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Entuziasta adunare electorală din Capitală
A

Intîlnirea tovarășului
MÎINE

Nicolae Ceaușescu cu alegătorii
LA••

VOT!

Simbătă 1 martie 1969

Campania electorală, care a dominat timp 
de două luni intreaga viată politică a țării, 
a culminat vineri cu o mare adunare electo
rală în cadrul căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, candidat al 
Frontului Unității Socialiste în circumscripția 
electorală nr. 1 — 23 August, pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Națională, a 
rostit o amplă cuvîntare.

în după-amiaza acestei zile, zeci și zeci de 
mii de cetățeni se îndreptau spre Piața Pa
latului Republicii din inima Capitalei, pen
tru a lua parte la impresionanta întrunire 
electorală. Treptat. întreaga piață devine ne
încăpătoare : pe Calea Victoriei, pînă spre 
Palatul Telefoanelor și spre străzile care con
verg spre acest loc, numărul cetățenilor crește 
necontenit.

în Sala Palatului sînt prezenți metalurgiști, 
constructori de'mașini, textiliști, muncitori, 
ingineri și tehnicieni din marile întreprinderi 
industriale de pe teritoriu, circumscripției 
electorale 23 August și de la alte mari uzine 
bucureștene, oameni de știință, artă și cul
tură. cadre didactice, stuuenți, militari 
forțelor nce.stre armate, reprezentanți 
cultelor.

La adunare iau parte membri ai C.C. 
P.C.K., ai Consiliului de Stat și ai Guvernu
lui, ai Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, conducători ai organiza
țiilor de masă, economice și obștești, repre
zentanți ai consiliilor naționalităților conlo
cuitoare, ziariști rc:;iâni și străini.

Cu vii și îndelungi aplauze și urale sînt în- 
tîmpinați. la sosirea în sală, tovarășii : 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol. Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-MiziC, Virgil Trofici, 
Ilie Verdeț. Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vilcu, Ștefan Voi cec, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Emil Drăgănes^u, Mihai Gere, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Vasile 
Patilinet.

în numele Consiliului Municipal al Fron
tului Unității Socialiste, adunarea a fost des-

ai 
ai

al

chisă de tovarășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al comitetului Munici
pal București al P.C.R., primarul general 
a! Capitalei.

Au luat cuvintul Nicolae Popa, secretarul 
Comitetului de partid al Fabricii de mașini- 
unelte și agregate, .Marian Avram, muncitor 
la uzinele ,33 August", academicianul 
Nicolae Teodorescu, Ruxandra Rășcanu, stu
dentă la Facultatea de filozofie a Universi
tății București, și Traian Hulubescu, pen
sionar, membru al Partidului Comunist Ro
mân din ilegalitate.

Primit cu deosebită căldură de către asis
tență, care se ridică și-l intimpină cu puter- 
,nice aclamații și urale, a luat cuvir.lul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar general a) 
Comitetului Centra! al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Cuvîntarea secretarului general al C.C. al 
P.C.R a fost subliniată in repetate rinduri 
de cei prezenți in sală cu puternice aplauze 
și ovații al căror ecou se transmite și esto 
reluat de zecile de mii de cetățeni care ascultă 
cu profund interes cuvintele rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu prin megafoanele din 
marea piață. întregind firul interesului una
nim față de ideile programatice, profund mo
bilizatoare expuse de secretarul general al 
C.C. al partidului, milioane de oameni de pe 
întreg cuprinsul țării urmăresc în același timp 
pe micile ecrane și in transmisiunile directe 
ale posturilor de radio această grandioasă ma
nifestare politică din Capitala țării, care mar
chează încheierea campaniei electorale.

Adunarea ia sfîrșît într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire. Asistenta ovaționează pu
ternic pentru Partidul Comunist Român, pen
tru Comitetul Central, scandează numele to
varășului Nicolae Ceaușescu, a cărui contri
buție personală în elaborarea politicii interne 
și externe a țării noastre și în intreaga acti
vitate îndreptată în direcția înfăptuirii aces
teia este cunoscută și unanim prețuită de 
popor.

2 MARTIE
Macheta viitoarei săli a sporturilor din Bacău

VERTICALA SPORTULUI BĂCĂUAN
Cu greu am putea ad

mite — avînd în 
singurul domeniu 
se practica sportul 
tența unei tradiții 
în județul Bacău.

(Agerpres)

vedere 
în care 
— exis- 
sportive 
Undeva,

la periferia orașului, pe 
lingă podul pe care local
nicii îl numesc Paloșanu, 
în curtea unei crîșme mi
zere, era amenajată o are
nă de popice. Acolo se a- 
dunau băcăuanii — atîția 
câți aveau cu ce să plăteas
că intrarea — pentru a 
face sport.

Popicele erau, așadar, 
singurul joc sportiv. Iar cu 
cele șase piste ale arenei,

oficialitățile se lăudau chiar 
și în discursurile electora
le.

Aflărfl din coioanele unui 
ziar al anului 1936 : ..Dom
nul avocat I.S. s-a întil- 
nit ieri seară cu onorabilii 
cetățeni de la care așteap
tă încrezător să-i acorde 
voturile. Rugat de un tinăr 
profesor de educație fizică 
să spună ce va întreprinde 
pentru dezvoltarea sportu
lui. domnul avocat a răs
puns : nu se va mai între
prinde nimic. Am amena
jat o arenă de popice în 
curtea domnului proprie
tar al bodegii. Acolo se 
practică cel mai frumos 
sport".

Pentru cercetătorul de 
astăzi al sportului băcăuan
— mai ales dacă cunoaște 
realitățile dinainte de 1944
— situația apare de un con
trast izbitor.

— Sportul a devenit în- 
tr-atit o preocupare de zi 
cu zi a populației, incit sîn- 
tem permanent solicitați 
pentru noi disciplina și noi 
baze — ne spune prof. Mi
hai Grigoraș. președintele 
Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport...

Părăsim biroul interlocu
torului nostru și facem o

Ion GAVRILESCU
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Etapă agitată 
republican

DOUA PUNCTE CIT ROATA 
CARULUI PENTRU I.C.H.F.
în meciul cu Universitatea 

Cluj, jucătorii de la I.C.H.F. au 
lurdat cu ardoare, realizînd un

- 62-60 (30-28) - ex- 
de prețios. Scorul a alter- 

' nat în permanență, iar în final, 
cînd Ruhring a ieșit pentru 5 
greșeli personale, cvintetul oas
peților a slăbit, formația bucu- 
reșteană obținind victoria. (S. 
FILOTI, coresp.).

STEAUA NU A AVUT 
PROBLEME

întilnind pe ultima clasată 
(Politehnica Iași), Steaua a ju-

în pag. a 3-a

Ancheta
noastra:

Înaintea
returului

diviziei A
de fotbal

ANUL XXV

rapoartele cesp-e 
o-asi

în campionatulA

relaxat și a ciștigat la scor :

I

de lumină - 
care a făcut 

frumoaselor 
BĂNICĂ, co-

și G4-
e—.i-.o-

cat
87—60 (39—31). Ca de obicei, No- 
sievici a fost animatorul echi
pei bucureștene, care s-a impus 
net mai ales după pauză. Pe 
linia ultimelor evoluții, ieșenii 
nu s-au ridicat peste un nivel 
modest. O rază 
tînărul Moisescu, 
din nou dovada 
sale calități. (D.
respondent.).

FARUL ÎNVINSA LA 
CONSTANTA•

Deși au avut la pauză un a- 
vans de 8 puncte, constănțenii 
au părăsit terenul învinși, fapt 
care le micșorează simțitor 
șansele de a rămîne în prima 
divizie. Baschetbaliștii de ia 
Rapid au jucat foarte bine în 
repriza secundă, ciștigind cu 
73—69 (30-38). Cei mai buni ju
cători : Popovici (20), Ivan (16) 
de la învingători, respectiv 
Cîndea (22) de la învinși. (P- 
ENACHE, coresp.1
CAMPIONII AU FOST DIN 

NOU PE MUCHIE DE CUȚIT
La Brașov, în partida cu Po

litehnica, echipa Dinamo Bucu
rești conducea la pauză cu 
41—29. în continuare. însă, cam
pionii și-au subapreciat adver
sarii. Brașovenii au profitat de 
acest lucru, au atacat cu multă 
ambiție, reușind să ajungă la 
un pas de victorie. în final, di- 
namoviștii au trebuit să 
eforturi serioase pentru 
ga la limită : 65—64
Principalii realizatori :
21,
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ÎNTRECERILE
PATINATORILOR

Irru-in, juruda
S:eaua — * Gsi.Bucurvșteanul Czmur ur- 
rr.Arește balonul snb pri
virile atente ale adversari
lor sâi.

