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O sută de mii c metri
pătrați au demo.jî gă- 
lățenii înainte de a în

cepe construcția noului cen
tru. O sută de mii de metri 
pătrați de la fostul parc și 
pină la Dunăre, coborind pe 
Brașoveni și pe Mazeppa, tre- 
eînd peste piața unde se înăl
ța statuia lui Costache Negri 
și peste ineeputul Străzii 
Dumneasca (Domneasca tei
lor, de atitea ori consemnată 
în literatura dintre cele două 
războaie), toată acea parte a 
orașului dinamitată casă cu 
casă de către ariergarda ar
matei germane. Apoi au să
pat pînă la opt metri adinci- 
me — în loc de patru — pen
tru a trece dincolo de hru
bele caro împînzeau centrul 
(și care încă mai există) și 
au înlocuit zeci de mii de me
tri cubi de moloz— vechi 
te de sute de ani — cu 
ton de loess” și, ani de 
înainte de a marca locul 
dației în sol, creat

poa- 
„be • 
zile, 
fun-

pentru fundație. Cei care știu 
că „locul de casă* se capătă 
de la primărie să vină pină 
la Galați să vadă cum s-a 
construit locul de casă.

Dar abia ridicat, noul cen
tru a și rămas în urma mi- 
croraioanelor construite la Țî- 
glina — deasupra Ghertinei 
romane, acolo unde zac încă 
in nămol vagi resturi de tri
reme, acolo unde pină în urmă 
cu un sfert de veac existau 
casele de pe rîpă (sprijinite 

unor

fiALATl♦
pină spre Bărboși, tinzând să 
se unească cu Brăila, asa turn 
urbanistica preconizează oră
șele viitorului — megaktpoli- 
surile.

în picioroange, asemeni 
locuințe lacustre).

Dar cele trei Țigline 
și III) de abia acoperă 
rea de locuințe, pentru că pu
țin mai sus de ele, pe drumul 
Brăilei, există Combinatul si
derurgic, imensul combinat cu 
mii de muncitori. Și cum 41*,'» 
din populația orașului locu
iește la blocuri (peste 165 000 
de locuitori populație stabilă) 
cele 19 000 de noi apartamen
te nu pot satisface toate ce
rințele. Dar nu peste mult 
timp va fi dată in folosință 
Țiglina IV (poate ți V ți VI)

(i. n
cere-

Din 1897 ți pin* ia 1944. 
Șantierul naval din doruri a 
construit 127 de șlepuri, șa
lupe, barcazuri. Dar un sin
gur cargou de 45M tone, din 
cele construite acum ar pu
tea lua la bord zece din am
barcațiunile de arunci, cu în
cărcătură cu toL

Iar datorită combinatului si
derurgic gălâtean — in cea 
mai mare măsură — produc
ția 
Pe
va
Pe

IN
TABELELE STUDENȚEȘTI

ALB“
MAI AU DE PRIMIT OASPEȚI

vacanței 
decor 

și brazilor 
in splendida 

Peste

Chemarea 
minunatul 
munților 
îmbrăcați
mantie de nea. 
citeva clipe schiorii iși 

vor lua zborul

Foto t A. NEAGU
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de oțel a țării — 182 kg 
cap de locuitor in 1938 — 
ajunge in 1970 la 320 kg 
cap de om.

Centru siderurgic și naval, 
oraș universitar (1850 studenți 
la zi, 110 la seral — numai la 
Institutul Politehnic) avind

Cornii BACIU

Reprezentantul actual al „clanu
lui” Dobrescu in box este tinărui 
Paul. Un băiat suplu, viol, cu o 
privire deschisă, prezent din anul 
1964 intre corzile careului magic 
pe care au evoluat mulțl din 
familia Dobrescu, dintre care cel 
mal reprezentativ a fost Mlrcea. 
Excepționala „muscă” de acum 
10—13 ani nu a obținut niciodată 
satisfacția supremă. De
dată s-a poticnit la poziția

cît șl în cam- 
Mircea Do- 

aurul 
fie de arbitri, fie de

/ văzut de Neagu Rădulescu
flecare

de

Duminică, in careul magic:
Lotul național—Sel. Constanta

p-«a pw reș- 
nimele de gali fi I» 
•eordxsO swfosiei ta 
alb. i-aa tatf-tps»® pe

sd-jj rc-rari zilele de
Pe-.'.—- ta'liul 
cei 30 OOO de 
ca-e poposesc 
diferite stațiuni 
la odihnă sau 

prima va- 
' ‘ 1968—

Propunerea comisiei jude
țene de box Constanța de a 
organiza în orașul de pe li
toral un meci de verffioare 
între Iotul național și selecțio
nata orașului, a găsit ecou la 
F. R. Box. Astfel, duminică 
de la ora 10, se va disputa în 
Sala sporturilor un med în
tre cele două garnituri. Atît 
pentru pugiliștii ce se pregă
tesc în vederea confruntărilor 
europene, cît ți pentru repre
zentanții Constanței (aflați și 
ei în plină activitate, înaintea 
campionatelor naționale), în- 
tîlnirea de duminică diminea
ță constituie un excelent pri
lej de rodare. Iată programul 
(primii sînt boxerii din lot) i

semimuscă : V. Drăgan-A. Mi
hai’; muscă: C. Gruiescu-Tr. 
Cerchia ; cocoș : N. Gîju-C. 
Șoșoiu ; pană : C. Stanef-A. 
Iliescu (M. Dumitrașcu); semi
ușoară : C. Cuțov—Gh. Anton; 
ușoară: Antoniu
Dinu ; semimijlocie : 
berman-0. Baciu;

Vasile-I.
V. Sil- 

mijlocie 
ușoară : N. Tudor (I. Covaci)-
I. Olteanu; mijlocie: H. 
Stumpf-I. Hțu ; semigrea : I. 
Monea-Gh. Preda ; grea : I. 
Alexe-V. Zadrigal. Este de aș
teptat (și de dorit) ca antre
norii lotului național să nu 
mai opereze modificări, așa 
cum s-a întâmplat recent, la 
Oradea și Craiova.

MARCELA LEAMPA SI GHEORGHE CINCU9

CAMPIONI SI LA9 10 Șl 30 km

,vlce". Aut la J.o. 
plonatele europene, 
brescu a fost frustrat de 
medaliei, .
sorți care, Întotdeauna, l-au fost 
nefavorabili. Nepotul său Paul 
Dobrescu, vrea neapărat să infir
me această tradiție șl, după cum 
a luat startul, pare să albă toate 
șansele. Paul a Intrat In sala de 
antrenament din Brăili in anul 
1964 sub supravegherea unchiului 
său, fratele Iul Mlrcea. Constantin 
Dobrescu. După doi ani de pre
gătire, In care talentul s-a dove
dit evident, tinărui Paul Dobrescu 
a cucerit primul titlu de campion 
național de juniori in anul 1966. 
la categoria muscă. In anul ur
mător el a repetat performanța, 
dar la categoria pană. Ca urmare 
a calităților deosebite pe care le 
posedă, in 1967 a fost selecționat 
in reprezentativa de tineret d’n 
care face parte și acum. Actual
mente. activează la clubul sportiv 
Dlnamo București, și este antre
nat de maeștrii Constantin Nour

șl Titi Dumitrescu. Evoluțiile sale 
constant bune l-au determinat pe 
selecționeri să-l includă in lotul 
pentru campionatele europene de 
la București. Munca pe care o de
pune in sala de antrenament, via
ța organizată pe care o duce, sînt 
argumente ce dau dreptul spe
cialiștilor să-1 considere ca posibil 
reprezentant al României la cate
goria semiușoară, pentru campio
natul european. întrebat ce per
formanță crede că va realiza în 
competiția celor mal buni boxeri 
de pe bătrînul continent, Paul a 
răspuns : „în primul rînd doresc 
să cîștig titlul național, la seniori, 
bineînțeles, dar pentru aceasta 
voi avea de susținut o dispută a- 
prigă cu colegul de sală, Callstrat 
Cuțov. Dacă iml voi ' ” " 
acest prim obiectiv al 
de abia după aceea 
afirma ceva despre < 
european”.

După felul cum s* _ _
după conștiinciozitatea ce-1 carac
terizează. Paul Dobrescu are toate 
atu-urile pentru a realiza marile 
performanțe care l-au ocolit pe 
unchiul său.

icccxzL 
Ioc ai» 
sttidr-.;: 
anual ia 
ale țării, 
tratament, 
car.ță a anului 
1969 a deveni: o amin
tire.

„Taberele, ne mărtu
risea asistentul univer
sitar Sebastian Udrescu, 
directorul taberei de la 
Piriul Rece, au scopul 
de a oferi reconfortare 
și recreere acelor stu
denți care au obținut 
rezultate bune la învă
țătură, și să le ofere 
posibilitatea de a cu-

-oaș-.e cit mal multe 
dlr. frvmusețîle patriei*.

Intr-adevăr lucrul a- 
eesta s-a realizat la 
cea mai mare altitu
dine.

Excursiile (cu sau fără 
autoca-e) spre comorile 
turistice, concursurile de 
schi fi Sd niuțe sau cele 
pe teme sportive s-au 
îngemănat armonic cu 
spectacolele diferitelor 
formații de teatru și 
muzică ușoară, cu seri
le de dans fi încd multe 
alte manifestări ale fan
teziei.

„De fapt, pentru ca 
studenții noștri să cu
noască din timp locu-

E. FÂNTÂNEANU

(Continuare 
in pag. a 2-a)
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l îndeplini 
anului 1969, 
voi putea 
campionatul

pregttește.

F. OLTEANU
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Locul tehnicii
în performanta

sportivă

i
i
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I
I

m citit deunăzi, într-o gazetă, 
declarația unui antrenor de 
fotbal care spunea că e mai 
important să ai o echipă for
mată din 11 atleți decît să 
dispui de 11 jongleri a căror

pregătire fizică este deficitară. Aceeași 
Iidee, exprimată în mod diferit, și-a 

găsit o oarecare circulație și în lumea 
schiului, prin opinia că „tehnica" schiu- 

Ilui este lipsită de importanță, pregătirea 
fizică, atletică și combativitatea asigu- 
rînd succesul.

I Pregătirea fizică, atletică, ca și cea 
tehnică, sînt două componente ale an
trenamentului sportiv, cu mijloace spe-

Icifice fiecăreia, și tind, împreună, spre 
obținerea formei sportive maxime. Ele 
nu se substituie una alteia, ci converg I (împreună cu alte aspecte ale pregăti
rii — tactică, psihologică etc) spre un 
scop comun : eficacitatea, performanța.

ITn mod ideal, în procesul de antrena
ment ar trebui să se acționeze simul
tan asupra tuturor legăturilor, asupra I tuturor componentelor pregătirii, dar 
practica, condițiile sezoniere ale unui

Itui este lipsită 
fizică, atletică

CONCURSURILE DE SALĂ PRONOSTICHEAZĂ i
iUN SEZON BOGAT IN AER LIBER

i
i
I
I
I
I
I
I

I tuturor componentelor pregătirii, dar I 
practica, condițiile sezoniere ale unui " 
sport cum e schiul, lipsa de zăpadă sau ■

I particularitățile individuale ale fiecărui ! 
sportiv fac ca antrenamentul, în anu-

I

I

BUȘTENI, 17 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru). întrece
rea senioarelor pe 16 km a daț 
cîștig de cauză, la fel ca și 
la 5 km, excelentei sportive 
Marcela Leampă (Dinamo 
Brașov). Ea a luat cursa pe 
cont propriu și la sfîrșitul ce
lor 10 000 de metri a înregis
trat un timp bun, avind în 
vedere că fetele au parcurs 
același traseu ca și băieții. Pe 
locul 2 s-a clasat Adriana Ba
ra baș (Tractorul Brașov), care 
a reușit s-o întreacă pe Wilma 
Bogozi (Dinamo Brașov). Fru
moasă comportarea repre
zentantei Politehnicii Brașov, 
Elena Moldovan, sosită pe lo
cul IV, înaintea Luciei Bara- 
baș (Tractorul Brașov) și Ro- 
dicăi Zeican (A.S.A. Brașov). 
Rezultate : 1. Marcela Leampă 
43,50 ; 2. Adriana Barabaș
45,07 ; 3. Wilma Bogozi 46,45 ; 
4. Elena Moldovan 47,29 ; 5. 
Lucia Barabaș 47,31 ; 6. Ro
dica Zeican 50,08.

Cursa de 30 km rezervată 
seniorilor a fost epuizantă. Un 
sondaj făcut înaintea probei 
printre mai mulți antrenori îl 
indica drept favorit pe dina
movistul Gh. Bădescu. Pe par
curs însă, lucrurile au fost in
firmate de tenacele și inimo
sul Gheorghe CSncu (A.S.A. 
Brașov), care a reușit să cîș- 
tige al doilea titlu de cam
pion în actuala ediție, Bădes-

cu, deși s-a 
najamente, 
mai mult în fața combativi
tății excepționale a lui Cincu. 
In plus, Bădescu, urmărin- 
du-1 doar pe Cincu, l-a scăpat 
din vedere pe Virgil Alexan- 
drescu (Caraimanul Buștenii, 
care a dovedit o pregătire re
marcabilă, reușind să ocupe 
merituos loc doi, în. timp 
dinamovistul a trebuit să 
mulțumească cu treapta

„bătut" fără me
nu a putut face

un 
ce 
sr 
a 

treia a podiumului de pre 
miere. De reținut că diferența 
între primul și al doilea cla
sat a fost de numai 40 de se
cunde. Rezultate : 1. Gh. Cincu 
1:56,22 ; 2. V. Alexandrescu 
1:57,02 ; 3. Gh. Bădescu 1:57,12; 
4. M. Stoian 2:00,29 ; 5. S. Dră
guț 2:01,51 ; 6. Gh. Dihoi
2:04,11; 7. D. Zangor 2:04,11 ; 
8. D. Chițu 2:04,50.

