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Din viața organizației noastre

GENEZA SUCCESELOR
HANDBALULUI

' Interviu cu prof. LUCIAN 
GRIGORESCU, secretar gene* 

ral al F.R.H.

F
ără îndoială, la succesul ge
neral al unei discipline 
sportive contribuie nume
roși factori. Pornind de la 

condițiile materiale pe care le 
are asigurate, vom intilni în ma- 
crociimatul creat o largă adeziu
ne a tineretului, tradiție, un sis
tem Închegat, oportun, de selec
ție șl promovare, pregătire și 
competiții, tehnicieni cu vastă 
experiență, receptivi, inventivi și 
,*— condiție sine qua non — un for 
Competent de conducere, control 
și indrumare care șl-a realizat tn 
timp o rețea de organisme ajută
toare, la nivelul cunoștințelor șl 
entuziasmului său.

Oprindu-ne, de această dată, 
ta elementul căruia, In mod fi- 
lesc, 1 se asigură un gir sporit, 
vom spune că este greu, dacă nu 
imposibil pentru moment, de gă
sit forul — comitet sau birou fe
deral — care să Întrunească, din 
toate punctele de vedere, calități 
deosebite, care să fi acționat pe 
toate planurile și deci care, in e- 
sență, să constituie un incontes
tabil exemplu în orice direcție. 
Aflată in plin marș, mișcarea 
noastră sportivă ișl perfecționează 
neîncetat stilul și metodele de 
muncă, iși consolidează organele 
și organizațiile menite să pună in 
practică sarcinile pe care parti
dul i le-a trasat. Pe acest drum 
există, ca tntr-o veritabilă aler
gare, fruntași, oameni de pluton 
și incheietori de cursă.

Apelînd la experiența celor ce 
domină cursa pentru sporirea 
prestigiului sportiv internațional 
al României socialiste, ne-am 
prit — după cum se va vedea, 
fără temei — la federația 
handbal. O recomandă pentru
amplu schimb de experiență răs- 
pindlrea handbalului pe Întreaga 
suprafață a țării, existența a 
peste 35 000 de jucători legitimați, 
a 1 300 de secții afiliate și a peste 
500 de antrenori activi, sistemul 
competițional cu trepte firești și 
un angrenaj de intllnirl datorită 
căruia nu se poate irosi nici un 
talent și — în final, ca o conse
cință firească a celorlalte reali
zări — succesele de răsunet ob
ținute de handbalul românesc in 
arena internațională : S titluri 
mondiale, medalii de argint și 
bronz la alte ediții ale C.M., un 
buchet de victorii în „Cupele 
campionilor europeni", sute și 
sute de înttlnirl ciștigate tn com
pania unul mare număr de se
lecționate naționale, de regiuni 
și de club !

Ținintl seama de evidentele atu- 
uri ale F.R.H., ni s-a părut inte
resant să discutăm despre activi
tatea ei și, în același timp, firesc 
ca discuția să se poarte cu unul 
dintre activiștii cu contingența cea 
mal stabilă în evoluția handbalu
lui românesc, secretarul general 
al F.R.H., prof. LUCIAN GRIGO
RESCU.

o-
nu

un

— Cunoscînd performanțele 
handbalului nostru și contri
buția sa la dezvoltarea pe 
plan mondial a acestui sport, 
vă propunem să începem dis-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Trimisul nostru special Ia €. *1. de Bob, D. SIĂNCUESCU, transmite din S.U.A.: I

ROMÂNESC
9 Un for de conducere 

competent care a 
știut sâ-și apropie cei 
mai competenti cola
boratori

• Stricta evidență a mi
nusurilor și perma
nenta căutare a ce
lor mai eficiente so
luții

• Continua dezvoltare 
a școlii handbalului 
românesc

• Stabilitate, acțiuni 
pentru viitor, stimula
rea activului voluntar

In C. C. E. la volei

• Zimmerer, pilot bun dar fi norocos 9 România pe locul V, la citeva

zecimi de secundă

Duminică dimineața, imensa mul
țime de spectatori care berda splen
dida pistă de bob de la Lake Placid 
și-a dat seama, încă de la prima co- 
borîre de concurs, că lupta pentru 
un timp cît mai bun, pentru un loc 
cît mai sus în ierarhia mondială pe 
anul 1969 avea să fie dîrză, fără 
menajamente, fără concesii.

Intr-adevăr, după cele nouă echi- 
paje-pilot ale primei manșe, a urmat 
formația spaniolilor (pilot Batu-one), 
care n-ar putea pretinde să fie con
siderată protagonistă a întrecerii.

de medalie

stîrnit ru
in raport

Luni 24 februarie 1969

1 SĂNĂTATEI

1
I
I

Totuși, timpul anunțat a 
moare: 1:06,91 — adică, 
cu așteptările și cu comportamentul 
de pînă atunci al spaniolilor, un au
tentic record. De altfel, timpurile 
foarte bune au fost extrem de nume
roase. Panțuru și ai săi au realizat 
1:05,27 și. trebuie spus, față de cele 
ce se întîmplaseră pe pistă, timpul 
era foarte bun. Mai în amănunt, 
spaniolii. încă prea puțin stăpîni ai 
bolidului lor de metal, lăsaseră o 
trasă realmente incomodă pentru cei 
care-i urmau, mai ales in lini-

ile drepte, fapt care nu numai 
avea să îi oblige pe români să mear
gă pe zăpadă, dar avea să se și re
pete în manșa a IV-a. Constanța ui- 
reitoare a echipajului românesc, de 
altfel extrem de favorabil apreciată 
de toți specialiștii prezenți, dovadă 
elocver-tă a măiestriei, nu a mai pu
tut fi pusă în valoare.

Nici pentru ceilalți 
medalii lucrurile n-au 
S-a mers la mare risc, 
timpuri extraordinare.

candidați la 
fost ușoare, 
s-au obținut 
dar nu fără

(Continuare tn pag. 4-a)

Steaua a depășit net pe Csepel Budapesta
în prima manșă a opti

milor de finală din cadrul 
Cupei campionilor europeni 
la volei masculin, s-au în- 
tîlnit ieri în sala Floreas
ca echipele STEAUA și 
CSEPEL BUDAPESTA.

Jocul a fost în perma
nență la discreția steliști- 
lcr în primele două seturi, 
care, printr-un joc mai 
combinativ (unde Stamate a 
fost, de cele mai multe ori. 
vioara întîi) și un atac pe
netrant, au depășit cu re
gularitate apărarea echipei 
budapestane. cîștigîndu-le 
la diferențe apreciabile.

Csepel nu s-a bazat în atac 
decît pe forța loviturilor 
lui Buzec (un jucător cu 
un gabarit impresionant), 
în rest orice acțiune fiind 
prompt respinsă de bloca
jul gazdelor.

în cel de al treilea set 
jocul bucureștenilor ur
mează o evidentă linie des
cendentă, datorată căderii 
fizice, ceea ce permite ju
cătorilor de la Csepel să 
conducă cu 4—2, 6—3 și 
9—6. După acest duș rece, 
steliștii se concentrează, 
revenind aproape de valoa
rea lor din primele două

seturi, punctează în serie și 
își adjudecă setul la 9. 
Scor final 3—0 (4, 7. 9).

La fluierul arbitrilor Bo
ris Vladimirov (Bulgaria) și 
N. M atee seu (România), 
care au arbitrat foarte bi
ne, s-au aliniat următoare
le formații: STEAUA: 
Bartha, Stamate, Rauch, 
Poroșnicu, Torga, Crețu; 
CSEPEL : Csik, Simon, Po- 
licsanyi, Buzec, Nyari, Stei
ner.

S-au 
(Csepel) 
de atac
pă Steaua.

Em. FANTĂNEANU

remarcat: Buzec 
doar în acțiunile 
și întreaga echi-

Astăzi, în sala
Ciulești

din
selecționa

R D.Inapoiați vineri 
Germană, jucătorii 
tei de hochei a țării noastre 
au plecat ieri dimineață, cu 
un avion special, la Ljublja
na, unde se vor desfășura 
jocurile grupei B a campiona
tului mondial.

Au făcut deplasarea: Dumi- 
traș, Stoiculescu (portari), 
Varga, Ioniță, Făgăraș, Sgîn- 
că III, Pop (fundași), I. Sza
bo, Calamar, G. Szabo, Pa
nă, Florescu, Bașa, Ștefa- 
nov, Biro, Gheorghiu, Huțanu, 
Moiș (înaintași).

Delegația este însoțită de 
antrenorii V. Novacek și I. Ti- 
ron și de medicul V. Ignat.

Iată
noastre în cadrul grupei B:

28 II
1 III — cu R.F. a Germaniei
3 III — cu R.D. Germană
4 III — cu Norvegia

programul echipei

— cu Polonia

Finala „Cupei U. A. S. R.“ la schi

Eda Streiferdt și M. Munteanu 
învingători la slalom uriaș

• CUPELE OFERITE DE ZIARUL „SPORTUL" AU REVE
NIT STUDENTULUI VIRGIL DAMIAN Șl ASISTENTULUI 
UNIVERSITAR DUMITRU HAZAPARU

PREDEAL, 23 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). 
Duminică dimineața, pe pîr- 
tia Clăbucetului, s-a disputat 
ultima probă din cadrul fi
nalei „Cupei U.A.S.R." —
slalomul uriaș. întrecerea a 
fost deosebit de dîrză, sporti-

1
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vii aruneînd în luptă toate 
cunoștințele lor pentru a pu
tea smulge cronometrelor cît 
mai multe zecimi.

Reprezentanții Capitalei au 
fost din nou la înălțime reu
șind ca în primele șase locuri 
să aibă 5 schiori. De altfel, 
între primul și al patrulea 
clasat a fost o diferență de 
numai 8 zecimi. Cîștigătorul 
probei, 
(fratele cunoscutului Dorin 
Munteanu) a parcurs impe
cabil traseul. Au pornit, după 
aceea, în cursă, la fel de ho- 
tărîți și tehnici, Virgil Dami-

Mircea Munteanu

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 2-a)

„Cupa Sportul" este oferită 
celui mai tehnic schior parti
cipant la concursul U.A.S.R.

III
III
III

— Cu Iugoslavia
— cu Italia
— țu Austria
la începerea campio-

6
8
9
Pînă

natului, reprezentativa Româ
niei va susține cîteva jocuri 
amicale pe patinoarul „Tivoli" 
din Ljubljana.

Azi, de la ora 
17, în sala Giulești, 
va avea loc retu
rul partidei RA
PID — 17 NEN- 
TORI Tirana, în 
cadrul optimilor 
de finală ale C.C.E. 
la volei feminin.

râsătura cea mai „ pregnantă 
care definește și unifică acțiu
nile diverse, complexe, mereu 
reînnoite, întreprinse de partid 
pentru perfectionarea tuturor 
domeniilor vieții noastre so- 

aerivă din matricea și finalitatea
lor unică : dragostea față de om, față 

Ide condiția umană în societatea socia
listă. Recentele Directive ale Comitetului _ i _i n r~ n i_ «_i__ sta

I
I
I
I

Central al P.C.R., cu privire la îmbunătă- i 
firea asistentei medicale a populației

I o nouă și solidă mărturie.
Din paralela trecut-prezent Se desprinde 
un grafic al eforturilor, atestate prin 
creșterea de aproximativ 9,5 ori, în răs
timp de 14 ani, a sumelor alocate în 
buget, precum și prin ascensiunea vigu
roasă a principalilor indici care defi
nesc starea de sănătate a unei națiuni, 

înaltul spirit de responsabilitate față 
de popor manifestat constant, printre 
altele, în confruntarea pe multiple pla
nuri a României socialiste cu nivelul 
internațional, cu tabloul civilizației mo
derne, s-a evidențiat și cu ocazia ple
narei din octombrie 1968 a Comitetului 
Central al P.C.R., cînd au fost relevate 
o serie de rămîneri în urmă, de neajun
suri în întreaga activitate a rețelei do 
ocrotire medicala a populației. Apre
cierea de ansamblu a activității medico- 
sanitare s-a soldat cu evidențierea unei 
discrepanțe între potențialul creat de 
către stat pentru apărarea sănătății pu
blice (bază materială, cadre medicale 
cu pregătire superioară Jsi medie etc) 
și randamentul obtinut, "decalaj deter
minat de către o serie 3e lipsuri exis
tente în activitatea Ministerului Sănătății 
și a unităților sani’are. 4n Directive se I subliniază cu maximă justețe, că orien
tarea medicinii moderne spre potul 
profilaxiei are temeiuri multiple, dar. 

Iîn pofida evidentelor, activitatea rețelei 
sanitare s-a concentrat, în special, asu
pra aspectelor curative. Iar, mai depar- 

capitolul I ai Corectivelor se 
I, pe circuitul aceleiași idei : „De 

asemenea, se impune o preocupare mai 
intensă pe plan social general pentru or
ganizarea rațională a muncii și edu
carea populației in sensul respectării 
unui regim echilibrat de viață, pentru 
organizarea odihnei active, pentru sti
mularea practicării sportului de masă". 
Cuprinsul acestui document, sinteză de 
umanitate, de grijă lucidă și de primor
diale răspunderi, conține o problema
tică diversă de maximală însemnătate, 
precum și acțiunile capabile sâ deter
mine remedierea deficitului constatat, 
intensificarea acțiunilor de proiecție a 
sănătății. Dintr-un unghi de vedere spe 
cific se cuvine remarcat creditul social 
acordat educației fizice și sportului în 
viziune de masă, odihnei active si re- 
âimului de viață echilibrat, ca elemente 

e prim rang în galeria mijloacelor de 
fortificare a sănătății și de prevenire 
a îmbolnăvirilor. în acțiunea de re- 
orientare a concepției existente în unele 
sectoare ale activității sanitare, vizînd 
accentuarea atitudinii profilactice, spor
tul și adiacențele sale sînl legitimate 
prin directive de partid. Evenimentul 
așază un nou accent și conferă o di
mensiune amplificată importanței com
pensatorii a exercițiului fîîic și va avea, 
sîntem convinși, excelente repercusiuni 
asupra creșterii rezistenței* biologice ge
nerale, precum și asupra scăderii morbi
dității în zone importante ale pato^o 
giei, cum ar fi afecțiunile metabolice, 
ale aparatului cardiovascular, afecțiuni
lor neuropsihice etc.