Foto:

LIBERĂ
ATLETISMULUI i
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depună 
a cîști- 
(41-29). 
Bîrsan

Dikai 20, Deaki 11 de la

gazde și Novak 18, Albu 
Cernea 14 de la oaspeți. 
GRUIA, coresp. principal)

VICTORIE CLARA A 
TIMIȘORENILOR

Universitatea Timișoara 
fost superioară și. profitind 
de jocul dezorganizat al bas- 
chetbaliștilor de la I.E.F.S.. a 
ciștigat la o diferență comodă : 
76-55 (34-23). (P. ARCAN, co
respondent principal).

PITEȘTI
început, pe cimpul 

Oarjei se ridică Uzina chi
mică negru de fum, aducînd 
ceva din suflul Copșei, al 
Mediașului, dar cînd, pe o 
sută de hectare, i se alătură 
Combinatul petrochimic cu 
turnurile acelea argintii 
flancate de scări, cu micile 
platforme amintind cafasu
rile corăbiilor, cu pădurile 
de teri dispuse intr-un re
bus spațial, se schițează airi. 
in coasta Piteștiului, un pei- 

j care evocă cetățile chi
lei de pe Trotuș
Dar în

creșterea

ar putea ofen 
ce rine cite patru

zeci de sticle fiecărui locui
tor al țării.

I
I

care a și livrat 
3 000 de „Dacia 
care a lansat, tn 

termenul de e-
pentru „incercătorii”

Dar Bascovul, Copșa, Gă- 
vana, Papuceștii nu pot ri
valiza cu Colibașii — nil nu
mai datorită Uzinei de piese 
auto a cărei cea mai moder
nă secție „Estafette" va pro
duce cutii de viteză perfec
ționate — dar Uzinei de au
toturisme 
aproape 
1100” și 
premieră, 
seiori
autoturismelor.

Construirea acestor „plat
forme industriale" a impus 
P'.teștiului o adevărată ex- 

zte demografici: 67 000 
locuitori in ’67. 100 000 in 

'6S. Cartierele Traian. Ca
lea București, Pitești-sud. 
Pitesti-ncrd. Trivale 

parlamente in 
în ’69—70,

Iar dacă ar trebui 
un singur exemplu

— 3 700 
•66—-63.

să dăm 
conclu-

Cornii BACIU
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Azi încep la patinoarul Flo- 
reasca întrecerile fazei finale a 
campionatului republican de pa
tinaj artistic. Participă peste 90 
de patinatori din București, Bra- 
șov, Cluj și Miercurea Clue. A- 
fluența cU participanți — în spe
cial la categoriile celor mai ti
neri concurenți — certifică 
teresul sporit de care este 
conjurată 
competiție 
artistic.

In prima 
pe gheață 
tori, copii 
(băieți) și 
de la ora .... -- —
gurile obligatorii, iar după amia
ză are loc proba de libere, de 
la ora 15. .

întrecerile continuă luni, cina 
se vor prezenta și concurenți din 
provincie, urmînd să ia sfîrșiț 
duminica viitoare.

0 Cu cîteva zile în urmă, s-au 
desfășurat pe patinoarul din Po
iana Brașov întrecerile fazei mu
nicipale a campionatului repu
blican de patinaj artistic. Titluri
le de campioni ai Brașovului au 
revenit următorilor, in ordinea 
categoriilor : Daniela Olaru (Di
namo) — începătoare ; Alina Da
vid (Dinamo) — copil I ; Oltea 
stoian (Petrolul) — junioare II ; 
Marianne Kloeckner (Petrolul) — 
junioare I ; Dezideriu Czei- 
czner (Petrolul) — seniori ; Ma- 
rinela Ciubucă — Carol Hertl 
(Petrolul) — perechi seniori. (V. 
GROSS — coresp.)

in- 
în-

ceă mai importantă 
internă a patinajului

zi a întrecerii, intră 
categoriile de începă- 
I (băieți), juniori II 
perechi. Dimineața — 
8.30 — se dispută fi-

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI (PROBE ALPINE

ASALTUL
CONTINUA

POIANA BRAȘOV, 28 (prin 
telefon). — Joi, slalomul
special, tînăra generație a lui 
Dan Cristea se dezlănțuise fără 
menajamente, ocupînd, la ca-, 
patul unei lupte acerbe, pri
mele locuri în clasamentul fi
nal. Iată că și în slalomul u- 
riaș, disputat vineri pe Sulinar, 
aceiași tineri, cu obrajii înflă
cărați de dorința de afirmare, 
a lor și a schiului nostru al
pin, au reușit să cîștige, domi- 
nînd cu autoritate o cursă ex
trem de disputată.

Pîrtia, măsurînd 1 700 m, la 
O diferență de nivel de 550 
și excelent marcată cu 68 de 
porți de prof. Ion Matei, a be-

m

Agenda campionatelor
europene de box

pag. a 2-a

TINERILOR
CU SUCCES

neficiăt de o zăpadă excelentă. 
Ea a solicitat la maximum po
tențialul schiorilor și, îndeosebi, 
ceea ce caracterizează mai mult 
tehnica modernă — eficacitate, 
simplitate tehnică si combativi
tate. Ne face plăcere să re
marcăm că o veche carență a 
schiului nostru alpin, aceea de 
a fi deficitar în pregătirea teh
nică, nu mai e de actualitate. 
Tînăra generație stăpînește o 
tehnică modernă, specific de 
cursă ; ea nu se deosebește prea 
mult de alura așilor. Ne-am 
putut întări, totodată, convin
gerea că pentru creșterea valo
rică pînă la nivel internațional 
a schiului alpin românesc e ne
cesar să se asigure, în conti
nuare, ridicarea capacității de 
antrenament, în condițiile piste
lor cit mai diferite, de viteză, 
cu dominanta pe volum de lu
cru și număr mare de con
cursuri, precum și cu asigura
rea unor materiale de calitate.

Dacă în probele masculine 
ștafeta a fost preluată de ti
neri. care marchează și pro
grese însemnate, în cele femi
nine sa menține mediocritatea. 
Poate chiar victoria clară a

(Continuare tn pag. a 2-a)

Nicolae MARAȘESCU

Dan Cristea — dublu (deocamdată...) campion pe anul 1969
Foto : A. NEAGU

4
Ilonei Miklos după o întreru
pere îndelungată, constituie o 
dovadă în acest sens. Trebuie 
făcut, urgent, tot ce este posi
bil pentru a se remedia situa
ția.
‘ Simbătă vor avea loc probele 
de coborire, cea feminină pe 
pîrtia Sulinar.
pe

cea masculină
Pîrtia Lupului

prof. Ion BER1NDEI
antrenor federal

Rezultate tehnice: slalom u- 
riaș, masculin: 1. Dan Cristea 
(CI. Sp. Sinaia) 2:21,83 — cam-

pion national pe anul 1969; 2. 
C. Tăbăraș (CI. Sp. Sinaia) 
2:24,38 ; 3. V. Brenci (A.S.A.
Brașov) 2:25,28 ; 4. Gh. Vulpe
(CI. Sp. Sinaia) 2:26,16 ; 5. C. 
Văideanu (A.S.A. Brașov) 
2:27,86 ; 6. K. Gohn (Dinamo
Brașov) 2:28,08 ; feminin (1 000 
m lungime, 350 m diferență de 
nivel, 44 de porți) : 1. Ilona Mi
klos (A.S.A. Brașov) 2:16,08 — 
campioană națională pe anul 
1969 ; 2—3. Judith Tbmori și 
Gisela Morres (I.E.F.S.) 2:20,02; 
4. Mihaela Sandu (Dinamo Bra
șov) 2:21,02.

