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Chemarea
marilor spații

omul are 
munte și

un sport

de vultur".
schi, ne îmbătăm de peisaj, de viteză, uităm 
natura. Și-atunci nu e cu adevărat schiul 
divin, cu planări de pasăre și mîndrii de

de noi,

Așa numește Cezar Petrescu ispita și voluptatea schiului. 
Este poate cea mai sugestivă definiție a schiului, pe care a 
dat-o un scriitor, unui sport pe care nu l-a cunoscut decît puțin 
și întîmplător.

Schiorul este pentru autorul romanelor care ne-a îneîntat 
tinerețea o ființă aeriană, cu privire luminoasă, dîrz, cu tru
pul „săgetînd destins dintr-un arc și lunecind nălucă de pe un 
umăr de munte pe altul".

In soarele diamantin, pe ușure tălpi de lemn, iată-1 pe 
„trogloditul de pină mai ieri spintecind vertiginos pripoarele 
troienite, ivindu-se cu brațele, cruce pe un țanc de munte, ca 
să se arunce cu un zvelt salt aerian spre o vale unde scrie cea 
dinții parafă albastră și paralelă pe coloana neatinsă dc nea".

Această înțelegere a schiului este alta și nu mai puțin de
plină la Demostene Botez, cel care în tinerețe zburda în Iașii 
Indîrjitelor concursuri de oină.

Pentru el, schiul este un „sport divin, tn care 
realități de pasăre care planează peste coborîșuri de 
satisfacția vitezei care amețește și înalță".

Poetul Demostene Botez vede în schi nu numai
al mușchilor și al trupului tînăr, ci și „al voinței și al spiri
tului". El te face stăpîn peste creste și îți dă, cum spune Botez, 
„mîndrie

Prin 
supunem 
un sport 
vultur ?

Cea mai darnică prețuire, mai ales că vine de 
la filozoful Mircea Eliade, care a cunoscut schiul 
nu îndeajuns și nu în repetate rînduri, este ex
primată în romanul său „Nuntă în cer".

„Lunile acelea de iarnă au fost o lungă eu
forie. La Predeal, Ileana m-a ajutat să descopăr 
voluptatea fără seamăn a schiului și parcă în 
nici un alt ioc nu regăseam atitd libertate a tru
pului, o atit de exilirantă autonomie".

Pentru Mircea Eliade care va căuta mai tîr- 
ziu tainele filozofiei indiene și va scrie Yoga, aceas
tă părere este de mare preț. Schiul — euforie, vo
luptate, libertate. Un joc care parcă nu seamănă 
cu nici unul altul. Nu-i așa că este întocmai ceea 
ce ați simțit și dv., dar n-ați avut puterea să o 
spuneți în felul acesta ?

Dar Mircea Eliade sau Demostene Botez nu sînt 
singurii copleșiți de frumusețea schiului. Claudia 
Millian-Minulescu vede in iarnă pe „minunata cră
iasă a schiorilor", iar în schi o „nouă mitologie". 
Totul este în iarră maiestuos și strălucitor; brazii, 
cerul, natura întreagă cîntă o „simfonie cerească".

Călătoresc în iarnă, sub „baldachine de zăpadă' 
Dragoș Vrînceanu și Valeriu Pușcariu. Tulburați 
de frumusețea peisajului și de măreția munților 
ninși, ei consideră schiul „un prinț al feeriei și al 
singurătăților albe".
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MARELE
PREDEAL, 21 (prin telefon, 

de la trimișii noștri). Sîmbătă, 
pe cele mai bune pîrtii din 
Predeal au fost convocați 309 
de studenți și studente pen
tru a-și susține „colocviul" la 
una dintre materiile cele mai 
îndrăgite: SCHIUL. La ora 9. 
șeful secretariatului va face 
apelul nominal al reprezen
tanților celor 12 centre uni
versitare prezente la finala 
primei ediții a „Cupei 
U.AB.R.” O dată îndeplinită 
această formalitate organiza
torică, din rîndul viitorilor 
profesori vor pleca patru 
„ași" ai schiului pentru a de
monstra diferite procedee teh
nice. Au fost propuși să pre
dea respectivele elemente pa
tru „absolvenți' ai schiului de 
la Institutul Pedagogic Bra
șov : Nicolae Crețoi — anul

COLOCVIU DE PE CLABUCET

Uchi-mala, proce
deu tehnic deose
bit de spectacu
los și nelipsit a- 
proape in toate 
confruntările de 

judo.

I Silvicultură — campionul 
universitar pe anul 1968 la 
slalom special; Nicolae Stin
ghie — anul IV industrializa
rea lemnului; Nicolae An- 
dreescu — locul 2 la „Univer
sitarele" de anul trecut; Ni
colae Burlacu — anul V — 
Mecanică agricolă.

Demonstrația alpină va fi 
urmată de examenul propriu- 
zis. Pe cunoscuta pîrtie a Clă- 
bucetului se vor verifica în- 
demînarea și cunoștințele par- 
ticipanților înscriși la clasa 
slalom speciaL Se înțelege, în 
funcție de răspunsurile date 
în fața neiertătoarelor porți, 
studenții și studentele vor 
primi bile albe sau negre. Ma
rea grupă a susținătorilor va 
fi anunțată prompt — prin 
stația de radio-amplificare — 
de cota mediilor înregistrate 
în dreptul fiecărui concurent.

Colocviul fondiștilor a fost 
programat pe pitorescul traseu 
din Poliștoaca. Aici examina
rea va consta, în principal,

în verificarea rezistenței și 
a tehnicii de alunecare. Pro
grama de fond prevede 5 km 
pentru băieți și 3 km pentru 
fete.

Duminica a fost rezervată 
în exclusivitate capului de 
afiș al „Cupei U-A-S-R.” — sla
lomul uriaș. Proba se va dis-

pută dimineața, pe un traseu 
ce măsoară 1500 metri.

Așadar, două zile de coloc
viu de sebi la Predeal, în to
vărășia falnicilor brazi și a 
bunei dispoziții a participan- 
ților la această ediție de debut

n slova sa de poem electoral. MA
NIFESTUL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE' proclamă OMUL 
drept supremă valoare a societății 
noastre. Această idee, acest sen
timent însoțesc lectura, întîlnihdu-se 

simultan în conștiința cititorului cu 
expresiile faptice, cunoscute fiecăruia 
dintre noi. O lesnicioasă incursiune în 
istorie potențează ecoul lăuntric ai ace
stei veridice apoteoze, aducindu-i înțe
legerea, prin confruntare cu numărul și 
dimensiunea potrivnicilor străbătute 
pină la pragul ei.

Pe firul istoriei, întortocheat și abrupt, 
acest popor rezistent și falnic ca zidul 
carpatic, a urcat apârîndu-și integritatea 
și spațiul spiritual, născut la conflu
ența dintre virtuțile dacilor și roma
nilor. Pe sub bolțile timpului, poporul 
român a tors din magma bucuriilor si 
încercărilor de tot felul, firul de boran- 
gic al omeniei, firul de s’nge 
al aspirației lui organice spre libertate 
și dreptate, firul de cleștar al unei dem
nități, pe cit de mare, pe atit de firea
scă. Din împletirea lor și-o făurit, de 
cînd se știe, un strai ce-i vine de minu
ne, straiul in care s-a arătat dintotdea- 
una și prietenilor și dușmanilor, oășind I cumpănit prin lume, cu mers bărbătesc 
și blîndă privire.
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DE ASTĂZI, In sala floreasca

FINALA PRIMULUI CAMPIONAT
NATIONAL DE JUDO

Paul IOVAN 
Vasile TOFAN

i
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Trimisul nostru special la C. M. de bob, 0. STĂNCULESCU.
transmite de la Lake Placid (S.U.AJ

SE APROPIE STARTUL
9 încheierea pregătirilor pe pistă • Ordinea 

de start a echipajelor @ O păcăleală și un 
„Lake Placid-Cocktail“
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După festivitatea de 
deschidere- programată 
astăzi, la ora 17,30, in 
sala Floreasca din Capi
tală, arbitrii vor dicta 
HAJIME (Începutul lup
tei) in Întrecerile finale

1
Duminică, de la 

ora 16. Studioul de 
televiziune va trans
mite in direct aspecte 
din cea de-a doua zi 
a finalelor.

ale primului campionat 
național de judo, pe e- 
chipe. Pentru ultimul act 
al competiției — și cel 
mal Important — s-au 
calificat opt formații, ca
re au fost împărțite în 
două grupe : Rapid, Po
litehnica București, Va

gonul Arad și Metalul 
Roman (grupa I), Uni
versitatea, I.E.F.S., Po
litehnica Timișoara și 
Știința Mediaș (grupa a 
Il-a). Tragerea la sorți 
a avantajat într-o mă
sură garnitura giuleșteni- 
ior, aflată Intr-un „plu
ton” In care, de departe, 
este vioara intii. Iată și 
formația probabilă a Ra
pidului, clasată pe pri
mul loc in campionatul 
municipiului București : 
A Vulgaris (cat 56 kg). 
D. Georgescu (cat 63 kg), 
Gh. Vasile (cat 70 kg), 
Cr. Lascu (cat 80 kg). 
V. Tasun (cat 93 kg) și 
D. Lepădat (cat +93 kg).

Mult mai echilibrată 
este Insă cealaltă 
Despre formațiile 
ceastă grupă — 
relatări în raidul 
din pagina a 2-a.

grupă, 
din a- 
scurte 
nostru

Dinamo București a plecat in Cipru
București a plecat ieri, pe calea aerului, 
unde va susține patru jocuri amicale, 
care a făcut deplasarea lipsește Nun-

Dinamo 
în Cipru, 
Din lotul 
weiller VI, aflat în convalescență, după operația 
de apendicită.

In primul meci, echipa română va întîlni 
formația Hapoel.

„Trofeul Petschowschi" pentru spectatori
Trebuie să recunoaștem, cu 

Îngrijorare că actele de indis
ciplină comise pe stadioanele 
noastre s-au înmulțit în ulti
ma vreme. Pentru a da exem
ple mai recente, ne vom referi 
la Incidentele petrecute la Bu
curești, la sfîrșitul meciului din
tre Dinamo și W.B.A. din ca
drul „Cupei cupelor", și la 
Oradea, unde terenul divizio
narei A, Crișul, a fost suspen
dat de federație pentru a se 
oferi aprigilor (dar turbulen- 
ților) suporteri ai acestei e- 
chipe o duminică de chibzu
ială...

„Cușca” de fier la care s-au 
văzut nevoiți să apeleze gospo
darii de la „23 August” spre 
a-i proteja pe jucătorii și ar
bitrii, care intră sau Ies de 
pe gazon, Ilustrează același 
lucru.

Pe de altă parte, adesea sîn- 
tem martorii unei adevărate 
apatii care stăpînește tribune-

le, nu rare fiind cazurile — cu 
extindere și la jocurile cu 
miză ale echipei naționale — 
cind — spectatorii se limitează 
la a aplauda 2—3 faze mai reu
șite ale favoriților lor, galeria, 
acel element necesar uneori 
victoriei, nefăcîndu-și simțită 
prezența.

Incercînd să contribuie la 
instaurarea unei ambianțe spor
tive cit mai fertile întrecerilor 
spectaculoase, ziarul „Sportul" 
instituie un trofeu anual, TRO
FEUL PETSCHOWSCHI, în me
moria marelui jucător român, 
trofeu destinat celor mai în
flăcărați, dar corecți, susțină
tori ai unei echipe românești 
de club. în alte țări, ca Anglia 
sau Spania, de exemplu, acor
darea unei cupe rezervate ce
lor mai buni suporteri ai anu
lui a devenit o chestiune de 
tradiție. Astfel, în 1968, „Cupa 
John White", instituită de fe
derația engleză în memoria ce-

lebrului jucător al echipei Tot
tenham, electrocutat In cursul 
unei partide de golf, a revenit 
„fanilor" lui F. C. Liverpool. 
Suporterii echipei din Liverpool 
s-au dovedit cel mai fideli iu
bitori ai echipei lor, conducin- 
du-se după titlul celebrului șla
găr al formației Beatles, ridi
cată din orașul lor : „You’ll ne
ver walk alone”, ceea ce ar 
suna în traducere „Voi nu veți 
juca niciodată singuri...”

Revenind la „Trofeul Pets
chowschi", trebuie să menționăm 
că în cursa pentru obținerea 
lui vor intra Inițial toate ora
șele care posedă echipe în pri
ma divizie a țârii, decernarea 
primului trofeu urmînd să aibă 
loc nu la 
lendaristic 
pionatului

In ceea 
de acordare a calificativelor, a- 
cesta va consta în notarea (no
te de la 1 la 10) publicului

sfîrșitul unui an că
ci la încheierea cam- 
de fotbal.
ce privește sistemul

Joi a fost ultima zi de an
trenament (care, din cauza 
decalajului orar, s-a terminat 
mult după transmisia telefo
nică), prilej de testare a po
tențialului, de încercări în 
ceea ce privește echipajele și 
traseele Nu s-a mai coborît 
„tare", ca în ziua precedentă, 
cînd selecția era în prim plan, 
dar, totuși, s-a „fugit" bine, 
mai ales in manșa a Il-a, în 
care drumul era bătătorit de 
primele coborîri. Panțuru, 
după ce i-a încercat în prima 
manșă drept coechipieri pe 
Pușcaș, Țancov și Focșenea- 
nu (rezultat: 1:05,57 — prin
tre primele șase), a revenit la 
echipajul Pușcaș—Neagoe— 
Focșeneanu, formație în care 
s-a realizat al treilea timp al 
zilei: 1:05.33 (primele două 
S.D.A. I, pilot Fortune — 
15)5,08 și Italia I, pilot Gas-

Totalul celor 
românilor a 
al patrulea 

mai bun au 
(D’Andrea)

i
i

pari — 1:05,10). 
două manșe ale 
fost 2:11,92 —
timp. Un total 
obținut Italia II
—2:11,10, R.F. a Germaniei II 
(Zimmerer) — 2:11,28 și
S.U.A. I (Fortune) — 2:11.30. 
Cu performanțe inferioare au 
fost creditate echipaje cu nu
me sonore: Italia I (Gaspari) 
—2:12,18, Franța (Luiggi) — 
2:12,53, Austria
ger) — 2:13,93, R. F. a Ger
maniei I (Floth) — 2:13,91. E- 
chipa Elveției (Vicky), consi
derată printre protagoniste, a 
a obținut 1:06,12 în prima 
manșă, dar în cea de-a doua 
s-a răsturnat între virajul 
Shady și zig-zag, din fericire 
fără urmări, astfel că simbătă 
va participa la concurs. In
cert este startul hoherilor ce-

(Kaltenber-

(Continuare in pag la)

(Foro lulico). Nea pole. Con- 
cartările vor dura ptaâ prin preaj
ma dârei de 10 mal. cind este pro
gramat primul meci tn .Cupa 
Davit” : România — tavtagâtoarea 
partidei K.A.U. — Liban, la Bucu
rești.
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A îndurat multe vicisitudini. Setea de 
dreptate socială și nafională a româ
nului a fost întețită de pustiul nedrep
tăților, de strîmbătatea unor evenimen
te, dar în cele din urmă, împotrivirea, 
vigoarea și geniul său le-au carbonizat 
între straturile timpului. De acum un 
sfert de veac, în pas acordat cu ceasul 
istoriei, poporul român a fost condus 
de către comuniști la porțile socialismu
lui.