Paul

Caracteristicile tehnice a’e 
noii noastre săli de atletism 
nu permit — deocamdată — 
desfășurarea unea game mai 
complexe de probe. Față de 
programul obișnuit al reuniu
nilor atletice, la ele acasă sînt 
toate cele patru sărituri, în 
schimb doar o singură arun
care (greutatea) poate fi dis
putată în sală, iar dintre a- 
lergări numai două curse, una 
de plat și cealaltă peste gar
duri, ambele pe distanțe, evi
dent, cu mult reduse față de 
cele cu care sîntem abișnuiți 
de pe stadion. In atari con
diții, săritorii au fost și vor 
fi actorii principali ai orică
rei competiții „indoor”, asta 
și pentru faptul că — la ora 
actuală — aruncătorii de 
greutate nu entuziasmează 
prin rezultate, iar cu cele două 
microcurse iubitorii atletismu
lui încă n-au avut timp să se 
acomodeze (distanțele sînt 
prea scurte și privitorii, prac
tic, n-au timpul să guste dis
puta ; în ceea ce privește re
zultatele, spectatorilor le sînt 
cu mult mai clare, mai con
vingătoare, cele de 13,6 se
cunde pe 110 mg, să zicem, 
decît 6,7 s etc.). Cu timpul 
însă, sîntem convinși și ase
menea rezultate vor fi la fel 
de bine apreciate ca și cele 
din aer liber.

Era firesc deci ca săritorii 
să fi fost eroii recentului con
curs internațional, mai ales că 
unii dintre ei (Corbu, Dosa, 
Piștalu, V’oinea, Dumitrescu,

I au 
acum 
bune

• din 
lor.

(loan. 
Bonei, 

etc.) au 
în ime- 

apropiere 
recordurilor 

ile.

Chira ș.a.) 
înregistrat 
cele mal 
performanțe 
activitatea 
iar alții 
Virginia 1
Ivan 
fost 
diata 
a 
personale. Este 
desigur un fapt 
îmbucurător, unul 
dintre multele as
pecte pozitive e- 
vidențiate de 
competiția din 
sala de la „23 Au
gust*.

După Olimpia
da mexicană s-a

■ vorbit mult, și pe 
bună dreptate, de 
succesul celor 4 
reprezentante ale 
atletismului ro
mânesc, laureate 
ale marii între
ceri și s-a subli
niat, în-mod real, 
existența unui de
calaj valoric între 
Viorica Viscopo- 
leanu, Lia Mano- 
liu. Ileana Silai 
Și Mihaela Peneș 
și ceilalți atleți 
fruntași din țara 
noastră. Ultimele 
două concursuri 
de sală au arătat însă în mod 
pregnant că sportul nostru

Romeo VILARA
(Continuare in pag. a 2-a)
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mite perioade, să aibă o pondere mai 
mare asupra vaiorii fizice, iar în alte 
perioade asupra ,valorii tehnice. Scopul 
tehnicii este să „'înzestreze", să îmbogă
țească arsenalul mijloacelor de luptă 
ale sportivului spre a-i da posibilitatea 
alegerii — în funcție de condiții — la 
început rațional, logic și apoi, încet, 
încet instructiv, automat, bazat pe ex
periența personală. Pentru a declanșa 
o cristianie, schiorul execută instinctiv 
— după caz, o extensie, o flexie, o sări
tură etc, adică mișcarea cea mai prac
tică, cea mai potrivită pentru momen
tul dat. Tocmai aceste- aspecte sinteti
zează contribuția tehnicii în obținerea 
performanței sportive.

Bineînțeles, tehnica nu trebuie privită 
ca un scop în sine, ca o preocupare 
estetică, ci ca o economie de efort, fi
nind loc de pregătire fizică. Ea trebuie 
subordonată scopului, eficacității ma
xime, economiei ae timp. In încleștarea 
luptei, sportivul se situează deasupra . 
termicii, el este preocupat nu de forma I 
execuției, ci de scopul urmărit. •

Numai prin calități fizice, prin talent 
sau pregătire fizică, astăzi nu se poate 
ajunge departe pe drumul marii perfor
manțe, după cum numai prin tehnică, 
fără o pregătire și o ridicare a poten
țialului fizic ne mărginim la un estetism 
ele fațadă sau un didacticism fără stră
lucire.

Tehnica capătă sensuri și importanțe 
majore mai ales în sporturile — prin
tre care- și schiul — ale căror princi
pale caracteristici sînt îndemînarea, 
echilibrul, complexitatea.

lată de ce pregătirea fizico, atletică, 
se împletește cu cea tehnică, devenind 
inseparabile, un proces unitar care se

I
I numește antrenament; iatâ de ce opi

nam câ nu trebuie supralicitata valoa-
rea unuia sau altuia dintre aceste două I componente, interdependente, în pers
pectiva succesului.

S-ar crea — poate — confuzii regre- 
| tabile.

•
A
I — —

Mihai BIRA

I 
I 
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
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0 INTERESANTĂ ÎNTRECERE A ȘAHISTELOR FRUNTAȘE
Un concurs feminin de șah, 

fără miza vreunui titlu pus 
în joc, dar niobilizînd aproa
pe toate forțele autohtone în 
această specialitate, își ia star
tul de azi după-amiază. 11 
componente ale lotului repre
zentativ vor da o probă prac
tică a potențialului lor de joc 
actual, în cadrul unui turneu 
de verificare organizat de 
F.R.Ș.

Iată lista participantelor!

Margareta Teodorescu — cam
pioana țării — Elisabeta Poli- 
hroniade, Margareta Perevoz- 
nic, Maria Pogorevici, Gertru
de Baumstarck, Suzana Makai< 
Rodica Reicher, Eleonora Jia- 
nu, Elena Răducanu, Maria 
Desmireanu, Emilia Chiș.

Se va juca în fiecare după- 
amiază, între orele 16—21, în 
sala Constructorul din str, 13 
Decembrie nr. 5 (lingă ci
nematograful Union), Com

petiția este condusă de arbi
trul T. Nicoară.

La scurt interval, va fi rîn- 
dul șahiștilor să se prezinte 
în fața tablelor de concurs. La 
25 februarie, urmează un tur
neu similar, rezervat vîrfuri- 
lor șahului masculin. Sperăm 
că vom vedea în întrecere pe 
toți maeștrii noștri, unii dintre 
ei datorîndu-ne mai de mult 
o prezență în competițiile in-' 
terne,
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După Turneul

Antrenori,
speranțelor olimpice la scrimă

Șerban Doboși (C.S.M. Cluj)

sau nu de comportarea trăgătorilor noștri?
învingător în turneul juniorilor

Ședința comitetului federației 
de atletism

In timp ce arbitrii Turneului speranțelor olimpice la scri
mă urmăreau ultimele încrucișări de spadă și floretă, am 
întreprins o anchetă rapidă printre antrenorii care s-au ocu
pat — în cadrul clubului sau al lotului — de pregătirea re
prezentanților noștri, rugîndu-i să răspundă la următoarea 
întrebare :

„ÎN CE MĂSURA V-A SATISFĂCUT COMPORTAREA 
TRĂGĂTORILOR NOȘTRI ÎN ACEASTA COMPETIȚIE ?"

Consemnăm fn continuare cele opt răspunsuri primite.
Is

CONSTANTIN STELIAN, 
din colectivul antrenorilor fe
derali de spadă și sabie: ,Am 
avut prilejul să urmăresc patru 
ediții ale competiției, cea 
din 1964 care a avut loc la 
noi, apoi la Lvov in 1967, 
la Havana, anul trecut, și a- 
cum. Este evident, cea de a- 
cum nu ne-a putut mulțu
mi la capitolul spadă. Nu 
avem spadasini suficient de

examene, n-a avut decit o săp
tămână de pregătire — am fi 
putut obține chiar locul I.“

Prof SORIN POENARU, 
din colectivul antrenorilor 
federali de floretă : „Băieții 
noștri au evoluat nesatisfăcă
tor. Motivul: număr insufi
cient de antrenamente, mai 
ales in cazul lui Ursovici, 
Dinu și Petruș.

Mai este, insă, ceva. Cred

sul : „Am urmărit cu atenție 
turneul și pot să afirm că. 
la floretă — și la fete șl la 
băieți — cei mat tehnici tră
gători au fost românii. Este 
un lucru foarte important 
dar care ne obligă să perse
verăm pe același drum. Pe 
de altă parte, chiar dacă ar 
surprinde afirmația mea, evo
luția tuturor sabrerilor a fost 
sub nivelul necesar. Aici sînt 
insă de operat modificări 
fundamentale In regulamen
tul probei".

JACQUES ISTRATE, antre
nor al secției de scrimă de 
la IEFS : „Dintre sportivii 
mei, A. Ștefan a corespuns 
cel mai bine. A fost foarte 
constant, realizînd 17 victorii 
individuale și sint înclinat

Timp de două zile, sala de 
la stadionul Republicii a găz
duit o competiție de tenis de 
masă avînd ca scop verifica
rea și selecționarea celor mai 
buni juniori. După ce, dumi
nică, întrecerile feminine au 
revenit lui Garmen Crișan, ia 
băieți (concursul s-a termi
nat luni), cel mai bun s-a do
vedit Șerban Doboși. El și-a 
depășit net cei 12 adversari, 

i doi dintre ei, Măce
și Bozga, reușind să-i

smulgă cîte un set- O compor
tare frumoasă a avut și tînă- 
rul Aurel Ovanez, clasat pe 
locul secund.

Rezultate tehnice mai im
portante: Doboși cu Macovei 
2—1, Teodor 2—0, Arjoca 2— 
0, Dogaru 2—0, Ovanez 2—0, 
Naftali 2—0, Bozga 2—1; O- 
vanez cu Dogaru 2—1; Maco
vei cu Teodor 2—0, Arjoca 
2—0, Dogaru 2—0.

Clasament: 1. Șerban Do- 
ooși (C.S.M. Cluj), 2. Aurel 
Ovanez (Progresul București), 
3. Cornel Macovei (C. S. M. 
Iași), 4. Dumitru Apostu (C.S. 
M. Iași), 5. Gheorghe Teodor 
(Politehnica București), 6. Mi
hai Dogaru (Metalurgistul Cu- 
gir). 7. Dumitru Bîldea (Me
talurgistul Cugir), 8. Mihai 
Bobocică (Dinamo Graiova).
DANIEL DIACONESCU — 

cores p.

(Urmare din 1)

7|

te-

de 
lu-

Cu un ultim efort Suzana Saplontay punctează decisiv ia f 
pentru România...

pregătiți. Duțu, s-a văzut, a 
tras neantrenat, Bălan și Bă
răgan au avut puține con
cursuri la activ, Spărlea și 
Călina sint... pentatloniști. An
trenorii , noștri trebuie să 
caute sil formeze mai mulți 
spadasini. In prezent, se pre
ocupă de spadă doar Ghinju 
la Craiova și prof. Cacuci 
la Tg. Mureș. Așa, nu vom 
ajunge să formăm spadasini 
de perspectivă".

PAUL GHINJU, antrenor 
la clubul sportiv „Electropu- 
tere“-Craiova : 
start, la 
de Duțu. 
de a se 
împreună 
tui club, 
ceputul 
dovedește, însă, suficientă în
țelegere. Interesele de club 
primează în fața celor na
ționale. Cine va avea de su
ferit ? Este lesne de înțeles

în altă ordine de idei, tre
buie să facem mai mult pen
tru spadă, daci intenționăm 
s-o aducem la nivelul flo
retei. Este foarte bine că spa 
dastnii sint încercați tn to? 
mai multe concursuri, însă 
se impun obligații din partea 
marii majorități a antreno
rilor să formeze și trăgători 
la aceasta arma. Altfel, cr 
se va întîmpla peste cîți’ i 
ani cind vor ieși Moldanschi 
șî Marinescu ?"

DUMITRU MUSTAȚA, din 
colectivul antrenorilor fede
rali de sabie : „în linii mari 
sînt mulțumit de comportarea 
sabrerilor noștri Dan Irim- 
due a făcut din nou dova
da realelor sale calități o 
fensive, Popescu și Vlad ma
nifesta și ei mai multă ma
turitate. Fără handicapul pe 
care a trebuit să-l suportăm 
— b inegală pregătire a trăgă
torilor, Popescu aflindu-se ln

,S-a greșit din 
spadă. „uitîndu-se“ 
Existau modalități 
antrena la Steaua 
cu trăitorii aces- 

cel puțin de la in- 
acestui an. Nu se

că se greșește mențininâu-l 
pe Burlea in lot, care, duri 
mine, nu mai prezintă nici o 
perspectiiză. Se greșește ia 
fel făcîndu-se experiențe cu 
Bănică, un floreUst lipsit de 
ambiție și de seriozitate. De 
ce nu-s aduși în lat tineri 
care ar putea oferi mo. mul
te satisfacții, de pildă Cioară 
sau Szabo ? îmi propun ca 
pe această temă si ser j. ui 
material pe larg"

Prof. C PUFNEI. antreno
rul secției de scrimă a Poli
tehnicii Iași; „Sînt mulțu
mit, în generaL de renu’ a'e- 
le sabrerilor mei: Dau 
vescu și, mai ales, t 
mtctisc. Spun aceasta 
știa ed ei nu i-tru 
suficient ii» vederea 
competiții, deoarece 
pină de curind in ses 
examene. Ambii sînt suscep
tibili de 
cind vor stăpîni mai 
procedeele tehnice, cînd 
rcr fi însușit o gamă mai 
largă de subtilități tactice ne 
• or aduce 
man“.

NICOLAE 
antrenor al 
sui: _
Moroșan a evoluat destul de 
a oroare de valoarea ei ma
ximă. în ceea ce îi privește 
pe bdieți, Ursovici a dat un 
randament satisfăcător pentru 
pregătirea pe care o are. Va 
trebui, firește, să lucreze mat 
muit de aci înainte. Burlea 
care trebuie sd-și împartă 
timpul intre producție, 
tă ți antrenament n-a 
mulțumi. Ne așteptam, 
la o comportare mai 
din partea iui Dinu. Nu și-a 
putut domina complexele »i 
a ieșit din cursă".

ANGELLO PELLEGRINI, 
antrenor al clubului Progre-

consider bun ju-
al no. țumilor

evoluat T. Petruș și G. 
oriei. Luminița Popescu 

'.ras consider foarte bine, 
ar dacă u avut unele 

fluctuații caucate de stările 
ei emotive. La cu Mcroțan 
fi Lenghel alcătuiesc un trio 
puternic de junioare."

Anchetă realiza‘â de
S. BONIFACIU și 

T. 5TAMA

nle spre care se vor îndreptă, 
U-A-S.R. a tipărit u serie de 
pliante ce au fost difuzate tu
turor centrelor universitare. 
In ele studenții pot găsi In 
afară de programul tuturor 
taberelor pe Întregul an, și 
difer.te sfaturi turistice, pen
tru fiecare loc*.