S
tatisticile privind' dinamica 
performantelor realizate de 
atlejii români în 1968 tiu arătat 
specialiștilor dimensiunile reale 
ale unui progres pe care opinia 
publică sportivă l-a înregistrat 

cu aceeași satisfacție, otribuindu-i va
lori identice.

Din rezultatele unor investigații ale 
anului 1968, ancheta ziarului „Sportul" 
privitoare la cei mai buni sportivi ro
mâni ai anului clasează pe locul I pe 
Viorica Viscopoleanu, iar pe lecui II 
pe Lia Manoliu ; ancheta revistei „Sport", 
cu c multitudine de întrebări, clasează 
atletismul pe locul I printre sporturile 
preferate ale cititorilor, cu 50 la sută 
din voturi, apoi fotbalul cu 40 la sută 
etc. în proporție de 80 la sută atle
tismul este definit ca ramura sportivă 
care ne-o adus cele mai mari satis
facții.

lată, deci, că c serie de sondaje de 
opinie pun atletismul pe primul plan al 
interesului cititorilor și al iubitorilor de 
sport din România.

Interesul mereu crescînd fată de acest 
sport a fost întărit și de tele-universi- 
tatea atletică transmisă în direct, timp 
de 8 zile, de la Ciudad de Mexico, cu 
acele întreceri de neuitat, în care 4 
atlete românce s-au acoperit de glorie. 
Numele lor au devenit sinonime cu cele 
mai reprezentative figuri ale sportului 
contemporan. Dacă vom privi mai atent, 
vom constata ca la ultimele 3 ediții 
ale Jocurilor Olimpice, din totalul de 
9 medalii de aur cucerite de sportivii 
români, af lefilor le-au revenit 5. îmbucu
rător este și faptul că după Jocurile 
Olimpice a apărut — în întreaga țară 
— un suflu înnoitor pentru atletism, 
creîndu-se chiar de la început de 
o atmosferă de entuziasm, care 
prinde un număr tot mai mare 
tineri.

La o primă „șarjă-" a anului 1969

an 
cu- 
de

asistat cu pri'ejul concursurilor de sală, 
cînd am avut satisfacția că noi atleți 
și-au făcut loc în galeria valorilor in
ternaționale. Șerban loan și Carol Corbu 
au devenit nume cu rezonanța mon
dială. Virginia Bonei revine spre vîrful 
piramidei, după „dușul" mexican. Ni
colae Perța și Dan Hidioșanu se apro
pie de cele mai bune performanțe 
mondiale. Dinu Piștalu începe sezonul 
cu un rezultat de peste 5 m. Juniorul 
Csaba Dosa se anunță atlet cu fru
moase perspective, ca și Tamaș Szabo, 
Mircea Vomea, Marian Chira, Veronica 
Anghel, Elena Mîrza, Cornelia Popescu, 
Alina Popescu, Marqhiolița Matei, Vio
rica Brad. Tn curîncî vor intra în focul 
concursurilor alergătorii de cros, apoi 
va începe marele sezon în oer libe^.

Va trebui să continuăm, așadar, pe 
acest drum I

Cu cît numărul de atleți angrenați 
într-o activitate organizată va crește, 
cu atît „sita" selecției va putea cerne 
mai mulți atleți de valoare.

Elisabeta Polihroniade
a ciștigat turneul
Aseară s-a încheiat turneul 

de verificare a lotului feminin 
de șah. Continuind ascensiunea 
din ultimele runde, maestra in
ternațională Elisabeta Polihro
niade termină pe primul loc al 
clasamentului, cu 7 puncte (din 
10 posibile).

în plină desfășurare se află
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feminin de șah
conduce Th. Ghițescu cu 
avînd o victorie la Cio- 
în continuarea clasamen- 
D. Drimer și Gh. Miti-

turneul maeștrilor. După trei 
runde 
2’/2 p, 
cîltea. 
tului :
telu 2 p, Em. Ungureamt și A. 
Urzică l‘/2 (1) P, C. Botez, /. 
Ciocîltea, C. Radovici și S, Se
pal ll/3 p ele.
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O RÎNDUNICĂ
ÎN GIULEȘTI•••

încă demult că justețea anumitor pro-S-a observat încă demult că justețea anumitor pro
verbe este relativă. Ziua bună, de pildă, se cunoaște ra
reori după aspectul dimineții. Totuși, nu știu de ce, am 
senzația că în sezonul care stă să înceapă, vom asista la 
confirmarea dictonului cu pricina. Mă gîndesc, mai pre
cis, la fotbalul giuleștean.

Acest copil teribil, cu numele de Rapid, echipa tutu
ror contradicțiilor, a salturilor mortale, a surprizelor ex
treme, a gasconadelor stupefiante — pare ferm hotărit 
să ia, în fine, viața-n serios I Ar fi și cazul, dacă ne amin
tim că, mîine-poimîine, copilul teribil va sărbători o 
jumătate de veac de la naștere...

Impresia de mai sus se bizuie pe cîteva observații mă
runte, dacă vreți, dar semnificative. In primul rînd, din
tre formațiile românești care au întreprins recent turnee 
de pregătire peste hotare, singura reprezentantă demnă 
a fost ex-campioana tării, învingătoare în toate cele pa
tru meciuri. S-ar putea replica, firește, cu un zîmbet de 
ironie, că adversarii nu erau chiar de prima mină; însă, 
dacă vom arunca o privire spre bilanțul liderilor arădeni 
în campania unor preopinenți cam pe-acolo — replica 
tși va pierde automat efectul caustic. Abia întorși la do
miciliu, feroviarii au dat un nou examen, destul de se
ver, de astă dată, în fața acelei tinere dar ambițioase 
echipe slovace, care i-a „întins" ca într-o veritabilă 
partidă de campionat. Dincolo de succesul la limită, con
semnăm cu legitimă satisfacție atitudinea generală a gaz
delor, pofta lor de joc, ameliorarea manifestă în atac și 
— mai ales — în defensivă, unde reintrarea lui Dan se 
anunță de pe acum de bun augur.

In sfîrșit, o ultimă remarcă, pe linia semnelor încura
jatoare i ieri după amiază, întregul lot (inclusiv rezerve 
tineret, antrenori) a fost prezent la întîlnirea organizată 
de conducerea clubului cu susținătorii din Capitală. Din 
cîte știu, este una din rarele inițiative de acest gen prin
tre formațiile diviziei naționale A — și îmi îngădui sd 
sper că rezultatele sale concrete se vor exprima foarte 
curînd, pe teren.

Pentru că, dacă o rtndunică nu înseamnă încă o pri
măvară — ea ne vestește, oricum, că nici mult nu mai 
e pîn-atunci 1

Dan DEȘLIU

ARADA-RIPOSTA este titlul sub 
care ne vom Întîlni de două ori 
pe lunâ. Este titlul sub care co
legiul de redacție ml-a acordat 

dnstea de a comenta, pentru dumnea- r»4*44z\»«4 tr» nrjAenaln avia —voastră, dragi cititori, în coloanele zia
rului, competiții, probleme tehnice, ati
tudini, propuneri etc., toate pentru pros- 
perarea disciplinei preferate — scrima.

Profit de ocazie, să mulțumesc con
ducerii ziarului „sportul* pentru credi
tul acordat șl o asigur, ca și pe dum
neavoastră, de altfel, că voi apela la 
toată priceperea șl experiența de care 
dispun, în interesele sportului pe care 
l-am îndrăgit din copilărie, și căruia l-am 
acordat o parte însemnata din viața 
mea.

.w

ȚARA ÎNTREAGĂ SE PREGĂTEȘTE DE ALEGERI
PITEȘTI

(Urmare din pag. I)
dent, unul singur tn legătură cu 
dezvoltarea orașului, am alege 
înaintea celor 9,4 miliarde in
vestiții In ultimii 4 ani, înain
tea termenului „eseior* pe a- 
cesta :

1938—Pitești—25 000 locuitori; 
1968-Pitești—25 000 elevi.

toate 
decît

astea, și mai
In oricare alt
mult decit la

Palatul culturii a obținut di
verse premii de-a lungul ac
tivității sale, tn oraș funcțio
nează cenacluri da poezie, iar 
revista „Argeșul" — literară, 
socială, artistică — se vinde și 
la București,

Dar, cu 
mult poate
oraș, chiar mai 
Constanța — unde „Farul"- are 
mii da suporteri înverșunați — 
pasiunea fotbalistici pulveri
zează orice fel de alte Pre- 
ocupărț și o înfringere a echi
pei F. e. Argeș poate declan
șa, aici.