In ansamblu, măsurile preconizate, de 
la cele cu privire la formarea si utili
zarea personalului medical, pînă la cele 
referitoare la sporirea bazei materiale, 
la îmbunătățirea conducerii ocrotirii 
sănătății și la ridicarea pe o treaptă su
perioară a cercetării științifice medi
cale, compun un itinerar trasat cu fer
mitate partinică capabil să conducă 
prin eforturi de toate nuanțele la o 
concepție și la o structură organizato
rică cu sporită eficacitjjtș. Directivele 
reprezintă, de fapt, una? din expresiile 
ofensivei neîntrerupte pe care partidul 
o conduce spre perfecționarea continuă 
a vieții noastre sociale' în ansamblul 
ei și conțin în substanța lor limpede 
încă o mărturie despre umanismul socie
tății noastre.

I firea asis 
constituie

I 
I
I
I
i
i
i
i
i

Ite, în 
afirmă,

I
i
i
II
I
I
IStamate atacă exploziv și blocajul budapestanilor, format 

cu intîrziere de către Steiner și Csik, este depășit

Iși timpul desfășurării pro
ci de ștafetă băieți

Juniorii din Brașov și Cîmpulung Moldovenesc 
au dominat campionatele de schi

PREDEAL, 23 (prin 
de la trimisul nostru). Dumi
nică s-au încheiat întrecerile 
din cadrul campionatului na
tional de juniori, la care a 
participat un număr record 
de concurenti (120 numai în 
proba de slalom uriaș!). Dis
puta celor mai tineri schiori a 
fost dominată de concurentii 
din Brașov și Cîmpulung Mol
dovenesc, care au cucerit cele 
mai multe victorii.

Beran (A-S-A-
A. Strotescu
1JM; 1- J-

Marr-s
2. Da-
Brașcv)

Foto: A. NEAGD
■
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Romulus BALABAN
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1000 DE
PREDEAL (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Dimineața 
de ieri se arăta a fi posomo
rită, înnegurată din pricina 
unui neastimpărat crivăț- 
junior ce se poftise singur la 
întreceri, răscolind în joaca 
lui matinală albul imaculat al 
zăpezii. S-au pornit însă, din
spre Cioplea, sutele de schiori 
a căror veselie tinerească a 
însemnat totul. De la Ursuleț, 
Căprioara, Liliacul și din drep
tul altor vile cochete, coborau 
în pas avîntat grupuri com
pacte de studenți, invitați să 
participe la prima ediție a fi
nalei „Cupei U.A.S.R." la schi, 
tn gălăgioase șiruri veneau 
elevii fondiști și slalomiști — 
eroii sărbătoreștilor întreceri 
ale campionatelor naționale 
de schi-juniori.

tn sfirșit, în plutoane per
fect aliniate treceau sportivii

REZULTATE TEHNICE. Slalom 
uriaș. Juniori mari : 1. A. Bogdan 
(C.S. Sinaia) 1:28.8: 2. V. Hambrik 
(Universitatea Cluj) 1:29.3: 3. S. 
Cojocaru (Șc. sp. Brașov) 1:31,2 :

SCHIORI
vînători de munte care își mă- 
suraseră forțele în mult dis
putatele probe ale Spartachia- 
dei militare de iarnă. Era o 
impresionantă revărsare de ti
nerețe, o entuziastă prezență 
a peste 1000 de schiori. La ora 
12,30, neobositul crainic al în
trecerilor anunța numeroasa 
asistență: festivitatea de în
chidere a ediției de debut a 
finalei „Cupei U.AS.R." la 
schi.

Intr-un decor de basm, de 
pe platoul din fața cabanei 
Clăbucet-sosire, urmărim de
filarea studenților schiori care, 
în tempoul fanfarei, trec prin 
fața publicului spectator. Pe 
cele 16 pancarte purtate cu 
mîndrie de căpitanii echipe
lor, citim : Centrul universitar

Vasile TOFAN

jtmiori mici : 1. M. 
Brașov) 1:«1.S; 2. 
(Șc. sp. Predeal) 
Troch (Dinamo Brașov) 
Junioare mari : 1. Ev a
(Dinamo Brașov) 1M1; 
niela Munteanu (ASA.
1. -666; 3. Mana Cimpeanu (Se. sp. 
Brașov) 1:96.8: junioare miei : 1. 
Maria Roșcuîeț (Șc. sp. Predea:) 
53.7; i. Ioana Birsan (Creația 
Brașov) 54.0: 3—( Brigitte Seidl 
(Șc. sp. Reșița). Neia Simion (Șc. 
sd. Predeal) 54.3: ștafetă, juniori 
(3x5 km): 1. Dir.arr.o Brașov (N 
Dudu. V. Nan. Gh. Cirniță) lhM.12;
2. A.S.A. Brașov lhOl.B: 3. Con
structorul C-lung Moldovenesc 
lh02.42: junioare (3x3 km): 1.
Constructorul C-iung Moldovenesc 
(EL LehacL Dorina Rusu. Paras- 
chlva Cojocaru) 49.43 : 2. CS. Trac
torul Brașov 50.20: 3. Se. sp. Riș- 
nov 56.35; Fond, juniori mari <16 
km): V. Papuc (Constructorul 
C-lung Moldovenesc) 41.44: 2. N. 
Voleu (C.S. Sinaia) 41,52; 3. Gh. 
CIrniță (Dinamo Brașov) 42.19: ju
niori mici (5 km): 1. V. Cristoio- 
veanu (A.S.A. Brașov) 21.34: 2. 
Gh. Catricl (Constructorul C-lung 
Moldovenesc) 21.45: 3. I. Tudor 
(Șc. sp. Rlșnov) 22.09; junioare 
mari (5 km): 1. Paraschlva Cojo
caru (Constructorul C-lung Mol
dovenesc) 24.07 ; 2. Maria Barabaș 
(Dinamo Brașov) 24,31; 3. Rodlca 
Zelcan (A.S.A. Brașov) 25,26: ju
nioare mid (3 km): 1. Elena Ba
ses (Dinamo Brașov) 15,05; 2. Do
rina Rusu (Constructorul C-lung 
Moldovenesc) 15,56; 3. L. Gheor-
ghlese (Șc. sp. Rlșnov) 18,18.

P. VINTILA

(Continuare în pag. a 2-a)

Aseară, in sala Floreasca, s-a încheiat finala de jude

Rapid București — campioana primai ediț
După .octetul* întflnirflor 

disputate sîmbătă seara, în 
cadrul finalei naționale de 
judo pe echipe se conturase 
ocupanta locului 1 în grupa 
întîi : Rapid București. în cea 
de-a doua, studenții de la 
LEF-S. obținuseră scoruri ca
tegorice, dar aveau în față 
meciuri grele cu timișorenii.

Ieri după-amiază, giulește- 
nii au încheiat mult mai greu 
decit se așteptau partida cu 
judoka de la Metalul Roman: 
7—5. Victoria le-a asigurat 
dreptul să-și dispute titlul de 
campioană. Politehnica Bucu
rești, întreând pe Vagonul 
Arad cu 9—3, a ocupat locul 
II în aceeași grupă.

Mult mai dificilă a fost 
însă desemnarea primei cla-

(Continuare tn pag. a 2-a)

Costin CHIRIAC

Amănunte in pag. a 3-a
L Roșea (Universitatea) pe cale de a finaliza un ura 

(aruncare înapoi). Adversarul său, Fr. Keszeg (Știința Mi 
dreapta, contrează.

Foto i B. VAS4
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APLAUZE PENTRU M. SLA VIC

2:01,8 LA 200 m LIBER

fogen Hempel (16 ani) -

Z:35,4 la 200 m bras!

REȘIȚA, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Crauliștii au fost la înălți
me și în cea de a II-a zi a 
concursului ceJȘr mai 
înotători din
CU 1
de 200 m a oîerit o dispută 
aprigă între recordmanul ță
rii, Marian Slavic, și tînărul 
Eugen Aimer, marea revelație 
a zilei precedente. Bucureștea- 
nul a înotat prjpa ..sută" în 60,5 
(mai slab îrfșă decît ne-am 
așteptat), conțrolînd cursa cu 
siguranță. La capătul celor 8 
lungimi, cronometrele au mar
cat pentru Slavic 2:01,8 — un 
excelent record național (pen
tru actuala perioadă de pre
gătire) al elevului prof. Gh. 
Dimeca, iar pentru E. Aimer 
2:04,4 — cea mai bună per
formanță realizată vreodată 
de vreun junior în țara noas
tră.

O veritabilă’ surpriză ne-a 
oferit și cursă de 200 m a 
brasiștiior. încă din prima zi, 
Eugen Hempel atrăsese aten
ția eu o cifră c remarcabilă 
pentru vîrsta să (1:12,2 la 100 
m); de data aceasta însă, el 
avea să ne impresioneze. Cro
nometrat după prima ..sută" cu 
1:14,5, Hempel l-a rcondus pe 
y. tdsta pină la 180 m. Apoi, 
însă, nu a mai putut face față 
unui sprint prelungit al timi
șoreanului, pietzînd la limită 
pe ultimii metri. Acele creno- 
metrelor s-au oprit la 2:35,0 
(pentru Costa) șj 2:35,4 (Hem
pel).

Gu această cifră — a 4-a 
din istoria înotului românesc 
— bucureșteanpl (pregătit de 
prof. Maria Baciu) se anunță 
ca o mare speranță a brasului 
din țara noastră.

In proba similară rezerva
tă fetelor, Gica ;Manafu a do
minat autoritar t terminînd ce
le 8 lungimi în, 2:55,7. La fel 
de notabilă este-și performan
ța Ancăi Mihăescu, clasată pe 
locul secund : ^57.5.

Printre prezențele agreabi
le ale reuniunii Me mai înscriu 
Alexa Băin (2:^0,2), victorios 
Ia 200 m delfin,nși mureșanul 
Ștefan Benedek. învingător pe 
distanța de 1100 m spate 
(2:19,9), în fața Rit Zeno Giu- 
rasa. ,

în linii marijr concursul a 
fost plin de învățăminte asu
pra cărora vom Reveni.

®r mai buni 
țară. Așteptată 

un. deosebii interes cursa 
200 m a ofe: '

I.E.F.S. a furnizat iarăși o surpriză... „CUPA STEAUA1*

Un sincer bravo pentru or
ganizatori și pentru corpul de 
arbitrii din Reșița.

Rezultate tehnice :
200 m delfin (f): I. A. Ster

ner 2:41,5, 2. A. Anton 2:50,6; 
200 m delfin (b): 1. A. Băin 
2:20,2, 2. N. Tat 2:24,2, 3. L. 
Gopcealău 2:25,6; 200 m liber 
(f): 1. D. Coroiu 2:28,6, 2. G. 
Sovago 2:35,3, 3. L. Dan 2:36,7; 
200 tn liber (b) 1. M. Slavic 
2:01,8 — nou record de seniori, 
2. E. Aimer 2:04,4 — nou re
cord de Juniori; 200 m bras 
(f): 1. G. Manafu 2:55,7, 2. A. 
Mihăescu 2:57,5 — nou record 
de copii: 200 m bras (b): 1. V. 
Costa. 2:35,0, 2. E. Hempel 
2:35,4 — nou record de juniori 
mici (!); 200 m spate (f): 1. A. 
Andrei 2:37,4: 200 m spate (b);
I. St. Benedek 2:19,9 (r.p.), 2. 
Z. Giurasa 2:21,3. 3. M. Mova- 
nu 2:25,8; 400 m mixt (f): 1. 
Cr. Balaban 5:42,4, 2. N. Ște- 
fănescu 5:48,8 : 400 m mixt (b):
J. D. Naghî 5:07,0, 2. N. Tat 
5:10,2, 3. L. Copcealău 5:14.5 
— nou record de juniori mici: 
200 m mixt (b): 1. V. Morari 
2:21,6, 2. A. Soptereanu 2:28.3;

Adrion VASILIU

I.E.F.S. — POLITEHNICA 
BRAȘOV 47—66 (30—37)1 Sur
priză în sala Floreasca: stu
denții din Dealul Spirii, avînd 
la activ în ultima perioadă 
două victorii cu răsunet, au 
intrat îngîmfați pe teren și, 
în consecință, au capotat în 
fața Politehnicii Brașov, afla
tă la un pas de retrogradare. 
Slaba organizare a jocului, 
penetrabila apărare în zonă, 
ca și subaprecierea adversa
rilor, în special în prima parte 
a jocului, iată numai unele 
din cauzele acestei Infringed 
la scor. Toate acestea nu scad 
însă cu nimic din meritele în
vingătorilor, care, fără să fi 
făcut o partidă strălucită, au 
jucat serios, simplu, eficace, 
cu atacuri prelungite. Au mar
cat Roman D. (2), Pîrșu (3), 
Ioneci (7), Spiridon (4), Bartha 
(1), Podvarcu (11), Roman Gh. 
(1), Irimie (18) pentru I.E.FR. 
și Iliescu D. (1), Bîrsan (14X 
Deakv (17). Dikav (21). Bădes- 
cu (10) și Iliescu A. (3) pen
tru Politehnica Brașov. Au ar
bitrat corect L. Vasilescu și I. 
Șerbănescu.

S. Filotti, coresp.
DINAMO — RAPID 95—83 

(47—14). Tradiția de echilibru- 
• fost respectată doar aproxi
mativ un sfert din durată. în 
rest, chiar dacă scorul nu e 
prea sever, dinamoviștii au 
controlat jocul cu autoritate, 
iar diferența a fost propor- 
țională cu —’------ "
pe teren și 
moment ale
Totuși, spre 
de 82—74 ir, favoarea dina-

moviștilor, rapidiștii au ra
tat cîteva lovituri libere 
care puteau schimba 
portul de forțe și, poate, 
chiar și soarta partidei. In an
samblu, fără să se fi ridicat la 
prea înalt nivel, meciul a plă
cut datorită cîtorva acțiuni in
dividuale sau colective (con
tribuțiile au fost de 60 la su
tă pentru Dinamo și 40 la sută 
pentru Rapid), precum și da
torită ambiției ambelor părți. 
Punctele au fost înscrise de 
Albu 14, Novac 19, Cernea 26, 
Andreescu 3, Diaconescu 23, 
Giurgiu 2 și Dragomirescu 8 
pentru Dinamo, respectiv de 
Lucaci 6, Ivan 5, Stănescu 2, 
Popovici 8, Tursugian 12, Ban- 
du 5, Popescu 38, Predulea 5 
?i

ra-

Vlădescu 2 pentru învinși.

