al. Sinițin (URSS) 6.8, 
V. Suciu (Petrolul PI.) 6,8, N. 
Avilov (URSS) 6,9, G. Mliakov 
(Bulgaria) 7,0, I. Biro (Lie. 2 
Tg. Mureș) 7,1 — rec. juniori 
egalat; lungime : M. Bariban

T.
J.
C.

(URSS) 7,74, D. Bădini 
(Steaua) 7,59 — nou record, 
H. Latze (RFG) 7,48, V. Jurcă 
(Dinamo) 7,42, M. Zaharia 
(Rapid) 7,27, M. Georgescu 
(CAU) 6,24 ; prăjină : D. Piș- 
talu (Dinamo) 5,01 — nou re
cord, P. Astafei (Steaua) 4,91, 
Cr. Ivan (Dinamo) 4,80, I 
Hanafin (URSS) 4,80, B. Mar- 
kowski (Polonia) 4,80 ; greu
tate : M. Janousek (Cehoslo
vacia) 17,26, Ad. Gagea (Di
namo) 16,46, C. Crețu (Meta
lul) 15,22, D. Menis (Steaua) 
14,80, C. Mitrea (Dinamo) 
14,60 ; FEMEI: 50 mg: Sne
jana Jurukova (Bulgaria) 7,3. 
Elena Mirza (SSA Buc.) 7,5 — 
record de senioare egalat, nou 
record de junioare, Iulia Cri- 
șan (Șc. sp. Cluj) și Corne
lia Popescu (Lie. 35 Buc.) 7.6 ; 
înălțime : Virginia Bonei (Ra
pid) 1,75, Danuta Berezovska 
(Polonia) 1,70, Danuta Ko- 
moloska (Polonia) 1.65, Mar- 
ghiolița Matei (Dunărea Ga
lați) șl Doina Munteanu 
(CAU) 1,60, Rumiana Koșa- 
revska (Bulgaria) 1,60.

sfttbat je glfibajeftat se glftiMtal ft gWbs

GERMANIEI II (Zimmerer— 
Vtzschneider) 4:34,90 (1:08-41 + 
1:07,46); VII. MAREA BRITA- 
NIE I 4:34,96 ; VIII. ELVEȚIA 
I 4:35,57; IX. S.U.A. II. 
4:35,86; X. R. F. a GERMA
NIEI II 4:36,03; XI. FRANȚA 
I 4:37,05; XII. *
4:37,84; “'
4:38,30;
4:38,40; 
4:39,15; 
4:40-97; 
CIA I 
NIA II

A BRITANIE
I» FRANȚA

AUSTRIA I
CANADA

SPANIA
SUEDIA

JAPONIA 
CEHOSLOVA- 
XVIII. JAPO- 
XIX. MAREA 

4:46,73; XX. 
4:47,04; XXI.

II 
t 
I 
s

ITALIA î O ETAPA AGITATA 
fe

Actualul campionat al Ita
liei se dovedește deosebit de 
furtunos. Etapa de duminică a 
fost foarte agitată și a înregis
trat surprize de proporții: Fio
rentina a condus pînă în mi
nutul 86, cînd Cagliari a ega
lat prin Riva, Milan a cîștigat 
două puncte în deplasare prin- 
tr-un gol marcat in proprie 
poartă de adversari, la Torino 
publicul a invadat terenul pen
tru a se răzbuna pe arbitrul 
Marchi, cînd Roma egalase în 
partida cu Juventus, și, în 
fine, Bologna a fost învinsă cu 
5—1 la Verona.

Acum, în fruntea clasamen
tului se află trei echipe, la e- 
galitate de puncte, departajate 
doar de golaveraj. Dar, dumi
nică urmează un alt derbi: 
Milan — Fiorentina.

Iată rezultatele și autorii go
lurilor :

Riva);
0—0;
2-2 (A-
respectiv

Fiorentina — Cagliari 
(Maraschi, respectiv

Inter — Palermo
Juventus — Roma 

nastasi și Salvadore, 
Capello și Peiro);

Lanerossi — Torino 1—1
(Tumburus, respectiv Carelli);

Pisa — Milan 0—1 (autogol 
— Confiantini);

Sampdoria — Napoli 
(Altafini și Barison).