Cuantele tov. DUMITRU 
ENĂCHESCU, directorul tabe
rei de la Sinaia, ne-a făcut să 
ne gindim. dacă nu cumva — 
totuși — mijloacele de popu
larizare suțe~ă încă. Spunem 
lucrul acesta pentru că am în- 
tfirut foarte mulți studenți și 
studenie. fn special din anul 
I, care nu cunoșteau reguli 
elementare privind echipa
mentul da munte, ea să ne re
ferim le noțiunile cele mai 
simple Aceste aspecte — de 
altfel — cu fast scoase fn evi
dentă șt de unit tovarăși din 
comandamentele taberelor vi
zitate. De aceea sugerăm c.i 
pentru anii I să se organizeze, 
cu sprijinul catedrelor 
educație fizică, un „ABC 
ristic".

Mulți dintre studenți au 
nit in tabere cu gindul de a 
învăța sd schieze, dar nu toți 
au avut schiuri. O soluție ar 
fi fost magazinul de închiriat 
obiecte sportive. Dar, la Si
naia, el era închis, aflindu-se 
in inventar. Spre regretul și 
nedumerirea celor 1000 de stu
denți

„Cred că în această direcție,

Pc 
/r

ndcC

au

progres șt atunci 
'>me 

ifl

satisfacții mai

MARINESCU, 
clubului Progre- 

,Consider că Adriana

școa- 
putut 
poate 
buni

Se reia campionatul diviziei A
Sîmbătă și duminică, cele mai 

bune formații de popice, partici
pante la campionatul diviziei A, 
reiau întrecerile. înaintea returu
lui, clasamentul, în cele 
campionate, Se prezintă

două 
astfel :

FEMININ

1 Laromet Buc.
2. Voința Buc.
3. Voința Tg. M.
4. Hidromecanica

5. Voința Cluj
6. Petrolul PI.
7 C.S.M. Reșița
8. U.T. Arad
9. Rapid Buc.

10. Gaz metan Mediaș
» 2 1 I 20952 14

9 8 0 1 21068 
9702 21315
9 5 0 4

Brașov
------ 4

4
5
6 20896

21973

21205
21075
21010

25
23
19

19
19
17
15
15

9 5 0
9 5 0
9 4 0
9 3 0
9 3 0 6 18363
9 2 1 6 21089 14

Cu cît se apropie de final, 
întrecerea divizionară a celor 
mai buni baschetbaliști din 
țară devine mai interesantă, 
mai ales că actuala configura
ție a clasamentului este de
parte de a face precizări asu
pra viitoarei campioane, sau 
a celor două formații care vor 
părăsi plutonul competitor în 
ediția viitoare. Un motiv în 
plus pentru ca federația de 
specialitate să manifeste o 
grijă sporită în vederea asi
gurării celor mai bune condi
ții de joc pentru etapele ur
mătoare : măsuri organizato
rice în sălile de joc împotriva 
spectatorilor turbulenți, ca și 
arbitri și oficiali dintre cei 
mai competenți.

• Dacă nu ai un jucător 
mai în vîrstă să-1... găsești 1 
Cu această remarcă prof. Va- 
sile Popescu ne-a amintit o 
dată în plus cît de utilă este

\OII CAMPIONI Al BIICURISTIUIUI

în ulti- 
patinoa- 
prezir.te 
ceea ce 
evidentă

începu ie s^b cele mai bune 
auspicii. Întrecerile patinatori
lor bjcureșteni .n-aj avut par
te de un final tot slit de rej- 
șît. Dezghețul, din ce in ce mai 
accentuat a făcut ca 
mele două zile gheața 
rulul „23 August" să 
serioase imperfecțiuni, 
a constituit o frînă
pentru execuția figurilor libe
re, cele care trebuiau să de
finitiveze performanțele. Am 
asistat, astfel, la un adevărat 
record de căzături, datorat 
însă și faptului că unii dintre 
patinatorii noștri încearcă mai 
mult decit le stă în putință.

Proba libere'or a avut darul 
să aducă modificări în clasa
mentele finale. Astfel, printr-o 
bună evoluție, Anca Tănase a 
promovat pe primul loc în 
clasamentul junioarelor, la fel 
și Mihai Popescu. Micuța Ga- 
bțiela Voica a urcat pe locul 
doi, dovedind din nou ci stă- 
pînește mai bine figurile libe
re decit desenele obligatorii. 
Menționăm, de asemenea, pro
gramele bune prezentate de 
Marcel Comanici (notele sale 
au mers pînă la 5,3) ți Beatrice 
Huștiu (notată pînă la 5,5), pre
cum și evoluția noilor campi
oni la categoriile mici. Adria
na Preda și Mircea Ion.

2) 7—221,0 ; 3. L. Cozia (Constr.) 
7—214,4 Feie 1. Anca Tănase 
(Șc. sp. 2) 3—257,6 ; 2. Mariana 
Ionel (Șc. sp.
Doina Mitricică 
247,8. SENIORI 
Comanici (Din.) 
Sandu (Constr.) 
E. Tăujan

3.

2) 7—252,2 ; 3. 
(Șc. sp. 2) 8— 
Băieți 1. M. 

3-421,5 ; 2. D. 
6,5—389,9 ;

(IEFS) 8,5—378,0. 
Fete 1. Beatrice Huștiu (Din.) 
3—476,1 ; 2. Constanța Ionescu 
(Constr.) 6—406,8 ; 3. Rodlca
Didă (I.E.F.S.) 9—400,9 ; 4. A- 
dina Caimacan (IEFS) 12—374,7. 
Perechi 1. Letiția Păcuraru-Dan 
Săveanu (Șc. sp. 2) 3—127,3.

• Consiliul municipal de e- 
ducație fizică și sport — Bucu
rești organizează un curs pen
tru arbitrii de patinaj artistic, 
cu începere de La 3 martie. în
scrierile se primesc la patinoa
rul Floreasca sau 
siliului din str. 
zei 6.

• Programată
duminică la prînz pe pista din 
Miercurea Cine, finala cam
pionatului de viteză s-a amî- 
nat din cauza dezghețului, ur- 
mînd să fie reprogramată cind 
timpul va deveni favorabil.

la sediul con- 
Biserica Am-

să înceapă

F
MASCVUM

Petrolul PI. 
Voința Tg. M. 
Flacăra Ctmplna 
Olimpia Reșița 
Voința Cluj

1.
2
3.
4.
5. _____ ___
6. C.F.R. Timiș. 9 S • 4 44473
7 Rapid Buc. 9 3 • S 45SH
8. Construct. Buc. 9 3 • S 45337 
9 Gaz metan Medias

9 2 9 7 455-77 
19. Glori* Buc 1 1 11 44217

1313

C^samentele fazei municipa
le a campionatului republican 
de patinaj artistic: JUNIORI 
H Băieți 1. M. Ion (Școala 
sportivă nr. 2) 3—289,5 ; 2. D. 
Parait (Constructorul) 6—205.6 ; 
3. O. Goga (IEFS) 8—204.4 ; 4. 
P. Dragomir (Constr.) 12—182,7. 
Fete 1. Adriana Preda (Constr.)
3— 268.6; 2. Gabriela Voica
(Din.) TA—242.9 ; 3. Gabriela 
Cosmaciuc (Din.) 7,5—231,0; 4. 
Doina Bigieă (Constr.) 12—170,4; 
5. Mariana Kiss (Șc. sp. 2) 16— 
131,8: 6. Monica Saulea (Șc. 
sp. 2) 17—126.2. JUNIORI I 
Băieți 1. M. Popescu (Constr.)
4— 238.3 ; 3. A. Bulete (Șc. sp.

SUB PANOU...
în formația oricărei echipe 
prezența unui jucător cu mare 
experiență, capabil de a-și 
mobiliza și conduce coechip’e- 
rii mai tineri. Observația se 
referea la recitalul oferit du
minică dimineața, în sala Giu- 
lești, de Marian Spiridon, care 
în deplinătatea posibilităților 
fizice a fost sufletul și creie
rul „5"-ului studenților de ia 
I.E.F.S. Foarte dîrz în apă
rare, calm și lucid la fiecare 
acțiune ofensivă, Spiridon și-a 
dirijat partenerii în cele mai 
grele situații, fiind autorul 

moral al frumoasei lor victorii 
din această etapă.

• Atenție selecționeri: ju
cătorii din lotul național con
tinuă să parcurgă o vizibilă 
eclipsă de formă. Și pînă la 
apropiatele turnee internațio
nale, în care echipa țării își va 
pregăti calificarea pentru „eu
ropene", au mai rămas doar 
cîteva săptămîni...

Clasamentul după 19 etape :

Dinamo București1.
16 15 1

Z Steaua București
15 13 2

3. Poli. Buc. 16 11 5
4 Rapid 16 10 6
5. .U- Cluj 16 7 9
6. .U- Timiș. 16 7 9
7. I.E.F.S. 16 7 9
8. Poli. Galați

16 7 9
9. Poli Bv. 16 6 10

10. Farul 16 5 11
11. I.C.H F 15 5 10
12. Poli. Iași 16 2 14

1330—1107 31

1274—1011 23 
1106—1027 27 
121J—1161 26 
1088—1093 23 
1183—1161 23 
1017—1046 23

1094—1135 
1058—1169 
957—1060 
999—1054

1010—1311

23
22
21
20
18

Meciul Steaua 
va juca joi 20 
sala Floreasca, de la ora 19.

Programul etapei a XVII-a 
din 23 februarie : Dinamo Buc.
— Rapid; Steaua — Farul 
Constanța ; I.E.F.S. — Politeh
nica Brașov ; Politehnica Iași
— I.C.H.F.; Universitatea Cluj
— Politehnica Buc.; Politeh
nica Galați — Universitatea 
Timișoara.

— I.C.H.F. se 
februarie, în

a. v.

ECHIPA SĂPTĂMÎNII 
SPIRIDON — POPA — RUB
BING — (THVULESCU — 

DEML.N

Comitetul federației de atletism 
s-a întrunit duminică dimineața 
tn ședință plenară. La lucrări au 
luat parte tov. Mihail Florescu, 
președintele F.R.A., Anghel Alexe, 
președintele C.N.E.F.S., Emil Ghi- 
bu vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
membri ai comitetului federal, 
președinții consiliilor județene de 
atletism, președinți de cluburi, 
antrenori și alți invitați.

Discuțiile purtate pe marginea 
celor două lucrări prezentate (Da
rea de seamă asupra activității bi
roului F.R.A. în anul 1963 și Pla
nul de măsuri al atletismului pen
tru următorul ciclu olimpic) au 
evidențiat seriozitatea cu care sînt 
abordate problemele de bază ale 
dezvoltării acestui sport, la toate 
nivelele. Astfel, a reieșit limpede 
că succesul înregistrat la Jocu
rile Olimpice n-a constituit pen
tru activiștii șl tehnicienii atletis
mului prilej de automulțumlre. 

dimpotrivă.ci,

ne-a spus asistentul universi
tar CONSTANTIN NEGRAU, 
responsabilul sportiv al tabe
rei de la Sinaia, ar mai trebui 
multe de făcut. Dacă aceste 
magazine, sau chiar taberele 
ar fi dotate cu echipament în 
cantitate suficientă, studenții 
ar beneficia de condiții și fnai 
bune de petrecere a vacanței 
de iarnă".

Sperăm că multe dintre de
ficiențele acestui an nu se vor 
„congela" în această stare și 
pentru viitoarele tabere.

Cabanele au găzduit in a- 
ceste zile pe cîștigătorii pri
mei etape a unei populare 
competiții de schi, dotată cu 
„Cupa U.A.S.R." După ce in 
prima etapă, desfășurată la 
nivelul centrelor universitare, 
au luat startul 3000 de stu
denți, cei mai buni au popo
sit în taberele alpine, intre 
5—14 februarie pentru etapa 
a Il-a.

Concursul, deschis atît bă
ieților cit și fetelor, se desfă
șoară la slalom (special, uriaș) 
și fond. 500 de studenți si stu
dente, cîștigătorii etapei a ll-a. 
se vor întîlni în finală, la 
Predeal între 21—23 februa
rie. Cupa va fi acordată in
dividual pe probe și pe cen
tru universitar, avînd drept 
criterii numărul de studenți 
angrenați în prima etapă și 
rezultatele din cea finală.

Fără îndoială că această 
primă ediție a „Cupei 
U.A.S.R", care a primit ade
ziunea totală a studenților, va 
deveni o competiție tradițio
nală, un instrument de popu
larizare a schiului în rîndul 
tineretului studios.

Deși vacanța s-a încheiat 
oficial, totuși stațiunile mon
tane sint pregătite sd pri
mească tn continuare pe stu
denții anilor V și pe cei de 
la Institutele agronomice, care 
abia acum fși încep zilele de 
odihnă.

„Dirijorii" simfoniei în alb 
n-au executat așadar decit 
prima jumătate a partiturii.

T. Petrișor: 4 recorduri 
republicane de juniori 
La sflrșltul săptămînii a avut 

loo tn sala Giulești „Cupa 16 Fe
bruarie", la haltere.

Sîmbătâ s-au întrecut la indi
vidual un număr de 18 halterofili.I I
M
Cu această ocazie, tînărul Tudor 
Petrișor (Viitorul) a stabilit * re
corduri de juniori mici la cat. 
semimijlocie: împins 115 kg, smuls 
110 kg, aruncat 132,5 kg, »otal 
357,5 kg. Vechile recorduri ti apar
țineau tot Iul.

Duminică s-au Intîlnlt juniorii 
clubului Rapid șl C.S.O. Pitești. 
Meciul s-a încheiat cu r*«ultatul 
de 5—3 pentru Rapid.

s-a subliniat 
cîte mai sînt de făcut (șl sînt 
atîtea I) pînă ce această ramură 
sportivă va putea să se bucure 
de participarea masivă a tinere
tului, pînă ce va fi asigurată baza 
de masă a activității de perfor
manță (șl atletismul lucrează nu
mai cu performanțe), pînă ce re
zultatele cit 'mai multor sportivi 
fruntași vor atinge nivelul cerin
țelor internaționale.

Intre alți vorbitori, tov. TH. BO
LEA (CSS Buc.) a subliniat fap
tul că, la ora actuală, 9 dintra 
atlețil clubului au fost nominali
zați pentru Munchen-’72, că acti
viștii acestei unități de performan
ță se vor preocupa îndeaproape 
de selecționarea elementelor celor 
mai talentate din rîndurile elevi
lor, pentru găsirea celor mal efi
ciente mijloace de îmbunătățire a 
relațiilor existente între școală — 
antrenament — familie — elev 
atlet — bugetul de timp al aces
tuia — condițiile materiale.

EMIL DRAGAN (C-lung Muscel) 
a anunțat că în orașul său va fi 
gata, în scurtă vreme, primul sta
dion din țară, construit în totali
tate pentru atletism șl că efortu
rile specialiștilor din Cîmpulung 
vor fi îndreptat)?, cu precădere, în 
direcția dezvoltării aruncării dis
cului șl a suliței la femei.