CAMPIONATELE
Campionatele naționale Se pati

naj viteză, desfășurate pe pista 
lacului Clucaș din Tușnad. «-au 
încheiat după două zile de între
ceri pe o gheată de slabă calitate 
datorită condițiilor meteor-/.zg:ce 
defavorabile. Iată campionii pe 
probe :

SENIOARE — sae m : Crtats 
Tracher (Dinamo Brașov) S3J ; 
1 9M, 1 560 și 3 Nt m : Harta Tas- 
nadl (Dlnamo București) 3:MJ. 
3:51,1, 6:53,8. Campioană abeohr* 
a României : MARIA TAȘNAD1 
cu 240,849 puncte. SENIORI : sae. 
1 500 m : Sotlrescu Victor (Dina
mo București) 44.9. 3:47.3. 3 MS aa, 
10 000 m : Carol Korajartseeh: 
(Agronomia Cluj) 9J1A 93:173. 
Campion absolut a! României • 
CAROL KOMJARTSEGHI CU 
228.173 p. JUNIOARE I : 504. 1 «00, 
1 500, 3 000 m : Anetize Ștefani 
(Dinamo Brașov) 59.1. 9:17.1. 9:1X9. 
7:40.8. Campioană absoluta ANE- 
LIZE ȘTEFANI Cu 249.533 p. JU
NIORI I: 500 — 3 999 m : Mlhai 
Bărbulescu (Dinamo Bucuros-:) 
50.8. 5:58,2: 1 509 și 5 909 m: La- 
dislau Koroș (Mureșul Tg. Mureș) 
3:00.4, 11:09.8. Campton abaolut 
MIHAI BĂRBULESCU cu 330.999 p.

Concomitent a avut loc și un 
concurs republican rezervat ju
niorilor de categoria a n-a și co
piilor» Iată câștigătorii probelor 
care au figurat tn program : ha
ni oare ii — 500 și 1500 m • cătă
lina Bernard (Mureșul Tg. Mureș) 
62.0, 3:38,1; 1 000 m: M.Se Clara 
(C.S.M. Cluj) 9:13,5; juniori H :

valoarea arătată 
cu resursele Je 

ambelor formații, 
sfirșit, la scorul

REPUBLICANE

Au arbitrat cu scăpări V. Bor- 
deianu (București) și C. Cră
ciun (Constanța).

G. RUSSU-ȘIRIANU
UNIVERSITATEA CLUJ — 

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
68—66 (30—32). Chiar dacă 
partida nu s-a ridicat la un 
nivel tehnic deosebit, ea a 
plăcut datorită, în special, in
certitudinii care a planat pi- 
nă în ultimul minut asupra 
rezultatului. Politehnica a con
dus în primele 20 de minute, 
datorită jocului "bun practicat 
de Popa și Georgescu, dar ver
va deosebită a lui Riihring și 
Demian, după pauză, a încli
nat balanța victoriei de par
tea clujenilor. Au marcat: 
Riihring (23), Demian (23), 
Vizi (8), Moraru (5), Simon (4), 
Bogdan (3), Stavariu (2) pentru 
Universitatea Cluj, Georges
cu (18), Popa (17), Purcăreanu 
(8), Săuca (6). Dudescu (6), Ha- 
neș (4), Molin (4) pentru Poli
tehnica București. Au arbitrat

corect E. Hottya (Oradea) și 
I. Balasz (Tg. Mureș).
V. Morea și R. Mircea, coresp.

STEAUA — FARUL CON
STANȚA 89—52 (38—21). Pre- 
zentînd din nou o formație 
compusă din numai 5 titluri 
și 2 rezerve, Farul Constanța 
a cedat la un scor care face 
inutilă cronica. Ar fi însă in
teresant de știut ce părere au 
conducerea clubului Farul și 
C.J.E.F.S. Constanța despre 
greutățile în care se zbate a- 
ceastă echipă ? S-au remarcat 
Nosievici, Savu, Gheorghe și 
Dimancea de la Steaua, A. Po- 
poviei de la FaruL Au arbitrat 
bine dr. D. Chiriac și Cr. Po
pescu.

F. Simion, coresp.
POLITEHNICA IAȘI — 

I.C.HJ. BUCUREȘTI 73—94 
(28—44). Ieșenii, fără condu
cător de joc și pivoți, ratînd 
exasperant de mult, n-au reușit 
nimic în fața unei echipe care 
a aplicat pressingul pe tot te
renul. S-au remarcat Moisescu 
și Voroneanu de la gazde, Cîm- 
peanu și Bulat de la I.C.H.F. 
Bun arbitrajul prestat de V. 
Radar (Tg. Mureș) și El. Sa- 
rossi (Cluj).

C. Diaconescu, coresp. 
principal 

POLITEHNICA GALATI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 80—61 (32—30). Gazdele
s-au distanțat doar
pauză, datorită jocului foarte 
bun prestat de Chivulescu și 
Moraru, obținînd o victorie 
importantă pentru poziția lor 
in clasament. Au marcat cele 
mai multe puncte Chivulescu 
și Moraru (cite 27) pentru Po
litehnica Galați. Cimpeanu (5), 
Viciu (10) și Calos (12) pentru 
Universitatea Timișoara. Au 
arbitrat foarte bine I. Petruțiu 
și M. Rizea (ambii București).

C. Constantin eseu, coresp.

după

★

Jocurile etapei a XVIII-a 
din cadrul campionatului na
țional masculin se vor disputa 
vineri 28 februarie, cu ex
cepția partidei Politehnica 
București — Politehnica Ga
lați, care va avea loc 
București joi 27 februarie.

SĂRUCAN (C.S.M. CLUJ) 7,68
RECORD LA

Vasile Sărucan a „prins"* în 
sfirșit. săritura pe care o caută 
de 3 săptămîni. După numeroa
se încercări foarte bune, dar de
pășite (in concursurile prece
dente), ieri a „găsit" pragul și 
arbitrii au citit pe ruletă : 
7,68 m ! Deci — nou record re- 
pubUcan de sală (v. r. Doru Bă- 
dini 7,59 m), la numai 6 cm de 
cel tn aer liber. Cu două săptă- 
mim înaintea Jocurilor europene 
de sală de la Belgrad, Sărucan 
ocupa locul al 9-lea in lista per
formerilor continentali, fiind 
precedat de : Pousl (Finlanda) 
8,25. Beer (R.D.G.) 7,84, Klrst
(R.D.G.) 7,79 Bariban (U.R.S.S.) 
7,74.

Săritorului clujean l-au urmat tn 
clasament fostul recordman Doru 
Bădlnl (Steaua) cu 7,41 m. Mlhai 
Zaharia (Rapid) 7,13 m, ștefan 
Lăzăreseu (Dinamo) 7,16 m șl... 
prăjinlstul Cristian Ivan (Dina
mo) 7,01 m.

La 5o m garduri — o altă vic
torie provincială : pe primul loc, 
cu 7,0 s s-a clasat Viorel Sudu 
(Petrolul Ploiești), care i-a în
trecut pe studenții Florian Dra
gule- (7.2 s) și Horla Ilieșu 
(7.3 s). ambii de la C.A.U.

în probele feminine. Dumitra 
Radu (Steaua) a fost dublă în
vingătoare la 50 mg și înălțime 
(8,1 s. respectiv 1,50 m>. iar tan
demul aruncătoarelor de la Pro-

«re»ul * dominat la «răutate: 
Anca Gurău 13,91 m șl Viorica 
Brad 12,81 m.

Trofeul pus în joc, „Cupa Stea
ua", a revenit clubului organi
zator, ai eftrui component! au 
totalizat cele mai multe puncte 
în clasamentul pe echipe : 72. 
Au urmat : Șc. sp. atletism — 
49 p, Dinamo — 45 p, C.A.U. — 
41 p, C.S.S. — 29 p, Progresul —■ 
27 p. Petrolul Ploiești — 26 p, 
Rapid — 23 p. Liceul 35 — 18 p, 
Constructorul — 16 p. Viitorul — 
8 p, Metalul — 4 p. O mențiune 
pentru cei patru atleți ploieșteni 
(Volnea. Preda, Chira, Suciu); 
care au adunat mai multe punc
te decit întregi formații bucu- 
reștene. (A. I.).

D. Lupu (Dinamo Brașov),
campion republican

POIANA BRAȘOV, 23 (prin 
telefon). Duminică, finala cam
pionatului republican de sări
turi special» pentru seniori 
s-a disputat în anonimat! Nici 
un afiș, absolut nici unul, n-a 
fost tipărit pentru a populari
za importanta competiție. în 
treacăt fie spus, federația nu 
și-a trimis nici un reprezen
tant aici, organizarea fiind 
lăsată pe seama CJEFS Bra
șov și a comisiei județene de 
specialitate. La finale au par
ticipat 19 concurenți care au 
luptat din toate puterile pen
tru a urca treptele anevoioa-

se spre titlul suprem. Au fost 
prezenți și săritorii de la Voin
ța Odorhei și Avîntul Valea 
Strimbă, care au avut o com
portare onorabilă. Unul din
tre reprezentanții Voinței, Ig- 
na Covaci, a ocupat un meri
toriu loc 8, întrecînd sportivi 
cu pretenții ca Danciu, Mure- 
țan, Bîrsan și Dorobanții.

Săritura de probă ne-a dat 
posibilita' a să definim o a- 
propiere valorică a unui grup 
format din Dorobanțu, Bîrsan, 
Biriș, Lupu, Mărginean u, Gîr- 
neci și. într-o mai mică măsu
ră, Burețea, care aveau să -e 
lupte pentru locul I. Iosif Eros 
accidentat cu două săptămîni 
în urmă, n-a putut să se an
treneze corespunzător și a e- 
voluat departe de valoarea sa. 
Dar săriturile din concurs a- 
veau să decidă ordinea. Aler- 
gînd după „metri", Doroban
țu cade în ambele manșe, iar 
restul pretendenților obțin în 
prima săritură performanțe 
între 51 și 55 m. în prima 
manșă conduce Gh. Gîrneci 
(la distanță și stil), beneficiind 
de avantajul ultimului număr 
de concurs. Lipsit însă de ru
tina întrecerilor cu miză ma
re, cade în manșa a doua. Cu 
toate că a ratat locul I, tină- 
rul Gîrneci merită felicitări 
pentru modul curajos în care 
a abordat întrecerea. Merito
riu și locul ocupat de Burețea. 
Totuși, cum se explică evolu
ția necorespunzătoare a unor 
săritori cu pretenții? Antre
norii au motivat prin emoti
vitate. Poate să contribuie și 
aceasta, dar nu e cauza deter
minantă. Lipsa de siguranță 
la aterizare manifestată de la 
primele concursuri și la mai 
toți sportivii e cauzată de o 
insuficientă pregătire fizică 
și tehnică.

Rezultate tehnice: 1. D. Lu
pu (Dinamo Brașov) 210,5 p. 
(52,5 m+54,5 m), campion re
publican, 2. A. Biriș (A.S.A. 
Brașov) 207 (52 + 52,5), 3. St. 
Burețea (Tractorul) 196,5 
(50,5 + 51,5), 4—5. M. Șuroiu 
(A.S.A.) și I. Er6s (Dinamo 
Brașov) 190,5 (51+51), 6. V. 
Mărgineanu (Tractorul) 186,9 
(51+49), 7. Gh. Gîrneci (A.S.A ) 
184,4 (55 + 55, căzută), 8. I. 
Covaci (Voința Odorhei) 175,6 
(48,5+48), 9 V. Bîrsan (Trac
torul) 171,1 (53 + 51, căzută),
10 F. Mureșan (A.S.A.) 160,9 
(45 + 47,5).

încleștare pe 
n-au văzut-o 
Intr-adevăr, 

sport la noi Finala „Cupei U. A. S. R
(Urmare dmptg. 1

Clăbuce 
U-AS-R

prilejul desfășurării
Foto : N. Aurel

public rar 
venit pen- 
sine. tulii 

competiției.

loan NIMEREALA

Prima victorie a judoului

n-a 
... pdfyoada sa de 

afirmare atîția dliepți ciți în
registrează astăzi judoul. Bu- 
curindu-se de o 'ttirgă audien
ță la toate categbriile de vîrs- 
tă, dar manifestîndu-și cu

Poate nici un dlt sport 
consemnat în pdri<

predilecție atracția asupra a- 
dolescenților și tinerilor, „me
toda supleții" — cum a fost 
numită această disciplină de 
către promotorul .judoului 
modern, Jigoro Kano — tinde 
să devină un sport foarte 
răspindit.

Extrem de solicitat, judoul 
— activitate semioficială pină 
mai ieri — a revendicat re
cent legitimare și for dirigui
tor, condiții care au facilita^ 
acum prima demonstrație o-, 
ficială de proporții,

Floreasca, sala care a găz
duit zilele finalei, a cunos-

de 
au 
in 

ineditul

O -----------------------------------

Rapid București—campioană
. (Urmare din pag. 1)

sate în grupa fecundă. Totul 
depindea de rezultatul con
fruntării dintre Politehnica 
Timișoara și I.E.F.S. De fapt 
această dispută a fost și cea 
mai controversat». S-au fă
cut contestații, juriul a schim
bat decizia arbitrilor de pe 
saltea (care acordaseră rezul
tat de egalitate), jar publicul 
a luat o pauza, fortuită, de 
aproape o oră. în cele din 
urmă, a rămas valabilă deci
zia juriului, adică . victoria cu 
7—5 a Politehnicii ! Deci, 
titlul de campioană aveau să 
și-1 dispute Rapid București 
și Politehnica Timișoara.

Meciul s-a ridicat, pe drept 
cuyînt, la înălțimea unei a- 
devărate finale de campionat 
La cat. 56 kg, 4- Vulgaris 
(Rapid) a terminat la egali
tate eu V. Văideajșț’u (Politeh
nica). Rapidiștii au luat apoi 
conducerea după victoria tul 
D. Georgescu (cat 63 kg) asu
pra timișoreanului T. Oprea.