De atunci, a început marea sa epo
pee, cea care, subsumîndu-le pe cele 
precedente, a suda! în flacărc convin- 
cerilor unanime o tradiție plină de no
blețe, de umanitatea socialistă, hrănită 
de toate idealurile lumii contemporane.

De atunci, omul acestui pămînt a în
ceput să fie recunoscut drept supremă 
valoare. Intr-un pătrar de veac s-a re 
structurat un destin colectiv și milioane 
de destine individuale. în lumea valo
rilor, socialismul a stabilit o ierarhie 
riguroasă, omul și umanitatea deve
nind începutul și finalitatea concepției. 
Singur și prolific creator de valori ma
teriale și spirituale, OMUL României 
Socialiste este subiectul care domină 
realitatea și existenta. Pentru el liber
tatea, democrația și demnitatea sînt a- 
tribute și pîrghii de acțiune, pentru el 
se construiește în planul concretului și 
al viziunii, pentru el se încordează bra
țul unei industrii moderne, pentru el 
sporește seva ogoarelor, pentru el șco
lile, așezămintele de cultură și de asis
tență multilaterală au pătruns în toatș 
interstițiile peisajului, pentru el se fău
rește o cultură, o artă profund origina
lă și o știință deschise concomitent spre 
tradiții și spre universalitate.

Rezultatul acestor eforturi polimorfe, 
exercitate în toate sensurile, sub con
ducerea unui partid de chintesență, con
verg și devin substanța ameliorării per
petue a condiției acestui popor, stimat 
pretutindeni pentru vrednicie, înțelep
ciune și idealuri pașnice. Pe spirala e- 
volutiei sale, ziua de 2 Martie va sem
nifica reînnoirea unui act civic, prin care 
națiunea, strins unită în jurul nucleului 
ei comunist, va propulsa spre noi di
mensiuni aspirațiile si făptuirile sale.

Romulus BALABAN
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spectator, note care vor 
municate la sfîrșitul cronicii 
meciului respectiv.

„Trofeul Petschowschi” va fi 
reprezentat printr-o cupă trans
misibilă.

In plină viteză, 
pe ptrtia de la 

Sinaia

Foto : 
prof. JON MATEI

ECHIPAJUL STOICA-LOSPA CONDUCE
IN CAMPIONATUL

SINAIA. H (prin telefon). — 
DatontA unei ușoare, dar provi
dențiale scăderi a temperaturii, 
plrda de bob din localitate a avut 
totuși, prilejul de a găzdui vineri 
primele două manșe ale campio
natului național pentru echipa
jele de 3 persoane. Cursa a mă
surat doar 1000 m (pină la Ieși
rea din virajul 8). pentru că orga
nizatorii au dorit să elimine riscu
rile -ruperii". In clasamentul se
niorilor, primele cinci locuri stat 
ocupate de echipajele Stoica — 
Lospă (CI. sp. Sinaia) cu timpul 
de 103.54 sec., Nedelcu — Cerniu 
(tn manșa a n-a Șandru — A S A. 
Brașov) — 104.38. Hogea — Blăges- 
cu (A.S A. București) — 105.13.
Dragomir — Moiceanu (Carpațl 
Sinaia) — 105.84 șl Tâtaru — Ga- 
vrilâ (Bucegi Sinaia) — 108.18. La 
tineret conduc, ta 
țiile Nlculescu — 
Sinaia) - 104.»3.
Câpltanu (Votata 
104,39, Bogdan —

ordine, forma- 
Juncu (CI. 
Stavarache 
București) 
Panaltescu

sp.

(CI.

Campionatul
NAȚIONAL DE BOB

sp. Sinaia) — 105.48, Panaltescu — 
Gurgui (Voința București) — 105.54 
șl Stoian — Han caș (Voința Sina
ia) — 107,S3. Dacă vremea se men
ține favorabilă, simbătă dimineață 
vor avea loc manșele a IH-a Șl a 
IV-a ale campionatului.

M. BOTA — coresp.

seniorilor la box
Astă-seară, de la ora 19, s< 

va disputa in sala clubului Gri- 
vița Roșie o nouă reuniune ir 
cadrul campionatului de se
niori, etapa pe municipiu 
București. Vor urca in ring 21 
de perechi.

ln pagina a 3-a:

Din viața organizației noastre
SE POATE ASIGURA O DEZVOLTARE
MAI AMPLA SPORTULUI BUCUREȘTEAN!
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comportare a tir.e- 
din Media* a fost 
faza de zonă a

cotate, cum tint 
Eacurești și Meta-

‘Prezentăm

o echipă afirmată

■ l

M I
«fcr- a A?

că A.

OAIA DE START!
Știința Mediaș

N-au trecut nici doi 
cînd la Mediaș, în cadrul *-  
sociației sportive Sănătatea, s-a 
constituit primul nucleu de 
judo. Firește, Începutul n-a fost 
de loc ușor. Tinerii judoka din 
Mediaș ba nu aveau echipa
ment, ba nu dispuneau de o 
sală de antrenament. Dar, ni
mic nu i-a putut opri pe cei 
cîțiva entuziaști ai «portului în 
judogi (costum de judo), să-și 
continue cu perseverență pre
gătirile. Instructorul lor, Au
relian Barbu, totodată compo
nent de bază al echipei, iși dă
ruiește cu pasiune timpul liber 
pentru îndrumarea 
Anul 1968 a fost 
medieșan anul 
plan național. 
„Cupa Olimpia*  
Sănătatea a ocupat locul II in 
clasamentul general, iar A 
Barbu a obținut diploma de

ani de

colegilor, 
pentru judo-ul 
confirmării pe 
Participînd la 
(in luna iunie)

cel mai tehnic concurent al 
competiției. La puțin timp după 
prima întrecere de amploare, 
judoka din orașul de pe Târna
va și-au adăugat noi succese 
In palmares : primul loc In 
competiția „Cupa Sănătatea*,  
organizată de asociația medie- 
șană, la Orăștie, au cucerit „Cu
pa Dacia”, iar in luna noiem
brie a anului trecut *i-au  ad
judecat primul loc In „Cupa 
Tirnava", competiție la care au 
participat, printre altele, for
mații bin*  
Politehnica 
iul Roman.

Frumoasa 
rilor judoka 
întregită la
campionatului național pe e- 
chipe de la Roman, unde s-au 
clasat pe locul I. cucerind 
dreptul de a participa la prima 
finală pe țară a campionatului 
pe echipe.

Printre judoka de bază ai 
lotului se numără : Victor Ilie 
(cat 63 kg), Francise Kesze*  
(93 kg), Gbeorgbe Cismi*  (56 
kg) și Aurellzn Barba (80 kg). 
Tinerii Alexandru Ștefanoriei 
și loan Remoter au. de ase
menea, frumoase perspective 
de afirmare.

La Media*,  *e  sfii în pre
gătire acum ti un lot de ju
niori care se antrenează în ve
derea unui important concura 
ce va avea loc tn tau martie.

Recent ta urma unificării 
mai multor asociații sportive 
din ora*,  oecția de judo a tre
cut la A S. Știința.
t MSXOVEAXl—mre-p

.c.

De pe pistele din țară

UNIVERSITATEA BUCUR EȘTI-DIVULGĂ 
ARMELE DAR ASCUNDE STRATEGIA!

Cu siguranță, nimic nu poate fi 
mai contrastant cu efervescema 
exlștentâ lntr-un institut de tnv*-  
țfimint superior declt silancs-ul 
unu! dojo. Pentru că. dincolo de 
ușile ce închid saltelele șl mănun
chiul de judbka, domnește o liniș
te de templu, atmosferă ceru*»  
de legea sacră a acestui sport, 
atmosferă Insolită, chiar stranie 
pentru străinul neavizat.

Antrenamentul se desfășoară eu 
ritual, pe etape ; psihologia unu; 
Judoka a suferit transformări, ea 
fiind replămâditâ din voință și 
fermitate. „Judo este un sport tare 
eere, pe lingă o disciplină de ner, 
tenacitate, persuasiune — tnr»ța- 
rea procedeelor rdclamlnd multi 
ani și multă fermitate, calități pe 
care antrenorul trebuie să le di
namizeze una cite una. Iar In 
această operă de valorificare, el 
este imens ajutat de intelectul 
sportivului, element Indispensabil 
pentru Înțelegerea sensului major 
al acestei discipline*.

Acel care ne-a oferit relațu.e 
este profesorul Nlculeseu-Nour 
-- Frankie, antrenorul Universită
ții București, el Însuși judoka d» 
clasă, elev al vestitului Kodo- 
kan •) din Tokio $1 al profesorului 
Kenji Tomiko, unul dintre putinii 
judoka români deținători ai cen
turii negre. Promotor al Judo-ulul 
la noi, Nlculescu-Nour hotăra, eu 
șapte ani în urmă. împreună cu 
fostul luptător Nicolae PoporicL 
Înființarea unei secții de judo a 
„Universității*,  Inițiativă privit» pe 
atunci cu ironie șl neîncredere. 
Cu 6 studenți, ciți avea antreno
rul Niculescu-Nour in 1961, el a 
început o activitate — pe atunci 
semioficială — care, in 1W •. 
1968 avea să capete, prin titlurile 
„Campioană a centrului univers:-

20 de procedee

Pe dealul „Rakoczl” din Petro- 
șenl a avut loc, nu de mult, eta
pa județeană a campionatului na
țional rezervat schiorilor din lice
ele șl școlile profesionale. Com
petiția s-a bucurat de o bună par
ticipare și de o perfectă organi
zare, Comitetul județean U.T.C., 
comisia municipală de schi șl 
Școala sportivă din localitate 
avind un deosebit aport la aceasta.

Proba de concurs a constat din 
două manșe de slalom special și 
a fost clștigată de schiorii Victor 
Mihuț (Liceul Industrial Petroșeni) 
șl, respectiv, Tiberiu Soos (Școala 
profesională Lupenl)
S. BĂLOI — coresp. princ.
Ospitaliera atațlune Sttna de 

Vaie a oferit fazei județene Bihor 
a campionatelor republicane con
diții dintre cele mai bune : zăpa
dă tn cantități uriașe Și organi
zare perfectă. întrecerile au reu
nit la start peste 60 de concu
rent! (veniți pe cont propriu 1), 
precum șl un mare număr de 
valoroși schiori studenți, In majo
ritate, de la Institutul pedagogic 
Oradea — facultatea de educație 
trlcă Ei au efectuat cu această 
ocazie, pe Ungă c reușită repetiție 
tn vederea campionatelor națio
nale studențești, o excelentă prac
tică organizatorică, a cărei plă
cută consecință a constituit-o 
buna desfășurare a concursului.

T-tr- e «-.-.iț-ua*»  pe plan teh
nic comportarea for.diștilor (an
trenor prof. D. Mujat). De altfel, 

- .ie-.ți’or Doina Sa- 
Bsollă. Nleolae Sumedrea și Iosif 
Olteana (sportivi de categoria I) 
reprezintă o opțiune In plus pen
tru clasarea pe locuri fruntașe in 
campionatele naționale universi

La slalom special s-a înregis
trat o surpriză : „Kllly” al Stlnci 
de Vale, studentul I. Tocanie, 
după un start furtunos, s-a de
zechilibrat, a căzut, a pierdut se
cunde prețioase ș! s-a clasat doar 
pe locul al III-lea.

Iată clștigătorii : FOND, ÎS km 
seniori N. Sumedrea (Inst. pedag. 
Oradea); 5 km juniori D. Bolojan 
(Uc. agricol Oradea); 6 km se
nioare Doina Samollă (Inst. pe
dag. Oradea); 3 km junioare
Catlța Mlhoc (Lie. nr. 1 Beiuș); 
ștafeta 4xS km seniori Insti
tutul pedagogie Oradea ; șta
feta SxS km juniori Liceul agri
col Oradea ; ștafeta 3x3 km seni
oare Institutul pedagogic Oradea; 
ștafeta 3x3 km junioara Liceul 
nr. 1 Beiuș; SLALOM SPECIAL, 
seniori E. Vass (A. S. Plastica O- 
radea); juniori Al. Vlntllă (A. S. 
Sănătatea Oradea); senioare Ilea
na Vonea (Liceul nr. 4 Oradea) ; 
junioare Adriana Crovaio (Liceul 
nr. 2 Oradea).

prof. MIHAI VESA

I.E F.S. AMENINȚA TROFEUL

echipe. Evident, 
le au cei care 
patrulaterul de 
după-amiază, fn 
Cine sînt repre-

Studenții de la Institutul pen
tru Educație Fizică și Sport din 
Capitală așteaptă cu emoții fi
nala primului campionat națio
nal de judo pe 
marile emoții 
vor urca pe 
concurs astăzi 
sală Fioreasca.
Zentanții viitorilor profesori de 
educație fizică 1 Cum s-au pre
gătit ei pentru ultimul asalt al 
celei mai importante confrun
tări naționale ?