EFREM CHERTEȘ (din secția 
sport a U.G.S.R.) a informat ple
nara asupra faptului că U.G.S.R. 
consideră atletismul ca sportul nr. 
1 și. în consecință, vrea să desfă
șoare o amplă acțiune de spriji
nire a activității atletice din clu
burile Și asociațiile sportive sindi
cale.

GUNTER WAGNER (vicepreșe
dintele CJEFS Brașov), a înfățișat 
aspecte din experiența comisiei 
județene de atletism, a vorbit des
pre preocupările șt inițiativele 
activiștilor sportivi brașoveni, In
tre care ș! divizia pentru copil șl 
juniori.

Tov. EMIL GHIBU a subliniat 
necesitatea ca, în viitor, să se 
pună bază pe formarea unor sec
ții profilate doar pe anumite pro
be. dată fiind complexitatea atle
tismului. in funcție de speciali
tatea antrenorilor, de condlțllla 
materiale etc. De asemenea va 
trebui serios îmbunătățit calen
darul competițiilor locale, județe
ne șl interjudețene, care vor putea 
angrena într-o activitate continuă

nere. Pregătirea copiilor șl a ju
niorilor impune ' din partea spe
cialiștilor atletismului o metodică 
specială; asupra căreia va trebui 
gîndit cu toată grija.

Tov. ANGHEL ALEXE; în nu
mele biroului C.N.E.F.S. a felicitat 
federația de atletism; pe lucrătorii 
săi; pentru activitatea desfășurată; 
pentru succesele înregistrate. Bi
roul F.R.A., a spus vorbitorul, și-a 
îmbunătățit în mod evident stilul 
da muncă (colectiv; operativ, in 
permanentă legătură cu terenul). 
Atenția sa este îndreptată, în 
principal; către abordarea proble
melor de bază ale activității atle
tice din țara noastră. Șl în viitor 
atletismul se va bucura de toată 
atenția din partea C.N.E.F.S. și a 
organelor sale, acordîndu-l-se, 
ca șl pînă acum; un sprijin 
multilateral. între altele; va fi 
extinsă actuala sală din parcul 
„23 Augusta și se vor face efor
turi pentru construirea unei piste 
de tartan In Capitală etc.

Pentru ca munca de fiecare zi 
să albă o eficiență maximă va 
trebui realizată valorificarea Inte
grală a talentelor pe care le pro
duce școala, și pentru aceasta, în 
colaborare cu Ministerul învăță- 
mintulul, vor trebui inițiate o se
rie de acțiuni speciale la care să 
fie angrenați toți profesorii da 
educație fizică.

Tov. MIHAIL FLORESCU a ară
tat că biroul F.R.A. a avut în ac
tivitatea sa un ghid permanent 
în indicațiile Comitetului Centrat 
al P.C.R.; pe care s-a străduit să 
le aplice cu consecvență. In altă 
ordine de idei; președintele fede
rației a arătat că succesele olim- 
plqa de Ia Mexico au creat un 
climat nou; foarte favorabil, pen
tru atletismul românesc și că 
acest moment va trebui folosit 
din plin, sub cela mal variate as
pecte.

Bugetul acordat atletismului a 
fost cel mal mare din ultimii ani 
dar se constată că sumele respec
tive. la nivelul județelor, n-au fost 
gospodărite cum se cuvine sau au 
fost utilizate în alte direcții, ceea 
ce, ți Intr-un caz și în celălalt, 
n-a fost bine pentru atletism.

Subliniind faptul că F.R.A. do
rește să sie consulte în permanen
ță cu tehnicienii șl activiștii atle- 
tlsmulul, că activitatea sa este de 
neconeeput fără ajutorul comisi
ilor județene șl municipale, fără 
desfășurarea unei munci de cali
tate in secțiile din cluburi și aso
ciații, tn școli șl universități, tov. 
Florescu a invitat Ia sporirea efor
turilor generale, pentru continua 
dezvoltare a atletismului; pentru 
ridicarea performanțelor pe trep
tele cele mal înalte.

In încheiere; a fost completat 
comitetul federal șl au fost aleși 
tov. Gh. Teodorescu și E. Cherteș 
ca vicepreședinți ai biroului 
F.R.A.

(Urmare din pag. 1)

dispune și de alți atleți valo
roși, care — depinde doar de 
ei — ar putea ataca pozițiile 
de frunte ale clasamentelor 
europene și mondiale. Ne re
ferim la Șerban Ioan, Carol 
Corbu, la cuplul Nicolae Per
ia—Dan Hidioșanu (faptul că 
au realizat duminică un timp 
egal cu cel al cehoslovacului 
Nadenicek — 13,6 în 1968, 
spune desigur mult...), Virginia 
Bonei. Dinu Piștalu și Petre 
Astafei. Lista celor merituoși 
o vom completa cu cîteva 
nume de atleți tineri, încă ju
niori, care arată, în continua
re, perspective certe: Csaba 
Dosa (2,11 m la înălțime), Ta
mas Szabo (la sprint), Elena 
Mîrza (la garduri), Veronica 
Anghel (la sprint), Alina Po
pescu (5,90 m la lungime), 
Mircea Voinea (4,40 m la pră
jină), Marian Chira (1,95 m 
la înălțime; va mai fi junior 
încă 3 ani), Cornelia Popescu 
'.pentatlon), Imre Biro (gar
duri) și Viorica Brad (greutate 
— încă 2 ani junioară). Nu
trim speranțe — justificate de 
evoluția de pînă acum a aces
tora — că ei și încă alții vor 
putea deveni, printr-o muncă 
de cea mai bună calitate, per
formerii de mîine ai atletis
mului nostru, componenți ai 
lotului olimpic din 1972.

Amintind de acești atleți, 
subliniind rezultatele lor, se 
cuvine desigur să evidențiem 
și activitatea desfășurată de 
îndrumătorii lor direcți, pro
fesorii și antrenorii : Zoi ton 
Szabo și Ionel Ciotea (Tg. Mu
reș), Xenofonte Boboc și Ion 
Smîdu (Ploiești), Gh. Stănescu 
și Nicolae Gurău (București), 
Ion Lini (Satu Mare) etc. Nu-i 
uităm nici pe Marin Berbe-

caru, antrenorul săritorilor cu 
prăjina, pe Elias Baruch, pe 
Constantin Dumitrr;cu și mai 
ales pe Ion Soter ai cărui elevi 
(Alina Popescu, Aura Petres
cu, D. Bădini, N. Perța) au 
doborît sau au egalat 7 re
corduri republicane de seniori 
și juniori, numai în ultimele 
două mari competiții pe te
ren acoperit.

Și pentru că n-am pus 
încă punct comentariilor pe 
marginea acestui al II-lea con
curs internațional de sală, a- 
preciem că participarea atle- 
ților străini n-a fost în toate 
cazurile la înălțime, motiv 
pentru care sugerăm federa
ției de specialitate să sta
bilească o dată fixă pentru 
desfășurarea întrecerilor și să 
lanseze din timp, cu multe 
luni înainte, invitații de par
ticipare cît mai multor fede- 
derațil din Europa. Ne gîn- 
dim, de asemenea, că un ast
fel de concurs ar merita și 
atenția televiziunii, chiar pen
tru o emisiune în direct.

Pînă la încheierea acestei 
ierni a mai rămas destulă 
vreme. Profitînd însă de fap
tul că atletismul nostru de 
sală și-a consolidat acum niște 
poziții, în rîndurile atleților 
dar șl ale spectatorilor, su
gerăm comisiei municipale de 
atletism, diferitelor cluburi 
bucureștene să nu rateze un 
asemenea moment favorabil și 
să organizeze alte și alte com
petiții. Ce-ar. fi, de exemplu, 
să asistăm într-o duminică la 
un concurs atletic cu handi
cap ? Pînă una alta, clubul 
Steaua organizează, la sfîrși- 
tul săptămînii, o competiție 
dotată cu „Cupa Steaua". Dar 
în celelalte săptămîni ? Cine 
sa înscrie 1

INUL XXV: GALATIi

(Urmare din pag.

Teatru 
și Tea- 

Galațiul în-

Teatru de proză și 
muzical, Filarmonică 
tru de păpuși 
cepe prin a-și reface și tra
dițiile sportive.

„La 6 ianuarie 1880 a avut 
loc inaugurarea noului local 
al Societății de gimnastică din 
Galați" (ziarul „Vocea Covur- 
luiului" din 14 ianuarie 1880). 
Apar apoi societăți de tir și 
cluburi de tenis, secții de 
patinaj, de popice, de înot, de 
canotaj.

în 1912, prin intermediul u- 
nor funcționari ai unei repre
zentanțe comerciale italiene, 
este adusă aici prima bicicletă 
de curse iar în 1924 cicliștii 
gălâțeni domină campionatele 
României (C. Ghebercoff, Se
bastian Ionescu) — un an 
după ce Constantin Nour (ac
tual antrenor emerit al clu
bului Dinamo București) îl 
bate Ia puncte în 10 reprize 
a 3 minute pe englezul Jef
fries Lingdton — mai greu cu 
9 kg decit boxerul român.

Ștafeta campionilor e pre
luată apoi de boxerii Panai- 
tescu Zigoto și de C, David 
U936, Olimpiada de la Ber
lin), de Grigoie Jelesneac șl 
Vasile Boanță, in vreme ce 
Ia haltere își începe marșul 
triumfal Pavel Gospodinov 
(„un atlet cu care Galații 
mindrește" — scrie ziarut 
cal „Universul" în 1937)

care depășește cu 3 kg recoi- 
dul mondial <1 australianului 
Ricter — record ce nu poate 
fi omologat deoarece Federa
ția Română Lupte și Hal
tere nu-1 poate trimite pe 
Gospodinov <a campionatele 
mondiala din 1939. („Ca ur
mare » cererii dv. vă facem 
cunos-ut că federația nu dis
pune ie fonduri pentru finan
țarea deplasării dv...“). Dar 
pasiunea gălățenilor nu e po
larizată nici de Gospodinov, 
nici de Lazăr Rabinovici (pri
mul instructor de lupte al o- 
rașului), nici de Zigoto ci de 
echipa de fotbal Gloria C.F.R. 
ale cărei victorii zguduie sta
dionul din fața Grădinii Pu
blice și care rămine în le
genda locală prin formația ei 
din '41—’42 : Justin, Cucula, 
Jarcă, Popa, Ivanov, Chimet, 
Tudose, Guță, Zapis I, Com- 
șa, Zap:s II etc.

Dar trebuia să treacă ani 
pentru ca gloriile să revină. 
Sportul se reface mai greu 
decit solul

★

s»
Io-

Dacă Ștefan Cojan e cam
pion național de box la se- 
migrer, in 1964, dară Vasile 
Potolea, Năstac, Cocîrlea, Le- 
hăduș sînt nominalizați în lot 
— asta se datorește antreno
rului Petre Mihai.

Așa cunt Gica Manafu, cam
pioană națională la junioare, 
preia ștafeta lui Dumitru Mi- 
titelu (campion de înot a!

României în 1938), așa cum 
Pâvel Gospodinov își antre
nează propriul fiu, pe Gheor- 
ghe Gospodinov, și apoi pe 
Alexandru Dumitrescu (cam
pion republican din '62 pînă 
in '66 la categoriile 56 și a- 
poi 60 de kg), la fel Ion Donose 
și Ștefan Babin îi formează 
pe luptătorii Poalelungi, Cor- 
neanu, Coordoneanu.

Șahul nu mai are aici, azi, 
un reprezentant de talia ace
lui Heinrich Silberman care 
între cele două războaie a cîș- 
țigat un turneu internațional 
în Spania, iar fotbalul e încă 
departe de a deveni legendar. 
Baschetbaliștii insă promo
vează din ’57—'58 o echipă în 
categoria A, iar voleibaliștii 
Politehnicii ajung mai mult 
decit redutabili (nu văd care 
formație de volei din lume nu 
l-ar selecționa pe viitorul in
giner chimist Gabriel Udiș- 
teanu) iar parașutista Angela 
Năstase se înverșunează să 
cîștige începind cil 1963 cîte 
un titlu național îndeplinind 
(din. 1967) haremurile pentru 
„insigna de aur“ cu diaman
te acordată de Federația Ae
ronautică Internațională.

★

In 1969 complexul central 
de antrenament al Institutului 
loliiehnic va avea o tribună 
de 1500 locuri, tenisul va că
păta două terenuri noi _  și
țoale aceste săli, piste, acope
riri de terenuri, vor însuma.

la capitolul amenajări și re
parații peste zece milioane lei. 

Dar mai silit lucrările mari: 
Complexul sportiv din Țigli- 
na (sală de sport cu 2850 de 
locuri, popicărie cu patru pis
te — probabil nu pentru ju
niori — bazin olimpic acope
rit) — un complex precalcu- 
lat Ia o investiție de aproape 
nouă milioane lei.

_ Totodată se lucrează la pa
tinoarul artificial (patinoarul 
„Liceului armean" de pe vre
muri, al „Tenis clubului", al 
clubului „Ermis" nu intrau în 
funcțiune decit de la minus 
un grad în jos), se lucrează 
la stadionul „Ancorei", la ca
bana nautică, se fac bitumi- 
nări, se aduce zgură — iar 
profesorul Dumitru Stanciu, 
vicepreședinte al C.M.E.F.S.- 
ului din localitate, eel care a 
furnizat autorului acestor rîn- 
duri datele privind istoria 
sportului gălățean (culese 
după cinci ani de muncă mi
găloasă, adunate într-o carte 
aproape gata de a fi tipărită 
și care îmbină rigoarea docu
mentară cu tonul alert) e gata 
să transcrie noile capitole, ex- 
tinzînd tabelele de nominali
zați și pe acelea de campioni 
republicani.

Rămine însă ca înainte de 
a fi transcrise de cronicari, re
zultatele să fie scrise de spor
tivii gălățeni pe zgura sau 
pe gazonul stadioanelor.
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Sub titlul „S.adionul Tine
retului a devenit... obiect de 
muzeu", în ziarul „Sportul" 
de sîmbătă 15 februarie era 
inserată o mențiune referi
toare la juniorul eraiovean 
BONDREA, despre care pre
ședintele clubului Electropu- 
tere afirma că „l-a propus, 
zadarnic, selecționerilor lotu
lui național". Realitatea este 
următoarea : în urma sesiză
rii clubului eraiovean, m-am 
interesat îndeaproape de ju
cătorul Marian Bondrea (care 
joacă mijlocaș și nu fundaș 
central, cum se scrie în res
pectiva adresă), aflînd, deo
camdată, că el nu corespunde 
Intrutotul cerințelor unui ju-

câtor de națională (scund — 
1,71 m, și lent).