în următoarea întîlnire (cat 
70 kg) Gh. Vasile (R) a pier
dut în fața lui Z. Maeridin 
și rezultatul a devenit egal : 
3—3. Cr. Lascu (R) a adus 
din nou avantaj formației 
sale, dispunînd, la cat 80 kg. 
de A. Gostian. La penultima 
categorie, 93 kg. a fost rindul 
timișorenilor să capete în- 
oredere. S. Morariu a re i- 
șit să-1 întreacă pe V. To- 
sun (R), restabilind egalita
tea : 5—5. în sfirșit la cat. 
+ 93 kg, se decidea mult riv- 
nitul titlu de campioană a 
primei ediții. Cu o excelen
tă o-soto-gari (marea secera- 
re din exterior) „greul" ra- 
pidiștilor, D. Lepădat a ob
ținut o fulgerătoare victorie 
în fața lui R. Zamfir, con
sfințind rezultatul de 7—5. 
cu care formația giuleșteană 
(antrenor Gh. Donciu) a cuce
rit titlul. Studenții de la 
T.E.F.S., întrecînd pe colegii 
lor de la Politehnica Bucu
rești au ocupat locul III.

cut o afluență 
intilnită. Unii 
tru concursul 
pentru __
atrași fiind de miraiul acelor 
țudoka imbrăcnți in kimonouri 
și prinși intr-o 
care spectatorii 
decit in filme, 
raritatea acestui 
și ritualul după care el se 
desfășoară au c-eat mult in
teres in jurul judoului.

Lupta in sine este o dispu
ta intre tori (cel ce apucă) și 
uke (cel apucat), rolurile ne- 
fiiind insă dinainte distribu
ite ci însușite de competitori 
pe parcursul întrecerii, in 
funcție de măiestria, curajul 
și prezența lor de spirit.

l-am creditat mai întli pe 
universitarii bucureșteni, dar 
judoka din Dealul Spirri au 
dovedit mai rnult șiretlic ți 
au smuls elevilor lut Nicules- 
cu-Nour patru ipponi In 30 
de minute. Am pronost ~at a- 
poi cu „Poli". dar colegii hă 
Aureliu Barbu au lupta: a- 
prig și au ciștiga: pentru Me
diaș o prețioasă egalitate. Șt 
apoi, pe rind, echipele și 
competitorii au strigat gachs. 
(victorie) sau maitta (ănt în
vins). pină aseară tirztu cind 
a fost decretată campioana.

Două zii > cu risipa de ener
gie și de procedee. S-a de
monstrat in toate cele einci 
kyuri, evidențUndu-se astfel 
receptivitatea iudokanilor ro
mâni la arta considerată pină 
mai ieri apanajul maeștrilor 
niponi. P—.ma afirmare pu
blică a judoului a însemnat 
o reușita deplină.

Nvța MUȘCELEANU

an. Doru Maresaau. 
Manea. ~ 
Benedek. <j 
tun le cep* 
metrele 
rezulta’ 
Mircea 
minind 
poziție.

La ft 
acerbă

upea:

i:

ne

larpret-tâ

(București) 
Streiferdî 
2—3 Ana 
ș: Rociea 
rești) 40.2.

Fraornc

4

StroiferOt
P.-.4 (ne- 
Laetjee de
* oc
e. M 1OOO de

n
C-opov*. Cealnd kjsite-rita- 
Ti-xi'iar*, Bi-r-rești. Cluj 
etc. O comandă scurtă și cele 
lt .cărți de âzită" ale stu
denților se tntoec: apar 16 
Utere uriașe : «Cupa UASR. 
-T «CM 00*.

Acum, studentele fi studen
ta j-ol adunat in careu tn 
fața tribunei special amena
jată pentru întrecerile de la 
sfirfitul acestei «ăptAmini. Ra
portul Q prezintă profesorul 
de educație fizică Dumitru 
Hazaparu. iar tradiționalul eu- 
vfnt de închidere este rostit de

AUTOMOBILISTI!

der.tului Virgil Damian și
Dumitru Haza- 

paru (ambii din centrul uni
versitar București).

schiori
tor Nko’ae Irimie. secretar 
ge-.e-al al Consiliului U.A.S.R. 
Apoi, rind pe rină, pe podiu
mul indr.gătorUor urcă — in 
aplauzele celor present i — 
cei mai buni schiori studenți.

A fost un booat sfirșit de 
săptlmină la ale căror trei 
mari întreceri au participai 
peste 1000 de schiori, specta
culoasele lor evoluții fiind 
urmărite — cu deosebit inte
res — de către toți cei ce s-au 
găstt Ia odihnă și recreare in 
frumoasa stațiune Predeal. Al. DINCA

Loto-Pronosporf

S-a jucat doar in
Gu toată străduința clubului 

sportiv Constructorii! de a pu
ie la dispoziție 2 din cele 3 
erenuri de care $sPune, S&- 
■ul din cursul riopții, care 
le-a transformat ,cîn imense 
>lăci de gheață zirunțuroasă, 
-a determinat pe Organizatorii 
Gupei de iarnă" și „Gupei Ti- 
lereții" să amîne meciurile 
ientru zilele următoare. Vor 
uca marți 25, pe stadionul Ti- 
eretului Lotul da juniori cu 
lonstrucții; miercMri 26, pe 
jrenul Olimpia, progresul cu 
llimpia ; joi 27, pe stadionul 
lonstructorul, Steaua cu ®on- 
tructorul și vineri 28, pe sta- 
ionul Sonstructqțul, Grivița 
loșie cu Dinamo. Toate me- 
iurile încep la ora 16,30.
In schimb, pe stadionul Ti

neretului, datorită faptului că 
au existat condiții ce au per
mis disputarea meciurilor, a 
avut loo prima etapă din „Su
pa școlarul". Constructorul 
a terminat la egalitate cu Ra
pid (3—3), dar s-a calificat 
prin tragere la sorți, iar SI. 
sp. școlar a dispus de Grivița 
Roșie cu 3—0 (D. Vizitiu-co- 
resp.J,

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

tehnică imediată în orice situație vă veți afla oriunde.
Atelierele mobile, autodepanatoarele și autotransportoarele în

treprinderii

REZULTATELE CONCURSU
LUI EXCEPTIONAL PRONO- 
EXPRES DIN 23 FEBRUARIE 

1969

FAZA a IV-a :
’f

FAZA I:

Extragerea I : 27 14 43 7 1
32 10 38 33 39

Extragerea a Il-a : 32 5
30 14 19 23 6 17 22

Extragerea a III-a : 25 2 
13 45 23 43 5 15 21

12

* '.*

BimniBouiMAGHERm
CICLOP

vâ stau la dispoziție, cu personal calificat ți mijloace tehnice moderne 
pentru executarea de depanări rutiere, remorcări și transporturi de auto
turisme avariate.

La cerere, serviciul de asistență tehnică al întreprinderii noastre 
vă execută lucrări de promptă asistență, la domiciliul dv.

Rețineți: Serviciul de asistență tehnică

„C I C L O Telefon •. 11.91.71

Extragerea a X-a: 4 36 7
31 27 18 23 9 13 24

FOND DE PREMII i
2.986.892 lei.

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 8, ETAPA DIN 23 FE

BRUARIE 1969

AȘA ARATA O VARIANTA
42

Extragerea a IV-a : 18 43 37 CU 13 REZULTATE EXACTE
23 22 40 29 41 31 45

I. Atalanta-Lanerossi 2FAZA a II-a : II. Bologna-Juventus X

Extragerea a V-a : 2 30 45 III. Cagliari-Inter 1
27 15 11 8 5 19 42 IV. Milan-Fiorentina X

Extragerea a Vl-a : 8 25 12 V. Palermo-Sampdoria I

45 40 19 20 43 34 29 VI. Roma-Napoli X

Extragerea a VlI-a : 2 35 17 VII. Torino-Verona 1
40 14 34 8 24 42 18

FAZA a III-a:

Extragerea a VIII-a
1 8 20 17 36 4 19 30

Extragerea a IX-a : 28 2
25 20 6 45 39 34 5

15 14

26

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Varese-Pisa 
Brescia-Foggia 
Genoa-Lazio 
Reggiana-Bari 
Catania-Perugia 
Livorno-Mantova

1
1
1
l
1
x

Fond de premii: 361.450 lei.
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Geneza succeselor I
handbalului românesc

(Urinart din pag. 1)

cutia cu relevarea aspectelor 
din activitatea torului său de 
conducere practică, BIROUL 
FEDERAL. In această privin
ță, ar fi util de pus în evi
dență acele lucruri care pot 
ti de interes general.

— Desigur, nu poate nimeni 
afirma că biroul F. R. Handbal 
a avut in deffișurarea muncii 
sale numai succese, că n-a gra
fit niciodată, sau că indicațiile 
sale au fost Întotdeauna de ma
ximă eficiență. El nu i atins 
perfecțiunea, dar luptă din toa
te puterile să fie dt mal aproa
pe do ea. Am apus, de la În
ceput, aceste lucruri pentru ca 
nu cumva să se interpreteze 
în mod greșit, că tot ceea ce 
am elaborat noi a fost fără 
cusur. Atunci cînd am luat 
măsurile am fost convinși că 
ele stnt Justificate. Practica 
a arătat, în unele cazuri, că 
existau și alte posibilități, mai 
Judicioase. Din ele, din conse
cințele unor acțiuni mai puțin 
izbutite, am tras, insă, învă
țămintele ce se cuveneau.

Poate că ar fi util să vorbesc 
la început despre componența 
biroului federal. Dintre cei 13 
membri ai săi, 9 sint profesori 
de educație fizică. O bună parte 
a celor ce fac parte din biroul 
federal au fost sportivi de per
formanță, iar alții au Intre 12 și 
19 ani de activitate în diferite 
comisii și colegii ale federației. 
Am amintit aceste lucruri pen
tru a scoate în evidență nivelul 
de competență, experiența ce
lor cărora le-a fost încredințată 
dificila misiune de a contribui 
la dezvoltarea handbalului ro
mânesc. în cele 22 de reuniuni 
care au avut loc în ultimul an, 
biroul F.R.H. a luat în discuție 
probleme de interes general, de 
orientare a activității : conclu
zii asupra desfășurării campio
natelor republicane, elaborarea 
unui îndrumar privind organi
zarea activității echipelor pe 
plan local, discutarea planului 
consfătuirii metodice a antreno
rilor și profesorilor de edueație 
fizică de la echipele divizionare 
școlare și do Juniori, definitiva
rea normelor privind regle
mentarea aplicării unor măsuri 
disciplinare, stabilirea progra
mului activității internaționale 
din sezonul sportiv actual etc. 
Biroul federal a avut posibili
tatea să-și îndrepte atenția a- 
supra acelor probleme care au 
pondere in activitatea generală 
pentru faptul că a dat autono
mie comisiilor și colegiilor cen
trale și, îndeosebi, pentru că 
aceste organisme sint alcătuite 
din oameni foarte pricepuți, 
pasionați, conștiincioși.

— înainte de a ajunge Ia a- 
ceste comisii, v-am ruga sâ vă 
referiți, in continuare, la mo
dul în care acționează biroul 
federal, la mijloacele prin 
care s-a reușit reuniunea de 
forțe, distribuirea egală a a- 
tribuțlunllor.

- Hotăririle biroului federal 
sînt comunicate imediat — prin 
intermediul buletinului F .R.H., 
distribuit membrilor comitetului 
federal și comisiilor de hand
bal din toate județele — astfel 
că ele pot fi puse cu prompti
tudine in aplicare. Cuantumul 
de activitate pe care-1 depun 
membrii biroului federal nu este 
egal. Excluzindu-1 pe activiștii 
salariați — care au obligația, 
fără îndoială, să desfășoare zil
nic o amplă muncă de transpu
nere în realitate a indicațiilor 
biroului federal — sint șl în fe
derația noastră, fie din motive 
obiective, fie din motive su
biective, oameni care muncesc 
mai mult și alții a căror acti
vitate nu este la nivelul poten
țialului de care dispun sau la 
cel al nevoilor pe care le are 
federația. Mă refer, desigur, la 
ceea ce se întîmplă dincolo de 
ședințele periodice. Nu spun o 
noutate (am credința că peste 
tot lucrurile stau așa sau mai 
bine) aflrmind că ponderea ac
tivității cade asupra președin
telui F.R.H. - tov. Dumitru 
Costea, a vicepreședintelui — 
tov. Ion Florea și a președin
ților colegiilor de antrenori — 
prof. Constantin Popescu și ar
bitri — Ing. Vasile Sidea. Prin 
natura atribuțiunilor lor, dar și 
datorită entuziasmului major, 
acești membri ai biroului fede
ral aduc un aport considerabil 
la rezolvarea celor mal impor
tante chestiuni. Nici ceilalți 
membri nu sint în afara activi
tății. Prof. Oprea Vlase a întoc
mit un proiect pentru desfășu
rarea unei mari competiții de 
mase, proiect care a și fost a- 
probat, dr. Gh. Săvescu s-a o- 
cupat de elaborarea unor pros
pecte pentru medalii jubiliare, 
prof. Elena Jianu a realizat un 
studiu privind activitatea secți
ilor de handbal din cluburile 
studențești, prof. Mihai Tîrno- 
veanu a contribuit la definiti
varea organizării campionatu-

Iul republican școlar șl de Ju
niori. Poate că contribuția tu- 
turor ar fi mal mare dacă ar fi 
fost angrenați mal des In tre
buri precise, daci flecare dintre 
membrii biroului federal ar fi 
venit In inttmplnare cu propu
neri, dacă ȘÎ-ar fi asumat sar
cina de a rezolva anumite lu
cruri pe care le cunosc. Este a- 
devărat, însă, și faptul că sub 
presiunea rezolvării rapide a 
unor probleme, informarea 
membrilor biroului de către ac
tivul salariat nu este Întotdea
una operativă. Am să abordez 
tot acum — simt plutind în aer 
o.„ întrebare în această direc
ție — șl problema Comitetului 
federal. Din unele puncte de 
vedere, situația noastră este a- 
semănătoare cu aceea a fotba
lului. Nici noi nu ne intilnlm — 
în ședințe sau consfătuiri — cu 
membrii comitetului federal de- 
cît o dată pe an. în schimb, di
rectivele elaborate cu prilejul 
conferinței sint puse in aplica
re cu consecvență, membrii co
mitetului sint incunoștiințați 
(prin buletine) de fiecare acțiu
ne importantă, ei puțind să ne 
facă cunoscut dacă Ișl dau sau 
nu adeziunea la măsurile luate 
de biroul federal. Fără a încer
ca să abat atenția spre lipsurile 
altora, îmi vol face cunoscută 
părerea că și la handbal, mem
brii comitetului federal ne-ar 
putea sprijini mal mult dacă — 
în afara reuniunilor oficiale — 
ne-ar aduce la cunoștință păre
rea lor în privința fiecărei ac
țiuni Inițiate, mijloacele cu aju
torul cărora ar putea contribui 
personal la succesul lor.