Există 
live cu 
atleți — 
junioare
există Emil Gibu campion la 
lupte, la cat. 48 kg (un băiat 
serios, muncitor), există un

maestru de sport la lupte (Ma
rin Bobean), un gimnast copil 
foarte talentat (ah, Predescu), 
un baschetbalist în lotul de spe
ranțe olimpice (Ctin Rusu) — 
dar există, mai ales, Ion Barbu, 
profesor de literaturi română, 
fotbalistul, și, cu toate tarele 
sale, există

In iureșul 
însă orașul 
și terenurile 
tă, intr-adevăr, 
(26 de baze jertfite sistemati
zării, noilor locuințe, spațiului 
industrial), iar sala de sport a 
Institutului pedagogic dată în 
folosință acum trei ani a fost— 
retrasă din folosință după scurt 
timp fiindcă i se fisurase pla
fonul.

$i cu toate astea, Piteștiul e 
unul din puținele orașe din țară 
care în broșurile și 
consacrate alegerilor 
tați a consemnat și 
sportive, tncepînd cu 
„1 Mai".

Nicolae Dobrin. 
său de construcții 
și-a înghițit sălile 
sportive eu o pof- 

■, pantagruelică

pliantele 
de depu- 
realizările 
stadionul

două săli

L
a clubul C.F.R. din Ca
ransebeș, cetățenii din 
circumscripția electo
rală nr 67 Caraș-Se
verin au avut o nouă

întilnire cu candidatul lor, pro
fesorul de educație fizică, Ilie 
Pătruică. In toate cazurile, do
rințele alegătorilor au vizat în
frumusețarea orașului lor : noi 
peluze de verdeață, noi străzi 
asfaltate, noi scuarurl de joacă 
pentru copii. Nu puțini au fost 
și cetățenii care l-au sugerat 
candidatului lor să aibă, în ve
dere, și amenajarea unor baze 
sportive simple în vecinătatea 
stadionului.

Profesorul Ilie Pătruică și-a 
notat, cu meticulozitate, toate 
aceste doleanțe ; nu Încape aid

seniori — Anca Andrei, prima 
reprezentantă a Reșiței la J.O., 
Daniela Coroiu, Eugen Aimer, 
Zeno Giurasa, Mihai Potoceanu, 
Alexa Băin, Sorin Păsulă etc.

De prezența profesorului llie 
Pătruică, ca director al Școlii 
sportive din Reșița, de colabo
rarea sa strinsă cu Consiliul 
popular al municipiului, este 
legată șl acțiunea de continuă 
îmbogățire a bazei materiale a 
școlii cu o sală de gimnastică, 
un bazin olimpic și terenuri 
pentru volei și handbal.

Anul trecut, o dată cu reor
ganizarea administrativă a ță
rii, profesorul Ilie Pătruică a 
fost numit președinte al CJEFS 
Caraș-Severin. In această cali
tate, intr-un timp relativ scurt

ALEGATORII
FAC PROPUNERI• • •

La recenta întilnire cu ale
gătorii, a tovarășului pref. 
TUDOR VASILE, candidat a 
Frontului Unității 
în circumscripția 
nr. 104 București,

HARNICUL CANDIDAT
DIN

un doliu general.
45 de asociații spor-

22 000 membri, există 
mai bine zis — atlete
— de talent autentic, Zocuri

o de- 
aces-

CETATEA DE FOC”

ste un titlu care-mi 
rf convine de minune 

pentru că, trebuie să 
vă mărturisesc, în cariera 
mea sportivă, partenerii de 
luptă și de veleități sportive 
își amintesc, probabil, că 
parada-riposta mi-a fost ac
țiunea tactică preferată. Cu 
ajutorul ei am dat, cred, mai 
mult de două treimi din lo
viturile care mi-au adus nu
meroase victorii de presti
giu și satisfacții personale.

Mă voi strădui să folosesc

și acum parada-riposta, dar 
de data aceasta, nu pentru 
satisfacții personale, ci în 
interesul scrimei însăși. Și, 
sper ca, cu ajutorul lor, să 
contribui la ridicarea calita
tivă a acestui sport.

S-ar putea — ca șt în 
tivitatea de pe planșă, 
nu-mi reușească toate,
tund, după uzanțele spor
tului, animai de aceeași lo
ialitate care trebuie să ca
racterizeze orice trăgător in 
concurs, voi ridica mina și

a fi
să 
A-

ÎN AȘTEPTAREA
MECIULUI

CU FORMAȚIA

ROMÂNIEI

voi recunoaște: „moi tou- 
chă"...

De data aceasta, însă, do
resc din inimi să nu fiu 
învins, pentru că lupta în 
care mă angajez are un scop 
major. Și pentru asta ape
lez la foștii parteneri de lup
tă, la actuala generație de 
trăgători, mînuitori ai ar
melor albe, la tehnicieni și 
specialiști tn materie, la 
spectatori și la cititorii zia
rului „Sportul", care îndră
gesc scrima 
umărul, să

prin 
?i

îi vor să pună 
mi se alăture, 
pentru susține
rea intereselor 
comune.

Prin discuții, 
prin scrisori la 
redacție, 
informări
propuneri, prin 
critcii și luări 
de atitudine, 

să contribuim cu toții la ri
dicarea în continuare a pres
tigiului internațional și la 
consolidarea bazelor interne 
ale scrimei românești.

Acestea-mi sînt intențiile, 
și pentru realizarea lor do
resc o colaborare rodnică, 
asigurîndu-i pe toți cei ce 
doresc aceasta, de toată so
licitudinea conducerii zia
rului.

Cornel GEORGESCU 
maestru al sportului

I
!
I
I
I
I
I
I
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AGENDA

o

Sînt In construcție 
de gimnastică și există proiec
tul amenajării unei baze nau
tice în zona „Ștrand". Vor e- 
xista la toamnă terenuri de vo
lei, handbal, baschet bitumina
te și va începe să funcționeze 
sala de sport cu o mie de 
(investiție 5.300.000 lei).

Si, mai ales, așa cum 
monstrează și includerea
tor realizări în broșurile mai 
sus pomenite, există de cîtva 
timp o preocupare serioasă sus
ținută din partea organelor lo
cale de partid și de stat pentru 
refacerea bazei materiale a 
sportului piteștean_ o preocu
pare mergînd pini la controlul 
zilnic al construcției sălii cu o 
mie de locuri, o preocupare ce 
nu poate izvorî numai din ci
frele de plan și care tși are ră
dăcina într-o autentică pasiune 
sportivă.

Șl care constituie o garanție 
solidă pentru sportivii muni
cipiului argeșean.

o îndoială că ele vor fi împli
nite. O spunem cu toată con
vingerea, cunoscînd entuziasmul, 
priceperea șl puterea de mun
că a acestui candidat, interesul 
pe dare el l-a dovedit, Întot
deauna, pentru rezolvarea unor 
probleme obștești, a celor cu 
profil sportiv mai ales, în ora
șul în care, de ani de zile, des
fășoară o activitate Însuflețită 
și rodnică: Reșița.

Profesorul Ilie Pătruică este 
cetățean al „Cetății de foc** din 
anul 1954, unde a funcționat ca 
profesor de educație fizică la 
Liceul nr 1 șl director-adjunct 
la același liceu. Apoi, a devenit 
director al Școlii sportive re- 
șițene, care înregistrează suc
cese de-a dreptul spectaculoa
se : peste 300 de titluri de cam
pioni naționali școlari și de ju
niori ; promovarea unor elevi 
în diferita loturi de perspectivă 
(Felicia Grama, Ana Maria Ma
zer, Eugenia Borzea, William 
Keller, toți atleți), șl chiar de

— el și-a adus o contribuție sub
stanțială la amenajarea unor 
săli de sport la Reșița și Oțelul 
Roșu, a unui schi-lift pe Seme- 
nic și a unor piste de atle
tism la Oravița și Bocșa.