Răspunsurile, le-am aflat zi
lele trecute in „tabăra” din 
Dealul Spirei. In dojo-ul (sala) 
studenților, 12 tineri, costumați 
în specificele judogi, exersau 
un procedeu tehnic de contra
atac foarte eficace (instructo
rul Cristian PaveleScu — Stu
dent in anul IV și totodată 
în echipă — ne-a rugat să păs
trăm secretul acestui procedeu). 
Au mai urmat alte citevă pro
cedee, apoi un Cros prin

SJCt!

A FOST ALCĂTUIT
LOTUL REPUBLICAN

DE M0T0CR0S
Printre 

cutate în 
propunerea Colegiului central 
al antrenorilor, biroul federa
ției române de motociclism a 
aprobat componența lotului re
publican de motocros care va 
participă, intre 1 aprilie și 6 
mai, la importante concursuri 
peste hotare. La clasa 250 cmc 
au fost selecționați Cr. Dovitz. 
O. Ștefani și Șt. Chițu, iar la 
500 cmc O. Puiu, E. Seiller și 
I. Szasz. în urma 
cursuri ce vor avea 
Să Vor stabili cei 
(cite doi Ia fiecare
vor concura în Spania, Elveția, 
Iugoslavia și Cehoslovacia (la 
250 cmc) și. respectiv, Franța 
și Elveția (la 500 cmc).

Se aduce la cunoștința clubu
rilor și asociațiilor cu secții de 
moto, că vizele anuale, trans
ferările și legitimările pe 1969 
se vor efectua pînă in ziua de 
28 februarie.

alte probleme dis- 
ultlma sa ședință, la

unor con- 
loc in țară,
4 sportivi 

clasă) care

DUPĂ PRIMA ZI IN CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE PATINAJ VITEZA

E> X

ty*;  l SN ■:

PREDEAL. 21 (prin telefon 
de ia trimisul nostru). — Vi
neri a avat loc manșa a Il-a 
a probei de slalom special 
(pe pirtia Clibucet) și proba 
de ștafetă militară (în Poliș- 
toacă). Conform așteptărilor, 
locotenentul Florian Trușcă 
(Lotul Caraiman) și-a dovedit 
încă o dată măiestria sportivă 
*i a înregistrat cel mal bun 
timp: 37,7 sec. Astfel, el a 
clsCgat atît slalomul special, 
cu timpul total de 82,9 sec., 
cft *!  combinata alpină. La 
cealaltă categorie, militari, a- 
tit la «lalom special cit și la 
combinata alpină, victoria i-a 
revenit caporalului Leontin 
NUtor (Lotul Carpați),

Deosebit de dîrză a fost în
trecerea ștafetelor militare, în 
care echipele formate din 
cite ♦ concurenți. au avut de 
parcur» 20 km cu executarea 
de către fiecare sportiv a cite 
unei trageri. Lotul Caraiman a 
ocupat locul 1 cu timpul total 
(însumînd penalizările de la 
tragere) de 2h 24:27,0. Locu
rile următoare au revenit for
mațiilor Carpați — 2b 32 : 41,0 
*i Paring — 2h 48:00,0.

Sl-r.bită figurează în pro
gram ca probă de concurs 
doar cea de pluton, la ora 13. 

schimb după-amiază, ince- 
pfnd de la ora 16, vor avea 
loc demonstrații ale vînăto- 

; rîlar de munte, unele dintre 
ele Ia nocturnă, precum și

festivitatea de închidere a 
Spartachiadei de iarnă a vâ
nătorilor de munte.

Pompiliu VINTILA

Unde mergem?

Arena Giulești,
Bucu-i xo: rtapia ±5ucu- .

— Voința Tg. Mureș f
arena Laromet, 

16 : Laromet —
(f) i arena

de la
Voința 
Frigul,
Bucu-

de 
campiona- 
echipe.

de atle-

AU ÎNCEPUT CROSURILE!

„AUTOTURISM" A DEMARAT
în sfirșit. 'ornez 

listică rorttofteaacă 
vistă deatioată ex 
Ocupârilfe ei. Dez". citare» 
ritm accent-^at a pemkof de 
autoturisme, i-iur / -area 
tă a unei in dofiri- prot 
automobhe (după rucceae 
duslrie: - de vehicule ut2 
tendința tot ma: erid&M 
turismul pe patru roți, i 
sul dintr-o dată sporit 1 
sportul autemobu st:r ajtobtoa 
și mondial, crearea 
Clubului Român — 
dintre feciori: care ;
nat apariția anei publ.-tațl; ter
nare așteptată ti dorită.

Primul număr al ies latei 
„Autot-urise:*,  ar.af acum la 
chioșcuri, se Înfățișează crtrto- 
riior săi ea o plăcută surpriză, 
atît prin aspectul modern cft 
și prin conținutul variat. Cu iot 
handicapul firesc al oricărui nu
măr de debut (tentat să spud 
dintr-o dată totul), sumarul din
ții este in măsură să satisfacă 
nădejdile *i  curiozi'Jtea mul
tor pasionați de automobDism. 
Cu pregnantă iese in relief, la 
lectura primului exemplar, ape
lul judicios pe care redacția l-a 
Scut la adresa specialiștilor. 
Fostul campion Petre Cristea 
ne dă sfaturi pentru conduce
rea automobilului în timpul 
iernii cu suculenta stilului său 
impregnat de un fin umor. 
Ziaristul și polisportivul Gheor- 
ghe Epuran ne conduce... roti
le pe valea superioară a Dîm
boviței cu inegalabila seriozi
tate și competență care l-au

tesv-.-W

Victor CKNCRJLFSOJ

re f-zțcă — recomanda*,  pen
tru formarea rezistenței tutu
ror sportivilor. croeul rămîne 
ia același timp un sport în 
sine, eu concurent! și lupta lor 
pentru supremație, tn care tre
buie să se îmbine dorința de 
a ciștiga dar ti datoria de a-ți 
ajuta echipa.

Așteptăm startul celorlalte 
crosuri, cit mai multe, cit mai 
populate, pentru că alergarea 
pe teren variat este un minu
na f exercițiu fizic la indemîna 
celor mulți.

Să nu ne înspiimintăm nici 
de zăpadă, nici de vlnt

prof. CAMIL MORȚUN
P-S. — In București avem : 

U Bree. 3*  școli profesionale și 
peste ît» de școli generale. Or
ganizat pe categorii de virstă, 
de școli aaa de pregătire atle- 
ueă. un CROS AL
LOR ar aduna Ia
•oii de concurenți.

SCOLARI- 
stari multe 
Organizato

rii tromitia municipală de a- 
ttetisa. eluburite sportive, in
spectoratele de lavițămint) an 
eovtetal 1

COMPETIȚIILE GHEflI
«d a .Cupei București*  la pa
nsai artistic, competiție mterna- 
: zeato rezer» ată patinatorilor sub 

Pin» acum au confirmat 
interesant 

specialitate 
Cehoslova- 

Germană,

t» 
^r&ctparea. ia acest 
concura. fecerat.;te de 
dai Aaetrta. Bulgaria, 
da. Iugoslavia. RD.
B_F. a Germaniei. RSF.SR. Sue
dia *4  Ungaria.

AZI
ATLETISM. Sala de atle

tism de la „23 August", înce- 
pînd de la ora 17 : „Cupa 
Steaua*  (proba de prăjină în
cepe la ora 15,30).

POPICE. ’ ' -
de la ora 16: Rapid 
rești — '
Cf);
ora 
Cluj 
de la ora 16: Gloria 
rești — Flacăra Cîmpina (in)
— jocuri în cadrul campiona
tului diviziei A.

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 17 : C.P.B. — Dinamo (Af), 
Medicina — Universitatea 
București (Bm), I.E.F.S. 
Construcții (Bm).

JUDO. Sala Fioreasca. 
la ora 17,30 : finala 
tului republican pe

MtlNE
ATLETISM. Sala 

tism de la „23 August", de la 
ora 9.30: ..Cupa Steaua*.

BASCHET. Sala Fioreasca. 
de la ora 8: I.E.F.S. — Poli
tehnica Brașov, Steaua — Fa
rul Constanța, Dinamo — Ra
pid — jocuri în cadrul cam
pionatului masculin divizia A.

POPICE Arena Giulești, de 
Ia ora 8 : Rapid — Construc
torul București (m). în cadrul 
campionatului diviziei A.

JUDO. Sala Fioreasca, de la 
ora 16,30 : finala campionatu
lui republican pe schipe.

VOLEI. Sala Fioreasca, de 
la ora 12: Steaua — Csepel 
Budapesta (partidă în cadrul 
„C.C.E."); sala Progresul, de 
la ora 8 : Progresul — Șc. sp. 
2 Matei Basarab (J.f.l, Pro
gresul — Politehnică Galați 
(Am.), Sănătatea — Progre
sul (J.m.), C.S.S. — Șc. sp. 3 
(J.m.) ; sala Dinamo, de la 
ora 8: Gr. șc. 23 August — 
Liceul Găești (J.m.), Dinamo
— Celuloza Brăila (A.m.), 
I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (A.f.) ; 
sala Giulești, de la ora 8: 
Rapid — Șc. sp. 2 (J.f.). Rapid
— Șc. sp. 1 (J.m,), Rapid — 
Farul Constanța (A.m.), Semă
nătoarea — (Constructorul Su
ceava (B.m.). Steaua — Viito
rul (J.m.); sala Constructorul, 
de la ora 8 : A.S.E. — Sănă
tatea Tîrgoviș'e (B.f.), Uni
versitatea București — Uni
versitatea Iași (B.f.). Construc
torul — Progresul (B.f.), 
C.P.B. — Constructorul (J.f.) ; 
sala Palatului Pionierilor, de 
la ora 9 : Șc. sp. 3 — Cuteză
torii (J.f.), 
1 (J.f.).

RUGBY, 
torul I. de 
juniori — 
Tinereții*),  
torul. Dinamo — Grivița Ro
șie ; teren Constructorul II, de 
la ora 9: Gloria — Politeh
nica. Progresul — Olimpia 
(„Cupa de iarnă*),  Rapid — 
Foresta C.I.L. Pitești („Cupa 
Tinereții*) ; teren Tineretului, 
de la ora 10,30 : Rapid — Conr 
structorul, C.S.S. — Grivița 
Roșie („Cupa Școlarul').

Viitorul — Șc. sp.

Teren Construc- 
la ora 9 : Lotul de 
Construcții (..Cupa 
Steaua—Construc-

cam tare:vă) a salonului de la 
Torino, trecerea In revista a 
ultimelor noutăți în producția 
sovietică de autoturisme, docu
mentarul consacrat campionatu
lui mondial (formula 1) — com
pletează fericit un sumar ce s-a 
vrut dintr-un început pe gus
tul tuturor.

Ilustrația bogată și de bună 
calitate (din păcate cu excep
ția tocmai a paginii de copertă) 
ușurează accesul noii reviste

Chemarea marilor spații

Cs-fessebej Cre
dem că ne înțelegeți. Dator.tă 
lipsei de spațiu, sau ma; bine 
zis. datorită volumului mare de 
competiții eu caracter repu
blican ce trebuie oglindite ta 
paginile ziarului, ne este foar
te greu să ne ocupăm de situa
ția unei echipe situată pe locul 
14 in clasamentul județean de 
fotbal. Cel mai mult ne-a sur
prins. însă, faptul că sportul 
— în general — nu e privit cu 
ochi buni în întreprinderea dv. 
De aceea am trimis o copie 
după scrisoarea dv Consiliului 
județean pentru educație fizi
că și sport Caraș-Severin, care, 
sîntem siguri, că se va ocupa 
de acest caz, pentru a 
ce dorințele colegilor 
muncă de a practica 
Și la C.I.L. Caransebeș
trebuie să se bucure de bine
facerile acestei activități.

Tov. HERMANN HANSEL, 
str. Mărășești nr. 12, Mediaș. 
Chiar din titulatură (Automo
bil Clubul Român) vă puteți da 
seama de profilul noii institu
ții. Pentru o informare mai lar
gă — și, de ce nu, mai autori
zată — vă rugăm să vă adresați 
direct 
dresa 
rești, 
27.

Tov. ȘT. TARTACUȚA, str. Tu-

rac Ar f; greș-*-  de pildi. sd 
fin tocul pe seama arbitrajului.

Tov. SILVESTRU SIMIO- 
NESCU. str. V. Bumbac nr. 2, 
Suceava. Jn storul .Sportul" 
dt*s  t.n.«.e., un suporter brașo
vean Întreba redacția ce părere 
ere despre șansele de promova
re fn divizia A ele echipei 
Steagul roșu. Răspunsul dat de

satisfa- 
dv de 

sportul, 
oamenii

cu cititorii

II
i
„ Și Eugen Barbu iubește 
iarna și pe neastîmpăratul 
puc al zăpezilor și hocheiului. 
iCine a văzut Bucegii iarna. 
Spune Eugen Barbu, știe ce 
este geneză. Acolo sus, pe 
creasta Carai mânui ui vede ei 
sculptat în stîncă, pentru în
treaga țară, capul lui Emines- 
Cu, cu pletele fluturînd vara 
Tn vînt, iarna în rînsori.

(Urmare din pag. 1) Dar marele îndrăgostit, poet 
și cîntăreț al schiului și zăpe
zii rămîne pentru noi Mihail 
Sebastian. Romanul lui de 
care ne amintim mereu cu bu
curie (Accidentul), nu este 
numai o invitație la natură, 
lă măreție alpină, ci un ade
vărat 
schiului. Pentru
bastian nimic nu egalează vo
luptatea schiului 1 nici vinul, 
nici muzica, nici" Iubirea.

poem al iernii și
Mihail

al
Se-

Dar pentru noi, dar in via
ța noastră? Va fi schiul che
marea marilor spații ? Va fi 
el o tulburătoare ispită, o be
ție a vitezei, și o împlinire a 
înălțimilor ?