— Pentru degrevarea btrrohA 
de anumite ’.ucrâri pe care *- 
fectiv nici nu le-ar pertea rea
liza și pentru a respecta prin
cipiile de muncă stabilite ta ul
timele documente, comlsule au 
latitudinea să acțmneze. să ho
tărască In toate cazurile t««- 
dinta de act: i .tatea Jar. ca con
diția să fie trader-' - t» reguăe-

dad nu poc afcacee la o aatagka 
sau dnd. pentru teuaul —ers ai 
activității. este necesar os rvtz 
special, situațiile atet înaintase 
biroului federal. Acpcefad ta 
conformitate cu sarcinile trasa
te de comitetul și birocl fede
ral, eu regulamentele care gu
vernează activitatea noastră, 
comisiile șl colegiile rezotvă ■■ 
mare volum de muncă S-uerer— 
lor este asigurat de faptul eă 
au în componență oameni eu • 
pregătire superioară, e» expe
riență și eu o rar tetixită dra
goste pentru sport. Iasă un e- 
xemplu : tov. Dan Vdubăscea- 
nu, membra în trv va de «•- 
petiții (președinte V. IMen 
ghian), a alcătuit txn — ■ ipea 
plan pentru controlul șt tsd-u- 
marea corniștilor locale ta 
centrele eu echipe dtvwoeare. 
Pentru membrii comisei a fcs» 
stabilit un itinerar cu 5—• es
cale. Anexele planului prevăd 
toate detaliile, lneepind cu cele 
privitoare la modul de depla
sare și Încheind eu probLeree.» 
de elucidat in fiecare tnirv 
orașele ce vor fi vizitate. înde
plinind acest r'-" corniua de 
competiții va sprijini Ia fața 
locului comisiile și secpule de 
handbal, le va indruma. va cu
noaște In amănunt Becesrtățde. 
dificultățile, realizările pe care 
le au centrele handbalistice a>

Mal exact, să vă referiți____  „  la 
treptele pe care le parcurge 

‘_____ ’ In
în

sportivul pentru a ajunge 
echipa camploans a țării, 
reprezentativa națională.

— Campionatele republicane 
pentru școlari și juniori, cam
pionatele de calificare pentru 
diviziile A și B — ca parte 
competițlonală oficiali, întrece
rile și cupele amicale, întilniri- 
le tradiționale dintre diferite e- 
chlpe școlare și de club, apoi 
meciurile internaționale de 
club, participarea la competiți
ile internaționale oficiale și 
partidele susținute de echipele 
naționale fin total peste 500 de 
meciuri în anul 19®, rusțintrte 
în țară sau peste hotare cu di
ferite echipe) — acestea sint 
pantele pe care le are de urcat 
un jucător pentru a ajunge în 
vlrful piramidei. Ele stnt su
pravegheate cv atenție și exi
gență de biroul federal și de 
celelalte foruri ajutătoare pen
tru înlăturarea oricăror anoma
lii. Mi se pare însă eă drumul 
unui jucător de handbal nu este 
scutit de sinuozități. E active» 
ză. Ia început, intr-o echipă 
școlară, apoi îr.tr-una universi
tară șL spre sCrșit. Intr-ana de 
club. Fiecare antrenor tși iasă 
amprenta cunoștințelor tea: 
mari sau mai miri) pe care 
are, îl împuns o cal» de evo
luție. Cînd activitatea sa j» 
In stadiul tn care poate bere 
fida de aportul cadrelor ca 
înaltă specializare este u-jecrl 
tirziu pentru a a» mal face re
tușuri. Sint pen tiu acei t±ab 
care-și crește sportivu de la cea 
mai fragedă rirstă pfnă la Ie
șirea din arena cocnpetițteaX 
sînt pentru efubcrile care, dato
rită tradiției pe ears șc-vs 
creat-o, să se poată ntindrl că 
au tn sectiUe Joe st hue'sxd g 
tatăl și fiuL flecare cate

tărfrt

a

!*,

crea

ea
lie

Astăzi, la orele 17,30, 
in sala Dalles

Sportul — 
a opta arta?

Consiliul național pentru 
educație fizică și sport în 
colaborare cu Universita
tea populară București, 
continuă seria expunerilor 
în sala Dalles, astăzi la 
orele 17,30 cu tema : „Spor
tul a opta artă ?" pe care 
o va susține prof. Virgil 
Ludu Urmează o gală de 
filme sportive.

țării.
Cu ajutorul acestor comisii 

și colegii a fost pos-.b.lâ alcă
tuirea calendarului eompetițto- 
nal pe o perioadă îndelungată, 
realizarea stabilității sistemului 
aducindu-și contribuția la suc
cesul procesului instructiv-edu- 
cativ. Calendarul intern — mă 
refer la campionatele republi
cane A și B, la campionatele 
juniorilor și la cele de calificare 
— nu s-a schimbat declt în ca
zuri excepționale. De altfel, 
un număr special al buletinului 
publică programul tuturor me
ciurilor din acest an. Progra
mul echipei naționale masculi
ne este stabilit pînă în anul 
1972. Prin renunțarea dreptului 
de tutelare — dacă poate fi nu
mit astfel — au căpătat un mal 
mare rol și secțiile de handbal 
ale cluburilor, comisiilor jude
țene. Cluburile sportive au au
tonomie să-și fixeze In cadrul 
normelor stabilite calendarul in
ternațional — f?"5 a afecta ac
tivitatea internă, iar comisiile 
județene hotărăsc singure asu
pra datelor de desfășurare a 
campionatelor lor, a competiți
ilor șl cupelor pe care le or
ganizează. fi-a creat teren fer
til pentru Inițiative, deși, din 
păcate, ele întirzle să sa arate.

— Evident, chiar dacă auto
nomia n-a fost folosită de la 
Început la nivelul exigențelor, 
există posibilitatea ca In viitor 
ea să-sl dovedească din plin 
utilitatea. Fiindcă am discutat 
despre secții și cluburi, des
pre activitatea competlțlonalâ, 
ar fi necesar — poate — să ne 
vorbiți despre mijloacele prin 
care realizați corelarea lor.

cele dteva cuvinte 
încerca să slnteti- 
mea : școala hand- 
nesc constă în rea-

— La această întrebare este 
nevoie de un răspuns amplu, 
de un curs — dacă vreți — pe 
măsura catedrei de la IEFS. C 
simplă imagine se poate forma 
însă și din 
In csre voi 
zez părerea 
balului ron
lizarea unei concepții de pre
gătire și joc pe măsura condi
țiilor specifice țării noastre și 
aptitudinilor tineretului, în sis
temul competițional stabilit, în 
sprijinul material și moral pe 
care sportul acesta 11 primește 
necontenit Cadrele tehnice îm
bogățesc cu fiecare sezon bazele 
școlii noastre de handbal, pen
tru că numai așa ea poate fi la 
înălțimea prestigiului pe care-1 
are. Viitoarele campionate 
mondiale, Jocurile Olimpice din 
1972 vor confirma cit de aproa
pe am fost de exigențele exis
tente pe plan mondial.
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Tot mai multe jocuri de verificare
La orizont returul 1 Titlul 

sub care am publicat în ulti
mele săptămîni relatările des
pre pregătirile echipelor noas
tre de fotbal nu mai cores
punde realității. Returul bat» 
de-ac_m la ușă, astfel că fot
baliștii noștri, de toate nivo- 
leJe. i»t intensifică pregătiri
le, susținfad in are'.ași timp 
numeroase partide de verifi
care.

Tot la Bacău s-e disputat 
înti’nirea dintre Letea și Chi
mia Mărățești. Rezultatul i 
1—0 (1—0) pentru Letea.

ILIE IANCU 
coresp. principal

sului, prin golul marcat de 
Oaidă tn min. 2.

în deschidere, formațiile de 
tineret-rezerve ale celor două 
cluburi au terminat la ega
litate i 1—1.

Anti-ronță

D. VIȘAN
A3X T1RGU MUREȘ — 

„U* CLUJ 3—0

DOUA MECIURI INTERNA- 
Ț1ONALE LA ORADEA

5 900 d« spectatori au ur
mărit duminică dimineața, po 
ua timp frumos, fatflnirea 
dintre cele două divizionare A 
Localnicii, cu o pregătire fi
zică mai bucă, au învins cu 
3—0 (1—0>, prin golurile în
sorise de Mureșan (min. 19 
șl SI) șl Oaniaro (min. 80). 
Clujeaii au ratat o lovitură 
de la 11 metri (a tras Oprea).

Q ALBU. ecresp.

FARUL CONSTANTA -
PORTUL 0—0

DINAMO (TINERET) — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2—2 (1—2)

Terenul cu zgură 
cui sportiv Dinamo 
ieri dimineață amicalul din
tre echipele Dinamo (tineret) 
și Voința (cat C). După un 
joo frumos cu faze dinamice 
de la o poartă la alta, întîl- 
nirea s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 2—2. De 
remarcat faptul că tinerii ju
cători ai echipei Dinamo au 
reușit să refacă handicapul 
după ce au fost conduși cu 
2—0, reușind să egaleze în 
ultimul minut prin Marica. 
Din punct de vedere al pre
gătirii fizice antrenorii celor 
două echipe Traian Ionescu

din par- 
a găzduit

■td Progresului, la Steaua. Fază din joculdeM

-.Mi

rersar redutabil. V5S Ro
se*, de care a fost întrecută

ILIE GHIȘA. 
coresp principal 
V. SERE, coresp.

GFA CLUJ — V.S.S. KOSICE 
3—0 (1—0!

i. știi clujeni au repur- 
bă'.â o frumoasă victo- 

formațiej ceho- 
Kosice, din pri- 
acestei țări. A 
frumos, gazdele 
timpul ofensiv 

serie de acțiuni 
goluri au

Lâ* S 
rie asupra 
slovace V.SS. 
Ba divizie a 
fost un meci 
acționir.d tot 
ț: realizind o
frumoase. Cele 3 
fost înscrise de Zanca (min. 
12). Marian Pooescu (min. 48) 
și Sons (min. 70).

Partida a fost urmărită de 
peste 4 000 de spectatori.

VICTOR MOBEA 
coresp. principal

UJA. TIMIȘOARA — IN FORMA

irgosiavA

respinge tin atac al înaintașilor 
Steaua—Progresul

zelor de poartă foarte 
taculoase. înaintările 
creat multe ocazii, dar 
ratat în ultimă instanță. S-au 
remarcat: Koszka (Farul),
Caraman și Manciu (Portul).

Sîmbătă, Farul va primi 
vizita echipei bulgare Cerno 
More.

spec- 
și-au 
le-au

C. POPA
coresp. principal

VAGONUL ARAD —
C.S.M. REȘIȚA 4—0

Fotbaliștii din Arad s-au 
revanșat pentru înfrîngerea 
— la același scor — suferită 
la Reșița. Cel mai activ ata
cant a fost Adam, care a în
scris 3 goluri (min. 10, 83 și 
86). Al patrulea punct al gaz
delor a fost realizat de Ar- 
noțchi.

ȘTEFAN IACOB 
coresp. principal

Foto: V. BAGEAC
Unguroiu(Djnamo) și Jean

(Voința) se pot declara mul
țumiți. Celelalte goluri au 
fost marcate de Condurache 
pentru Dinamo, Rădoi și Dine, 
pentru Voința. A arbitrat D. 
Predescu.

A. PĂPĂDIE, coresp.

UN REUȘIT ANTRENAMENT 
AL LOTULUI DE JUNIORI

up* U.M.T. din divizia C 
un ~eei anticaL de 
cu divizionara B 
Spartak Subotița. 

xa.A a jucat bine, 
riaoria: 2—0 (1-0) 
goluri au fost fa

de Sperisia și Laurea-

L HlRȘOVA

□ URLA CONFRUNTARE 
F.C. ARGEȘ — PETROLUL

F» K dfa T:pou> 
a intEnit seri echipeie 
«t gi iBtete garni- 
pr-eștenrior $t pireș-

(Petrolul jl 
Rogu (F.a

DINAMO
TEHNICA IAȘI 3—1

BACAU — POU-

Deși au dispus «u 3—1 
(0—1) de Politehnica Iași, lo
cala.cui n-au lăsat • impre
sie prea bună. Cel puțin în 
repriza primă, ei au acționat 
fără adresă, dînd posibilitate 
oaspeților să conducă. După 
pauză, băcăuanii și-au revenit, 
înscriind în 9 minute 3 go
luri. Autori 1 Dembrovschl 
(min. 74) și Ene Daniel (min. 
79 și 83). Pentru ieșeni a în
scris Lupulescu (min. 17).

Jocul dintre echipele de 
tineret a revenit gazdelor. 
Scor : 5—2 (3—1).

Dinamo București, 
victorioasă In Cipru

meci al turneu-în primul
lui pe care îl întreprinde în 
Gipru, dinamoviștii 
reșteni au întîlnit 
Hapoel Nicosia pe 
tnvins-o cu scorul 
Au înscris i Frățilă, 
Dumitrache, Sălceanu, Luces- 
cu și Naghy.

bucu- 
formația 
care au 

de 7—1. 
Dinu (2),

IN MINUTUL 64, STEAUA Șl 
PROGRESUL S-AU RETRAS 

DE PE TEREN ! ? !