Profesorul Ilie Pătruică vrea 
să înfăptuiască și mal mult: 
in colaborare cu consiliile popu
lare și cu sindicatele să dea 
viață unor noi construcții a- 
fectate sportului. In municipiul 
Reșița — un complex sportiv 
rezervat, în exclusivitate, ele
vilor, cu patinoar artificial, o 
pistă acoperită pentru atletism 
și o sală pentru box. în județ, 
cite un complex sportiv la Ora
vița și Oțelul Roșu, terenuri de 
tenis la Bocșa, o arenă de po
pice la Caransebeș.

Socialiste 
electorală 

... ... ______ _ numeroși
cetățeni au formulat o serie 
de sugestii privind îmbunătă
țirea condițiilor de practicare 
a activității sportive de către 
copil șl tineret.

Tovarășul MDtCEA SONIA, 
de pildă, care este lnițiatoru'. 
unul minlclub pentru copiii 
din zona șoselei Mlhal Bravu 
șl-a exprimat convingerea că 
viitorul deputat va sprijini 
ldeea transformării unor locuri 
virane din jurul blocurilor. în 
spații în care cel mal mici 
cetățeni ai cartierului să 
poată practica un sport sau 
altul.

Un alt participant la lntîl- 
nire, cetățeanul L BUCATA- 
RU. reluînd ldeea și susți- 
nînd-o; a solicitat viitorului 
deputat mal mult sprijin în 
crearea unor mid sectoare 
de joacă pentru copil — de 
plldâ. gropi pentru sărituri, 
care nu necesită condiții 
.speciale de amenajare.

Cetățeanul SERGIU CUCU a 
sugerat ldeea amenajării unor 
terenuri de volei pe — 
lacului artificial din 
sportiv „23 August*. El 
pus totodată ca pe . 
lacului să fie aduse o serie 
de ambarcațiuni sportive — 
care nu mai stat folosite In 
competiții — destinate iniție
rii elevilor. De asemenea, vor
bitorul a arătat că față de 
interesul pe care copiii din 
această circumscripție îl acor
dă tenisului de masă, s-ar 
cuveni să se amplaseze mese 
de tenis confecționate din 
beton (asemenea mese au În
ceput să se fabrice chiar îu 
Capitală) în incinta Parcului 
sportiv „23 August*. Și o altă 
sugestie: ca pe aleile de la 
Intrarea principală a stadionu
lui 1,23 August* să fie organi
zate concursuri de 
skattlngurl, triciclete și troti
nete pentru copii șl elevi.

In răspunsul său, tovarășul 
prof. TUDOR VASILE a asigu
rat pe alegători că va ține 
seama de toate aceste preti- 
oase sugestii căutînd să, le 
transpună in viață, o parie 
din ele chiar în viitoarele 
săptăminl o dată cu reluarea 
activității sportive ta aer liber.

malul 
parcul 
a pro- 

apele

biciclete.

(Urmare din pag. 1)

vizită pe la cîteva baze spor
tive. Cea mai cochetă dintre 
acestea ne apare sala de sport 
a Liceului nr. 7. Construită

ION GYORFI
CONTRA 

TURNULUI 
DIN PISA!

n 1965, cînd a venit 
la <ală avea W ani; 
un spate cifotic, o 
lordoză pronunțată, 
abdomen mărit, arti- 

umflate, și tot ca tre
buia ca să fie 
tr-o secție de 
dicală. Dar In 
a îndărătniciei
intrînd tn culpă cu crlteriil» 
da selecție.

A

I
cuZafii

admis doar tn- 
gimnastică me- 
fața dorinței și 
sale, am cedat,

a anul trecut, această bază tn- 
" trunește toate calitățile pen-

tru a o denumi modernă i in
stalații pentru gimnastică, box, 
lupte și pentru alte sporturi j 
instalații sanitare corespun
zătoare (dușuri gu apă caldă, 
în permanență) etc.

Modeme, primitoare și în
căpătoare se prezintă și cele
lalte baze sportive din oraș i 
Sala tineretului, sala A.S.A. 
eta. Aici este momentul să 
prezentăm cititorului o statis-

descoperițl șl instruițl la Ba
cău sau în localitățile județu
lui figurează printre compo- 
nenții loturilor naționale de 
handbal tineret (Sebastian. 
Lascăr, Ion Bocioacă, Emilia 
Munteanu), lupte juniori și 
volei.

Recent conducerea de partid 
ți de stat a județului a apro
bat construirea — în zona 
parcului „23 August* — a 
unui complex sportiv care va 
cuprinde săli de sporturi, pis
cină — acoperită — cu bazin 
de dimensiuni olimpice, cu 

trambulină de sărituri șl In
stalații de polo și tribune «u 
500

VERTICALA
SPORTULUI

Visul lui Ion GyOrfi 
Desen de
NEAGU RADULESCU

EUROPENELOR

tari decît ba-

această com- 
două zile de

BACAUAN

BflGRAD: ECHIPA ZIARIȘTILOR ÎNFRUNTĂ
ECHIPA SELECȚIONERULUI

BELGRAD (prin telefon). — 
Echipa națională de box a Iu
goslaviei pentru întîlnirea cu 
România, ce se va desfășura la 
9 martie la Belgrad, n-a fost 
încă definitivată oficial. Au 
fost selecționați 22 de candidați 
— 11 triați de către Ivița Pav
lici (selecționerul iugoslav) și 
alți 11 aleși de ziariștii din 
redacțiile din Belgrad pentru 
întîlnirea tradițională „Ziariș
tii contra selecționerului unic". 
Acest duel neobișnuit se va 
desfășura sîmbătă l martie în 
Hala Sporturilor din Novi Beo
grad. In acest fel, un meci a- 
tractiv va constitui pentru pri
ma oară și un trial, deoarece 
selecționerul unic a 
cei 11 învingători 
duel să boxeze cu 
României.

Selecționerul unic 
ratorii săi speră ca 
să fie învingători și în întîl
nirea de sîmbătă. Cum, con
form regulamentului, Pavllci 
își alege primul echipa, este 
de înțeles că el va prefera în
totdeauna pe cei mal buni, și 
rar 1 se întîmplă să greșească. 
Dar greșește. De acest lucru 
vorbesc și ultimele două în- 
tîlnlri: acum trei ani, echipa 
națională abia a învins selec
ționata 
Iar cu 
reușit 
vingă, 
rezultat 
;ionați ai ziariștilor vor reuși 
să dezică pe selecționer nu 
jtie încă nimeni, dar toți cred 
:ă cel puțin patru membri ai 
„echipei ziariștilor” vor tri- 
îmfa, și astfel își vor asigura 
ocul în garnitura pentru în- 
îlnirea cu echipa României.

Acest lucru poate va părea 
tnora curios, deoarece selec- 
ionerul Pavlici a chemat în 
chipa lui și patru participant 
a recentele Jocuri Olimpice 
in Mexic — Parlov (cat. mij- 
ocie), locul 5 în Mexic, Vuin 
:at. ușoară) medalia de bronz 
a Mexic, precum și pe Pal- 
ovici și Veselinovici, de ase-

promis ca 
din acest 
naționala

și colabo- 
aieșii lor

ziariștilor cu 12—8, 
doi ani în urmă n-a 
nici măcar să în- 
mulțumindu-se cu un 
egal, 10—10. Cîți selec-

menea, selecționați 
de 
în 
lă, 
Pe

mai multe ori 
echipa naționa- 
luptători dîrzi. 
lingă acești pa

tru, în echipa lui
vor apare Și cîțiva 
membri 
nenți ai naționa
lei, dar datorită 
unui aflux mare 
de tineri, necunos
cut! încă marelui 
public, adversarii 
selecționerului pot 
să prezinte, de a- 
semenea, o echipă 
foarte puternică. 
Ei speră că marea 
lor speranță Jo
van Dzakula, care 
a uimit anul tre
cut publicul prin- 
tr-o victorie sen
zațională asupra 
lui Vuin, după 
Jocurile Olimpice, 
și care a cucerit 
într-o luptă extra
ordinară Și „mă
nușa de aur11, cel 
mai important tro
feu intern; el a 
reușit să-l scoată 
națională pe excelentul Veseli- 
novici, speranța selecționerului 
Pavlici.