Cu toate acestea, la data 
de 12 februarie (adică cu ci
teva zile după vizita autoru
lui articolului Ia Craiova) ju
cătorul Bondrea a fost solici
tat la o convocare a lotului — 
programată pentru 22 februa
rie — de altfel, prima con
vocare a jucătorilor din pro
vincie de la primirea adresei 
craiovene.

Vă asigur, tovarășe Amă- 
rășteanu, că voi fi omul i 
mai mulțumit dacă jucătorii 
asociației dv. va corespunde 
pretențiilor echipei naționale 
de juniori.

prof. Gh. OLA 
antrenor federal
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care l-am văzut înscriind in- 
credibile golun — In așeme- 
nea situații — de la 30—40 de 
metri. ,Vu era intratul tn le
gendă Dobay, era, pe aripa 
stingi. Ionici Bogdan, care fă
cea ei ce făcea — la alt dia
pazon da însușiri. îniă — și 
mri că te observa lipsa cele- 
bnlui tău contemporan de 
aport.
—așa mai departe. Aș pu

tea luiffi mult girul unor ase- 
—.emt exemple. dar mă opresc 
«iei. Di» cei 3—4—5 
zprapîați ca valoare, 
țxafi sumai de stil ji 
perament. alegerea nu 
o-.ndea decît.
zdreraersl cu
.-oare reprezentativa : daci tre
buia, ea astidot, 
moi tehnic. unul mai 
ti aata nu de puține 
doar cer:-:era mat..

_ Pa rind tuiri ?
Xs, katdrit. astăzi

—g*eu ti fii selecționer al 
echipei naționale de fotbal.

zts tic.

jucători 
diferen
de tem- 
mai de- 

cel mult, de... 
care rima să
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de Lamberto ARTIOLI

MISTER GRAY (Xii)
cu organiza-că dv. împreună 

încercat să puneți pe picioare

OLTUL SF. GHEORGHE — 
POIANA CÎMPINA 2—2 (1—1)

Cele patru goluri au fost în
scrise de Csosz (min. 11), Goga 
(min. 88 •— din lovitură de la 
11 m) pentru gazde, Dobro 
(min. 44) și Iordacho (min. 43) 
pentru Poiana. în min. 60, por
tarul Opanschi, de la Poiana 
Cîmpina, a ratat o lovitură de 
la 11 metri.

Gh. Briotă — coresp, 
GAZ METAN MEDIAȘ — 

C.F.R. SIGHIȘOARA 4—1 
(1-1)

După o repriză echilibrată, 
divizionarii B s-au impus, ad- 
judecîndu-și în final victoria 
la un scor categoric : 4—1. 
Filip (2), Barna și Dodu au 
marcat pentru Gaz metan iar 
Hodrea pentru C.F.R.

Z, Rîșnoveanu — coresp. 
minerul baia mare — 

OLIMPIA SATU MARE 2—0 
(1—0)

Pe un teren alunecos, echi
pele au desfășurat' un joc plă
cut, cu numeroase faze de 
poarta. Minerul a obținut vic
toria prin golurile înscrise de

Doboș (min. 42) ți Bardi min 
59).

V. Săsăranu — ceresc. 
PETROLUL VIDELE — 

CHIMIA TR. MĂGURELE 
1—0 (1—C>

La capătul unui joc atractiv, 
(deși s-a disputat pe un terer 
acoperit în întregime de ză
padă), fotbaliștii de ia Petro
lul au învins cu 1—0. au‘or.1 
golului fiind Voicu (—.

V. Nicolescu 
elev la liceul din Vide!» 

ELECTROPUIERE — 
UNIVERSITATEA CRAIOV A 
(tineret rezerve) 2—0 (1—•> 
Au Inserts Lovin (min. 18) 

șt Stanciu (min, 75).
St. Gurgui — 

coresp. principal 
METALUL HUNEDOAKA — 

CS.M. SIBIU O—l <0—1» 
A.S. CUGIR — AURUL 

BRAD 7—1 (3—1)

un jucător 
dur tari, 
ori, unul 
calm.

e mult

Cot la cot
cu prima garnitură

„Tineretul lut 
reștl (antrenor : 
efectueazâ un intens program de 
pregătire, la... Intreeer# cu for
mația primă.

Lotul de tineret a susținut, pi nA 
acum, 3 meciuri de pregătire, ju- 
cînd, rind pe rind, cu Electron.ea 
Obor (2—3), lotul național de ju
niori (3—1) * Metalul București 
(2-U.

Intr-o convorbire avută cu an
trenorul di.namovișrllor. 
lonescu, ------- .: ___________
mulțumirea față de seriozitatea cu 
care se pregătesc jucătorii lui, 
mențlonlnd numele Iul Laldu (por
tar), Cheren, Drâgan. Costică, Po
pescu, Doru, Marica, !n care-și 
pune mari speranțe.

DIRKSEN: E-adevărat 
torul Bill Rosensohn ați 
chiar și niște reuniuni pugilistice în diferite părți, ale 
lumii ?

NORRIS: E adevărat.
BONOMI i Ne-ați putea spune de ce nu s-a mai făcut 

nimic ?
NORRIS: N-aș ști ce să vă răspund.
BONOMI: S-a destrămat totul fiindcă Rosensohn a 

avut curajul să divulge în fața procurorului districtual 
din New York citeva din cele mai murdare amănunte 
cu privire la organizarea primei întîlhiri Patterson- 
Johansson pe care chiar Rosensohn a perfectat-o.

NORRIS: Eh, fiindcă afirmați acest lucru, vă pot 
spune că am renunțat la acordurile stabilite inițial cu 
Rosensohn deoarece, din informațiile pe care le primi
sem. reieșea că posibilitățile lui financiare _ nu erau 
de țoc extraordinare. In afară de aceasta, mă temeam 
i relațiile dintre mine și el ar fi dus la încălcarea 

legii antitrust care mai lovise l.B.C.-ul.
KEFAUVER: Acum, aș vrea să vă pun altă între

bare. d-le Norris. Din cite știți dv există sau nu dubii 
in ceea ce privește imparțialitatea unor comisii pugi- 
listice din*țara noastră ?

NORRIS : N-aș ști ce să vă răspund, d-le senator. Pot 
să vă spun, insă, că I.B.C. putea să garanteze, foarte 
ușor, plata spezelor oricărui delegat care asista la me- 
c.urile desfășurate in afara New York-ului și că probabil 
a și profitat de acest lucru. In clipa asta, nu-mi amin
tesc, insă, nici un caz concret.

BONOMI: O sa vă amintesc eu ceva, d-le Norris. 
dacă îmi permite senatorul Kefauver. Există dovezi 
sigure in miinile noastre că I B.C.-ul a suportat niște 
speze ale lui Julius Helfand. fost președinte al Comisiei 
sportive a statului New York.

NORRIS: Nu-mi amintesc acest amănunt.
KEFAUVER: Ce ați sugera Subcomitetului Senatului 

• ă întreprindă pentru a face curățenie în murdara șan
drama a boxului nostru 1

NORRIS: O intervenție a statului. Eu am încercat 
si fac acest lucru în 1952 cînd am oferit 100 000 
dolari conducătorului F.B.I.-ului, Edgar HoOVer, ca 
■•nsănitoșească boxul nostru.

KEFAUVER : Și care a fost rezultatul ?
NORRIS : Hoover a respins propunerea mea 

Frankie Carbo s-a înfuriat la culme pe mine.
KEFAUVER: Totuși, Carbo a rămas colaboratorul și 

confidentul dv, nu-i așa ? Se știe chiar că într-o m ați 
spus: ..Frankie este ‘ ' ’ — - .
aleg între el și box 
cului boxul".

NORRIS : Da, îmi 
Carbo era un om de 
de vedere.

KEFAUVER : Subcomitetul nostru a aflat de ta Aaron 
Kohn, consilier delegat al Comisiei criminale a ora
șului New Orleans, că într-o zi din anul 1955, Frankie 
Carbo și-a permis să împartă in două — cu un singur 
gest — imperiul pugilistic al Statelor Unite. Vă amin
tiți ceva, d-le Norris ?

NORRIS i Puțin. Asta s-a întlmplat în biroul meu. 
la Madison. In afară de mine și de Frankie, măi era 
de față și Blaize D'Antoni, un negustor bogat din New 
Orleans. James — mi-a spus Carbo, în timp ce trasa cu 
degetul pe o hartă mare colorată o linie care împărțea 
în două Statele Unite — de azi înainte, tu o să at 
nordul și D’Antoni, sudul.

Aici se termină interogatoriile de la Subcomitetul Se
natului, alese și „asamblate" de mine. Totuși, pentru 
o mai amplă documentare, voi cita în continuare ceea 
ce a publicat tocmai în acele zile revista „NEWSWEEK" 
din 19 decembrie a aceluiași an, 1960, la pagina 641

„Era ora 11 șl citeva minute — scria săptămînalul — 
cînd gravul deținut cu păr argintiu s-a retras agale în 
celula sa de 3 metri pe 1.75 din spitalul penitenciaru
lui Rikers Island (New York) ca să ia masa. Ușa grea 
s-a închis în urma lui, în timp ce el se îndrepta spre 
micul lavabou ca să se spele pe mîini. Asta se întîmpla 
săptămîna, trecută cu Frankie Carbo, tocmai în mo
mentul în care numele lui era pomenit în vechiul edi
ficiu al Senatului, la Washington. Pentru Carbo, aflat 
în celula lui de la etajul III, era doar o nouă zi de în
chisoare. Suferind de rinichi și de diabet, „mister Grav* 
era internat în spitalul închisorii. Avîndu-se în vedere 
starea precară a sănătății lui. i s-a permis lui Garbo 
sâ muncească numai atunci cînd se simțea capabil s-o 
facă. De Obicei îți spăla tacîmurile și din timp în timp, 
atunci cînd se simțea mai bine, ștergea și pardoseala 
celulei. Așezat pe micul pat din celula cu trei ziduri și 
fără nici o fereastră, Carbo și-a pus ochelarii și a în
ceput să citească ziarele care vorbeau despre el. Nu
mele lui se afla în cele mai importante știri din zilele 
acelea dar la Rikers Island, omul acesta îmbrăcat în 
cămașă albă și cu pantaloni gris de pușcăriaș era, a- 
cum. doar un număr: 109 032.*

Acesta era Frankie Carbo în zilele acelea. Cînd i-a 
venit și lui rîndul să dea declarație în fața Subcomi
tetului, nerăbdarea gazetarilor ajunsese la culme, tn 
dimineața zilei de miercuri 14 decembrie 1960, Carbo a 
apărut în fața Ihi Estes Kefauver, destul de elegant 
îmbrăcat, în haine bleu-marin cu cămașă albă și cra
vată bleu. Din buzunarul de la
colțurile unei

N-aș ști ce să vă răspund.

această plenari 
bucureșteni, nu 

sa ne exprimăm 
tema ce va fi

Al d-tale,
V. T. RANU

p. conf
C. GRIGORIU

N IUGOSLAVIA

re-

asiduu 
„cava- 
muni- 

dat in
ia ora

pe con. 
tspe-ate

fi inverse și 
meu, ce în-

Dinamo Bucu- 
Traian lonescu).

ultimă chestiune : dacă 
noastre ar 
fi în locul 
ai pune ?

tu, Mazura- 
în acest

La poarta diviziei A

Sl-A îMCEPUT TURNEUL

de
sa

iar

Traian 
acesta ți-a manifestat

Miercuri seară

la Dinamo
în vederea reluării campio

natului, se pregătesc 
și... arbitrii! Toți 
lerii fluierului* din 
eipiul București și-au 
tilnire miercuri 19.11, 
18, în sala Dinamo, pentru a 
asculta prelegerea unui con
frate, prof. ILIE DRAGHICl. 
despre „Înțelegerea și aplica
rea legii avantajului".

Semnalî nd 
a arbitrilor 
putem decît 
speranța ca _
dezbătută miercuri seară sa 
fie în acest retur... ap. leală și 
pe teren 1

Lolo - Pronosport
23 FEBRUARIE — CONCURS 
EXCEPȚIONAL PRONO- 

EXPRES
Ne aflăm în plină vînzare 

a biletelor la concursul excep
țional Prohoexpres din 23 fe
bruarie 1969.

La acest concurs excepțio
nal vor fi atribuite — în nu
măr NELIMITAT 
rele autoturisme : 
„DACIA 1100", 
408“ cu 
„skoda

Se mai 
me prin

— următoa- 
„ VOLGA", 

„MOSCVICI 
4 faruri și radio, 
1000 M.B.“.
acordă 10 autoturis- 
tragere la sorți.

De asemenea, se mai 
cordă premii în numerar 
valoare variabilă și premii fixe 
fn bani.

O altă mare atrăctivitate o 
constituie și atribuirea prin 
tragere la sorți a 50 de ex
cursii în ITALIA cu avionul, 
de circa 8 zile.

Pentru atribuirea tuturor a- 
cestor premii vor fi efectuate 
10 extrageri, a cîte 10 numere 
di feti te din 45, în total vor fi 
extrase 100 de numere, pre
miile fiind atribuite pe 6 ca
tegorii.

Cu biletele seria „N“ de 30 
lei se poate participa la toate 
cele 10 extrageri.*

Vînzarea biletelor se va face 
pînă la 22 februarie 1969, in 
paralel cu 
concursurile 
noexpres 
rie 1969.

Astăzi 
care vă

din

a- 
de

vînzarea pentru 
obișnuite I'ro- 

i 19 și 26 februa-

ULTIMA ZI in 
puteți procura 

biletele pentru concursul Pro- 
noexpres de miine, a cărui 
tragere va avea loc la Bucu
rești în sala din strada Doam
nei nr. 2 ia ora 18,30, fiind 
radiodifuzată.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXI’RES NR. 7 
DIN 12 FEBRUARIE 1969 
EXTRAGEREA I : Catego

ria I : 1,5 variante a 114 913 
lei ; categoria a Il-a : 
1 654 lei-; categoria a 
2879,5 a 49 lei.

EXTRAGEREA A
Categoi ia A : 6,5 variante a 
18 465 lei ; categoria B : 270 
a 444 lei ; categoria C : 4657,5 
a 25 lei.