Fără discuție, decizia de a 
retrage echipele de pe teren, 
luată de către antrenorii 
nisie (Covaci a lipsit ieri 
ind bolnav) și Drăgușin 
min. 64 ai .amicalului* de 
Gnencea, este pe deplin jus
tificată. căci pătrunderea 
spectatorilor în terenul de joc 
(au avut loc și busculade 
între aceștia Și jucătorii Pro
gresului), nu putea permite 
desfășurarea normală a me
ci ui ut

în min. 62, arbitrul de cen
tru — un spectator luat de 
pe margine I — a dictat lo
vitură de la 11 m împotriva 
Progresului, la un henț invo- 
hmtar comis de Grama. După 
ce Voioea a ratat lovitura 
(Manta a respins), spectato
ri au intrat pe teren, pentru 
a se ^ăfui* cu jucătorii Pro
gresului, care protestaseră 
L-udeitmg la dictarea penal- 
tiuhxi I ?

Au urmat momente peni
bile i Imbrfnceli, injurii și 
retragere* celor două echipe 
de pe teren-,

în aoel m-cment seorul ere 
de 1—0 te favoare* Progre-

Lotul (mare) de juniori — 
exceptîndu-i pe arădenii Bro- 
șovschi și Atodiresei — s-a 
antrenat ieri pe terenul Pro
gresul. într-un test-meci cu- 
prinzînd trei reprize a 30 de 
minute fiecare, antrenorul 
GH. OL A și-a urmărit la lu
cru elevii mai vechi (de astă- 
toamnă) ca și pe cei mai noi 
(Kassai, Bondrea, Sătmărea- 
nu etc.), care bat la poarta 
reprezentativei de juniori.

După un joc plăcut la ve
dere, presărat cu cîteva ex
celente faze de poartă, meciul 
s-a încheiat cu victoria .gal
benilor* care i-au întrecut pe 
„albaștri* cu 5—0 (2—0, 2—0, 
1-0).

Citesc cu p rtndurlle 
Iul C. Grlgorli semnea
ză, cu umor,. RANU, 
cochetlnd puțloviala sa 
bătrfnețe. Le oentru că 
găsesc tn ele irfum de 
calitate, o impede șl, 
mal ales, o exactă, 
care e atlt di în hăți
șurile întuneca balonu
lui rotund. Tde aceea, 
îmi permit s:g dteva 
rfndurl la u! post-ree- 
tant, „Forma, iloarea l“, 
apărut acum zile, iată 
ldeea șl fraza provoacă 
acest răspuns

„Misiunea seerllor din 
zilele noastre finit mai 
ingrată (șl. pi că asta 
șl explică unei eviden
te tn alcătulrmatlilor) 
declt a celoiodinioară 
care, tmi reaneu bine, 
aveau la -16 pentru 
fiecare post rei-patru- 
cinci jucători de buni, 
jucători ce, doare, se 
găseau —• cuu turfiștli 
— „cap-cap“.

Urmează o înșiruire 
de alternatlvnlnale la 
tndemîna seinilor din 
trecut, care avut, chi
purile, o slnllficultate, 
aceea de a sasupra ce
lui mal bun cei bun!, 
ca tn exemplt „Nu era 
intratul In a Dobay, 
era pe arlpaă Ionică 
Bogdan, care el ce fă
cea... șl, nlcls observa 
lipsa celebru) contem
poran de sp<

Această prf care s-ar 
căsca între ie Infinite 
ale fotbalului) din tre
cut și aciualnurle de 
oameni buni, de o re
prezentativă,.. se pare 
Intrudtva ' ex>.

Nu neg mană a unora 
dintre jucătioștri din 
trecut. Ar flimposlblll- 
tate. Am In însă că 
venerabilul i „veteran* 
se lasă prea furat de 
parfumul tml al amin
tirilor, 
despre 
lori a 
belie, 
ria...

Aș pute» tiv această 
problemă M operativ, 
lnvocînd un it de po
veste adevănA fost o 
dată, In lȘȘSoulouse, o 
echipă tare tă : cuba. 
Și echipa atiestă avea 
să înfrunte <1 mare a- 
tac din IstoOalului ro
mânesc : Bin Covad — 
Baratkl — B— Dobay. 
Dar. superi, echipa 
României, n-ut declt un 
3—3. Peste' zile urma 
rejucarea, un fel de 
floare Ia ureentru Bln- 
dea șl cellar ce T Pen
tru că, „oria locui in
tratului în l..." (Sub
liniez că n plus de 
prudentă, s-utat la al
ternativele t astfel că 
la rejucare, irmație au 
apărut și Dșl Bogdan. 
Rezultatul ? pentru... 
Cuba !)“.

Ar fi neldlfoloseso a- 
cest caz. ca putea fi 1- 
zolat. Ar ful să invoc 
NUMAI aceament pen
tru a demotă jucătorii 
noștri de arebule tra
tat! altfel dște epigon) 
orbiți de știa Iul „Mu- 
mulean, gp; aur*. Re
pet. nu trie susțin că 
fotbaliștii del sînt mai 
buni declt celecut, (în a- 
ceastă ordlrtdel e cazul 
să amintes^obay a fi
gurat în prfunsprezece" 
mondial al 1 Intll al 
cupei Jules: 1938). Dar 
asta nu tns că trebuie 
să omitem-: că In cel 
22 de ani dde fotbalis
tică antebdîhlpa noas
tră națlonifi Învins NI
CIODATĂ raă de mare 
talie europOaca facem 
abstracție ^adiționalele 
„un-dol"-url goslavia. In 
vigoare șj >o atunci, oea 
mal strălucrformanță a 
echipei noaaționale di
nainte de trămîne... tn- 
fringerea oă In fata 
Italiei.

Venerabile*. Ranu, te 
rog să-ml-această În
scriere tn :ă dar nu 
știu dacă e Pttt de bine 
să amintith atîta Insis
tență, tinețucători de 
astăzi, că SȘr o pacoste 
pe capul seerllor...

CHIRILA
'lina.... ........................

atunc vorbește 
suprajla de va- 
fotbalistru ante
le op cu penu-

O- 
fi- 
în 
pe

Consultările
D» multi ani, problema 

transferărilor formează subi
ectul unor discuții aprinse, 
la toate nivelele, ridldndu-«e 
obiecții și manifestiadu-ee 
nemulțumiri în legătură cu 
felul în care se rezolvă aceas
tă spinoasă chestiune. Aspec
tele ei sînt atit de contradic
torii, incit, in mod firesc, este 
dificil de găsit soluția ideală, 
unanim aprobată.

Federația română de fot
bal a elaborat un nou proiect 
al regulamentului de transfe
rări, pe care l-a și publicat 
în presă in vara lui 1968. Ca 
de obicei, și pe marginea 
acestui nou regulament, s-au 
ridicat fel de fel de or H 
greu de armonizat intre Je. 
Cum acest proiect trebuie să 
devină lege in vara acestui 
an, pentru a fi aplicat tn 
noul campionat 1969—1970, 
Federația română de fotbal 
s-a gîndit la o largă consul
tare, invitînd la sediul ei con
ducători de secții și cluburi, 
președinți ai comitetelor ju
dețene, antrenori, jucători și

„Universilatea Craiova-un excelpartener pentru naționala
După reîntoarcerea studen

ților craioveni din scurtul tur
neu efectuat în R.D.G., antre
norul secund dr. V. Frincu- 
lescu, ne-a făcut o vizită la 
redacție, furnizîndu-ne amă
nunte suplimentare asupra 
evoluției echipei.

„în cele două partide dispu
tate în compania aceluiași ad
versari prima reprezentativă 
a R.D.G., care se pregătește 
pentru meciurile cu Italia din 
cadrul preliminariilor C.M., și 
nu ața cum, eronat, au trans
mis agențiile de presă, că în 
primul meci am jucat cu re
prezentativa de tineret, Uni
versitatea a jucat bine doar 
in primele reprize. Cu • con
diție fizică mai bine întreți
nută, fotbaliștii 
și-au Impus josul, 
fotbal rapid, eu •

germani 
printr-un 

mare «ir-

continuă• ••

cu 
de

tn

ziariști, tn ultimele două săp- 
tămial au avut loc două con
sfătuiri pe această temă, la 
care au fost prezenți aproape 
50 de invitați, care și-au ex
primat părerile tn legătură 
proiectul regulamentului 
transferări.

La ora aceasta, sîntem
posesia unui bogat material, 
a unor interesante propuneri, 
care ne pot fi extrem de 
utile fa definitivarea acestui 
proiect, care va fi discutat, 
la timpul lui, de către Comi
tetul federal.

Consultările continuă. Spe
răm ca sugestiile pe care le 
vom primi, tn continuare, să 
constituie un sprijin eficient 
in elaborarea unei legi spor
tive — cum este aceea a 
transferărilor — cît mai echi
tabilă, cît mal aproape 
nevoile fotbalului nostru,
generai, și ale cluburilor și 
jucătorilor, ca părți intere
sate.

R. D. lane"
culație a bșii. La aceas
tă superiorfizlcă a gaz
delor, aflatplin campio
nat I — s-aiugat și pro
priile noasteșeli. Astfel, 
în primul , gazdele au 
egalat daUunei greșeli 
puerile a pdui Pilcă.

în a doutidă, am ju
cat în 10 ot din min. 35, 
cînd arbit internațional 
Riegel l-a nat, just, da 
pe teren pmbeanu, la o 
„ripostă" a: lui Lowe.

Din acel ent forța de 
Joo a echlpscăzut vizibil 
și n-am mediat la poar
ta germană 6 șuturi pînă 
la sfîrșîtul lei.

După acirneu, folosi
tor pentru ațla noastră, 
îl remaro pemenco, caro 
a dovedit o poftă de joc, 
fiind foarteulos în fața 
porții — dă, a marcat și 
două golurltaelnfcu, care 
a Jucat aprfără greșeală, 
pe Ivan, novici, Niță, 
Tacoi și Bă

în generafpa s-a miș
cat bine, edindu-se — 
după cum anează ziarul 
de speclali,Sporî Echo* 
— „un exepartener de 
întrecere ptechlpa națio
nală Latul ultimului 
meci, antr< reprezenta
tivei germaarold Seeger, 
ne-a vizitat ină, felicitîn- 
du-1 sincer ddum pentru 
modul fa cavoluat echipa 
română".

'Joaca demăsurile!

de 
tn

Florea TANĂSESCU
seeretar general adjunct al

F.R.F,

După cunem informați 
din Arad, iotul Maroc 
Rusalin, des la ? februa
rie antrenoiclpal al Va
gonului, a Mesfitult I î

Ni se cort, de aseme
nea, că JucăGhlvu împo
triva căruiducerea clu
bului diefastspendare p< 
termen lui data de i: 
februarie, alertat la 21 
februarie ? 1

Qumentajrit de prisos..



Prime meciuri din retur

in cpionatu! masculin

Ieri, s-au ișurat me
ciurile etapei-a a cam
pionatului di-A, atît la 
masculin, cita feminin 
(de fapt, bătu început 
cu etapa a Irima fiind 
amînată pent: februarie). 
Iată amănunt la meciu
rile programa

RAPID — FARUL 3—0 (3, 
5, 9). Rapidiștii, cu Drăgan 
în formație, au cîștigat ușor 
în fața echipei din Constan
ța, care s-a arătat deficitară 
atît în atac, cît și la blocaj. 
S-au remarcat: Drăgan, Du
mitrescu (Rapid) si Biji (Fa
rul). (V. SANDU LESCU, CO- 
resp.).

POLITEHNICA CLUJ — 
VIITORUL BACAU 0—3 
(—11, —9, —8). Oaspeții au 
reușit în deplasare o victorie 
meritată, avînd un atac mai 
bine pus la punct și o pu
tere de luptă superioară, că
rora gazdele le-au opus o 
slabă rezistență. S-au remar
cat : Rednic și M. Costea 
(Viitorul). (V. MOREA, co- 
resp. principal).

0 îtril.carc citrcm flc ntfia

LOTUL REPREZENTATIV 
DL BOX A EVOLUAT 

LA CONSTANTA

Final dramatic in campionatul mondial

MA9M

PROGRES ^POLITEH
NICA GALA'S (10, —12, 
—11, —12). Odă de ma
re luptă, în cspeții s-au 
impus mai aatorită jo
cului excelen lui Udiș- 
teanu atît în cît și în 
linia a doua. Pul, cu „fiul 
risipitor** (îhvăr, Pău- 
noiu a fost șirămîne un 
risipitor al tului său) 
revenit în for după dis
pariția de la’ătiri, și-a 
consolidat moși a abor
dat jocul cu re. Ca ur
mare, bucure; au domi
nat primul ■■ care au 
avut o superi evidentă 
(au condus cu și 14—7). 
Este adevăra gălățenii, 
exceptînd pe .teanu, au 
evoluat ștenoncludent, 
parcă plictisit
" Progresul a*at iniția
tiva și în setcător, care 
însă a marcatviorare în 
rîndul stude Aceștia, 
după ce au fonduși cu 
3—0, 10—6 .*—10, s-au
concentrat în și au cîș- 
tigat. In cel 2 seturi 
superioritatea »cut inte
gral de paiudenților. 
Numai scoater Udiștea- 
nu, pentru scurioade de 
odihnă, le-a ț bucureș- 
tenilor reduceandicapu- 
lui. S-au maircat: Po
pescu, Eibensc și Popa 
de la învin Păunoiu, 
Dumitrescu șsiliu. Ar
bitri : M. Rău și Em. 
Gostoiu. (A. B

PETROLULIEȘTI — 
POLITEHNICAIȘOARA 
3—2 (—8, 5, —5). A pa
tra victorie aliștilor în 
actualul cam a fost 
obținută cu gr fața unei 
echipe care edit mai 
puțină omoger S-au re
marcat : Dim Furtună 
(Petrolul), M. P. Vra- 
niță (Politehnii arbitrat 
bine I. ArmeaJucurești). 
(I. TANASESIoresp.).

DINAMO REȘTI — 
CELULOZA LA 3—0 
(9, 7, 8). Par disputată 
ieri în sala Di a plăcut 
numeroșilor spri, dato
rită disputei • pentru 
fiecare punctamoviștii, 
datorită unui nai agre
siv și unei was apărări, 
s-au impus Ăn brăileni- 
lor, care au al lupta cu 
mult curaj, înd și reu
șind să opuna-ezistență 
onorabilă. S--emarcat: 
Cozonici, Cor, Derzei 
(Dinamo) și, rev, Posto- 
lache, Brandet, Bărbu- 
lescu. (EM. «f.)