Interesul pentru meciul de 
sîmbătă, „meciul anului", este 
extraordinar. Spectatorii doresc 
să fie martorii unui trial se
ver al echipei naționale, de
oarece Știu că în întîlnirea cu 
România trebuie să apară in 
ring numai cei mal puternici 
șl cei mai iscusiți.

Boxerii români sînt, de alt
fel, foarte apreciați, în arenele 
iugoslave. Cu nici o echipă na
țională străină, așii iugoslavi 
nu au avut întîlnirl atît de 
grele, cum au fost cele cu e- 
chipele U.R.S.S. și României, 
în ultimii 5 ani, băieții noștri 
n-au înregistrat nici o victo
rie, cu echipa U.R.S.S., iar în 
întîlnirile cu România în a- 
ceastă perioadă au reușit nu-

perma-

Jovan Dzakula, câștigătorul „mănușii de 
aur' iugoslave

După dteva luni mi-am dat 
seama că am tn mină un bul
găre de aur din care aș putea 
face o bijuterie. Am început 
șlefuirea cu „pila cea mai as
pră", căutînd, tn primul rînd, 
reducerea deficiențelor de creș
tere. Astăzi, Ion GyOrfi are 1,80 
m și 71 kg.

La campionatele de juniori 
ale României, din 1966, nu blo
chează la timp lateralele lui 
Dan Bunea, așa că brăileanul 
duce acasă titlul. In 1967 se 
pierde în fața publicului gălă- 
țean și upercuturile nu-i reu
șesc, pentru că Codrlea se
sizează momentul declanșării 

lor. la cu el — deci — tot lo
cul II, noduri tn frtt, și o dorin
ță mare de revanșă. In 1968 
nu se mai mulțumește cu si
tuația de finalist și 
titlul la ușoară.

Selecționat in 1967 
zentativa de Juniori a
tigi ambele meduri tn partida 
cu naționala Ungarid. Semnea
ză apoi debutul in lotul de ti
neret cu una din cele două me
dalii obținute de români la tur
neul speranțelor olimpice de la 
Leningrad. La Criteriul tinere
tului, desfășurat recent la Con
stanța, convinge juriul că uper
cutul de stingă și croșeul de

dreapta sînt mai 
letul lui Călin,

Știam că după 
petiție va avea
odihnă. Ca întotdeauna, el a 
dat și pe la „casa" noastră 
comună, sala de antrenament 
a C.S.Ș. L-am felicitat pentru 
turneu, după care l-am apos
trofat pentru „comoditatea* de 
la Piatra Arsă, aflată din ziar. 
Mi-a explicat, tnțelegînd, l-am 
ripostat cu cele mai sincere 
felicitări și urări de bine pen
tru băiețelul de cîteva tile 
pe care i l-a dăruit soția.

Am discutat apoi despre 
principala etapă care U aș
teaptă : campionatele individu
ale ale seniorilor și un loc în 
echipa pentru europenele din 
mai. Deși nu ne pregătim îm
preună pentru acest obiectiv, 
amîndoi știm că — 
sele lui Negrea — 
fier" (Covaci) riscă 
ori într-o repriză, că
Pisa este înclinat, iar Troia a 
fost cucerită cu un cal de 
lemn—

Nu uităm Insă că Covaci se 
pregătește să riște cit mai pu
țin, că turnului din Pisa i se 
pun proptele, iar din calul de 
lemn trebuie să scoatem niște 
arme bune. Mi-a spus că Titi 
Dumitrescu II 
să fie gata 
finale.

Ne spunem
strîngem mina ca doi complici 
la conspirația vizînd titlul ca
tegoriei „mijlocie mică’.

tică a bazei materiale a spor
tului din județul Bacău i 16 
terenuri de fotbal, 30 de vo
lei, 11 de baschet, 20 de săli 
de handbal, 7 piste de atle
tism, 16 arene de popice, 9 săli 
de tenis de masă și șah 
ș.a.m.d.

Și în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, la Tg. O«na și 
la Buhuși au fost amenajate, 
de asemenea, baze sportive 
care permit practicarea celor 
mai diverse discipline. De alt
fel, ca urmare a condițiilor 
excelente create, asistăm as
tăzi la un adevărat asalt al 
sportului băcăuan către lotu
rile naționale i 39 de sportivi,

de locuri, patinoar artifi- 
«ial (2000 de loauri în 
tribune), terenuri de 
handbal, volei și bas- 
thet prevăzute cu in
stalații pentru noctur
nă, terenuri ftjdbal 
(construcția a 
ceput), arenă plw. 
popice cu 6 piste et«.

Valeria Bufanu — 
componentă a lotului 
de atletism al Româ
niei la Jocurile Olimpi
ce de la Ciudad de 
Mexico — și-a luat zbo
rul, dacă se poate 
așa, de la Roman, loca- 
care pînă nu de mult'a

spune 
litate 
ținut de regiunea Bacău. Aici 
a făcut primii pași în sport, 
studenta — bucureșteancă 
acum — Doina Munteanu, 
maestră a sportului, și acești 
pași de început au constat în 
inițierea în spectaculoasa să
ritură în înălțime. „Cupa Fe
derației române de gimnas- 
tică“ la cat I junioare o de
ține echipa clubului Dinamo 
din Bacău, iar campionul re
publican la triplu salt, atletul 
Vlad Iliescu, este băcăuan. 
Stele ale sportului românesc. 
Primele ațele ale sportului bă- 
eăuan.

TINERII CONSTRUCTORI

cucerește

în repre- 
țării, cîș-

din echipa aceasta pe 
în 1964.
experiența 

boxerii ro-

mai un 10—10, și 
ringul din Zagreb,

Tinînd cont de 
din întîlnirile cu
mâni, pregătiți fizic excepțio
nal, selecționerul Pavllci și an
trenorul Bogdanovici, împreu
nă cu specialiștii din cluburi, 
au pus accent în pregătiri pe 
forță șl rezistență, sperînd șl 
crezînd că numai cu aceste ar
me vor obține un rezultat bun 
împotriva puternicilor oaspeți.

De duminică, după ce selec
ționerul unic Pavlici va anunța 
lista definitivă a echipei, toți 
cei 11 selecționați se vor aduna 
în „centrul sportiv* pentru 
pregătirile definitive, unde vor 
rămîne pînă la întîlnirea 
România de la 9 martie.

Toma HLADNI 
redactor 

la „Sport Beograd*1

cu

• Printre specialiștii solici
tați să sprijine organizarea a- 
proplatelor campionate conti
nentale se numără și cunoscu
tul arbitru internațional Petre 
Epureanu. Considerăm bineve
nită hotărîrea F. R. Box de a 
apela la oameni cu experiență, 
organizatori prlcepuți 
reuniuni.
reanu va 
C.E. de 
sarcinile 
rea buletinelor de 
fișelor medicale și 
imprimate care sînt

• A fost stabilit 
va fi amplasat panoul luminos 
telecomandat: vizavi de intra
rea în patinoarul artificial „23 
August”.

• întrucît în ziua de 27 
martie selecționata R. D. Ger
mane va întîlni echipa Scoției, 
forul de specialitate din Ber-, 
lin a cerut F. R. Box ca meciul 
București Berlin să se dispute

In principal, 
răspunde în 

tragerile la 
sale intră

al atîtor 
P. Epu- 
perioada 
sorți. In

și pregăti- 
punctaj, a 
de cîntar, 
deja gata, 

locul unde

după spu- 
„omul de 
de multe 
turnul din

va ajuta ca 
șlefuite pînă

pe curînd și

ele 
la

ne

prof. Gheorghe ILIUȚA 
antrenor de box

La Clubul sportiv școlar 
București

DE MAȘINI ȘI-AU DESEMNAT
CAMPIONII LA SCHI

Pe pîrtia Tăeturioa Gtrcinli din 
apropierea orașului Săcele, s-au 
desfășurat zilele trecute întrece
rile de schi din cadrul campiona
tului școlilor profesionale aparțl- 
ntad Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini.