Fiecare din noi va trebui 
să se întrebe și să-și răspun
dă. Fericiți cei care vor găsi 
in schi bucuria mișcării, acor
durile simfonice ale brazilor, 
stîncilor și albastrului.

asociației respective. A- 
este următoarea : Bucu- 

str. NikOS BOloiannis nr.

trațl de vlctorlilț 
tat In galele de . .
Vaslui, Tulcea etc., nu putem să 
ne pronunțăm. N-am fost pre- 
zer.ți la reuniunile respective. Să 
nu uităm însă că deseori, antre
nori și suporteri consideră că nu
mai favorițll lor Ies Învingători. 
Ne spuneți, de pildă, că la Piatra 
Neamț puglliștll ieșeni au fost mai 
buni, dar arbitrii l-au declarat 
ciștigători pe cel din echipa lo
cală. Chiar așa, să fie po-nițl toți 
arbitrii Împotriva boxerilor dv. ?

Referitor la colaborarea de care 
vorbiți, ziarul nostru e gata să 
găzduiască In paginile sale orice 
material de calitate pe r 're-1 veți 
trimite. Dar aveți gi-ijă din ce 
unghi priviți lucrurile șl, mai 
ales, insuccesele sportivilor prefe-

ce le-ar fi meri
ta Constanța, dv m-a satisfăcut. Aș vrea să-i 

spun, insă, prietenului brașo
vean că drumul spre divizia A 
■. .trece și prin Suceava noas
tră”. Credeți că brașovenii au 
uitat acest lucru, tov. Simio- 
nescu ? S-ar putea să vă fi o- 
mis unii suporteri mai înfier- 
bîntați, dar antrenorii Stănescu 
și Proca cu siguranță, nu. Mai 
ales că el sînt puși pe fapte 
mari. Dacă n-ați auzit ce isprăvi 
au făcut elevii lor la meciurile 
de pregătire, întrebați-i pe fot
baliștii de la Steaua, Farul și 
„U“ Cluj. Oricum, returul pare

a oferi o întrecere dîrză în a- 
ceastă serie a diviziei B între 
Steagul roșu, Chimia Suceava, 
Ceahlăul, Politehnica Galați, 
Portul și... alte candidate la 
promovare.

ATENȚIUNE, GOSPODARI 
AI COMUNEI SILIȘTEA CRU
CII, JUDEȚUL DOLJ ! Din co
muna dv., tinerii ne-au trimis 
un S.O.S. care nu prea face 
cinste celor ce au primit sar
cina să se ocupe de organizarea 
activităților sportive de aici. 
„Spre regretai sutelor de tineri
— se spune în scrisoare — 
activitatea sportivă de la noi 
este egală cu zero. Ii invidiem 
pe tinerii din comunele vecine
— Afumafi, Covei, Boureni — 
care au echipe de fotbal, pe 
cei din Urzicuța, Goicea Mică 
și Goicea Mare, ce au la dispo
ziție terenuri de sport de ți-e 
mai mare dragul"... Aflînd de 
această totală inactivitate din 
comuna Siliștea Crucii, credem 
că e cazul să spunem că facto
rii de răspundere da aici — 
Consiliul asociației sportive, 
conducerea C.A.P. și, mei ales, 
comitetul tf.T.C. trebuie să 
treacă Ia fapte, să credze tine
rilor din comună posibilități de 
practicare a sportului.

Conitantln ALEXI

4 4
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SPORTULUI BUCUREȘTEAN!
■ trecut mal bine de un an de cînd mișcarea 23 sportivă are o nouă structură organizatorică 

fundamentală de „LEGEA CV PRIVIRE LA 
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FI
ZICĂ ȘI SPORT". în lumina prevederilor ei, recen
ta plenară a Consiliului Municipal București pentru 
Educație Fizică și Sport a prilejuit o rodnică dez
batere privind colaborarea dintre factorii chemați 
să-și aducă contribuția la dezvoltarea acestui im
portant domeniu de activitate, stabilind totodată 
principalele obiective de viitor ale activității spor
tive din Capitală.

In anul 1968, printr-o mal 
bună conjugare a efortu
rilor, organele și organi. 

eațiile sportive, sindicale, ale 
U.T.C. și de pionieri, minis
terele și alte instituții de stat 
au asigurat condiții superi
oare pentru cuprinderea unui 
număr mai mare de oameni 
si muncii, mai ales tineri, în 
activitățile de educație fizică 
și sport.

Astfel, au fost organizate 
peste 1000 de competiții, la 
oare au participat aproape 
33 000 de concurenți, dintre 
care 16 600 ou clasificare spor
tivă. Actualul sistem competi- 
țional, îmbunătățit și adaptat 
condițiilor specifice Capitalei, 
a făcut posibilă evitarea su
prapunerilor sau a golurilor, 
frecvente în trecut, asigu- 
rînd, la majoritatea ramuri
lor sportive. 10—11 luni din 
an de activitate. Peste 55% din 
aceste competiții au fost re
zervate copiilor și juniorilor 
— schimbul de mîine al spor
tului de performanță bucureș- 
tean.

în școlile de toate gradele, 
activitatea sportivă a realizat 
un salt față de trecut. Marea 
majoritate a școlilor generale, 
toate liceele și școlile profe
sionale au participat, cu cel 
puțin 3 echipe, la campiona
te și concursuri de atletism, 
gimnastică, box, lupte, fotbal, 
volei, handbal. Mulți elevi, 
evidențiați în competițiile 
școlare, au fost incluși în sec
ții de performanță.

Din rîndul studenților, a- 
proape 4 000 participă cu re
gularitate la campionatele u- 
niversitare, municipale și re
publicane. Competițiile cu ca
racter de masă, organizate în 
anul precedent, au angrenat 
aproape o treime din numă
rul total al studenților.

MECIURI AMICALE
VOINȚA LUGOJ—SPARTAK 
SUBOTICA (IUGOSLAVIA) 

3-9 (0-4)
Pe stadionul Tineretului din 

Lugoj, în fața a peste 3 000 de 
spectatori, Voința Lugoj (div. 
C) a întîlnit într-un meci ami
cal echipa Spartak Subotica, 
care activează in liga a II-a 
a campionatului iugoslav. Oas
peții au învins la scor, după 
un joc spectaculos, avînd în 
Kustodic (3 goluri) cel mai bun 
Om de pe teren.

C. Olaru—coresp.
COMERȚUL ALEXANDRIA— 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
0—6 (0—3)

Au marcat : Șoangher, Filică 
(autogol), Neacșu, Matei, Ma- 
teianu și Radu Ionescu. Lun- 
gu, portarul gazdelor, a apărat 
un 11 m executat de Matei.

Al. Bizon—coresp.
CRIȘUL ORADEA—A.S.A. TG. 

MUREȘ 1—1 (0—0)
Cele două formații de „A” 

au prestat un joc vioi, cu mul
te faze de poartă bine constru
ite, deși terenul desfundat a 
supus pe jucători la eforturi

PE SCURT
• Formația de divizia C, U- 

nirea Drăgășani a perfectat o 
serie de jocuri de verificare. 
Printre meciurile proiectate se 
afla și întilnirea de la Craiova 
cu Autorapid (div. C). Condu
cerile echipelor au căzut de a- 
cord ca partida să se desfă
șoare la Craiova, în ziua de 
13 februarie. Unirea s-a ținut 
de cuvînt și s-a deplasat la 
Craiova, dar, a constatat cu 
surprindere că n-are cu cine 
juca. Craiovenii nu s-au pre
zentat la joc. Bani cheltuiți de 
pomană și neseriozitate din 
partea gazdelor !

D. DENGIIEL—coresp.

• Recent, zece arbitri de 
fotbal din Tg. Jiu au dat exa
men pentru promovare în ca
tegorie superioară (I). Printre 
aceștia sînt : I. Bejancu, G. 
Bircă, N. Carigoiu, N. Fometes- 
cu, D. Ofenberg și alții.

M. BALOI—coresp

• Colegiul județean Dolj al 
antrenorilor a ținut nu de mult 
un interesant simpozion la care 
au participat 29 de antrenori și 
instructori de fotbal. Au fost 
prezentate interesante expu
neri cu privire la importanța 
antrenamentului în perioada 
precompetițională (antrenor N. 
Oțeleanu) ; executarea antre
namentelor model pe intervale 
și’In circuit (prof. C. Oțet).
Șt. GURGUI—coresp. principal

• Sub conducerea arbitru
lui divizionar N. Cursaru, ca
valerii fluierului din orașul 
Ploiești se pregătesc intens pen
tru reluarea , campionatului. Ei 
pot fi văzuți, de trei ori pe săp- 
tămînă, antrenindu-se pe sta
dionul și în sala clubului Pe
trolul.

Fără a minimaliza aceste 
succese, care sînt rezul
tatul unei munci intense, 

rodul colaborării dintre fac
torii cu responsabilități în dez
voltarea activității sportive, 
trebuie consemnat — așa cum. 
de altfel, a reieșit din dezba
terile plenarei — că ELE CON
TINUA SA SE SITUEZE, TO
TUȘI, SUB NIVELUL POSI

DIN VIATA ORGANIZAȚIEI WASTRE
BILITĂȚILOR ȘT AL CERIN
ȚELOR.

în întreprinderi și instituții, 
asociațiile sportive sînt insu
ficient sprijinite de multe co
mitete sindicale și direcții ad
ministrative, care nu au pre
luat nici pînă în prezent atri
buțiile legale în vederea asi
gurării bunului mers al acti
vității sportive. Cum poate fi, 
oare, justificată situația că. în 
prezent, din numărul TOTAL 
al salariaților MAI PUȚIN DE 
3% sînt angrenați într-o AC
TIVITATE SPORTIVA OR
GANIZATA, cu CONTINUI
TATE ?

Nici procentul de 10* *7» din 
numărul total al elevilor, care 
participă în prezent la diferi
te întreceri oficiala nu poate 
fi considerat »atisfăcător.

Sttlr.e are loc tragerea concursu
lui excepțional Pror-oexpre» din 
S februarie la care se atribuie 
autoturisme In numâr NELIMI
TAT : VOLGA, DACIA x UOO,
MOSKVICI KM cu 4 faruri Șl ra
dio. SKODA 1000 M.B. și alte 10 
autoturisme prin tragere la sorți: 
4 Dacia 1100, 2 Moskvid 408 cu 
4 faruri și radio, 2 Skoda 1000 
M.B. șl 2 Trabant 601.

Un alt punct de atracție al con
cursului excepțional 11 constituie 
și cele 50 de excursii tn ITALIA 
prin O.N.T. — România, excursii 
care vor fi acordate prin tragere 
la sorți.

Se mal acordă premii în nume
rar de valoare variabilă și premii 
fixe tn bani.

Cu bilete seria N de 30 lei pu
teți participa la toate tragerile.

Au mai rămas doar cîteva ore 
pentru procurarea biletelor.
• Tragerea concursului excep

țional Pronoexpres din 23 februa
rie 1969, va avea loc miine la 
București în sala din strada 
Doamnei 2 cu Începere de la ora 
17. Tragerea va fi radiodifuzată.
• Simbătă 1 martie - concurs 

suplimentar PRONOSPOBT-HO- 
CHEI.

Cu prilejul campionatelor mon
diale de hochei pe gheață, Loto- 
Pronosport organizează un con
curs suplimentar Pronosport la 1 
martie 1969 Acest concurs supli
mentar este axat pe meciurile 
seriei B din care face parte șl 
reprezentativa țării noastre.

Pentru a îmbunătăți acti
vitatea de educație fizică a 
maselor și, îndeosebi, a tine
retului din Capitală există mari 
posibilități și mijloace încă 
insuficient folosite. Multe a- 
sociații sportive, preocupate 
în mod unilateral de competi
țiile calendaristice (care nece- 

considerabile. De semnalat că 
ambele înaintări au ratat nu
meroase ocazii de gol, printre 
care două lovituri de pedeap
să, prin N. Alexandru min. 3 
și Tomeș min. 62 (ambii de la 
Crișul). Cele două goluri au 
fost marcate de Hajnal (A.S.A.), 
respectiv, Kun I (Crișul).

I. Ghișa—coresp. principal
Metalul Hunedoara—Mureșul 

Deva 4—0 (3—0)
Metalul Tr. Severin — Po

litehnica Galați 2-4 (1-1)
C.S.M. Reșița — Politehnica 

Timișoara 2—0 (1—0)
T.U.G. (cat C) - DUNĂREA 
GIURGIU (div. B) 3—2 (2—«).

Pe terenul T.U.G. — com
plet desfundat — a avut 
loc întilnirea amicală de 
fotbal dintre echipele T.U.G. 
și divizionara B, Dună
rea Giurgiu. După 90 de 
minute de joc, in care ambele 
formații nu s-au menajat au 
clștigat bucureștenii cu scorul 
de 3—2, prin golurile înscrise 
de Tutilă, Culda și Novac, res
pectiv Lungu și Gore (Dună
rea).

Florin Sandu—coresp.

• Antrenorul NICUȘOR ne 
spunea, acum cîteva zile, că 
echipa pe care o conduce a fost 
nevoită astă-toamnă să se an
treneze — din lipsă de teren — 
pe... aeroport! închipuiți-vă în 
ce dilemă se găsea atacantul 
scăpat singur în fața porții da
că în momentele acelea ateriza 
vreun avion ! Să marcheze gol? 
S-o ia la goană ? Dv. ce-ați fi 
făcut în locul lui? Renunțind 
la hazul de necaz, trebuie să 
recunoașteți că situația are un 
profil trist. Culmea e că un 
alt antrenor din divizia A (care 
ne-a rugat să fim totuși... dis- 
creți și să nu-i pomenim nu
mele) ne spunea că publicarea 
cazului cu aerodromul de... an
trenament fotbalistic i-ar aduce 
Iui un mare dezavantaj. Și 
schița antrenorul respectiv ra
ționamentul pe care responsa
bilii cu construcțiile sportive

din orașul său o să-1 facă la 
citirea soluției găsite de Ni- 
cușor : „Ce vă mai pltngeți voi 
de lipsă de teren 1 Luați exem
plu de la cei de la Bacău, să
racii. S-au descurcat și ei cum 
au putut..."

Noi nu mal adăugăm nici un 
comentariu. 

prof, Tudor VASILE 
președintele Consiliului muni
cipal București pentru educație 

fizică și sport

sită terenuri regulamentare, e- 
chipament și tehnicieni) negli
jează organizarea unor activi
tăți simple, cu caracter recre
ativ, e drept mai puțin specta
culoase dar care atrag spre 
practicarea exercițiilor fizice 
un mare număr de oameni.