FEMININ

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA— UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—1 (9, —13, ÎL, 
14). Replica dîrză a craioven- 
celor și evoluția strinsă a sco
rului, cu excepția primului 
set, au fost elementele com
pensatorii ale calității slabe 
a execuțiilor tehnice și ale 
combinațiilor tactice. Remar
căm pe : Coste. Dobrogeanu. 
Puican fTimișoara), Do hir
tă, Martinescu, Amărășteanu 
(Craiova). (P. ARCAN, co- 
resp. principal).

PENICILINA IAȘI — ME
DICINA BUCUREȘTI 3—1 
(10, —11, 6, 0). Penicilina,
deși a jucat sub nivelul obiș
nuit, a câștigat în fața unei 
echipe care nu s-a remarcat 
decît în primele două seturi, 
printr-un joc cu mai multă 
ambiție. (D- DUMITRU, co- 
resp.).

FARUL — RAPID 0—3 
(—8, —10, —12).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
3—0 (8, 13, 12). Partidă foar
te disputată, în special în 
setul al doilea și al treilea, 
cîștigată pe merit de studen
te, care au avut o mai bună 
orientare.

I.E.F.S. — C.S.M. SIBIU 
0—3 (—5, —9, —14). Joc în 
care superioritatea voleibalis
telor sibience a fost clară și 
reflectată de diferențele apre
ciabile la care au condus per
manent. Bucureștencele au 
avut o revenire sensibilă în 
setul trei, dar au ratat un fi
nal favorabil (conduceau cu 
14—11), pierzînd astfel me
ciul. (N. M.).

CLASAMENT
FțMININ

1. Rapid 13 12 1 38: 5 25
2. Penicilina 13 12 1 38: 5 25
3. Dinamo 13 13 1 37: 6 25
4. Farul 13 8 5 26:20 21
5. CS.M. Sibla 13 7 6 25:23 20
6. Univ. Tim. 13 7 6 22:29 20
7. C.P.B. 13 3 8 20:26 18
a. Medicina Buc. 13 4 • 21:33 17
f. I.E.FS. U 4 9 16^0 17
ir .V Cluj 13 3 1« 1732 16
ii. Ceahlâu: P. N. 13 3 !• 13 34 16
12. Univ. Craiova n 1 12 4 31 14

MAS CIT IN

1. Dinamo 12 11 1 35: < 23
2. Steaua U 19 1 30: 6 21
X PoH. Galați 12 î 3 3914 21
4. Rapid U 8 4 28:13 38
5. Tractorul Bv. 11 7 4 232 18
6. Viitorul Bc. 12 4 6 242 !3
7. Poîl. Tim. 12 3 7 3 2T 17
8- Petrolul 11 4 8 X8-M M
9. Farul U 4 6 15^9 :<

10. Celuloza 12 3 » :< r. u
11 Progres--: 12 2 10 M2 M
12. Pol:. Cluj 12 2 10 112 14

VAN MOElgia)

2—1 CU PANi* Si.
BELGIA Ș A DESCHIS DtUMUl SHE MEXIC

Primul med din acest as 4e 
pe continent cort1—< r»--—.
preliminariile 
mondial a avut darul 
rifice în mare parte 
primului loc in grupa 
Belgia. în mare fot mă 
ma vreme. ș:-a conCnaa: șz in 
partida de ieri, cu Spar.-a. va
loarea. Echipa Belgis; ciș:i<A 
jocul eu 2—1. fund totodar* 
virtual calificată pentru tur
neul fina! (Iugoslava — dacă 
cîștigă toate meciurile — poate 
ajunge Ia egalitate de puncte eu 
Belgia).

Victoria belg-ecilor. otț—riă 
la Liege in fața a 35

con 
caspăortaru'-a 

si cia-

a Vl-a-

„Cînd doi se cal treilea 
cîștigă” — spuneechi, dar 
înțelept prover’e „San 
Siro“, derbyul cMilan și 
Fiorentina s-a ît cu sco
rul alb, în timpi celălalt 
joc important al , Cagliari 
a dispus pe teropriu cu 
1—0 de Inter. ( gazdelor 
a fost marcat i. 29 de 
Riva). Astfel, Ci revine 
în fruntea clasalui, con
tinued — împrcu Milan 
și Fiorentina — pentru 
titlul de campio

Echipa lui H« Roma, 
nu a reușit să îr pe teren 
propriu pe Nap—0). Bo
logna continuă sfle în pa
să neagră, realizt chinuit 
1—1 cu Juventupeții 
deschis scorul

tn etapa a 
campionatului 
s-au înregistrszultatele: 
Magdeburg — e Leipzig 
3—1, Wismut AF.C. Karl 
Marx-Stadt 1—2nie Halle 
— Rot-Weiss El—0, Karl 
Zeiss Jena — Siesa 3—0, 
Union Berlin ichsenring 
Zwickau 2—3, Ltive Leip
zig — Dynamo 1—2. Din 
cauza timpulisfavorabll, 
derbyul etapei re Vor- 
wărts Berlin -3. Hansa 
Rostock a foshat.

CONSTANȚA, 23 (prin te
lefon). — 3000 de spectatori 
au vizionat, duminică dimi
neața, întîlnirea dintre pugi-< 
liștii lotului reprezentativ și 
echipa Farul. Fruntașii boxu
lui nostru au avut un foarte 
bun prilej de a face o utilă 
verificare. Spre deosebire de 
precedentele partide de la 
Oradea și Craiova — necon
cludente — boxerii care țin
tesc un loo în echipa pentru 
europene au fost nevoiți, de 
data aceasta, să se întrebuin
țeze la maximum pentru a 
face față unor adversari ani
mați de o mare ambiție. Fa
rul Constanța a dovedit că 
este o formație robustă, ca
pabilă să se mobilizeze atunci 
cînd este vorba să susțină 
meciuri în care le este pus 
în joc prestigiul.

La cat muscă C. Gruiescu 
a avut un adversar (C. Dumi
trescu) tenace, insistent, că
ruia a știut însă să-i stopeze 
atacurile cu contre de mare 
precizie, cîștigînd pe merit la 
puncte. Ion Covaci ne-a dat 
impresia că îl va depăși ușor 
pe I. Olteanu. în prima -re
priză el l-a adus pe constăn- 
’ean în situația de k.d. Aces
ta a fost numărat de arbitrul 
Chiriac. în rundul II. însă, 
elevul lui Buză a servit o re
plică excelentă bucureșteanu- 
lui, acumulînd avantaj sub
stanțial. Olteanu n-a mai pu
tut continua în același ritm, 
astfel că în repriza a III-a 
a fost la un pas de out, vic— 
toria revenind lui Covaci. 
Timp de o repriză și jumăta

te M. Dumitrașcu l-a solicitat 
la maximum pe N. Giju, dar 
spre sfîrșitul celor șase mi
nute de luptă, campionul eu
ropean a punctat foarte des 
din defensivă, Dumitrașcu 
nemaiavînd parcă nici timp 
să respire. în ultima repriză 
boxerul din Constanța a de
butat resemnat La un mo
ment dat, însă, dorind să-și 
joace ultima carte, el a plasat 
numeroase lovituri de întîm- 
pinare. Meritele sale sînt in
contestabile, campionul euro
pean (declarat învingător) 
avînd un meci foarte dificil. 
A. Hiescu l-a învins pe C. 
Stanev prin descalificare în 
repriza a Il-a. Dacă constăn- 
țeanului nu i se deschidea ar
cada, Stanev ar fi cîștigat fără 
emoție acest meci. Ion Dinu a 
furnizat o surpriză, învingîn- 
du-1 pe Vasile Antoniu. în fa
voarea constănțeanului au 
optat arbitrii Chiriac și Pa- 
raschiyescu, în timp ce M. Stă- 
nescu a indicat egalitate. An
toniu a fost îngenunchiat în 
repriza secundă și numărat 
de arbitrul Rișat. Meciul a 
fost în general echilibrat, 
spectaculos. O impresie deo
sebită a lăsat H. Stumpf, care 
l-a învins detașat pe I’ițu.

Celelalte rezultate : I. Âlexe 
b. ab. I V. Zadrigal, C. Cuțov 
b. ab .TI Gh. Anton, A. Stoia- 
novici egal cu P. Pîrvu, V. 
Silberman b. ab. III O. Baciu, 
L Monea b. ab. II Gh. Preda.

(Urmare din pag. 1) 
incidente care au influențat 
direct rezultatul final Să vă 
explicăm despre ce este vorba.

Elvețianul Vicky a efectuat 
o excelentă manșă a III-a i 
1:04,73. Italianul Gaspari a 
bătut apoi recordul cu un for
midabil 1:04,62. Zimmerer 
(R. F. a Germaniei II) a reali
zat apoi 1:04,76, timp cu care 
a reintrat în lupta pentru un 
loo pe podium, iar americanii 
din echipa I (pilot Fenner), cu 
1:05,36 s-au menținut în plu
tonul fruntaș. La capătul man
șei a III-a, primul loc în cla
sament era deținut de elveția
nul Jean Vicky și singurul său 
handicap consta în numărul 
de start precedîndu-i pe ame
ricani. Faptul l-a silit să în
cerce totul sau... nimic. Și poa
te fi mulțumit că s-a ales cu

întrecerile patinatorilor,-

la Minsk
. i: -

MINSK, 23 (prin telefon). — 
A luat sfîrșit „Concursul spe
ranțelor olimpice" la patinaj 
artistic, desfășurat pe gheața 
Palatului sporturilor din 
Minsk. Proba masculină a re
venit patinatorului sovietic 
VI. Kovaliov cu 1225,8 p, ur
mat de R. Richter (R.D.G.) 
1198,9 p și A. Sikov (U.R.S.S.) 
1135,0 p. Concurenții români 
au ocupat următoarele locuri: 
11. D. Sandu 945,3 p : 13. E.
Tăujan 892,0 p ; 14. M. Popes
cu 842,6 p. Au luat parte 15 
concurenți. La perechi, victo
ri a revenit cuplului sovietic 
Irina Anișeva—Vasili Blagov.

nimic, deoarece s-a răsturnat 
între virajul Shady și zig-zag, 
în același loc unde se mai 
râsturnase și cu două zile îna
inte la antrenament, a stricat 
pista și a fost grabnic trans
portat la spital, deoarece era 
k.o. Din fericire, nu s-a ales 
decît cu o coastă „maltratată“ 
și cu o rană la cap, în ansam
blu necazuri fără urmări gra
ve pentru sănătate. Altfel de 
urmări a avut însă destule ac
cidentul. Mai întîi, concursul 
s-a întrerupt pentru mal bine 
de o oră. între timp, soarele și-a 
spus cuvîntul șl a muiat sen
sibil zăpada. încît eforturile 
celorlalți candidați la medalii 
de a-și îmbunătăți timpurile 
n-au avut efect. Beneficiar 
direct — Zimmerer, care-și 
terminase concursul fără a mai 
suferi rigorile zăpezii moi,, 
fără a mai cunoaște tensiu
nea inerentă ce urmează ac
cidentelor pe jgheabul de 
gheață, fără a-și mai vedea 
evoluția influențată de în
trerupere.

Nu se poate spune însă că 
echipajul R. F. a Germaniei II 
este lipsit de merite, compo- 
nenții săi avînd o reputație 
bine stabilită pe arenele mon
diale ale bobului. Iată și scur
te prezentări ale celor 4 cam
pioni ai lumii pe anul 1969 : 
Wolfgang Zimmerer (pilot), 29 
de ani, brutar; Stephan Geis-

reiter, 22 de ani, instalator ; 
Walter Steinbauer, 24 de ani, 
măcelar ; Peter Utzschneider 
(frînar), 23 de ani, mecanic; 
toți patru sînt salariați ai res
taurantului al cărui patron 
este... Horst Floth, pilotul e- 
chipajului R.F. a Germaniei I!

Clasamentul final : 1. R.F. a 
GERMANIEI II (Zimmerer, 
Geisreiter, Steinbauer, Utz
schneider) 4:20,75 (1:04.76 + 1 1 
05.13); 2. ITALIA II (Gaspari, 
Bompanin, Zandonella, Ar- 
mano) 4:21,20 (1:04,62+1:05,59); 
3. S.U.A.I. (Fenner, Fuscher, 
Siler, Hachigian) 4:21,44 (1:05, 
36+1:05,58); 4. S.U.A. II (For
tune, Crowley, Goodspeed, 
Lord) 4:21,97 (1:05,41 + 1:05,70); 
5. ROMANIA (Panțuru, Puș
caș, Neagoe, Focșeneanu) 
4:22,00 (1:05,27+1:05,21); 6.
ITALIA I (D’Andrea, Carlesso, 
Girardi, Caldaro) 4:23,06(1:04, 
86+1:06,23); 7. R.F. a GERMA
NIEI I (pilot Floth), 4:24,02 
(1:05,11 + 1:05,85); 8. AUSTRIA 
I (Kaltenberger) 4:24,57 (1:05, 
12+1:06,40); 9. FRANȚA I 
(Croșet) 4:25,00 ; 10—11. CA
NADA I (McDougall) și FRAN
ȚA II (Luiggi) 4:26,19; 12. 
SPANIA (Baturone) 4:26,21 J 
13. CANADA II (Storey) 4:26, 
54 ; 14. MAREA BRITANIE I 
(Evelyn) 4:26,68; 15. MAREA 
BRITANIE II (Hammond) 
4:27,82; 16. JAPONIA (Suzuki) 
4:36,13.

ÎN MECI REVANȘA

Bulgaria — România (echipe de juniori)
6-Z la hochei

Victor NEAGU
pa

R. CALARAȘANU
C. POPA, coresp. principal

De Vlaemink mai rapid 

ca Wolfshohl și Longo 
La Magstadt, in R.F. a Ger

maniei. s-au disputat campio
natele mondiale de ciclocros. 
La amatori, primele trei locuri 
au fost ocupate. In ordine, de 
belgienii Rene Declaerck. Ro- 
cer De VIaeminck și Robert 
Vernjetii. ia.- la profesjociști 
de Erie De Maeminek (Belgia), 
Rolf Wolfshohl FLF.G-) Și Re
nato Lhngo Gtalal D-.pă oim 
se vede, deș: doar unul din
tre frații De Ulaeminck și-a 
apărat cs: sjcces titlul de anul 
trecut, tiizștii belgieni au do- 
ru.ua-. cîar futrecerije.