Premiul de categoria I în- 
; treg de la extragerea I a re

venit participantului ANDRO- 
NACHE MIHAI din comuna 
Pîngărați, județul Neamț.

este 
mai

87 a 
IH-a :

II-A :

Zilele trecute, la cață 
unul* dintre antr^iamez: 
.dure* pe care rapîc.r. 
efectuat în cala dm 
dreaptă a .potcoavei 
preajma Orantului, am »tat ie 
vorbă cu Mazurachi.» 
natul clujean care, n 
timat *.ib culorile cit 
Calea Ciulești, repre 
tr-un fel. transfenh 
spectaculos al acestui 
comp etiti octal.

Bine făcut — 1,74 m și 70 kg 
— tînărul Mazurachis va împli
ni 1* 8 iunie 21 de ani — mî-a 
mărturisit că diicuția noastră 
reprezintă prima sa confesiune 
publică, primul său interviu.

Părea emoționat ji poate era 
și normal să fie... Am vorbit 
mult. Poate o oră. Mai mult... 
Mi-a relatat succesul ultimelor 
examene pe care le-a trecut la 
I.E.F.S., al cărui student in ar.ul 
II este, a amintit despre priete
ni* care-l va lega tn continua
re de vechea Napoca, de sen
zația de singurătate care au-l 
ocolește uneori...

— Spune-mt — l-am Întrebat 
tntr-un tîrziu — iți dai «eam* 
că la ora asta ești jucătorul c* 
care iubitorii de fotbal dir G;_- 
jeștl iți leagă niște speranțe ? 
lonescu ji Duarf-riu s-*u —- 
tîlnit recent pe străzile Aariteo 
ului__ Tricourile cu nr. • si •
ale vișiniilor așteaptă niște rea
lizatori. A fost Marian Popescu, 
dar n-a realizat decît un ^bc 
de artificii*. Și focul de arti
ficii nu ține decît o riipă... Ce 
părere ai 7

— Știu eu, așezarea pe ace
lași plan cu lonescu și Da— - 
triu mă onorează. An re-..: i--. 
„B", dintr-o serie grea, -ne': 
am marcat 12 goluri; so—ia-’.

-■ea. ,'apevl ei 
fiecure ztts^e.

ase la OS3 T
e>*

1 fc pr«

Programul returului diviziei B, seria a ll-a
Etapa a XVI-a, 9 martie
Ind. sîrmei — Medicina Cluj (1—ZȘ
Gaz metan Mediaș — Pc'. t. Tlnt.ș.ara (1—: 
Olimpia Oradea — fJetalul Tr. Severin Șt—* 
Metalul Hunedoara — Minerul Baia Mare 
C.S.M. 
C.S.M. 
C.F.R.

' C.F.R.
Etapa
Electroputere Craiova 
Chimia Rm. Vilcea -
Medicina Cluj — Gaz me-.an Mediaș (v—« 
Metalul Tr. Severin —
Minerul Baia Mare — 
Politehnica Timișoara 
A.S. Cugir — Metalul 
C.F.R. Arad — C.S.M.
Etapa a XVIII-a, 23 martie
A.S. Cugir — Politehnica Timișoara (1—1) 
Metalul Hunedoara — Medicina Cluj (2—2- 
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița (0—•) 
Ind. sîrmei — Olimpia Oradea (3—5) 
C.F.R. Arad — Chimia Rm. Vilcea (1—1) 
C.S.M. Sibiu — Metalul Tr. Severin (1—2) 
C.F.R. Cluj — Electroputere Craiova (1—1,‘ 
Gaz metan Mediaș — Minerul Baia Mare <0— 2>
Etapa a XlX-a, 30 martie
Gaz metan Mediaș — Chimia Rm. Vilcea (0—0) 
C.S.M. Reșița — Â.S. Cugir (0—2)
Ind. sîrmei — Politehnica Timișoara (2—») 
Medicina Cluj — Metalul Tr. Severin (1—2) 
Olimpia Oradea — C.F.R. Cluj (2—2) 
C.F.R. Timișoara — Metalul Hunedoara (1—0) 
Minerul Baia Mare — C.S.M. Sibiu (0—3) 
Electi opul ere Craiova — C.F.R. Arad (0—1) 
Etapa a XX-a, 6 aprilie
C.F.R. Cluj — C.F.R. Timișoara (2—1) 
Metalul Hunedoara — Olimpia Oradea (1—2) 
Electroputere Craiova — C.S.M. Sibiu (0—2) 
Politehnica Timișoara — Minerul Baia 'Mare (0—0) 
Chimia Rm. Vilcea — Medicina Cluj (0—4) 
Metalul Tr. Severin — C.F.R. Arad (0—3)
A.S. Cugir — Gaz metan Mediaș (0—2) 
C.S.M. Reșița — Ind. sirmei (0—0)
Etapa a XXI-a, 13 aprilie
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița (0—1)
C.F.R. Timișoara — Polit. Timișoara (0—0) 
Olimpia Oradea — Minerul Baia Mare (1—2) 
Metalul Tr. Severin — Ind. sirmei (0—0) 
C.F.R. Arad — Gaz metan Mediaș (1—3) 
A.S. Cugir — Electroputere Craiova (0—2) 
Chimia Rm. Vilcea —' Metalul Hunedoara (0—4) 
C.F.R. Cluj — Medicina Cluj (2—1)
Etapa a XXII-a, 20 aprilie
Electroputere Craiova — Chimia Rm. Vilcea (1—0) 
Ind. sîrmei — C.S.M. Sibiu (1—3)
C.S.M. Reșița — Metalul Tr. Severin (0—2) 
Gaz metan Mediaș — C.F.R. Cluj (1—2) 
C.F.R. Timișoara — A.S. Cugir (1—2) 
Minerul Baia Mare — C.F.R. Arad (0—1) 
Medicina Cluj — Olimpia Oradea (0—2) 
Metalul Hunedoara — Politehnica Timișoara (1—2)
Etapa a XXIH-a, 27 aprilie
C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad (2—6) 
C.F.R. Cluj — A.S. Cugir (0—0)
Olimpia Oradea — C.F.R. Timișoara (3—1)

Metalul Tr. Severin 
— Minerul Baia Mare

Sibiu — A.S. Cugir (1—3) 
Reșița — Eiectropuie-e Craiova (1—• 
Timișoara — C.F.R. Arad <2—2) 
Cluj — Chimia Rm. VE rea (•—«>
a XVH-a, 16 martie

— Olimpia Oradea 
C.S.M. Reșița (>—O

C.F.R. Timișoara O—O 
Ind. sîrmei (0—2) 
— C.F.R. Cluj ;-n 
Hunedoara (0—3) 
Sibiu (2—6)

-» —— vscea — iad. sirmei (1—1) 
y*» 88—as — Wlwirtipwîere Craiova (2—2)
1*£'-s— Sever- — Metalul Hunedoara (0—3)
FSimreȘjța TteMqaara — CSM Sibiu (0—1) 
irBau Star® — MzC.c.na Cluj (0—0) 
Rapa a XXIV-*. < k»
<^•-1 .. — BM Mediaș (1—2) _
- i-i - a -î--. Bl a Mare (0—2) •

-T • i - . ÎS. C.. —‘
Eev—gtsere Craivva — Metalul Tr. Severin 
Bsw-easxa T_mscar» — olimpia Oradea 
MMM** om — CAM. Reșița (0—3) 
A-S Czgfr — Iad. sirmei (1—2) 
C S M Stern — C-F-R. TUnîșoara (0—2) 
Ezap* a XXV-*, u mai
it—er--. Bi'a Mar* — Metalul Tr. Severin 
C.FJt. Arad — Pe .n T..—.'oara (1—0) 
CJX s.a.u — Ourrpa Oradea (1—3) 
c rJL nmtsoera — MeAdna Cluj (2—2)

■ - a (|-3)
C F.B Ocf — Msahu Hunedoara (0—1) 
Gaz rr.e-.an Med-aș — C-S-M. Reșița (0—2) 
A.S. CnSr — Omnia Km. VT.cea (1—2) 
Eupa a XXVI-a. li ma,
- - s .• u (t—3)
CS.JL Bfllța — CJ'JL Ciu) (•—1) 
Mlfmul Baia Mare ‘
Obn.pta Oradea — 
Meta’ul Tr.------ —
Medicina Ci . ______ _________
Polit. TSat-șcara — Eteetroputere 
Metalul Hunedoara — Irsd. sirmei
Etapa a XXVII a. s mai 
Eemrcfmere Craiova — Medicina 
C.F R Timișoara -- -------- ------- - '
Chimia Rm. Vncea 
C.F.R. Clu; — Mmend Ba.a Mare (3—1) 
CB M. Sic:a — Metalul Hunedoara (0—2) 
C.S.M Reșița — Pcuiehn.ca Tiimșoara (0—1) 
Gaz mera.i Mediaș — Metalul Tr. Severin 
C.F.R. Arad — AS. Cumr IO-O)
Etapa a XXVIH-a, 1 iunie 
Meialui Tr. Severin — C.F.R. Cluj (1—4) 
Olimpia Oradea — CES-M. Reșița (1—3) 
Ind. sirmei — Gaz metar. Mediaș (0—i) 
Metalul Hunedoara — Ca.R. Arad (0—1) 
Electroputere Craiova — C.F.R. Timișoara 
A.S. Cugir — Minerul Baia Mare (0—0) 
Politehnica Timișoara — Chimia Rm. Vilcea 
Medicina Cluj — C.S.M. Sibiu (1—2).
Etapa a XXIX-a, I iunie
Chimia Rm. Vilcea — C.F.R. Timișoara (1—1) 
A.S. Cugir — Medicina Cluj (1—1) 
C.F.R. Arad — Olimpia Oradea (O-yl)
Gaz metan Medias — C.S.M. Sibiu' (0—2) 
C.F.R. Cluj — Ind. sirmei (1—1) 
Metalul Hunedoara — Electroputere Craiova (0—2) 
Minerul Baia Mare — C.S.M. Reșița (1—2) 
Polit. Timișoara — Metalul Tr. Severin (1—2) 
Etapa a XXX-a, ÎS Iunie
C.S.M. Reșița — Metalul Hunedoara (0—1) 
Metalul Tr. Severin — Chimia Rm. Vilcea (0-3) 
Medicina Cluj — Politehnica Timișoara (0—3) 
Ind. sîrmei — CF.R. Arad (0—4) 
Electroputere Craiova — Minerul Baia Mare (0—2) 
C.S.M. Sibiu - C.F.R. Cluj (2-5)
C.F.R. Timișoara — Gaz metan Mediaș (1—3) 
Olimpia Oradea — A S. Cugir (0—2).

— O 
rolurile 
dacă ai 
trebare

— Ce-ți dorești 
this, cel mai mult 
tur ?

— Și ce-ai răspunde ?
— Ca măcar în ultimul 

il campionatului Giuleștiul 
aibă ocazia să 
cuplu inedit : 
Mazurachis.

Aici discuția 
nu înainte ca interlocutorul meu, 
referindu-se la 
adauge : „nu, 
□ romisiune..

urmărească
Dumitriu II

joc 
să 
un

a luat sfîrșit,

ultima frază, să 
n-o luați ea o în românește

Ovidiu lOANIțOAIA

(0—4) 
(1-1)

(0-2)

CF R. Timișoara (0—1) 
Caz cmar. Mediaș (1—1) 
— A_S. Cugir (2—3)

C..-R. Arad (1—5)
Craiova (0—1) 
(0-1)

Cluj (1—5)
Ind. «înnoi O— 1)
— OLapia Oradea (1—3)

(1-2)

(0—0
(1-1)

prietenul meu. Dacă ar trebui sâ 
n-aș sta în cumpănă : aș da dra-

amintesc că am zis așa. In fond, 
ispravă, cel puțin din punctul meu

piept al hainei ieșeau
batiste imaculate.

de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

(Din „Sport 
Valentino Bompiani

e Mafia" — (C) 
Milano).

1968 Casa editrice

Dialog cu cititorii
Tov. TUDOR TUREA, Si

biu. Să știți că și în arbitraj— 
ca în multe alte domenii de 
activitate — valoarea nu aș
teaptă numărul anilor. Iată 
de ce sîntem de acord cu dv 
că tinerilor cavaleri ai fluie
rului trebuie să li se acorde 
un credit mai mare. NÎGi co
legiul arbitrilor sibieni—unde 
ne spuneți că se manifestă 
unele rețineri față de noii ve- 
niți în arbitraj — să nu facă 
excepție, în acest sens. Să-i 
promoveze cu curaj pe cei 
care merită acest lucru. ~ 
buie să vă spunem, 
că această întinerire de 
vorbiți cere mult tact, 
bitrajul, mai ales la fotbal, 
e pretențios. Publicul spec
tator îl apreciază pe cel 
ce conduce jocul în raport «u 
deciziile date și niaideaum au 
vîrsta pe care o are. Am aflat 
că noul Colegiu central de ar
bitri și-a propus în planul 
de activitate recrutarea de 
noi cavaleri ai fluierului pe 
care, în funcție de valoare, de 
pregătire, să-i delege să «on- 
ducă jocuri. Mai întîi la ca
tegorii inferioare și apoi la 
întâlniri mai grele. Așteptăm 
ca proiectele să devină fapte.

Tov. PETRU DROBOTA, 
str. Petrila, nr. 47, Cluj. Do
rința dv e de fapt dorința su
telor de mii de iubitori ai 
fotbalului de la noi. Dar pînă 
la Mexic mai sînt atîtea axa

Tre- 
însă, 
care 
Ar-

mene grele. în fotbalul nostru 
mai sînt multe de făcut pen
tru ca cei ce-1 îndragesa să 
fie pe deplin satisfăcuti de 
valoarea și rezultatele lui. 
Nimeni nu contestă faptul că 
avem jucători talentați. O știm 
de multă vreme (ce rezultate,* 
ce victorii realizau juniorii 
noștri cil ani în urmă!). Dar. 
talentul trebuie materializat 
și confirmat prin victorii, mai 
ales cînd tinerii trea la senio- 
rat. Privind selecția, sînțern 
de acord cu dv ca cei mai 
buni fotbaliști sâ îmbrace tri
courile reprezentativei. Echipa 
aliniată pe Wembley se pare 
că e un început promițător 
în acest sens. Spuneți, de ase
menea, că selecționabiiil tre
buie să fie folosiți la națio
nală pe posturile în care evo
luează la echipele de club. 
Normal ! Ni se pare însă Cu
rios că tocmai dv, care susți
neți acest punct de vedere, îl 
propuneți, de pildă, pe Hăl- 
măgeanu pentru postul de 
fundaș lateral dreapta, deși 
la Steaua el joacă fundaș cen
tral stînga, iar pe Nunweil- 
ler VI, cel mai bun jucător 
al nostru în ultimele partide 
internaționale, ca înaintaș 
centra] dreapta, deși postul său 
preferat este mijlocaș stînga. 
Ce să mai înțelegem din a- 
ceste propuneri ? Vreți, într- 
adevăr, să-i ajutați pe selec
ționeri 9au să-i derutați î

Tov. NELU CENEC. si 
Primăverii, nr. 32, Ploieș 
Știm, sînteți un mare admir 
tor al fotbalului și. în speai; 
al Petrolului. Dacă Pavlov 
va confirma speranțele dv s, 
nu, totul depinde nurnai 
numai de el, de seriozitat 
cu care se va pregăti și 
modul cum va înțelege să 
încadreze în noul său colect 
Antrenorii ploieștenilor 
după cum ne-a declarat pr 
Cernăianu — așteaptă rm 
de la ei și sînt hotărîți si 
ajute. La Petrolul, întotdeau 
a existat un mediu dintre cs 
mai propice mun«ii și af 
mării. Ar fi păcat ca un jut 
tor de talentul lui Pavlov 
să scape și această ocazie 
i se oferă de a reintra în ri 
durile fotbaliștilor noștri frt 
tați. Mai ales că este în 
tînăr.