în unele școli, orele de sport 
nu sînt desfășurate în confor
mitate cu instrucțiunile Minis
terului Învățămîntului. Ex
periența sportivă a multor 
școli dovedește că în timpul 
liber al elevilor pot fi organi
zate. în forme atractive și cu 
un conținut bogat, numeroase 
activități sportive. De ase

menea. in învățămintul su
perior, unde se simte mai a- 
cut periuria de bază materială, 
s-ar putea găsi, cu puțină bu
năvoință din partea unor lec
torate, spații apte de a fi fo
losite pentru activități de e- 
ducație fizică și sport

Organizațiile sportive b ucn» 
reșter.e sint datoare, la riadul 
lor, să acorde un ajutor mai 
substanțial activității compe- 
tiționale de masă, afectind ba
za materială, șl rele de spe
cialitate salariate și obștești 
de care dispun. Încă în acest 
an. pentru sezonul în aer li
ber. se vor lua măsuri ca o se
rie de terenuri să fie puse Ia 
dispoziția cetățenilor, se vor 
organiza mai multe centre 
sportive pentru copii în timpul 
vacanței.

Au fost, de asemenea, ela
borate, în colaborare cu Or
ganizația de pion ied și In
spectoratele școlare, măsuri 
pentru extinderea activității 
sportive a elevilor din clase
le I—IV, în forme adecvate 
vîrstei acestora.

AL PATRULEA PRETENDENT!
-Iarna s-,a făcut- mai blîndă pe 

plaiurile sucevene. în dimineața 
aceasta de februar, soarele își 
revarsă toate caratele pe stadio
nul din Arini, stîrnind bucuria 
zgomotoasă a vrăbiilor... Curind, 
scările de ciment care duc la ves
tiare se însuflețesc de zarva fot
baliștilor și de scrîșnetul eram- 
poanelor. Cei 18 jucători ai. Chi
miei au terminat antrenamentul, 
iar îngrijitorul stadionului, Con
stantin Constantinescu („— Ehei... 
am jucat și eu fotbal. La Hune
doara, la Cugir... Suceava eu am 
băgat-o-n „B“. Am jucat cu So- 
cec, cu Alexandrescu... cu Coje- 
rcanu !...*)  dă fuga spre ceaiul 
care fierbe pe aragaz... Vestiarul 
se umple de tineri fotbaliști cu 
fețele rumenite de efort. Trenin
gurile muiate zdravăn de sudoare 
sînt zvîrlite în cuiere, bocancii sub 
bănci și toți se regăsesc sub ra
falele dușurilor calde...

...Acum, Intîmpinat cu exclama
ții de veselie, Își face apariția și 
„nea Costică”, purtînd cu grijă 
„trofeul" : o oală mare cu ceai 
aromitor. Se simte o atmosferă 
intimă, de familie. Băieții schim
bă păreri, comentează intensitatea 
antrenamentului. Profit de ocazie 
să provoc o mică „anchetă". Pe 
nesimțite, fotbaliștii se pnnd in 
horă. îmbogățind cu felurite opinii 
stenograma acestui improvizat 
„colocviu*  despre fotbal. - —

GORAK, atacant, golgeterul e- 
chipel : — Eu am venit de la 
„stegari*  șl nu regret de Ioc. Aid 
mi-am găsit o a doua familie. 
Răietț buni. dUcipiinați și o at
mosferă foarte sănătoasă. Echipa 
poate mai mult și va arăta aceas
ta in retur. Veram pe primele trei 
locuri. Cu siguranță !

REP.: — N-ai putea preciza, pe 
care din primele trei ?

GORAN : — Totul depinde de 
„pornirea*  noastră și mai ales de

• PETRE STEINBACH, ca
re a trecut recent de pe pos
tul de antrenor pe cei de co
ordonator tehnic al echipei 
Ceahlăul P. Neamț, ne-a di

vulgat prima „cheie” a reuși
tei echipe sale în turul campio
natului. „N-am... grațiat pe ni
meni în cazurile de încălcare 
a disciplinei. La meciul cu E- 
lectronica, de exemplu, dis
putat la București, m-am pre
zentat la teren doar cu 13 ju
cători, fără portar de rezervă I 
Ceilalți oameni din lot fuseseră 
toți sancționați. L-am scos din 
formație pe Olteanu, jucător 
bun dar certat permanent cu 
normele sportivității. Am cul
tivat fotbalul și nu compromi
surile..." *
• GHEORGHE OLA, antre

norul naționalei de juniori, fă
cea deunăzi o paralelă : „Anua
lele finale școlare din Anglia 
se dispută pe Wembley, in pre
zența a peste 100 000 de specta
tori • finala campionatului re
publican de juniori de anul 
trecut s-a desfășurat la Timi
șoara, in fața a 1000 de specta

Cadrul organizatoric al 
activității de performanță 
îl constituie în Capitală 

cele 9 cluburi sportive, 5 școli 
sportive, l liceu cu program 
de educație fizică, 12 cluburi 
studențești și secțiile de per
formanță ale asociațiilor spor
tive.

Organizația noastră se poate 
mîndri, pe bună dreptate, cu 
faptul că din totalul de 620 
sportivi component ai lotu
rilor naționale, 487 sînt prove- 
niți din cjuburiie și asociațiile 
sportive bucureștene. De ase
menea, că dintre cei 87 de 
sportivi care au alcătuit lotul 
olimpic al României 77 sînt 
din București Se cuvin evi
dențiate și pe această cale clu
burile sportive: DINAMO 
care a dat lotului olimpic 38 
sportivi din care 11 au cuce
rit medalii, STEAUA — cu 
28 sportivi in lot și 8 medali-

. rnwiu>ouij -~ vu a sum-..—
i, ambii medaliați. META

LUL — cu 3 sportivi, dintre 
.rare unul medaliat. CLUBUL 
UNIVERSITAR CONSTRUC
ȚII — cu 2 sportivi in lot, LI
CEUL SPORTIV — cu unu].
CI.LBUL SPORTIV _ȘCO'_A- 
RUL” a descoperit și călăuzit 
o bună perioadă de timp pre
gătirea a 5 tineri care, de a- 
semenea, s-au numărat prin
tre cotnpocenții lotului olim
pic. -v -rr.uw—Ttun--i

Din toate acestea apar» e- 
videntă ponderea deosebită a 
Bucureștiu’ui fn sportul de 
performanță românesc. contri
buția lui la creșterea presti
giului sportiv internațional al 
patriei noastre.

Totuși, nu se poate trece 
cu vederea faptul că dintre 
’vite unitățile sportive de per pregătirii olimpic*.

Consiliul municipal pentru educație fizică și sport 
este hotărlt ca In colaborare cu celelalte organizații 
și instituții care au răspunderi In domeniul educației 
fizice și sportului, folosind cit mai bine îndrumările 
primite din partea organelor de partid și din partea 
CNEFS, să ridice nivelul activității sportive din Ca
pitală pe o treaptă și mai înaltă.

rftoduT cum vom aborda partidele 
in deplasare !

MARCULESCU, fundaș central : 
— Returul ne avantajează. Jucăm 
acasă cu Portul, „Poli“ — Galati, 
și Metalul Buc. Deci... 6 puncte.

VALERIU NEAGU, antrenorul e- 
chipei (puțin îngîndurat) : — De 
acord. Dar nu uitați că jucăm cu 
„stegarii" la Brașov 1

SIDAC, portar : — Am avut vic
toria în buzunar, aici. Dar eu am 
primit un gol ridicol, care mi-a 
amărît toate nopțile acestei ierni ! 
Și-a mai fost jocul cu Portul, pe 
care l-am pierdut din cauza lui 
Tîcă.

ȚICA, fundaș stingă (simțin- 
du-se „vizat") : — Recunosc ! Am 
avut o zj foarte slabă la Constan
ța ! Dar, băieți, uitați-vă la mine, 
aici, vă promit că...

VALERIU NEAGU : — Fără for- 
malisme ! Vă rog ! Angajamentele 
să le văd îndeplinite pe teren !

MIHAI MOLDOVAN, președin
tele Consiliului Județean de Edu
cație Fizică și Sport : — Eu am 
o nedumerire. Jucați foarte slab 
in deplasare. Sînteți o altă echipă, 
de nerecunoscut. De ce ?

TEODOSIU. atacant central : — 
în „B- sint apărători foarte duri, 
mai ales cînd joacă la ei acasă. 
Postolacbe (Cimpina) și Ale.re 
(Portul) caută să lovească mai 
intii omul șl apoi mingea ! M-am 
ferit de ei tot timpuL De aceea 
n-am reușit nimic in deplasare !

VALERIU NEAGU : — Asta nu-i 
o scuză. Trebuie să te bați pentru 
goL Oriunde. Și in deplasare. 
Pînă la urmă nici un arbitru nu 
poate închide ochii la toate faul
turile gazdelor !

GHEGHE. apărător : — Dacă
ne luăm după Teodostu. Înseamnă 
să socotim pierdute din oficiu 
toate paruAeie In deplasare ! Nu-s 
de acord !

tori, dintre care peste 500 de 
orideni, veniți să urmărească 
meciul de bara) Crișul—Pro
gresul, care se disputa in ve
deta cuplajului 1"
• Am primit la redacție o 

scrisoare de la GH. CODREA- 
NU, apreciatul jucător de la 
..Pol:" de altădată, pînă mai 
ieri antrenor la Metalul To- 
pleț. Expeditorul, a cărei se
riozitate este recunoscută de 
multă lume, ne scrie că dato
rită unor neînțelegeri în alcă
tuirea formației (ca și în alte 
probleme de competența strictă 
a antrenorului) cu Nicolae Cto
ciri ie, președintele asociației, a 
fost îndepărtat — abuziv — din 
funcția de antrenor, pentru 
care (printre altele) avea con
tract pînă în vara viitoare...

Supunem acest caz analizei 
F. R. Fotbal, rugind-o, dacă 
faptele îl confirmă pe Gh. Co- 
dreanu, să-i amintească preșe
dintelui Ciocîrlie aria drep
tății !

• Am aflat că tînărul că
pitan al echipei României, 
MIRCEA LUCESCU, este de

cîteva zile tatăl unui drăgălaș... 
Răzvan Lucescu II.

Să-ți trăiască moștenitorul, 
Mirceo, și să vă aduceți, re
ciproc, numai bucurii !

Marius POPESCU 
Desene de N. CLAUDIU 

formanță din Capitală, DOAR 
9 au avut sportivi în delega
ția olimpică din Mexic, iar 
MEDALIAȚII OLIMPIEI au 
provenit doar din cluburile 
DINAMO, STEAUA. PRO
GRESUL și METALUL. Aceas
ta dovedește slaba calitate a 
procesului instmctiv-educativ 
care se desfășoară în multe 
din cluburile bucureștene, efi
ciența scăzută a Îndrumării și 
controlul slab al muncii an
trenorilor.

Apare, astfel, pe deplin jus
tificată concluzia plenarei că, 
CLUBURILE și ASOCIAȚIILE 
.SPORTIVE DIN CAPITALA 
AU REUȘIT SA VALORIFI
CE DOAR ÎN MIGA MĂSU
RĂ IMENSUL REZERVOR 
DE ENERGIE ȘI TALENTE 
DE CARE DISPUNE TINE
RETUL BUCUREȘTEAN.

Țînînd cont de toate aces
tea, plenara Consiliului muni
cipal a supus dezbaterilor și 
aprobării măsurilor privind 
cezvoitarea Si.-ortului de per— 
tor-manță precum și obiecti
vele ee și le propune In viitor. 
Drumul pe care s-a pornit ni 
se pare boa. încă de pe acum 
au fost selecționați și cuprinși 
în pregătire pentru Olimpia
da din 1972 na număr de 665 
sportivi prover.:ți din 32 de 
unități de performanță. Pen
tru aceștia s-au luat sau sînt 
in curs de aplicare o serie de 
mijloace menite să le asigure 
condiții optime de pregătire.

în prezent există elaborat 
la nivelul municipiului nos
tru un sistem de selecție îm
bunătățit, pe baza căruia va 
putea intra pe porțile sportu
lui un număr mult mal mare 
de tineri.

De asemenea, s-a Introdus 
în practică o nouă metodă, 
mai eficientă, de evidență a 
rezultatelor muncii antrenori
lor, pe baza căreia va putea 
fi urmărit In permanență fe
lul în care fiecare sportiv, 
fiecare secție. îți îndeplinește 
obiectivele In fiecare etapă a

REP. : — Regretatul Petschow- 
schi îmi spunea odată : „Oriunde, 
și acasă și în deplasare, pe teren 
rămîn tot 22 de jucători !“

CORNELIU SINGEAP, meto
dist : — De acord. Băieții ar tre
bui să învețe aceste cuvinte pe 
de rost. Meciul nu-1 decide gale
ria, ci jucătorii.

NEDELCU, fundaș (28 de ani) :
— Media de vîrstă la noi e des
tul de mare. Dar vă mărturisesc, 
mă pregătesc cu toată ambiția. 
Iubesc echipa. Nu vreau încă să 
cedez locul !

VALERIU NEAGU : — Avem
cîțiva tineri promițători. Mă re
fer, în primul rînd la Căldăruș 
(cel vizat, lasă, modest, privirea 
în jos. Semn bun î Cel puțin... 
deocamdată ! n.n.).

M. MOLDOVAN : — $i mal pot 
apare și alții. Există, aid. un 
centru de copil. Dar nu avem asi
gurate condiții ! Federația ne-a 
promis sprijinul. 11 așteptăm I

REP. : — Băieți, foarte bine I 
Am înțeles că veți lupta pentru 
un loc dt mal bun. Dar. sincer, 
dne credeți câ ar® prima șansă 
în seria voastră ?

DANILEJ. mijlocaș : — Steagul 
roșu Are un lot mai experimen
tat.

SELIMESSY (transferat de cu
rind de la -Stegari") : — Dar mai 
e și Portul ! Hașoti a reușit acolo 
multe lucruri bune.

NICOLAU. atacant : — Ar mal 
fi Și Poli — Galați !