Varese — Atalanta 
(Nastasio și Clerici, respectiv 
Cappellini);

Verona — Bologna 5—1 (Bui 
2, Petrelli, Traspedini, Vanello, 
respectiv Tanello

2.
18 10
18 10

autogol).

fruntașe î
1 29-10 27
1 20- 6 27
1 20-12 27

7
7
7
TRENTINI

Turneul speranțelor olimpice la scrimă

EL
In

YORK. — în turneul

(Urmare din pag. I)

Și a

a 
care 
8—I»

1

noastră a atacat decis 
punctat.

în cealaltă grupă, locul 
revenit echipei Ungariei, 
a întrecut Bulgaria cu
Polonia cu 5—4 și R.D. Germa
nă cu 5—0.

Disputa pentru locurile I—II 
a fost extrem de echilibrată. 
De altfel, floretistele maghiare 
au abordat cu mult curaj a- 
ceastă ultimă întîlnire și au 
reușit să conducă cu 3—1. Și 
totuși, trăgătoarele noastre 
și-au mobilizat toate resursele, 
au recuperat, iar la scorul de 
3—3 Moroșan (în asaltul cu 
Schwarzenberger) și Lenghel 
(la Maros) au adus punctele 
victoriei reprezentativei Româ
niei (5—3).

în luptă pentru 
III—IV, echipa R.D. 
a întrecut, după o 
foarte echilibrată, 
Uniunii Sovietice cu

Turneul pe echipe
a adus la start 7 echipe. Din 
prima grupă au făcut 
echipele Uniunii 
R.D. Germane și 
Altfel spus, tinerii 
dasini au fost net 
jați de sorți, fiind 
tragă încă din start 
mai puternice formații.

în meciul de... încălzire, spa
dasinii români au avut drept

locurile 
Germane 

dispută 
formația 
5—4.

la spadă

adversari pe cei din R.D.G. 
Garnitura n-a fost prea fericit 
alcătuită și adăugind și cris
parea trăgătorilor noștri ajun
gem să ne explicăm limpede 
scorul : 8—1 pentru R.D.G. în 
echipa noastră a evoluat și 
Duțu, de altfel realizatorul 
singurei victorii românești, 
Ceilalți component! ai echipei 
au fost Spârlea și Bărăgan, 
învingătorii au punctat prin 
Bbhme 3, Koller 3 și Ohring 2.

în meciul următor, cu U- 
niunea Sovietică, Bălan a luat 
locul lui Spârlea și evoluția 
reprezentanților noștri a fost 
cu tothl alta: au acționat cu 
mai mult curaj, și-au etalat 
cu clarviziune cunoștințele 
tehnice, fiind gata să producă 
cea mai mare surpriză a com
petiției. Au condus cu 4—2, au 
fost egalați și foarte puțin a 
lipsit ca Duțu, în ultimul asalt, 
să nu ciștige la Șarașenidze

(a—6). 
Bălan
Șarașenidze). Duțu a cîștigat la 
Joffe cu 5—3, iar Bărăgan, 
mai lucid in acest meci, a ob
ținut o netă victorie la Șara
șenidze, cu 5—1. Victoria la 
spadasinii URSS le-ar fi oferit 
trăgătorilor români perspecti
va 
au 
cu 
Ce 
ce

Cel 
(5—2

mai bine a mers 
la Joffe și 5—3 la

unui loc în finală. Așa, ei 
ocupat locul 5—7, împreună 
echipele Bulgariei și Cubei, 
degringoladă poate produ- 

o singură tușă !
Proba a revenit trăgătorilor 

R.D.G., care au întrecut la 
tușe (35—36) echipa Ungariei: 
Ohring 2, Bbhme 
respectiv 
Salamon.