Un număr de 86 elevi din cele 
42 școli profesionale ale M.I.C.M. 
s au întrecut timp de două zile 
în probele nordice șl alpine pre
văzute în regulamentul competi
ției (aflată la a Il-a ediție), din 
rindul cărora au fost selecționați 
41 de partielpanțl care vor concura 
la finala pe țară a campionatului 
republican școlar (23—25 martie 
— Poiana Brașov).

Iată cîțiva dintre reprezentanții 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini Ia finală ; Dinu 
Nanu Cezar (Gr. școlar U.M1 Si
naia) — slalom uriaș, Jun. I ; 
Nicolae Barbu (Școala profesio
nală Electropreclzia Săcele) — sla
lom uriaș Jun. II; Victor Dlhoi 
(Șc. profesională F.S. RIșnov) —

fond io km; Nicolae Glrniță (Șc. 
profesională „6 Martie* Zărneștl) 
— iun. n fond 5 km. Proba de 
ștafetă SxS km a fost clștigată 
de echipa Școlii profesionale F.S. 
RIșnov I, iar cea de fete 3x3 km 
de echipa Școlii profesionale E- 
lectropreclzla Săcele.

Mihai POPA
Inspector în Direcțiunea Scoli

a M.I.C.M.

Astăzi dimineață, la orele | 
10,15, la sediul ofițerului stării i 
<avlle din str. Nuferilor 52, se 
oficiază una dintre cele mai 
frumoase căsătorii sportive 
din ultimii ani. Logodnici! i 
care-șl vor da conslmțămlntul | 
reciproc astăzi sînt fruntași al | 
baschetului românesc : Ecate- 
rlna Vogel șl Alin Savu, doi ( 
dintre cel mal simpatizați ju
cători autohtoni. Felicitările 
noastre t

PREGĂTIRILE PENTRU CE. SlNT IN TOI
• Meciul București — Berlin la 24 martie

• Formațiile României pentru întîlnirile cu 

Bulgaria și Algeria • Primele cereri de

a ziariștiloracreditare

la 24 martie (șl nu la 23 mar
tie, așa cum se stabilise inițial). 
Federația noastră a răspuns fa
vorabil.

• După cum se știe, pentru 
a se asigura „rodajul* boxeri
lor pentru campionatele euro
pene, a fost perfectată și în
tîlnirea dintre reprezentativele 
României și Bulgariei. Partida 
va avea loc la 22 martie.
țial, se stabilise ca această 
portantă confruntare să

Inl-
lm-

se

dispute la Cluj sau la Galați. 
Se pare insă că meciul va fi 
organizat în Capitală, deoare
ce organele sportive din Cluj 
și Galați au anunțat federația 
că preferă să găzduiască În
trecerile din etapa de zonă (fi
xată în aceeași perioadă). Co
legiul central de 
propus ca echipa 
pusă selecționatei 
aibă următoarea
Drăgan, Ciucă IGruiescu), Gîju,

Stanef, Cuțov, Antoniu Vasile, 
Silberman, Covaci, Chivăr, 
Manea și Alexe. Ca arbitru ne
utru a fost invitat dl. Gondră 
(Franța).

fh Pentru întîlnirea Româ
nia—Algeria, da la Constanța 
(13 martie) a fost stabilită e- 
chipa: N. Aurel, Tr. Cerchia, 
N. Gîju, A. Simion (M. Dumi- 
trașcu), P. Dobrescu, O. Baciu, 
I. Pițu, H. Stumpf (I. Petrec), 
P, Pîrvu, A. Iancu.

• Au început să 
cererile de acreditare 
tilor la campionatele 
Astfel, federația de
Irlanda a trimis, recent, o scri
soare comisiei de organizare, 
cerînd acreditarea următorilor 
reporteri : Thomas ,Cryan (Irish 
Independent), Peter O’Brien (I- 
rish Prese), Peter Byrne (Irish 
Times), Noel Andrews (Radio- 
televiziune). Din Anglia și-a 
anunțat prezenta, deocamdată, 
dl. George Whiting (Evennifig 
Standard).

sosească 
a zlariș- 

europene. 
box din

I

antrenori a 
ce va fi o- 
Bulgariel să 

alcătuire :
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Au mal rimat ettava zUe 
pînă la reluarea campionatu
lui... „Gardul viu* d« pe te
renul din Topolovant, unde 
F.C, Argeș și Petrolul au fă
cut un recent antrenament, 
probează nerăbdarea eu oare 
spectatorii așteaptă primele 
meciuri oficiale aia ««sonului. 
In imagina argeșeanul Roșu 
tuiează la poarta lui Sfetcu, 
ou toată opozifia lui B4au șl 
Pd.

Fotei *. BAKU

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Azi, pe Dinamo:

DINAMO (tineret) - 
METALUL TÎRGOVIȘTE
Azi, de la ora 11, stadionul 

Dinamo va găzdui meciul ami
cal de fotbal dintre DINAMO- 
TINERET ,i METALUL TIRGO- 
VIȘTE.

Progresul Brăila (div. B) a 
susținut, pînă acum, numeroase 
meciuri de verificare in com
pania unor formații de „C’ și 
•B“. Iată meciurile disputate : 
Progresul Brăila cu Metalul 
Brăila 5-0, cu Ancora Galați 
7-2, cu S.U.T. Galați 4-0, cu 
Gloria Blrlad 2-0, cu Politeh
nica Galați 5—4.

L BALTAG 
corespondent

Chimica Tîrnfivenl (div. C, 
seria a VIII-a) a susținut, pină 
acum, in cadrul pregătirilor, 
șase jocuri amicale, dintre care 
a cîștigat cinci (5—1 cu Voința 
Tirnăveni, 5—0 și 2—3 cu Soda 
Ocna Mureș, 4—0 cu Sticla Tîr- 
năvenl și 2—0 cu Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc). întreaga 
echipă a dat dovadă de o bună 
pregătire în jocurile respective, 
evidențiindu-se, in special, Pop, 
Deac, Fazakas, precum și tine
rii Bidi și Bolonyi. Antrenorul 
echipei speră că în prima con
fruntare oficială, în meciul de 
Cupă cu A.S.A. Tg. Mureș, Chi
mica va avea o comportare 
onorabilă.

A. GANEA 
corespondent

Metalul Tr. Severin (locul 
IV in seria a II-a a diviziei B) 

a jucat, recent, cu Metalul To- 
pleț și a avut, în jucătorul Gali, 
cel mai bun înaintaș. El a în
scris toate cele trei goluri ale 
severinenilor (3—1). Pentru To- 
pleț, a marcat Petrică.

M. FOCȘAN 
corespondent

Știința Petroșeni, fruntașa 
seriei a Vl-a a diviziei C, a 
susținut două meciuri amicale 
în județul Caraș-Severin. în 
primul joc, cu C.F.R. Caranse
beș, scorul a fost egal, 1—1, iar 
în cel de-al doilea, cu Foresta 
Zăvoi, 2-1.

T. CORNEA 
corespondent

La Sighișoara, C.F.R., din di
vizia C, a întilnit, într-un joc 
amical, pe Gaz metan Mediaș 

(div. B). Partida | s-a încheiat 
cu victoria sighișorenilor, cu 
scorul de 3—0 (2-0). Localnicii, 
mal bine pregătiți fizic, au în
fruntat cu mai multă ușurință 
greutățile impuse de terenul a- 
coperit cu zăpadă. Au parcat 
Poștolu, Hetrea șl Turk.

I. TURJAN 
corespondent

UN MECI DE FOTBAL BUCUREȘTI- 
VARȘOVIA LA PITICI

Consiliul Municipal Bucu
rești al Organizației pionier 
riior du«e în prezent tratative 
pentru perfectarea unui meci 
de fotbal inedit-—București— 
Varșovia, la nivelul copiilor
între 10—14 ani. Meaiul ar 
urma să aibă loc de „Ziua 
pionierului", anul acesta fixa
tă pentru data de 15 iunie.