DAN ZAMFIRESCU, s 
Brazda lui Novae, Bloc D- 
Craiova. După cîte am înțel 
cunoști foarte bine ethipt 
din orașul tău. Nu-ți rămî 
altceva de făcut decît să 
prezinți ia unul dintre anti 
norii echipelor de juniori 
să., dai probă. Ei sînt în rr 
sură să aprecieze dacă la 
ani ai sau nu chemare pent 
fotbal. Dacă da, cu sigura: 
că vor fi bucuroși să aibă 
echipă un element de pe 
pectivă.

Constantin ALEXE



Atleți români in concursuri

n

Sheffield

in Maroc

și 23 februa- 
la Berlin un

doua, cu 
ca sticla, 
mai difi-

puncte, cu 14 
Rindt. Graham

învingători
Luptătorii români

totalizează 44 
mai mult decît
Hill se află pe locul 5 cu 10 
puncte, iar Brabham pe locul 
8 cu 4 puncta

CUPA TASMANIEP-

In zilele de 22 
rie va avea loc 
concurs internațional la care 
vor lua parte și trei atleți ro
mâni: Aura Petrescu (50 m), 
Nicolae Perța și Dan Hidio- 
șanu (50 mg). în ultimele zile 
ale lunii, vor evolua la Mos-

cova: Șerban loan, Dinu Piș- 
talu, Petre Astafei și Cristian 
Ivan.

Astăzi vor pleca la Formia, 
în Italia, pentru un stagiu de 
pregătire, Lia Manoliu și Mi- 
haela Penes.

Iată-ne la ora bilanțului pri
mului act al celei de a 69-a 
ediții a Campionatului mon
dial de bob.

Desigur, e greu să exprimi în 
cîteva cuvinte amploarea dis
putei, să redai întrecerea pen
tru stabilirea ierarhiei primi
lor clasați, care nu a fost cu
noscută decît după ultima co- 
borîre, să descrii interesul mi
ilor de spectatori înșiruiți, ca 
un gard viu, de-a lungul celor 
1 600 m ai pîrtiei de gheață.

Dar, să recapitulăm. Pe pirtia 
olimpică din această pitorească 
stațiune (pe care au concurat 
în 1932 la J.O., Papană cu Hu
bert, pe atunci necunoscuți dar 
clasați pe un onorabil loc V), 
și-au disputat întîietatea 21 de 
echipaje reprezentînd 13 țări 
(record de participare). Dintre 
acestea, cel puțin 6 erau credi
tate cu șanse la cucerirea titlu
lui suprem. Antrenamentele 
scoseseră în evidență un sen
sibil echilibru de valoare pen
tru echipajele pilotate de ita
lienii Nevio De Zordi, Gaspari, 
americanii Sheffield, ' Lamey, 
austriecii Thaler, Kaltenberger, 
elvețianul Viky, vest-germanii 
Floth, Zimmerer și reprezen
tantul nostru Ion Panțuru.

Ceea ce s-a prevăzut s-a și 
petrecut. încă din prima manșă 
a fost evident faptul că nimeni 
nu va reuși să se detașeze ca 
învingător înainte de termen. 
Ba, mal mult, italienii De Zor
di, Gaspari au obținut un timp 
de peste 1:10,0, ceea ce a con
stituit o mare surpriză. în man
șa secundă însă De Zordi a rea
lizat fenomenalul timp de 
1:06,62, stabilind un nou record 
al pîrtiei, care mai fusese a- 
propiat în aceeași zi și de echi
pajul condus de Sheffield 
(1:07,83). La sfîrșitul primei zile 
rămăseseră în lupta pentru ti
tlu doar cinci echipaje: De

C.E de săniuțe
ale juniorilor
STOCKHOLM, 17. — La

Hammarstrand s-au disputat 
duminică campionatele enro- 

. pene de săniuțe rezervate ju
niorilor. In proba individuală, 
victoria a revenit lui Wo)frain 
Fiedler (R. D. Germană). Pro
ba feminină s-a încheiat cu 
succesul sportivei Elisabeth 
Demleitnei» (R. D. Germană). 
La dublu, primul loc în cla
sament a fost ocupat de R. 
Schmidt — F. Schschner (A- 
ustria).

Zordi — Frasinelli, Panțuru — 
Focșeneanu, Viky — Candrian, 
Gaspari — Armano șl 
— Siler.

Și a venit ziua a 
soare și ger, cu pistă 
deci condiții cu mult 
cile decît cele de sîmbătă. Și 
sportivii români, ca șl membrii 
celorlalte delegații erau pro
fund emoționați. Ei se uitau cu 
invidie la turiștii care priveau 
cu calm la cele ce se petreceau 
în jurul lor. Despre felul în 
care au decurs cele două cobo- 
rîri am relatat la timpul potri
vit. Acum vom aminti doar de 
clipele de mars tensiune petre
cute în 
timpul ultimelor coboriri. De 
Zordi 
mărul 
boare 
presă
Doar cîteva șușoteli aduceau la 
ureche un nume : Panțuru .' De 
coborirea acestuia depindeau 
multe, inclusiv medalia de 
bronz a S.UA.

„Modettril, taciturnul și iJcu- 
situl maestru al fiselelor" — 
cum a 
Panțuru 
(S.U.A), 
F.I.B.T.
nervii săi a plecat ca din tun 
(cît de mult l-a ajutat Titi Foc
șeneanu !) realizind un timp 
foarte bun. Timpii anunțați de 
crainici la principalele puncte 
ale traseului (la intrările și ie
șirile din curbe și zig-zag-urî 
și bineînțeles la sosire) nu au 
mai lăsat nici o îndoială asu
pra rezultatului fînaL ION 
PANȚURU ȘI DUMITRU FOC
ȘENEANU AU CUCERIT ME
DALIA DE ARGINT LA AC
TUALA EDIȚIE A CAMPIO
NATELOR MONDIALE DE 
BOB DE DOUA PERSOANE. 
Este cea mai bună perfocmanță 
a iluștrilor noștri sportivi. Un 
succes de mare valoare care a 
adus pe buzele tuturor celor de 
aici, sportivi, turiști, oficiali »: 
ziariști numele României ș 
lui Panțuru. înconjurați de 
porteri cu blo< 
crofoane, 
Focșeneam 
Pașovschi 
răspundă 
mulțumească felicitărilor 
mite.

Au fost poate cele mai emo
ționante momente în care te
merarii 
mit o 
festa tie 
ciere a

s mare_____ _ ___
biroul de presă, în

realizase 1:07,50. Cu nu
de start 16 urma să co- 
Panțuru. In biroul de 
se făcuse liniște deplină.

fost caracterizat Ion 
de către James Lamy 

vicepreședinte al 
— deplin stăpîn pe

a.

mi

Pe pirtia de slalom special (1250 m; 370 m diferență de 
nivel; 59 porți) de la Kranjska Gora (Iugoslavia), schiorul 
austriac Reinhardt Tritscher a obținut o prețioasă victorie 

care l-a adus pe locul III in Cupa Mondială.

SYDNEY, 17 (Agerpres). — 
competiția automobilis

tică pentru „Cupa Tasmaniei“ 
s-a disputat, pe circuitul de la 
Warwick, un nou concurs. A 
cîștigat Chris Amon (Noua 
Zeelandă), cronometrat pe 106 
mile cu 60:10,6; 2. Jochen
Rindt (Austria) — 60:17,9 ; 3. 
Jack Brabham (Australia) — 
la un tur.

înaintea desfășurării ultimu
lui concurs în „Cupa Tasma- 
niei“, automobilistul Amon

Telefoto : A. P.-AGERPRES

El Shafei a cedat în finalâ
NEW YORK.17 (Agerpres). — 

In finala probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis pe te
ren acoperit de la Salisbury, 
Stan Smith (S.U.A.), a dispus

Shafei (R.A.U.)
6—4, 6—4.

La baschet

UMVERSITATtA
VOJVODIHA

74-52 (34-21)
17 (prin tele-TIMIȘOARA, 

fon). — în ultima partidă sus
ținută in țara noastră, echipa 
de baschet Vojvodina Novisad 
a intilnit formația masculină 
Universitatea din localitate. 
Gazdele au învins cu 74—52 
(34—21). Cei mai buni realiza
tori : Cimpeanu (22), Viciu (20) 
de la Universitatea și Hra- 
boyski (17) și Ruzman (12) de 
la Vojvodina.
P. ARCAN, coresp. principal

Baschetbalistele

Schiorii austrieci au cîștigat slalomurile contind 
pentru „Cupa Mondială*’

lotesuri și 
cuplul Panțur 

și antrenorul lor 
m mai pridideau să 

să 
pri-

noștri sportivi au pri- 
caldă și sinceră mani- 
de simpatie, de apre- 
izbînzii.

de competiții
Ilie Năstase în drum spre Circuitul Caraibilor, după o lună 

pe terenurile de tenis din India

o

de la Pilitebaica 
ai plecat la Praja
Baschetbalistele de la Po

litehnica București au părăsit 
ieri Capitala. îndreptîndu-se 
spre Praga. Miercuri seara ele 
vor susține primul lor meci 
cu Sparta Praga din cadrul 
grupelor semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni*.

prin neparticiparea Nirupei Va- 
sant și a suedezei Eva Lrind- 
quist, jucătoarea noastră a a- 
vansat fără dificultate pînă în 
finală. Acolo, s-au repetat în- 
tîlnirile de la Gauhati, Ma
dras și Delhi. Față în față — 
românca Iudith Dibar și ame
ricanca Alice Tym. Pînă atunci 
scorul întîlnirilor era de 2—1 
pentru Dibar, iar acum s-a ma
jorat la 3—1. Iudith a în
ceput foarte bine, dovedind că 
este perfect acomodată și nri 
mai are nici un complex de 
inferioritate față de adversara 
sa. Cîștigă primul set cu 6—1 
și conduce în următorul cu 4—0. 
Cînd ești prea sigur pe tine, 
pierzi... Așa era si se întîmple, 
fiindcă Tym reface surprinză
tor, adjudecîndu-și ș.etul doi 
cu 7—5! Abia de aci încolo, 
mecial este jucat la nivel ma
xim, pînă la urmă Iudith Dibar 
confirmîndu-și ascendența : 6-4 
în ultimul set.

Al doilea succes al campioa
nei noastre, a fost împărțit cu 
Sever Dron. împreună, ei cu
ceresc titlul la dublu mixt, dis- 
punînd în finalâ de cuplul 
Tym—Năstase cu 9—7, 6—1. A 
fost un spectacol 
mai ales în prima 
cului, un meci de 
ai mare artă.

Ce a fost cu Năstase ? O 
pauză, aș îndrăzni să spun, bi
nemeritată, după eforturile 
fructuoase de pînă atunci. Pen
tru prima oară, ziarele nu i-au 
mai

excepțional, 
parte a jo- 
mixt jucat

scris numele in titluri, el

in exclusivitate pentru SPORTUL

CU TENISMANII 
SUB SOARELE

ROMANI
INDIEI

AMRITSAR ALLAHABAD
în pro- 
tradițio-

Itinerariril carava
nei române în marea 
peninsulă a Asiei de 
sud a continuat cu 
întortochieri și reve
niri la același punct. 
Nu sîntem, de fapt 
într-un circuit, ci în- 
tr-o adevărată țesătu
ră de drumuri, care 
trebuie să ne ducă în 
toate orașele unde au 
loc turneele cuprinse 
gram. Sînt concursuri
nale, în centre cu o bogată ac
tivitate tenisistă. Ne convin
gem pe zi ce trece de popu
laritatea sportului alb în a- 
ceastă țară și găsim încă o dată 
explicații pentru permanențele 
indiene în finalele inter-zone 
ale „Cupei Davis".

De la Delhi, capitala Indiei, 
unde tenismanii români au cu
les acel frumos buchet de suc
cese, am purces spre nord, la 
Amritsar, în inima provinciei 
Punjab. Aci, după căldurile su
portate pînă acum, aveam să 
ne răcorim bine... Climă de 
toamnă, cu seri foarte reci, care 
ne-a pus în alarmă, temîndu- 
mă să nu survină răceli sau

clacaje. Totul s-a încheiat însă 
cu bine, mai puțin rezultatele, 
care n-au fost atît de strălucite, 
ca la precedentele două escale.

LA CAMPIONATELE* 
PUNJABULUI

Superioritatea românească, e- 
videnfă la Madras și Delhi, a 
fost diminuată simțitor, la Am
ritsar, de asaltul marcat al de
legației poloneze. Intre aceste 
două team-uri au fost împăr
țite victoriile în cele patru pro
be ale turneului (13—19.1). Prin
cipalul nostru succes a revenit 
lui Iudith Dibar, de două ori 
campioană aci.

La simplu feminin, într-un 
lot — e drept — puțin slăbit

dispărînd la simplu în turul 
trei, învins surprinzător de 
Nowițki (6—8, 1—6). Iar la du
blu masculin, cu Mărmurea- 
nu, iese de pe tablou în fața 
polonezilor Nowițki—Rybarczik 
(5—7, 10—8, 4—6). Ilie s-a re
simțit și din cauza frigului, 
dar n-am încercat să-l mobi
lizez la mai mult, convins că 
are nevoie de un moment de 
relaxare după atîtea jocuri 
grele.