Pentru 
echipele 
Spadasinii sovietici 
cu scorul categoric 
(Rossar 2, Joffe 2, 
respectiv Parzelski).

și Koller,
Ostrics, 2, Pethes și

locurile 3—4 au tras 
URSS și Poloniei, 

au învins 
de 5—1 
Deliukin,

Poziția echipelor
1. Cagliari

Milan
3. Florentina 18 10

Cesare
ANGLIA :

CINCI MECIURI AMINATE
Din cauza timpului nefavo

rabil, în etapa de sîmbătă a
campionatului englez au fost 
aminate 5 jocuri. Cea mai 
mare surpriză o constituie în- 
fringerea fostului lider F. C. 
Liverpool, pe teren propriu: 
0—2 cu 
In acest 
a dispus 
Chelsea, 
senal — 
ens Park — Tottenham 1—1, 
Southampton — Newcastle 
0—0, Wolverhampton — 
Manchester United 2—2. Cla
sament : 1. Leeds United 43 
p, 2. F. C. Liverpool 45 p, 
3. Everton 42 p, 4. Arsenal 
40 p etc.
R.F.G.: ECHIPELE DIN PRIMA 
LIGĂ ÎNVINGĂTOARE 

ETAPA DE CUPA
în optimile de finală ale 

„Cupei R.F.G." s-au înregis
trat rezultatele: Alemannia 
Aachen — Preussen Miinster 
2—0, Werder Bremen — Ein
tracht Braunschweig 5—0, 
Kaiserslautern — Eintracht 
Frankfurt 1—0, Bayern Miin- 
chen — Arminia Hannover

Nottingham Forest, 
timp, Leeds United 
cu 1—0 de F. C. 

Alte rezultate : Ar- 
Bumley 2—0, Que-

IN

O fază din meciul Atalanta — Dukla Praga (scor 9—8, după 
executarea loviturilor de la 11 m) desfășurat în cadrul turneu
lui de juniori de la Viareggio. Cehoslovacul Melicher înscrie 

un gol in poarta italianului Gorassi

Alianza 3—2 (0—0). San 
— Costa Rica : Gomik 
brze — „Liga deportiva 
juelense" 3—2 (2—2).

Jose
Za- 

Ala-

de la 
Ata-

1—0, Hannover 96 — VfB 
Stuttgart 2—2, Schalke 04 — 
S. V. Alsenborn 3—1, Ham
burger S. V. — Borussia Mbn- 
chengladbach 2—0.

ȘTIRI, REZULTATE
■ în finala turneului 

Viareggio se vor întîlni
lanta Bergamo și Napoli. în 
semifinale : Napoli — Fioren
tina 1—0 și Atalanta — Dukla 
Praga 9—8 (după executarea 
penal tiurilor).

■ Rezultatele unor meciuri 
internaționale. Caracas: Di
namo Moscova — Deportivo 
0—0. Pe primul loc a ter
minat Dinamo Moscova, ur
mată de Deportivo și Vasco 
da Gama. Lisabona: Portu
galia — Franța 1—1 (1—1) — 
meci de calificare pentru tur
neu] U.E.F.A. Lima: Steaua 
roșie Belgrad — Universitario 
7—2 (3—0 ); Dukla Praga —

BOB BEAMON
parte 

Sovietice, 
României, 

noștri spa- 
dezavanta- 
nevoiți să 

cu cela

MONTREAL, 16 (Agerpres). 
— Proba de săritură în lun
gime din cadrul concursului 
internațional atletia de sală 
de la Toronto a revenit spor
tivului canadian Michel Char- 
Iand cu 7,34 m. Campionul o- 
limpio al probei, americanul

S-A ACCIDENTAT LA PICIORUL DE BATAIE!
Bob Beamon, a efectuat 
singură încercare (7,33 m), 
poi abandonînd din cauza 
nei accidentări la piciorul 
bătaie.