TOȚI JUCĂTORII (la unison) :
— Și oou. Da. Da. Și noi l

George MIHALACHE

Azi și miine
la Dinamo

Terenul de zguri din incinta 
complexului sportiv ■ Dinamo 
găzduiește azi și miine două 
partide amicale : azi. de la ora
11.00.  Dinamo Obor primește 
replica Metalului TUgoviște 
(care a învins joi, cu 2—0. pe 
Rapid-tineret). iar mîine — de 
la aceeași oră — echipa de ti
neret a gazdelor IntUnește pe 
Voința București.

Concursul excepțional Pronoexpres —
azi, ultima zi!

MISTER CRAY (XIV)
de Lambert o ARTIOLI

„NEWSWEEK*  descria astfel scena. In numărul din 26 
decembrie 1960, la pagina 37 i

„In timp ce aștepta să-fi facă depoziția, Frankie Garbo 
se plingea de dejunul pe care abia II luase. „La Rikers 
Island mi se dă să mâninc mai bine", spunea el clătinind 
din cap. Cîteva minute mai tirziu, Carbo — cu fața aspră 
și cu buzele rtrlnxe — intra tn marea sală a Senatului, în
soțit de doi șerifi și de avocatul său, Abraham Brodsky. 
Invitat să dea datele personale, Carbo și-a spus • u glas scă
zut numele și prenumele, și-a divulgat virsta (56 de ani), 
a dictat adresa (970 N.E., 111 Th. Street, în Miami). Ajtoi, 
^dister Gray" a Închis gura ca o stridie. Cînd senatorul 
Estes Kefauver l-a întrebat: „Care este ocupația dv 
Carbo — care ispășea o pedeapsă de doi ani pentru escro 
cherii in box — a privit spre a foaie de lartie pe care o 
ți rea pe masă. Așa proceda de fiecare dată cînd era inte
rogat : ochit i se îndreptau spre hîrtiuța aceea in timp ce 
gura i se deschidea pentru a spune s „Eu, cu tot respectul 
pentru subcomitet, refuz să răspund la întrebare, pentru 
că aceasta ar putea să ducă la acuzarea mea". De peste 55 
de ori, Carbo a citit același răspuns, adeseori pronuntînd 
cu greutate cuvintele. La sfirșitul ședinței, senatorul Kefau
ver l-a privit fix și l-a întrebat: „Mai aveți ceva de spus?" 
După o clipă de tăcere, Carbo a răspuns: „Da, am ceva t 
aș vrea să vă felicit pentru realegerea dv.'

Cum s-a scldat. in cele din urmă, odioasa aventură a 
Iul „Mister Gray" ? De atunci presa americană s-a mai o- 
cupat de Frankie Carbo doar de patru ori. Prima oară, la 
31 mai 1961. „NEW YORK TIMES' publica In pagina 42, 
această știre provenită din Los Angeles: „Frankie Carbo s-a 
făcut vinovat, împreună cu alte 4 persoane, de a fi încer
cat să-și împartă cîștigurile boxerului Don Jordan. La a- 
ceastă concluzie a ajuns, ieri, Marele Juriu după trei săp- 
tămini de proces și după trei zile de deliberări. Aceasta 
este a doua condamnare a lui Carbo fn mai puțin de doi 
ani. Pedepsele sînt: pentru Carbo — 85 de am, pentru Pa
lermo — 125, pentru Sica — 45, pentru Dragna și Gibson — 
25. Cei cinci inculpați s-au arătat foarte surprinși în mo
mentul cînd li s-a citit decizia Marelui Juriu, format din 
1Q femei ți doi tțjlrbați". „NEW YORK TIMES' din aceeași 
zi, publica acest comentariu din Washington i

,3fHnd știrea condamnării celor cinci mafioți implicați 
in scandalul Jordan, ministrul Justiției, Robert Kennedy a 
declarat : ,Nicest verdict constituie un mare ajutor pentru 
Departamentul Justiției fn vederea acțunilcr pe care le va 
întreprinde ulterior împotriva șantajiștilor care încearcă 
să controleze boxul și alt» sporturi în țara noastră". La 
rîndul său, senatorul Estes Kefauver declară că „tn cele 
din urmă, aceasta ne va oferi posibilitatea de a efectua o 
asanare decisivă și completă în boxul profesionist".

O altă știre purtînd data de 2 decembrie 1961, provenită 
tot din Los Angeles spunea i .,încercarea lui Frankie Garbo 
de a obține revizuirea procesului ce i s-a intentat a fost 
respinsă și s-a menținut sentința prin care este condam
nat la 25 de ani închisoare pentru repetatele lui fărădelegi. 
Judecătorul federal George Boldt a respins șl cererile de 
revizuire înaintate de alți 4 inculpați, amici de-ai lui Carbo. 
In afară de cei 25 de ani de închisoare și plata a 10 000 
de dolari la care a fost condamnat Carbo, s-au mai ratificat 
următoarele pedepse: Sica — 20 de ani și 10 000 de dolari, 
Palermo — 15 ani și 10 000 de dolari, Dragna și Gibson 
cite 5 ani fiecare. Judecătorul a suspendat însă condam
narea lui Gibson și l-a pus în libertate pe cauțiune'.

Știrea preciza, totodată, că martorul principal al acu
zării a fost Jackie Leonard, organizator din Los Angeles. 
„Judecătorul Boldt — încheia știrea — a refuzat să-i acorde 
lui Carbo și lui Sica libertate provizorie pe cauțiune, dar a 
fixat o cauțiune de 100 de mii de dolari pentru Frankie 
Palermo, care, fiind considerat un individ cu bună educație, 
lasă să se spere intr-o reabilitare".

Cea de a treia știre datează din 31 martie 1962. Nu se 
indica orașul din care provenea. Titlul, sub care a publi
cat-o „NEW YORK TIMES", în pagina 11, pe prima coloană, 
era ; „Carbo înfruntă pedeapsa dată de legile Statelor Uni
te". Subtitlul preciza i „Guvernul obține 1.100.940 de dolari 
într-un proces pentru sustragere de la impozite". Iată tex
tul :

„Guvernul Statelor Unite a cîștigat, ieri, un proces îm
potriva lui Frankie Carbo care a fost condamnat la o a- 
mendă de 1.100.940 dolari. Suma reprezintă impozitul pe 
venit, afaceri și amenzi pe o durată de 7 ani. Carbo găsit 
vinovat de extorcări în decembrie trecut, fn California, și 
condamnat la 25 de ani închisoare, a fost acuzat astăzi de 
fraudă pentru că nu a declarat veniturile pe anii 1944—46 
și 1949—52. Verdictul a fost dat de judecătorul Gregory 
Nooman. Expertul Clarance Dunnaville, asistat de avocatul 
care reprezenta guvernul Statelor Unite, a arătat că cel 
mai mard venit nedeclarat a fost realizat în anul 1945. fn 
acel an. Carbo a declarat 30 de mii de dolari, dintre care 
21 de mii impozabili; guvernul are, îniă, probe că numai 
în acel an Carbo a depus fn contul său, la bancă, 500 de 
mii de dolari'

In sfîrșit, cea de-a patra și ultima știre. Provenită din 
San Francisco și transmisă de agenția „UNITED TRESS", 
poartă data de 26 mai 1962. „NEW YORK TIMES' a re- 
produs-0 cu tirmătorul titlu, în pagina 22, coloana doua: 
„Carbo Volunteers for Alcatraz" (Carbo de bună voie la Al
catraz). Iată textul:

Frankie Carbo a fost transferat, ieri 25 mai, la cere
rea sa, in penitenciarul din Alcatraz (Sari Francisco). Acest 
-c-sonaj al lumii interlope, tn virstă de 53 de ani, rămă
sese tn închisoarea de la Los Angeles în așteptarea revi- 

procesului în care fusese condamnat pentru faptul 
a încercat să obțină o parte din bursa lui Don Jordan, 

fost campion la „semi-mijlocie", recurgînd la amenințări cu 
violența la adresa managerului acestui boxer Donai Paul 
Nesseth și organizatorului Jackie Leonard. Carbo a fost 
condamnat la 25 de ani. Fiindu-i refuzată cererea de elibe
rare provizorie ț e cauțiune, el a cerut — în așteptarea ape
lului — să fie transferat la Alcatraz „fiindcă acolo este 
mai curat".

Mister Gray era preocupat să joace pînă la capăt ro
iul său de mafiot convins: dubios, orgolios, fanfaron. A 
fost o pacoste, cu perfidia și ambiguitatea lui, în lumea și 
așa destul de tulbure e boxului. Acum are timp să-și dea 
seama că și fărădelegile ajung la o scadență ca și poli
țele. Boxerii lui — distruși; el ajuns un număr oarecare 
intr-o pușcărie. Banii furați nu te vindecă de diabet. Ex
pulzat din societate, el ti invidiază poate acum pe acei 
marinari simpli care îi spuneau „Jimmy îndrăznețul*.  Acum 
46 de ani pe cînd abia împlinise 18...

In românește de S. BONIFACIU și A. BREBEANU

I
(Din .^Sport e Mafia" — (C) 1968 — Gasa editrice Va
lentino Bompiani — Milano).

Concursul se va desfășura după 
actualul regulament Pronosport, 
iar participarea se va tace In mod 
obișnuit cu mențiunea că, Pe bu
letine, se va scrie tn spațiul re
zervat numărului de concurs 
-H 1-.

Amănunte puteți afla în orice 
agenție Loto — Pronosport. Pro
gramul este următorul : I : Ro
mânia — R.F. a Germaniei <1 mar
tie) ; II : Austria — Polonia (2 
martie) ; III : România — R.D. 
Germană (3 martie) ; IV : Norve
gia — R.F. a Germaniei (3 mar
tie) ; V : România — Norvegia (4 
martie) ; VI : Iugoslavia — Po
lonia (5 martie); VII : Austria — 
Italia (5 martie) ; VIII : România 
— Iugoslavia (6 martie); IX : 
Norvegia — Polonia (6 martie) ; 
X: România — Italia (8 martie); XI; 
Polonia — R.D. Germană (8 mar
tie) ; XII : România — Austria (9 
martie) ; XIII : Iugoslavia — R.D. 
Germană (9 martie).

LOTO
numerele extrase la tragerea 

din 21 februarie 1969
EXTRAGEREA I :
3 22 2 32 35 41 82 25 64 42 21 4

Fond de premii : 751.159 lei.
EXTRAGEREA a II-a :

31 78 11 39
Fond de premii : 410.746 lei.

Pronosticul nostru
HOCHEI

Cu prilejul Campionatului mo 
dial de hochei (Grupa B) de 
Ljubljana, A. S. Loto-Pronosp< 
organizează un Interesant concu 
suplimentar, în care sint inclu 
cele mai atractive partide ale tu 
noului.

Sollcitîndu-ne pronosticurile s 
prevăzut următoarele rezultate

I România — R.F.
a Germaniei

n. Austria — Polonia
III. România — R.D. <J%rmană
IV. Norvegia — R.F.G.
V România — Norvegia

VI Iugoslavia — Polonia
VII. Austria — Italia

VIII. România — Iugoslavia
IX. Norvegia — Polonia
X. România — Italia

XI. Polonia — R.D. Germană
XII. România — Austria

XIII. Iugoslavia — R.D. German:

F0T2AL

I. Atalanta — Lanerossi
II. Bologna — Juventus

III. Cagliari — Internazionale
IV. Milan — Fiorentina
V. Palermo — Sampdoria

VI. Roma — Napoli
VIT. Torino — Verona 

VIII. Varese — Pisa
IX. Brescia - Foggia
X Genoa — Lazio

XI Reggiana - Bari 
XII. Catania — Perugia

XIII. Livorno — Mantova



SE APROPIE STARTUL
(Urmare din pag. 1)

jhoslovaci (Pavlikovici), care 
S-au răsturnat miercuri și nu 
au participat la ultimul an
trenament, deși nici unul nu 
prezenta vreo invaliditate.

S-au tras sorții și vă putem 
comunica ordinea de plecare 
în cursă. Numerele nu îi de
zavantajează pe români, în 
schimb sînt handicapați de 
faptul că în primele două co
borâri vor avea în față, la un 
număr interval, pe boberii 
japonezi. Pentru neinițiați, 
trebuie precizat că faptul are 
mare importanță, deoarece 
trasa bună sau rea a celui di
nainte influențează direct 
proporțional performanța ur
mătorilor doi-trei piloți. Or, 
nici în viraje, nici în liniile 
drepte, bobul nipon nu mer
ge strălucit. *

Iată ordinea de plecare în 
manșele de sîmbătă: manșa 
I — R. F. a Germaniei II, Ca
nada I, Franța I, Italia I, Ca
nada IT, Marea Britanie I,
R. F. a Germaniei I, 
Franța II, Austria I, Ma
rea Britanie II, Italia II,
S. U.A. I, Elveția, S.U.A. II, 
Japonia, Cehoslovacia, RO
MÂNIA, Spania; manșa a Ii-a 
— Marea Britanie II, Italia II, 
S.U.A. I, Elveția, S.U.A. II, 
Japonia, Cehoslovacia, ROMÂ
NIA, Spania, R. F. a Germa
niei n, Canada I, Franța II,

Italia I, Canada II, Marea 
Britanie I, R. F. a Germaniei 
I, Franța II și Austria. în 
manșele a II-a și a IV-a, du
minică. echipajul României 
va avea numerele de start 2 
și 11.

în rest, în această zi de în
cheiere a pregătirilor pe pîr- 
tie nu s-a petrecut nimic de
osebit, în afară de păcăleala 
trasă lui Monti de echipajul 
lui Gaspari. Monti promisese 
fiecărui echipier o primă de 
un dolar pentru fiecare suti
me de secundă sub cinci se
cunde pe primii 50 m, cît este 
socotit startul (evident, și la 
italieni scîrțîie ceva în prima 
porțiune...). Un aranjament 
ad-hoc cu cronometrorul și a- 
cesta a anunțat 4,99 ! Monti a 
plătit pe loc și de-abia după- 
amiază a aflat mașinația 
(timp real: 5,13), spre hazul 
tuturor celor ce cunoșteau 
gluma. Simpaticul Monti a 
rîs și el, eu poftă chiar, mai 
ales că bugetul echipei este 
administrat de ei însuși...