Iată și rezultatele celorlalte 
două finale, 
Nowițki—Lai 
3—6, 6—4 (în 
Mărmureanu
Nowițki, Rybarczik—Lai, 
6—3, 6-3.

de la Amritsar:
6-4, 

Lai— 
u-4);
Dron

6—1, 3-6, 
semifinală, 

12—10,

lipmui 1 P. „intui ou>iia" Uiezoianu ar S3—25. București

de Ismail el 
cu 6—3, 6—8,

Proba de dublu masculin a 
.fost cîștigată de perechea s- 
mericană Stan Smith—Bob 
Lutz. cu 7—9, 8—6, 6—4 în 
fața cuplului Ron Holmberg 
(S.U.A.) — Charles Pasarell 
(Portorico).

La „Crystal Palace" (Lon
dra), în finală la dublu băr
bați, perechea daneză.Leschly- 
Jorgen Ulrich a dispus cu 6—1> 
6—2 de Beust—Jauffret (Fran
ța).

■ Proba feminină de sla
lom special din concursul de 
la Visoki Tatra (Cehoslovacia) 
a fost cîștigată de austriaca 
Gertrud Gabl în 89,27, 2. Kiki 
Cutter (S.U.A.) — 89,82, 3. 
Ingrid Lafforgue (Franța) — 
90,12.

■ La Kranjska Gora (Iu
goslavia), proba de slalom 
special (masculin) a revenit 
austriacului Reinhard Trit
scher cu 2:52,33. El a fost ur
mat de compatrioții săi Al
fred Matt — 2:52,43 și Franz 
Digruber — 2:53,30.

■ După desfășurarea com
petițiilor de la Visoki Tatra 
și kranjska Gora, în „Cupa 
Mondială- la feminin pe pri
mul loc se află Annie Famose

(Franța) — 101 p ; 2. Gertrud 
Gabl (Austria) — 98 p ; 3. 
Roși Mittermaier (R.F.G.) și 
Kiki Cutter (S.U.A) — 81 p. 
La masculin, primul loc este 
deținut de Karl Schranz (A- 
ustria) — 147 p, 2. A. Matt 
— 90 p ; 3. Tritscher — 83 p ; 
4. H. DuvilLard (Franța) — 
82 p.

Spadasinii români participă

Sîmbătă și duminică vor a- 
vea loc la Pari» întrecerile de 
spadă dotate cu „Cupa Mo- 
nal“. La actuala ediție a ace
stei tradiționale competiții

fotbal pe glob • fotbal

mondial
încheiat încă 
campionatului 
iată că orga-

Nici nu s-au 
preliminariile 
mondial 1970 și 
nizatorii următoarei ediții (cea
din 1974) sint preocupați de 
evenimentul pe care-1 așteaptă 
peste cinci anL

Se știe că in 1874, țara căreia 
i s-a încredințat organizarea 
turneului final al C.M. de fotbal 
este R-F. a Germaniei. Federația 
vest-germană se arată grijulie 
pentru reușita financiară a aces
tei importante întreceri, deoa
rece stadioanele marilor orașe 
deși, în aparență încăpătoare, 
nu pot 
zute.

Forul 
german 
pe cit de clar, pe atît de sim
plu. Pentru a realiza încasările 
scontate, stadioanele gazde ale

aduce încasările

de specialitate 
a elaborat un

prevă-

vest- 
calcul,

ZIUA LUI MĂRMUREANU

nou in ,centrul pe- 
de data aceasta în 
oraș Allahabad, de 
Gangelui. Concurăm

De la poalele podișului Kaș- 
mir, din 
ninsulei, 
frumosul 
pe malril
la campionatele internaționale 
de tenis ale Indiei centrale (20- 
26.1). A fost ultimul concurs la 
care am beneficiat de serviciile 
lui Ilie Năstase, care-și pregă
tea bagajele pentru America, 
invitat la Circuitul Caraibilor. 
Ilie n-a jucat decît primele 
două tururi, retrăgîndu-se a- 
poi.

A fost o bună ocazie pentru 
P. Mărmureanu de a promova 
în capul coloanei și el n-a ra
tat-o. Petrică și-a ameliorat 
constant jocul în contactul cri 
rachetele bune de aci și cu te
renurile cu iarbă, care convin 
jocului său în forță. El a bene
ficiat și de un „culoar" bun 
pe tabloul probei de simplri, 
ajungînd în finală cu Nowițki, 
cîștigătorul turneului prece
dent. Intr-o dispoziție de joc 
deosebită, Mărmureanu își va
lorifică la maximum serviciile 
tari, dispunînd de polonez cu 
6—4, 6—4. Finala, tot cri un 
reprezentant al Poloniei, Ry
barczik. Din nou victorie pen
tru jucătorul nostru: Mărmu- 
reanu cîștigă titlul, după un 
meci dîrz (6—1, 14—12, 6—4).

In celelalte probe, însă, vic
toria nu ne-a surîs. Mărmurea
nu face cuplu cri Dron, dar ei 
pierd surprinzător în sferturi 
de finală în fața outsiderilor 
V. Marca (România)—N. Singh 
(India), cu 4—6, 4—6. Vio
rel Marcu, care mai are de în
vățat în jocul pe gazpn, se 
simte ceva mai bine la dublu. 
Cu Singh, el a 
semifinală, rinde 
fața polonezilor.

Iudith Dibar
mărit distanța față 
canea Alice Tym, care a refă
cut din handicap, aci. In fi
nală : Tym—Dibar 6—3, 6—3. 
Pentru mine, o surpriză. Di
bar este mult mai bună decît 
învingătoarea sa. Deci, la 
capitolul moral-volitiv mai tre
buie lucrat...

Ne părăsește Năstase și sar
cina echipei devine mai grea 
în concursurile care au mai ră
mas de j'icat. Mai pleacă și 
alții. Suedezii, în frunte cu 
Carlstein, se întorc în Europa. 
Soții Tym își anunță și ei ple
carea. Circuitul indian avan
sează inevitabil spre epilog, în 
timp ce pe alte meridiane se 
dă un nou start în marile tur
nee de tenis.

campionatului trebuie să aibă 
cîte 60 000 de locuri minimum, 

în prezent, în R.F.G. nu sint 
decit șase stadioane cu o capa
citate mai mare de 60 000 de 
locuri. La prima vedere, capa
citatea lor este corespunzătoa
re, dar aceasta numai pentru 
meciurile de ligă șl, nicidecum, 
pentru un campionat mondial 
de fotbal, mal ales că, potrivit 
previziunilor, în 1974, interesul 
pentru acest s^>rt va fi cu 
mult mai mare.

După cum remarcă revista de 
specialitate »Der Fușiball Trai
ner", situația din momentul de 
față este nemulțumitoare. Lip
sesc și unele Instalații moderne 
și locurile de parcare a mașini
lor, care vor trebui să se ex
tindă 
bilă.

£ In proiect sînt construcțiile
■ unor stadioane corespunzătoare, 

cel olimpic, de la Milnchen 
(aflat în construcție), cu 80 000 
de locuri (dintre care 50 000 de 
locuri pe bănci, la tribuna aco
perită), cel de la Gelsenkirchen, 
cu 70 000 de locuri (30 000 de 
locuri pe bănci) și cel de la

pe o suprafață remarca-

stadioane corespunzătoare,

Campionate...
GRECIA. — In campionat 

continuă să conducă Panathi- 
naikos Atena cu 53 p, urmată 
de A.E.K. — 51 p. și Olympia- 
kos — 50 p. în etapa de du
minică: Panathinaikos—He- 
raklis 2—0; A.E.K—Etnikos 
Pireu 2—0 ; Olympiakos—He
raklion 0—0 ; Apollon—Vyzas 
1—0.

SPANIA. — în etapa a 22-a 
Real Madrid a jucat în de
plasare cu formația Real So- 
ciedad, pe care a învins-o cu 
2—0. Alte rezultate: Ponteve- 
dra—Saragossa 0—0; Saba- 
dell—Deportivo Coruna 0—0 ; 
Atletico Madrid—Malaga 4—1: 
Barcelona—Elche 1—1; Atle-

mers pînă in
a pierdut în

nri și-a mai 
de ameri-

Cel mai bun fotbalist ma
ghiar al anului 1968, Lajos 
Szilcs, intr-un moment de 

odihnă..

Gheorghe COBZUC

CASABLANCA, 17 (Ager
pres). — Selecționata de lupte 
a României, care se pregătește 
în Maroc în vederea campio
natelor mondiale din Argen
tina, a susținut un meci ami
cal la Casablanca cu reprezen
tativa 
mâni 
scorul 
prins
aice și libere.

țării. Luptătorii ro- 
au obținut victoria cu 
de 4—2. Meciul a cu- 
întâlniri da Lupte cla-

la „Cupa Monalu

participă și reprezentanți al 
scrimei românești (6 trăgători), 
printre care Ștefan Moldan- 
schi, Anton Pongraț și loslf 
Sepeșiu.

Va cîștigă West Bromwich Albion din nou mult rîvnita Cupă 
a Angliei ? In fotografie, Tonny Brown își manifestă bucuria 

după un gol marcat într-un med d« cupă

*

cu 60 000 da locuri 
de locuri pe bănci), 
două din urmă sînt

Dortmund, 
(cu 30 000

Acestea 
doar în proiect. Rămîne de vă
zut dacă vor putea fi procurate 
sumele necesare acestor con
strucții. Dacă nu, actualele sta
dioane trebuie modificate și 
modernizate.

Campionate
tico Bilbao—Cordoba 3—0; 
Granada—Las Palmas 2—2; 
Valencia—Espanol 2—2. în 
clasament conduce Real Ma
drid— 37 p; 2. Las Palmas — 
30 p ; 3. Barcelona — 28 p etc.

PORTUGALIA. — Etapa 
a 19-a ; G.U.F.—Guimaraes 
1—1: Academica—Sporting
1—0 ; Tomar — Setubal 0—0 ; 
Braga—San Joanense 1—0; Be- 
lenenses—Leixoes 2—1; Ben
fica—Varzim 3—1; F.G. Por
to—Atletico 4—1. în clasament 
conduce F.C. Porto cu 27 p. 
urmată de Benfica și Guima
raes tot cu 27 p.

FRANȚA. — în etapa de 
duminică a campionatului: 
Ajaccio—St. Etienne 0—2; Bă
ști a—Lyon 4—0; Nantes-rVa- 
lenciennes 3—2; Monaco- 
Strasbourg 2—1. Partidele 
Metz—Nimes; Sochaux—Rou
en; Sedan—Marsilia și Bor
deaux—Nisa au fost aminate. 
In clasament conduce St. Eti
enne cu 35 p, urmată de Bor
deaux — 32 p. etc.

ȘTIRI REZULTATE

Echipa Csepel a dispus pe 
teren propriu de Admira E- 
nergie (Austria) cu 2—1 (2—0).

Echipa argentiniană River 
Plata a terminat la egalitate 
2—2 (2—1) cu formația ceho
slovacă Sparta Praga. An mar
cat : Onega (min. 23), Rodri- 
guez (min. 29), și, respectiv, 
Mașek (min. 15) și Jurkanin 
(min. 52).

Pe pistele de atletism
BERLIN. — în campiona

tele de atletism pe teren aco
perit ale R.D. Germane au fost 
înregistrate cîteva rezultate 
remarcabile. 3000 m: B. Diss- 
ner 7:47,8 (cea mai bună per
formanță mondială în sală); 
greutate: Hertmut Priesenick 
(19 ani) 19,58 m; înălțime: R. 
Koeppen. II. Huetl și G. Du- 
ehrkop 2,14 m.

BARCELONA. — Perfor
manțe de valoare au fost în
registrate în cursul meciului 
atletic Spania—R.F.G. (pe te
ren acoperit). 50 m g: Tramiel

(R.F.G.) 6,6; 3000 m: Salgado 
(Spania) în 7:58,6; greutate: 
Birlenbach (R.F.G.) 18,94 m.

LOUISVILLE. — într-un 
concurs pe teren acoperit, e- 
chipa de ștafetă a Universită
ții din Villanova (Philadelphia) 
a realizat cea mai bună per
formanță mondială la 4x880 v: 
7:22.8. Alte rezultate: 500 y — 
L. James 55,4; 70 y — Mei 
Pender 6,8; 600 y — McGrady 
1:09,5; lungime: R. Boston

înălțime: R. Jourdan
prăjină: Peter Chen

1:09,5;
7,60 m;
2.14 m;
5,20 m.

telex
La Bratislava s-a disputat 

returul meciului dintre echi
pele Slavia Bratislava și Ben
fica Lisabona, contînd pentru 
«Cupa campionilor europeni” 
la volei feminin. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
3—0 (în tur 3—0) caliîicîndu- 
se pentru etapa următoare.

Intr-un meci internațional 
de handbal, echipa masculină 
a' R. F. a Germaniei a învins 
cu scorul de 23—11 (10—5) e- 
chipa Franței. Cei mai buni 
jucători ai gazdelor au fost 
Lubnik și Munck, care au în
scris cîte 7 puncte. Săptămîna 
aceasta, echipa R. F. a Ger
maniei va susține două întâl
niri cu echipa Iugoslaviei.

Aspen (S.U.A.) s-a dis- 
o probă de slalom spe- 
contînd pentru .Cupa

La 
putat 
cial 
Roch“, Victoria a revenit lui 
Rich Chaffee (S.U.A.) în 
100,10 ; 2. Duncan (Canada) — 
103,10.
■

Echipele de handbal ale 
R. D. Germane și Bulgariei 
au susținut o nouă întîlnire. 
Handbaliștii germani au ob
ținut victoria cu 29—12 
(15—7). Primul joc se înche
iase cu scorul de 21—14.

Crosul internațional desfă
șurat în apropiere de Madrid 
a fost cîștigat de spaniolul 
Xavier Alvarez Salgado, care 
a parcurs 9 000 m în 27:11,0.

Au luat sfîrșit campionate
le internaționale de tenis de 
masă ale Irlandei desfășurate 
la Dublin. în finala probei 
de simplu masculin, cehoslo
vacul kollarovia l-a învins cu 
21—18, 21—8 pe irlandezul 
Langang. De remarcat că ma
rele favorit, cehoslovacul Sta
nek, a fost eliminat în semi
finale în două seturi de Lan
gang. Proba feminină s-a în
cheiat cu victoria campioanei 
cehoslovace Luzova. Aceasta 
a învins-o cu 21—9, 21—11 pe 
Heaps (Anglia).

Turul ciclist al Andaluziei 
s-a încheiat cu victoria rutie
rului spaniol Antonio Gomez 
del Moral. Re locurile urmă
toare s-au clasat Jorge Ma
rine (Spania) — la 55 de sec. 
Jose Manuel Lașa (Spania) — 
la 1:10,0 și Antoine Hou- 
brechts (Belgia) — la 1:25,0 
etc.
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