Cu succes au evoluat la să
ritura în înălțime reprezentan
ții U.R.S.S., Antonina Oko-

o 
a 
u- 
de

rokova și Valentin Gavrilov, 
clasați pe primele locuri cu 
1,81 și respectiv 2,08 m. Sprin
tera Barbara Ferrell (S.U.A.) 
a terminat învingătoare în 
două .probe : 50 yarzi în 5,8 și 
300 yarzi în 35,2, iar compa
trioata sa, Madeline Manning

a cîștigat 
cu timpul

Alte rezultate : 50 yarzi
John Carlos (S.U.A.) 5,3 ; 300 
yarzi — Tommy Smith (S.U.A.) 
31,5 ; 1 milă — Henryk Szor- 
dykowski (Polonia) 4:08 9 ; 
prăjină — Bob Seagren 
(S.U.A.) 5,03 m.

cursa de 880 yarzi 
de 2:08,7. (

XIII.
XIV.
XV. 

XVI.
XVII.

4:41,27; 
4:42,63;

II 
ÎI

CANADA I 4:50,75.
în încheiere, vom mai a- 

minti că acesta este cel mai 
bun rezultat obținut de pilotul 
Panțuru la campionatele mon
diale și că, spre deosebire de 
alte dispute similare găzduite 
de Europa, ediția 1969 a în
trecerii pentru supremația în 
lume a fost cu mult mai difi
cilă decît campionatele conti
nentale, competiție în care cu
plul Panțuru—Focșeneanu a 
cucerit, de asemenea, medalia 
de argint. Dar. asupra amă
nuntelor și implicațiilor mare
lui concurs de la Lake Placid, 
într-o transmisie viitoare.

Salisbury

S If A1E1
FINALĂ

NEW
de tenis de la Salisbury, e- 
gipteanul Ismael el Shafei s-a 
calificat în finală, învingînd 
cu 6—2, 8—6, 6—1 pe danezul 
Torben Ulrich. Celălalt fina
list va fi cunoscut după dis
putarea partidei dintre te- 
nismanii americani, Clark 
Graebner și Stan Smith.

^telex-radiotelefon^
Meciul de handbal dintre se
lecționatele masculine ale 
li. D. Germane și Bulgariei, 
desfășurat la Frankfurt pe 
Oder, s-a terminat cu scorul 
de 21—14 (9—7) în favoarea 
gazdelor.■
La Varșovia s-a disputat me
ciul de hochei pe gheață din
tre selecționatele Poloniei și 
Japoniei. Au învins gazdele 
cu 6—4 (4—1, 2—3, 0—0).
Punctele au fost marcate de 
Nowak (2), Fryzlewicz, Slo- 
wakiewicz;. Komorski, Ma- 
lickl, respectiv Shibuya, Ni- 
kigi, Koma și Kurokawa.

Michelotto (Italia), cronome
trat pe 160 km cu timpul de 
4h04:10, medie orară 39,330 
km. în urma sa, 
sosit un pluton 
Eddy Merckx.

la 49 sec., a 
condus de

Proba de simplu 
cadrul turneului 
la „Crystal Palace" din Lon
dra a fost cîștigată de jucăto
rul danez Jan Leschly. în fi
nală, Leschly l-a învins cu 
9—7, 7—5 pe spaniolul Ma
nuel Orantes.

bărbați din 
de tenis de

După 13 runde, In turneul de 
șah de la Malaga, conduc Po- 
mar (Spania) și Benko (SUA) 
cu cîte 9>/2 p fiecare, 
de Tvkov (Iugoslavia) 
o partidă întreruptă.

urmați
9 P Și

Trofeul „Lagueglia", 
inaugurală a sezonului 
italian, a revenit lui Claudio

cursa 
ciclist

în cursul meciului atletic de 
sală Spania — R.F.G., la 
Barcelona, sportivul vest-ger- 
man H. Engel a realizat cea 
mai bună performanță euro
peană pe teren acoperit la să
ritura cu prăjina: 5,23 m.

Spaniolul Goruez del Moral a 
cîștigat etapa a 6-a a Turului 
ciclist al Andaluziei, Sevilla 
— Ronda, străbătînd 105 km 
în 3h20:47.