Iar în încheiere, pentru că 
am ajuns la asemenea știri, vă 
oferim un „Lake Placid Cock
tail".

• „Cupa Mondială a Tine
retului", decernată la fie
care campionat mondial al ce
lui mai bine clasat dintre e- 
chipajele debutante ale com
petiției, a fost decernată după 
întrecerea boburilor de 2 
persoane englezilor Patrick

Evelyn (pilot) și Peter Clif
ford (frînar). Printre numele 
înscrise în palmaresul acestui 
trofeu challenge figurează și 
cele ale românilor Ion Pan- 
țuru și Gheorghe Maftei, care, 
în 1963, la Igls, au realizat 
aceeași performanță, dovedită 
de bun augur.

• Cu prilejul „Memorialu
lui internațional al sporturilor 
de iarnă J. F. Kennedy", la 
„Olympia Arena" (gazda J.O. 
de iarnă din 1932), a avut loc 
o demonstrație de patinaj ar
tiști». Rețineți numele lui 
Gordon McKellen (14 ani). 
Credem că doar un accident 
l-ar putea împiedica să obți
nă o medalie olimpică la Sap
poro, în 1972... Tot în cadrul 
acestui Memorial, are loc vi
neri și sîmbătă seara un tur
neu de hochei, sistem elimi
natoriu, între formațiile S.U.A., 
Canadei, Cehoslovaciei și Su
ediei.

iiiînnniiiniiînninînniuiniiuiimniiiiiniiiiinniiiuiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiniiiiniiiiiuiuiniiiiiiiiiiiniiiiiiniitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiininuiiiniiiiiinniniiiînniiiHiiiuiiiuiiiiininiuii

Se întrec speranțele 

patinajului artistic
MINSK, îl (prin telefon). — 

Tinere patinatoare din 6 țări 
•-au Întrecut in prima probă 
— individual feminin — a 
concursului „Speranțelor olim
pice", care se desfășoară In 
Palatul sporturilor din Minsk. 
Competiția, însumind 5 figuri 
obligatorii ți un program de fi
guri libere, a dat ciștig de ca
uză micuței concurente din R.D. 
Germană. Christine Errath, re
velația recentelor campionate

C.E. DE ATLETISM „IN DIRECT" 
pentru telespectatorii din 30 de țări

t
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AZI Șl MilNE LA SOFIA:

Două jocuri intre selecționatele de hochei (juniori) 
ale României și Bulgariei

Ieri la' amiază au părăsit 
Capitala, plecînd la Sofia, 
componenții echipei de juni
ori la hochei pe gheață a ță
rii noastre. Tinerii hocheiști 
rotaâni vor evolua azi și mîi- 
ne în capitala Bulgariei în 
compania reprezentativei si
milare a acestei țări. Cele 
două jocuri sînt o revanșă 
după întâlnirile susținute de 
selecționata bulgară în luna 
decembrie la București.

In vederea partidelor de azi 
și miir.e cei doi antrenori ai 
juniorilor români, Zoltan 
Czaka și Dinu-Constantinescu 
au alcătuit, următorul lot: Ne- 
tedu, Moraru (portari), Mir- 
cioiu. Mihăilescu, Steinberg, 
Medei. Vasiliu, Corbu (fun
dași), Herghelegiu. Tureanu, 
Acsinte, Bandas, Costea, Ma
lchin, Păduraru, Vasile Hu- 
țanu, Florian (atacanți).

CIOClLTEA - PRINTRE ÎNVINGĂTORI
LA REGGIO EMILIA

ATENA. — Pe stadionul 
„Karaiskakis" din capitala 
Greciei se fac de pe acum

UN NOU SUCCES 
AL AUTOMOBILISTULUI 
BJOERN WALDEGAARD

Cea de a XX-a ediție a Ra
liului automobilistic al Sue
diei s-a încheiat cu victoria e- 
chipajului suedez condus de 
cunoscutul pilot Bjoem Wal- 
degaard. învingătorul recen
tului Raliu Monte Carlo. în
trecerea a fost deosebit de 
dură și s-a desfășurat pe un 
timp nefavorabil (temperatu
ră scăzută și viscol). La capă
tul celor 2700 km ai traseu
lui, Bjoern Waldegaard, care 
a concurat pe o mașină Por
sche, a totalizat 48 102 puncte 
penalizare, fiind urmat în cla
sament de Simo Lampinen 
(Finlanda), pe Saab — 48 573 
p și Ove Eriksson (Suedia), 
pe Opel Kadett — 48 899 p.

pregătiri In vederea campio
natelor europene de atletism 
care se vor desfășura aici în
tre 15 și 21 septembrie. Se lu
crează la amplificarea capa
cității tribunelor, la moderni
zarea instalațiilor sportive, la 
amenajarea unui mare loc de 
parcare pentru automobile și 
la construirea unui turn de 
televiziune.

S-a stabilit ca întrecerile 
să fie transmise „în direct" 
de rețelele de televiziune din 
30 de țări europene. Re
transmisia de pe stadionul a- 
tenian urmează a fi realizată 
cu concursul Radioteleviziunii 
italierfe.

europene. Ea a ocupat locul !n- 
tîi, dlntr-un total de 20 de par
ticipante, cu 1167 p. Christine 
Errath a fost urmată în clasa
ment de Natalia Ovinkova 
(UJLS.S.) — 1137,5 p și Mi
roslava Novak (Polonia) — 
1130.1 p.

Dintre cele trei reprezentante 
ale României, cel mai bine 
a evoluat Beatrice Huștiu. Ea 
s-a clasat a 12-a cu 1049,4 p, 
după ce promovase cu un loc, 
in ultima zi, printr-o bună evo
luție la figurile libere. Celelalte 
două românce au ocupat urmă
toarele locuri : 16. Adina Cai- 
macao 895,8 p ; 18. Anca Tă- 
nase 8834 p.

Victor NEAGU 
antrenor

Atleți americani 
vor evolua la Moscova

NEW YORK. 21. — O se
lecționată de atletism a 
S.U.A va evolua în cursul lu
nii martie în’ Europa. Atleții 
americani vor participa în zi
lele de 13 și 14 martie la con
cursul care va avea loc la 
Moscova pe teren acoperit. 
După aceasta atleții ameri
cani vor evolua în R. F. a 
Germaniei, la un concurs 
programat la Kiel.

Luptătorii români 

au cucerit publicul marocan
Plecați după multe ore de 

așteptare, adevărate momente 
de incertitudini datorate tim
pului nefavorabil de zbor, am 
ajuns pe însorita coastă de est 
a Atlanticului. Oficialitățile 
sportive din Maroc, printre 
care președintele Comitetului 
Olimpic Național, ne-au pri
mit cu o deosebită amabilitate. 
De altfel, mai multe ziare a- 
nunțau pe spații întinse sosirea 
noastră. Gazdele voiau să-i 
vadă la lucru pe campionul 
mondial Ion Bjaciu, pe Nicolae 
Martinescu și pe Simion Po
pescu, asaltați Încă de pe aero
port de mulți fotoreporteri, cît 
ți pe ceilalți componenți ai lo
tului nostru de luptători.

Pitoreasca localitate Casa
blanca a fost aleasă drept gaz
dă a acestui meci. Peste 1500 
de spectatori, plătind prețuri 
destul de piperate, au venit in 
tribunele celei mai elegante 
săli de sport din marele oraș 
marocan. Prima partidă avea 
să însemne și prima noastră 
victorie, de mare spectaculozi
tate. Micuțul Berceanu, așa cum 
îl cunosc amatorii luptelor din 
țară, a intrat în „viteza a pa
tra" imediat ce a bătut gongul. 
Arbitrii abia pridideau să no
teze noianul de puncte reali
zate de pe urma unor procedee

♦ Florin Gheorghiu participă la turneul
In localitatea climaterică Italia

nă Reggio Emilia a avut loc tra
diționalul turneu de șah, reunind 
la această ediție 12 concurenți, 
printre care doi reprezentanți ai 
României, maeștrii Internaționali 
V. Cloclltea șl T. Ghițescu.

LOTUL UNGARIEI 
PENTRU C. M. 

DE TENIS DE MASĂ
A fost alcătuit iotul de te

nis de masă al Ungariei care 
va participa la campionatele 
mondiale de la Munchen (17— 
27 aprilie). Din lot lipsește 
Peter Rozsas, în schimb au 
fost introduși doi tineri în 
vîrstă de 16 ani: Tibor Klam- 
par și talentata junioară Esz- 
ter Juhos. Iată lotul complet; 
bărbați : Janos Borzsei (26 
ani), Matyas Beleznai (24), 
Istvan Jonyer (19), Tibor 
Klampar (16) și Ferenc Timar 
(19); femei: Erzsebet Heirits- 
Jurik (31), Beatrix Kișhazi 
(23), Judit Magoș (18) și Eszter 
Juhos (16).

internațional de la Manila
Judnd mult mal activ șl mal 

Inspirat decit la precedentele 
concursuri. Ciociltea a repurtat un 
frumos succes clasindu-se Pe pri
mul loc, la egalitate cu alțl trei 
maeștri internaționali.

Iată clasamentul : 1—». CiocH- 
tea, Radulov (Bulgaria), Mișta 
(Cehoslovacia). Paoli (Italia) 7 p, 
5—6. Ghițescu, Uinid (Iugoslavia) 
•*/«.  7. Damlanoviei (Iugoslavia) 6, 
>. Bertok (Iugoslavia) S; «. 9. K'.ein 
(R.F.G.) 5. 10—U. miop (Ungaria). 
Zinzer (Franța) n Trincardi 
(Italia) fit.

★
Ieri a părăsit Capitala, lndrep- 

tîndu-se spre Flllplne marele 
maestru Internațional Flo ’I n 
Gheorghiu. El a fost Invitat să 
participe Ia un turneu organizat 
la Manila.

Turneul de tenis
de masă de la Moscova

MOSCOVA, 21 (Agerpres). 
în continuarea turneului in
ternațional de tenis de masă 
de la Moscova, selecționata 
feminină a U.R.S.S. a învins 
cu 3—1 echipa de tineret a 
României. Alte rezultate: 
Ungaria—R.D. Germană 3—1; 
Polonia-U.R-S-S. (tineret) 3—0. 
în turneul masculin au fost 
înregistrate următoarele re
zultate: Ungaria—Iugoslavia 
5—3; U.R-S-S.—România (ti
neret) 5—0; U.Râ>k (tineret) 
—Polonia 5—4.

DUPĂ TORBEN ULRICH...

Hie Năstase l-a învins și pe Kodes
NEW YORK 21 (Agerpres). — In 

turul doi al turneului internațio
nal de tenis de la Macon, campio
nul României, Hie Năstase, l-a 
învins cu 1—6, 8—6, 7—5 pe oeho- 
slovacul Jan Kodes. In proba de 
dublu, Franulovicl (Iugoslavia) șl 
Năstase (România) au întrecut cu 
8—4, 4—6, 6—4 perechea Koch —
Mandarlno (Brazilia).

Alte rezultate înregistrate în 
proba de simplu masculin : Spear 
(Iugoslavia) — Kalogheropoulos 
(Grecia) 6—1, 6—3; Koch (Brazilia) 
— Mc Manus (SUA) 6—3, 7—5; Cox 
(Anglia) — Gorman (SUA) 6—2. 
6—2; Orantes (Spania) — Ploetz 
(R.F.G.) 6—2, 6—4 ; Osbome
(SUA) — Koukal (Cehoslovacia) 
11—9, 13—11; Wilson (Anglia) — 
Holmberg (SUA) 6—4, ab.

Italianul Renato Longo, nume 
sonor in lumea ciclocrosului

Zăpada cedează treptat lo
cul zloatei și, curînd, vom fi 
din nou prezenți pe terenu
rile de fotbal. Pînă atunci, 
însă, să acordăm fotbalului 
prioritatea pe plan internațio
nal, amintindu-vă că în săp- 
tămîna ce urmează sînt pro
gramate meciuri-șoc : Belgia 
— Spania, în grupa a Vl-a a 
preliminariilor C.M. (din care 
mai fac parte Iugoslavia și 
Finlanda), partidă decisivă 
pentru califioarea în turneul 
final. Pentru gazde victoria ar 
echivala, practic, cu asigura
rea biletelor de avion pentru 
Mexic, Belgia avînd 7 puncte. 
Alte dispute interesante vor 
fl Spartak Tmava — A.E.K. 
Atena și Manchester United — 
Rapid Viena, ambele în 
„C.C.E.“ In sfințit, un „de
sert", . Iugoslavia — Suedia 
amical.

Tot în săpitămîna ce urmea
ză încep campionate mondia
le în care sînt angrenați re
prezentanții României, fapt 
pentru care le vom aminti, 
chiar dacă ponderea în ziar 
va reveni rubricilor de spe
cialitate. Anume, cele de 
lupte, pe care le găzduiește

Actualități din lumea boxului
MILANO, 21 (Agerpres). — 

Campionul european de box 
la categoria mijlocie, italia
nul Carlo Duran, ți-a apărat 
cu succes titlul. înrtngindu-i 
prin descalificare în repriza 
a 13-a pe șal an gerul său ofici
al. englezul Johnny Pritchett. 
Meciul s-a disputat pe ringul 
Palatului sporturilor din Mi
lano și a fost urmărit de pes
te 10 000 spectatori.

In fotografie; o fază din 
meciul Duran—Pritchett. Bo
xerul italian (dreapta) trimi
te o lovitură de stingă fn fi

gura lui Pritchett. (Telefoto 
A.P.-Agerpres).

Campionul olimpic și euro
pean, polonezul Jerzy Kulej 
(în vîrstă de 28 de ani) nu va 
participa la campionatele eu
ropene de la București, fiind 
în această perioadă ocupat cu 
studiile la Institutul de Cul
tură Fizică și Sport.

La Berlin s-a disputat întîl
nirea internațională de box 
dintre echipele R.D. Germane 
și Finlandei. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 
10—8.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Argentina (Mar del Plata), cele 
de biatlon care vor avea loc 
în Polonia (Zakopane), cele de 
hochei (grupele B și C) pro
gramate în Iugoslavia (Ljubl
jana și, respectiv, Skoplje) și 
— bineînțeles "cele ale bobu
rilor de 4 persoane din S.U.A. 
(Lake Placid).