Echipa cehoslovacă de hochei pe gheață ZKL Brno, care se află 
in turneu în R.F. a Germaniei, a susținut jocuri — la Munchen 
și la Landshut cu selecționata vest-germană. Hocheiștii ceho
slovaci au obținut două victorii; 5—1 și 4—3. In foto: Becouvek 
(nr. 3 — stingă) marchează un gol pentru ZKL., cu toată opoziția 
portarului Lotz. Telefoto : A.P. -L Agerpres

•

ECHIPK AICLIEI A CÎȘTIGAT IURXtUl Of TENIS Of MASĂ
DL LA MIDDLESBROUGH

LONDRA, 23 (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
de masă de la Middlesbrough 
(Yorkshire) a fost cîștigat de 
echipa Ar.gliei. care in finală 
a întrecut cu 3—2 echipa Ce- 
bcatanKiei (Neale — Stanek
20— 22. 21—18. 21—16; Kolla-
rovriz—Neale 21—17. 16—21.
21— 9 ; Barnes—Star.ek 21—12,

21—19 ; Barnes — Kollarovitz 
21—18, 8—21, 21—12; Vosrova 
— Wright 21—18, 19—21,
21—12) în semifinale, echipa 
Angliei eliminase cu 3—1 e- 
chipa României. în primul 
tur, echipa română a învins 
cu 3—1 selecționata secundă 
a Scoției, iar in turul doi a 
întrecut cu 3—1 o reprezen
tativă din localitate.

• în semifinalele probei fe
minine a turneului de tenis 
de masă de la Moscova s-au 
calificat Rudnova (U RS S ), 
Hovestadt (R D. Germană), 
Pogosova (U-RS-S.) și Grin
berg (U RS5 ). Aceasta din 
urmă a eliminat-o cu 3—0 pe 
Balaișite fUJtSS.), învingă- 
‘ ca rea lui Carmen Crișan 
(România).

LEGiA VARȘOVIA — UJPESTI
DOZSA 0—1

SOFIA, 23 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). Și al 
doilea meci dintre echipele re
prezentative de juniori ale Bul
gariei și României a fost cîști
gat de gazde ; de data aceasta 
cu scorul de 6—2 (0—0, 4—0, 
2—2).

După cum arată și scorul pe 
reprize, tinerii hocheiști ro
mâni au reușit, deși handica
pați ca vîrstă de adversarii lor, 
să joace de la egal la egal 
două din cele trei reprize. Au 
avut, însă, o cădere inexplica
bilă în repriza secundă, care 
a permis hocheiștilor bulgari 
să marcheze două goluri, cu 
concursul apărării române. In

plus, portarul Moraru a avut 
unele intervenții neinspirate. 
Conduși la un moment dat cu 
6—0, juniorii oaspeți au redus 
din scor la capătul unor acțiuni 
de toată frumusețea, Medei și 
V. Huțanu înscriind două go
luri „lucrate".

Juniorii bulgari au dominat 
majoritatea timpului unele din
tre punctele lor fiind urmarea 
unor acțiuni bine concepute. 
Pentru învingători au marcat: 
Velev (2), Ghiurov, Lesen, A- 
tanasov, Dimitrov. Jocul a fost 
condus de cuplul bulgar An- 
ghelov-Noncev.

Toma HRISTOV

Florctistul ștefan Ardcicanu 
confirmă: locul 1 la Plovdiv

PLOVDIV, 23 (prin telefon). 
Finala de floretă încheiată 
sîmbătă noaptea a dat cîștig 
de cauză reprezentantului 
țării noastre, Ștefan Ardelea- 
nu. El a totalizat 6 victorii. 
L-au urmat Dimitrov (5 v.), 
Țiu (4 v. — 25 t.p.), Herter 
(4 v. — 26 t.p.), Malcev (4 v.
— 28 t.p.), Grencenliev (3 v.
— 31 tp.), Ursovici (1 v. — 
31 t.p.) și Winkelmann (1 v.
— 34 tp.).

Ardeleanu a meritat locul I, 
dovedindu-se cel mai activ și 
mai bine pregătit dintre con
curenți. Foarte disputat — și 
spectaculos — a fost asaltul 
lui cu Țiu. pe care l-a cîștigat 
in extremis (5—4).

Foarte frumos a evoluat și 
Țiu, mai ales pînă în finală. 
Aceeași observație și in cazul 
lui Ursovici. El are, totuși, 
meritul de a fi ajuns într-o 
finală în care au intrat numai 
seniori.

Proba de sabie, desfășurată 
duminică, a revenit, cum era 
și de așteptat, unui trăgător 
bulgar — Atanasov, după un 
baraj cu compatriotul său 
Stavrev. Clasamentul final : 
1. Atanasov 6 v. d. b., 2. Stav
rev 6 v. d. b., 3. Popescu 4 v., 
4. Irimiciuc 3 v. — 23 t.p., 5. 
Spiridonov 3 v. — 28 t.p., 6. 
Nikolov 2 v. — 28 t.p., 7. Vlad

2 v. — 30 t.p., 8. Olsinski 2 v. 
— 31 t.p.

Toți sabrerii țării noastre 
au evoluat satisfăcător pentru 
actuala etapă de pregătire, și 
în special Popescu și Irimi
ciuc, clasați înaintea reduta
bililor trăgători bulgari, Spi
ridonov și Nikolov, titulari în 
prima echipă a țării gazdă. O 
notă bună și pentru Vlad, 
care a lăsat o frumoasă im
presie prin acuratețea tehnicii 
sale. Cel de-al patrulea repre
zentant al României la a- 
ceastâ probă, Crăițaru, a ră
mas in turul 2.

în „Cupa Monal“: 
Brodin-locul I, Sepeș’u 
un promițător Ioc 7

PARIS, 23 (prin telefon). 
Concursul internațional de 
spadă de la Coubertin, dotat 
cu „Cupa Monal" a revenit cu
noscutului scrimer Jacques 
Brodin, după un baraj epui
zant cu campionul olimpic de 
la Giudad de Mexico, G. 
Kulcsar (5—4). Clasament fi
nal: 1. Brodin (Fr.)4. v.d.b., 2, 
Kulcsar (Ung.) 4 v.d.b., 3.
Jar.net (Fr.) 2 v., 4. Breda (It.)

Pe gheafă și pe zăpadă
2 v., 5. Saccaro (It.) 1 v., 6. 
Varilhe (Fr.) 1 v.

Primul dintre reprezentan
ții țării noastre, Șepeșiu s-a 
clasat pe locul 7. El a dispus 
în semifinale de Kauter (El* 
veția) cu 5—2 și de... Varilhe 
cu 5—0, dar a pierdut la Breda, 
Jan net (cu 5—3) și Muller 
(R.F.G.) cu 5—4. De remarcat 
că în toate aceste asalturi Se- 
peșiu a tras accidentat, o 
crampă blocîndu-i piciorul 
sting.

Anterior, în sferturi, Sepeșiu 
l-a întrecut pe Allemand, 
unul din aspiranții la un loc 
în finală, scoțîndu-J din cursă.

Pongraț n-a putut trece de 
turul 3, pierzînd la limită, cu 
5—4 un asalt decisiv pentru 
calificarea, mai departe, în 
sferturi.

‘ tN JCUFA TATRA"

în competiția internaționa
lă de schi centru „Cupa Ta- 
tra*. ia Strbske Pleso. proba 
de sărituri cu schiurile de la 
trambulir^ a revenit selecțio
nată Cehoslovaciei (Raska. Di- 
vfia- Hoehnl. Kodeska), care a 
totalizat 617.4 p. în săriturile 
per.tru combinata nordică a 
cișticat Jiri Raska (Cehosi.) cu 
230 p (1075 m și 955 m) ur
mat de Kroell (Austria) 229 p 
și Hoebni (Cehosi ) 225.7 p. 
Proba ce 30 km a revenit nor
vegianului Eggcn în lh42 47. 
Schiorul român Gh. Cincu s-a 
clasat al 25-lea cu lh50:28.3 
iar P. Dinu a abandonat T^ 
10 km feminin a câștigat Ga
lica Kulakma (URS-S) în 
38:21,2- Românca Marcela 
l^amvă a fost crocomeiraiâ 
în 43:125 (locul 18).

RECORD MONDIAL 
LA 500 m FEMININ

Cu prilejul unui concurs in
ternațional de patinaj viteză, 
la Erevan, sportiva sovietică 
Vera Krasnova a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de 500 m cu rezultatul de 44,4

CAMPIONATELE DE SCHI 
ALE AUSTRIEI

La Kaprun. în cadrul cam
pionatelor de schi ale Austri
ei. proba feminină de slalom 
uriaș a revenit lui Heidi Zim
mermann, care a realizat tim
pul de 1.19.35. Proba mas
culină a fost cîștigată de Al
fred Matt
^MEMORIALUL KENNEDY" 

LA HOCHEI
în turneul internațional de 

hochei pe gheață de la Lake 
Placid pentru competiția 
„Memorialul Kennedy", echipa 
Canadei a învins cu scorul de 
4—2 (1—0. 2—0. 1—2) echipa 
S.U A. Cehoslovacia a dispus 
cu scorul de 13—2 (3—0, 4—0, 
6—2). de echipa Suediei

DIN NOU, LA INZELL
Tn competiția internațională 

de patinaj viteză de la Inzell, 
proba masculină de 500 m a 
fost cîștigată de japonezul 
Suzuki cronometrat în 39,5. 
La feminin, pe primul loc a 
terminat Burgmeier (Olanda) 
în 45,4 Norvegianul Groen- 
vold a terminat victorios în 
cursa de 3 000 m cu rezultatul 
de 4:22.0

Tn primul med dintre Leg-j 
Varșovia ți Ujpesti Dozsa con- 
tfnd pentru optimile de finali 
ale „Cupei orașelor tlrguri", 
victoria a revenit echipei ma
ghiare cu 1—0 (•—$). prin go
lul marcat In mtn. S7 de Duna: 
II. Returul va avea loc la 26 
februarie, la Budapesta.

14—4
10—5
2-3

3—17

1.
2.
3.

au
îi o7 prin

ITALLGLIARI DIN NOU IN FRUNTE

de dmbftt

1.

2.
7 31—20

3.
41—327 6

4.
33—368

dtreturului 
I Germane

Cu meciurile de cupă (pe zăpadă, ger și viscol) a început sezonul 
oficial din Elveția, tn fotografie, tn stingă, internaționalul 
KUnzli (F. S. Zilrich) autorul a 3 goluri tn meciul cu Beden 

(scor 4—1)

21 10
VfB Stuttgart

23 10
Mflnchen I860

23 12 3
Alemannia Aachen ocupă lo

cul 8, cu 23 de puncte.

Anastasi. iar Bologna 
în penultimul «n-o-n 
voldi.

Celelalte rezultate: 
mo — Sampdoria 1—C 
Bercelino II).

Tcrmo — Ve-o»- 4—0 (Fer- 
rini. Facchîn. Baitrstini — au
togol. Agropp:).

Varese — Pisa J—I (Tambo- 
rini, Leonard!. Renna din 11 m. 
respectiv Plăceri.

La Manto va : Lanercssi — 
talente 3—1 (Tambuns 2. Vi
tali, respectiv Incert).

Poziția echipelor 
Cagliari 
Milan
Fiorentina

a egalat 
prin S*-

fruntașe:
1 30-10
1 20- 6

1 29—12

TRENTINI

După meciurile 
poziția echipelor fruntașe din 
campionatul vest-german 
prezintă astfel :

Bayern Munchen
23 12 7 4 42—21

Eintr. Braunschweig
4

In conranul atletic pe teren aco
perit de la San Diego (S.U.A.), 
George Young a egalat cea mai 
bunâ performantă mondială de 
sală tn proba de 2 mile cu timpul 
de 8:Z7,0.

Adoml In 5h51:31. El a dispus la 
sprint de Italienii Milloll șl Scar- 
bozza. Bltossl a sosit cu o Inttr- 
ziere de 14 sec. Dintre cicliștii 
străini, cea mai bună comportare 
a avut-o danezul Ole Bitter cla
sat pe locul 12.

Tiparul I, P. .nația”, «ir. Brezulanu nr. 23—29, București

Cu prilejul meciului international 
de haltere dintre echipele Angliei 
și Ungariei, desfășurat la Londra 
(scor final 3—2 pentru oaspeți) 
englezul Louis Martin a debutat 
la cat. grea, stabilind un nou re
cord al Angliei la totalul celor 
t^ei stiluri cu 500 kg.

Circuitul ciclist de la Monte Carlo 
a fost cîștigat de rutierul olandez 
Dolman. Acesta a acoperit cel 
72 km tn lh44:27.0, fiind urmat In 
clasament de Graczik (Franța), 
Hidlnga (Olanda), Zaler (Ceho
slovacia) etc.

tn semifinalele turneului de tenis 
de la Moscova Lejus a dispus cu 
scorul de 6—4. 4—6. 3—6, 14—12,
6—0 de Korotkov, care eliminase 
pe Lihaeiov. Lejus se va Intllnl tn 
finală cu Vladimir Palman, învin
gător asupra Iui Volkov. Finala 
probei de dublu masculin a fost 
cîștigată de cuplul Ivanov — Pal
man. care a întrecut cu 5—7, 1—6, 
6—4. 8—6, 24—22 perechea Lejus — 
Lthadov.■
Competiția cicllstă Internațională 
Sassari — Cagliari (225 km) a fost 
cîștigată de italianul Vittorio

Clasamentul „Turneului
» 

celor 5 națiuni” la rugby
După desfășurarea meciuri

lor de sîmbătă, in „Turneul 
celor 5 națiuni" la rugby, con
duce echipa Irlandei cu 6 
puncte din 3 jocuri. Urmează 
în clasament Țara Galilor cu 
2 p (un joc), Anglia — 2 p (două 
jocuri), Scoția — 2 p (3 jocuri) 
și Franța — 0 puncte (3 
jocuri).

In „Cupa campionilor europeni* 
la volei masculin, echipa Blokker 
(Olanda) a învins cu scorul de 
3-0 (15-0. 15-2, 15-2) echipa
V.B.C. Genova.

CIteva rezultate de valoare au 
fost Înregistrate tn concursul atle
tic de sală de la Leningrad. Proba 
de 3 000 m a revenit lui Șernov in 
8:00,0. Gavrilov a terminat învin
gător la săritura in înălțime cu 
2,15 m.
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