Desfășurarea a încă alte 
două campionate ale lumii și 
debutul unul al treilea ridică 
la 7 cifra „mondialelor", deci, 
statistic, unul pe zi ! în speță, 
pentru completarea listei : pa
tinaj artistic în S.U.A. (Colo
rado Springs), ciclocros în 
R. F. a Germaniei (Magstadt) 
și Marele Premiu (automobi
listic C.M. formula 1) al Re
publicii Sud-Africane (Cape
town). L-am ales, pentru co
mentare ceva mai în amănunt, 
pe cei de ciclocros.

Specialiștii sînt unanimi : 
circuitul de la Magstadt, oră
șel situat la circa 20 km de

Stuttgart, constituie o probă 
ce pune accent în primul rînd 
pe calitățile „cicliste" propriu- 
zise, traseul solicitînd mai ales 
rezistență în regim de viteză 
și de forță. E o caracteristică 
prezentînd avantaj, în spe
cial, pentru marii favoriți, 
dintre profesioniști detașîn- 
du-se în acest sens vest-germa- 
nul Wolfshohl, italianul Re
nato Longo și actualul dețină
tor al titlului, belgianul Eric 
De Vlaeminck. De menționat 
că niciunul dintre ei n-ar fi la 
prima întîlnire cu victoria și 
că suporterii belgieni au mari 
speranțe în reeditarea dublu
lui succes de familie din 1968. 
cînd frații Eric (la profesio
niști) și Roger (la amatori) 
au făcut ca numele de Vlae
minck să figureze de două ori 
într-un an pe lista de onoare 
a campionilor mondiali. De 
altfel, ei vor fi prezenți la 
start, și în acest an, iar presa

Protagoniste ale marilor competiții din săptămlna ce ur
mează i trio-ul Isabelle Mir (Franța), Olga Pali și Wiltrud 
Drexel (ambele Austria) — de la stingă spre dreapta, toate 

din plutonul fruntaș al clasamentului pentru Cupa 
Mondială la schi alpin.

de specialitate, și nu numai 
cea din Belgia, îi situează, prin 
forma arătată, în rîndurile fa- 
voriților. Asta nu înseamnă, 
însă, că ceilalți pretendenți 
autorizați s-ar fi resemnat și 
consideră zarurile deja arun
cate... Oricum însă, întrecerea 
ne prilejuiește și reflecții le
gate de absența românilor. 
Dintre toate formele de ci
clism competițional, ciclocrosul 
este, probabil, cea mai puțin 
costisitoare material. Trasee 
se pot găsi în țara noastră mai 
multe chiar decît practicanți. 
Nu cumva faptul că această 
ramură cere enorm de mult 
antrenament să fie explicația ? 
Rîndurile de față nu repre
zintă, neapărat, o critică; în 
schimb, am dori mult să con
stituie prilej de meditație pen
tru forurile de resort și — 
bine ar fi ! — un punct de 
start al măsurilor concrete 
pentru dezvoltarea ciclocrosu
lui în România, încît, peste un 
an, să putem avea dreptul de 
a-i lăsa rubricii de speciali
tate și comentarea „mondia
lelor" de ciclocros.

Din agenda bine încărcată 
a săptămînii, vă vom mai 
aminti o serie de mari con
cursuri de schi : Jocurile Nor
dice (la Lahti, în Finlanda), 
Cupa Klauss Ga Marteau, în 
Franța), Cursa Stockholm Ga 
Enebyberg, lingă Uppsala) și 
Cursa Finne Martin (la Kop- 
parberg), ambele în Suedia și 
cuprinzînd curse de fond pe 
distanțe neuzuale (50 și 70 km 
la bărbați, 15 și 25 km la fe
mei !), campionatele europene 
de juniori (la Bolln&s, în Sue
dia) — toate la probe nordice; 
Cupa Squaw Valley (în 
S.U.A.), Holmenkollen-Kanda- 
har (la Oslo), cupele Berchtes
gaden (în R.F.G.), Calingwood 
(în Canada, la Ontario), Jasper 
(în provincia Alberta din Ca
nada), Carpaggio (în Italia), 
Popova Sapka (în Iugoslavia), 
Super Molina Gn Spania)...

G. RUSSU-SIRIANU

Campionul european de 
box la cat. semiușoară. polo
nezul Josef Grudzien, finalist 
la J.O. din Mexic, a anunțat 
că va abandona activitatea 
competițională. Grudzien este 
în vîrstă de 29 de ani. în a- 
nul 1964. la J.O. de la Tokio, 
el a cucerit medalia de aur 
la categoria respectivă.

Meciul pentru titlul euro
pean la categoria cocoș dintre 
deținătorul titlului Salvatore 
Burruni (Italia) și scoțianul 
Walter McGowen va avea 
loc la 27 februarie la Roma.

Ingrid Lafforgue 
campioană a Franței 

la slalom uriaș>
PARIS, 21. Ingrid Laffor

gue a cîștigat Ia Villard de 
lans titlul de campioană a 
Franței în proba de slalom u- 
riaș cu timpul de 1:45.89, fi
ind urmată în clasament de 
Florence Steurer — 1:46,12 ți 
Britt Lafforgue — 1:48,78. Isa- 
belle Mir nu a participat la 
întreceri, iar Francoise Mac- 
chi a căzut la 200 m de so
sire.

In cadrul turneului 
final al campionatu
lui unional de hochei 
pe gheață, echipa 
Spartak Moscova a 
învins cu scorul de 
10—6 (4—1, 6—0,
0—5) formația Avto- 
mobilist Sverdlovsk.
■

Cu prilejul unui 
concurs de atletism 
desfășurat la Sydney, 
sportivul australian 
Philipp May a cîști
gat proba de triplu- 
salt cu performanța 
de 16,72 m. May s-a 
clasat pe primul loc 
și în proba de sări
tură în lungime cu 
7.90 m.
■ .
Primul campionat de 
rugby al Asiei se va 
desfășura între 8 și 
16 martie la Tokio. 
La competiție parti

tiparul I. P. „Informația", rtr. Bregoianu nr. S3—S3, Bucure»U

tehnice aplaudate Ia scenă des
chisă. în cele din urmă, în 
min. 7, Berceanu l-a fixat în 
tuș pe Fatiml. A urmat apari
ția pe patrulaterul de concurs 
a lui Baciu, însoțită de un a- 
devărat torent de aplauze. Lui 
i-a fost opus un adversar din 
lotul olimpic al țării gazdă — 
Kalife. Baciu a început lupta 
calm, ca de obicei, pregătin- 
du-și explozivele sale atacuri. 
Și, intr-adevăr, după citeva 
momente de studiu, spectatorii 
aveau să-1 aclame. Pentru că, 
îndrăznețele salturi, executate 
fulgerător de campionul mon
dial, nu puteau lăsa tribunele 
indiferente. Partida s-ar fi în
cheiat înainte de limită dar 
cum sportivii noștri aflați in 
Maroc urmăreau mai mult îm
bogățirea experienței competi- 
ționale și mai puțin rezultatele 
senzaționale, întîlnirea s-a în
cheiat cu victoria la puncte. 
Nu mai este cazul, deci, să re
latez amănunte de la celelalte 
întilniri. Subliniez doar faptul 
că Popescu l-a învins clar la 
puncte pe un alt „olimpic", Jl- 
lali, iar Turturea a dispus de 
Zamu și a terminat la egali
tate cu Kalife, adversarul lui 
Baciu. Berceanu a mai susținut 
și el un meci încheiat Ia ega
litate. Aceasta, pentru că deo
camdată federația marocană nu 
a putut prezenta luptători la 
categoriile mari.

După confruntarea de la Ca
sablanca am plecat la Rabat 
urmînd să susținem noi în
tilniri cu sportivii marocani.

Ion CORNEANU 
antrenor federal

Rabat, 21 (prin telefon)

In „Liga europeană"
de tenis de masă

Anglia—România 6-0!
ESTON, 21 (prin telefon). în 

această localitate engleză a în
ceput vineri seara, întîlnirea in
ternațională de tenis de masă din
tre echipele Angliei și României,- 
contînd în cadrul „Ligii euro
pene44. După primele șase partide; 
formația țării gazdă conduce cu 
6—0: Barnes — Dumitriu 2—0 (14, 
16), Neale — Doboși 2—0 <18. 15), 
Mary Wright (Shannon) — Mana 
Alexandru 2—1 (17, —14, 13), Bar
nes, Neale — Doboși, Dumitriu 
2—0 (10, 13), Wright, Neale — Ale
xandru, Doboși 2—0 (17, 17), Bar
nes — Doboși 2-1 (15, —14, 17). 
In momentul convorbirii telefo
nice a început cel de al șaptelea 
med șl ultimul : Neale — Dumi
triu.

In jurul balonului rotund
• în vederea meciurilor din 

preliminariile campionatului 
mondial, antrenorul Rajko Mi
tici intenționează să întărească 
reprezentativa Iugoslaviei cu 
cîțiva jucători aflați în străi
nătate. Este vorba de Vaso- 
vici (Ajax Amsterdam), Sko- 
blar (Hannover 96), Iusuii 
(Eintracht Frankfurt) ș.a.
• Cunoscutul jucător vest- 

german Beckenbauer a fost 
amendat cu suma de 1000 
mărci (250 de dolari) pentru 
comportarea nesportivă avută 
în meciul cu Hannover 96.
• Antrenorul cehoslovac 

Jozef Marko a declarat că in
tenționează să mențină o for
mație standard pentru toate 
meciurile internaționale. A- 
ceasta pentru a omogeniza ur
mătorul 11 pentru o eventua
lă calificare în turneul final 
al C.M. : Viktor (Dukla Praga) 
— Dobias (Spartak Tmava), 
Horvath (Slovan Bratislava), 
Plass (Skoda Plzen), Hagara 
(Spartak Trnava), Geleta 
(Dukla Praga), Kuna (Spartak 
Trnava), Vesely (Sparta Pra
ga), Jokl (Slovan Bratislava), 
Adamec (Spartak Trnava), 
Rabat (Spartak Tmava).
• Federația iugoslavă de 

specialitate a hotărît ca în me
ciurile de campionat și de 
Cupă să poată fi schimbat — 
pe toată durata meciului — 
un portar și un jucător de 
cîmp. Pînă acum s-a putut 
schimba doar un singur ju
cător. pînă la pauză.
• Potrivit ziarului „Sun", 

absența îndelungată a celebru
lui jucător Jimmy Greaves din 
naționala de fotbal a Angliei 
ar fi fost determinată de o 
neînțelegere între acesta și 
antrenorul Ramsey.

Publicul reclamă insistent 
prezența lui Greaves în „ll“-le 
britanic și se pare că atacan
tul lui Tottenham și-ar putea

face reintrarea la 12 martie, 
in meciul cu Franța.
• Echipa Argentinei se va 

pregăti pentru „mondialele" 
din Mexic în Bolivia, la alti
tudinea de peste 3 000 m, Pri
mul joc de verificare va avea 
loc, luna viitoare, în orașul 
La Paz.

• Selecționata Japoniei (me
dalie de bronz la J.O. din 
Mexic) speră să se califice 
pentru turneul final al cam
pionatului mondial. In progra
mul său de pregătire sînt pre
văzute pentru anul acesta tur
nee în Italia și R. F. a Ger
maniei.
• Formația „Flamengo" din 

Rio de Janeiro, cu ani în ur
mă unul dintre cele mai pu
ternice cluburi braziliene, tre
ce printr-o serioasă criză 
financiară. Pentru a ieși din 
impas, conducerea clubului 
„cariocas" a pus pe lista de 
transferuri 10 jucători, între 
care se numără și internațio
nalul Silva.
• Ernest Stojaspal, fosta 

vedetă a echipei de fotbal a 
Austriei, s-a retras din acti
vitatea competițională la vîr- 
sta de 44 de ani. în ultimul 
timp, Stojaspal deținea postul 
de antrenor-jucător, la clu
bul belgian Sporting Athus.

Handbaliștii japonezi 
vor evolua în România 
înaintea C.M. din 1970

TOKIO. — Selecționata 
masculină de handbal a Ja
poniei va participa la cam
pionatul mondial, programat 
anul viitor în cursul lunii fe
bruarie în Franța. Echipa ja
poneză urmează să susțină în 
primăvară mai multe jocuri 
de antrenament în România.

r

cipă : Japonia, Co
reea de Sud, Tailan- 
da, Hong-Kong și 
Taiwan.■
Campionii europeni 
la patinaj artis- 
tic-perechl Irina Rod
nina și Alexei 
Ulanov au primit tit

descalificare în pri
ma repriză de ame
ricanul de culoare 
Edie Rosevelt. în 
urma unui schimb 
dur, care a avut loc 
în primul minut, Ro
sevelt (108 kg) l-a 
trimis la podea pe 
Bodell. Acesta »-a

TELEX - RADIO - TELEFON
lul de maestru al 
sportului dinU.R.S.S.■
Cu prilejul unei re
uniuni profesioniste 
de box, desfășurată 
la Nottingham, „gre
ul" englez Jack Bo- 
dell a dispus prin

ridicat și în timp ee 
era numărat de arbi
tru a fost din nou 
lovit. Conform regu
lamentului, Rosevelt 
a fost descalificat■
Turneul final al 
competiției interna

ționale de tenis pen
tru „Cupa Soisbault 
Montagu" se va des
fășura în zilele de 
25, 26 și 27 iulie la 
Paris. Această com
petiție este rezervată 
echipelor feminine 
alcătuite din jucă
toare născute pînă la 
31 decembrie 1948. 
La competiție și-au 
anunțat participarea 
10 echipe.■
In campionatul unio
nal de hochei cu 
mingea (band y), 
S.K.A. Sverdlovsk a 
învins cu scorul de 
7—2 (3—1) pe Stroi- 
tel. Tjjid (Kuibîșev) 
a întîlnit echipa Di
namo Moscova. Di- 
namoviștii au repur
tat victoria eu •co
rul de 4—2 (1—1).
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