Perfectarea unui asemenea 
meai ar constitui un puter
nic stimulent pentru mieii 
fotbaliști cuprinși în campio
natul școlilor generale și «el 
al centrelor de copii din «a- 
drul cluburilor și școlilor 
sportive.

ANCHETA
NOASTRĂ RETURULUI
jUWlUIIIUIilIlllilIUUUllliliUIIIUIUIIUI

Uleie trecute, antrenorii divizionari au 
participat la o consfătuire, cu caracter 
tehnic, organizată la București, de F. R, 
Fotbal.

Profitînd de prezența lor In Capitală 
și dat fiind faptul că pină la Începerea 
sezonului oficial conipetițional au mai 

jriimas doar citeva zile, redactorii noștri 
G. NICOLAESCU, M. POPESCU și Ov. 
IOANIȚOAIA au efectuat tn rîndurile res
pectivilor specialiști o anchetă-fulgar cu 
Minatoarele întrebări i

• 16 antrenori divizionari s-au decis — In linii mari - 

asupra formației standard • Certitudini - la capitolul 

pregătirii fizice, retușări pe parcurs-la cel tehnico-tactic

• Enigma nr, 1 a răspunsurilor: cine va ocupa ultime
le locuri din clasa-

1. CUM SE CONTUREAZĂ ECHIPA DE BAZA, ACUM IN PREAJMA 

RETURULUI ?
2. CARE ESTE STADIUL DE PREGĂTIRE A ECHIPEI PE CARE O ANTRE

NAȚI, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADA A ANULUI TRECUT ?
3. PE CE LOC APRECIAȚ1 CA SE VA CLASA ECHIPA DV. LA SFÎRȘITUL 

CAMPIONATULUI ?

ment? După cei 16

tehnicieni: nimeni!?

IOB1F REINHARDT
(U.T.A.)

1. Notați: Gornea — Birău, 
Bacoș, Pojonl, Broșovschl (Cza- 
ko II), Petescu, Lereter, Șchio- 
pu (Atodiresei), Axente, Domi- 
de, Moț (Fl. Dumitrescu).

2. Din punct de vedere fizic, 
ne situăm la același nivel. Ceva 

„mal slab ne prezentăm, din 
Rp;za condițiilor dificile de pre
gătire, la factorii tehnic și tac
tic. Firește, retușările le vom 
efectua pe parcurs.

3. Un răspuns hotărlt lo- 
ouJ L

Dr. V. FRINCULE8CU 
(Universitatea Craiova)

1. Plică — NIculescu, Desel- 
nlcu, Bltlan, Tană (Deliu), 
Btrîmbeanu, Ivan, Niță, Bălan, 
Oblemenco, Mar tino viei.

X Nu pot face nici o com
parație, intrucît anul trecut, in 
această perioadă a anului, nici 
eu, nici antrenorul principal, 
Ștefan Coidum, nu funcționam 
ca antrenori la Craiova.

3. In primele 3 ! Mal mult, 
deocamdată, nu pot...

ȘERB AN JUSTIN 
(Politehnica Iași)

L Constantinescu — Gavrilă, 
lanul, Stoicescu, Deleanu, Ște- 
fănescu, Romilă (Mihăilă), lu
cie, Lupulescu, Cuperman, Go- 
liae (Costichescu).

X Față de aceeași perioadă 
a anului trecut, echipa noastră 
și-a sporit capacitatea specifi
că de efort, viteza de joc și, zic 
eu, are o maturitate mai mare, 
exprimată în toți factorii de 
joc, dar, mai ales, in gindirea 
tactică.

3. Pronosticul meu : locul 
«-9.

ȘTEFAN 8TANCULESCU 
(Dinamo București)

1. Radu Nunweiller va fi in
disponibil în primele etape. In 
rest, echipa standard se contu
rează la această oră, în cadrul 
turneului din Cipru, la sfîrșitul 
căruia, Bazil Marian se va opri 
firește, șl asupra formației de 
bază.

2. Condițiile climaterice n-au 
permis decît o îmbunătățire 
— e drept, substanțială — a pre
gătirii fizice.

3. In ancheta dv precedentă, 
Bazil Marian a fost decis : lo
cul 1 1 Nu-mi rămine decît să 
repet...

TITUS OZON 
(Jiul Petroșeni)

1. Zamfir — Talpai, George
vich Stocker, Mihai (Georgescu), 
Popa, Libardi (Sandu), Pero- 
nescu, Cotormani, Achim (Bai- 
cu), Naidin.

2. îmi este foarte greu să 
apreciez, întrucit anul trecut, 
la data asta, nu antrenam echi
pa din Petroșeni. In urma tur
neului efectuat în Iugoslavia 
și, mai ales, a îmbunătățirii ca
lității lotului, cred că echipa 
va da, în retur, un randament 
superior.

3. Returul ne avantajează, 
programîndu-ne opt meciuri a- 
casă. In consecință, sper să 
urcăm în clasament spre locu
rile 4-5.

PETRE COMANITA 
(Farul Constanța)

1. Uțu — Antonescu, Tilvcscu. 
Koszka (Mareș are piciorul In 
ghips), Dumbravă (Pleșa), Ba
dea, Nichiti, Sasu, Tufan, Ian- 
cu, Kallo.

X Din punct de vedere fizic, 
echipa este, indiscutabil, supe
rior pregătită. Din păcate, nu 
pot afirma același lucru despre 
pregătirea tehnico-tactică, în
greuiată vizibil de proasta con
diție a terenurilor, atît la Con
stanța, cit și în turneele pe care 
le-am întreprins.

3. Prima parte a clasamen
tului. Adică, da la locul 1 la 6 1
DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR 

(Dinamo Bacău)
1. Ghiță — Kiss, Nunweiller 

IV, Velicu, David, Duțan (Văta- 
fu), Nedelcu, Comănescu, Dem- 
brovschl, Ene Daniel, Simionaș.

X Sincer vorbind, mi-e foarte 
greu să apreciez... N-am sosit 
din R.F.G. decît de o săptămî- 
nă, nu am văzut echipa decit 
la două amicale, în condițiile 
unui teren desfundat...

3. Un loc de mijloc : 7 sau 8.
TIBERIU BONE

(A.S.A. Tg. Mureș)
1. Solyom — Sleam, Toth 

(Balaș), Chiru, Czako, Siko, Ciu- 
tac, Lucaci, Rakși (Caniaro), 
Mureșan, Sllaghl.

2. Răspunsul este unul : anul 
acesta sîntem mai bine pregă
tiți. Este, de fapt, consecința 
firească a acumulărilor dobîn- 
dite de o echipă tînără pe 
parcursul mai multor ani. La 
aceasta se adaugă și experien
ța conferită în ultimul timp de 
prezența în prima divizie.

3. Locul 9—10 ar corespunde 
cel mai mult doleanțelor noas
tre.

ILIE OANA 
(Petrolul)

1. Din păcate, pînă la aceas
tă oră nu pot indica o formație

de bază : Nae Ionescu și Gro- 
zea sint accidentați, alții sint 
ieșiți din formă...

2. Față de anul trecut echipa 
are o condiție fizică superioa
ră. în ceea ce privește pregă
tirea tehnico-tactică, lucrurile 
sint mai complicate căci jucă
torii mei sînt foarte tineri, lo
tul conține multe noutăți - In 
concluzie, un capitol la care 
mai avem de insistat.

3. „Cota" minimă : locul 8.

CORNEL DRAGUȘ1N 
(Progresul)

1. Formația de bază este al
cătuită din... 15 jucători : Man
ta sau Mîndru — V. Popescu, 
Măndoiu, Grama, Marinescu 
sau Ad, Constantinescu, Neac- 
șu, Beldeanu sau Șoangher, Ța- 
rălungă sau R. Ionescu. Matei, 
Oaidă, Decu — cu prefeririță 
pentru cei dinainte de „sau"...

2. Neîndoios, din punct de 
vedere al capacității de efort, 
al circulației mingii, al mări
rii razei de acțiune a jucăto
rilor, din punctul de vedere — 
foarte important I — al men
talității antrenamentelor - a- 
vem o pregătire superioară

3. Cu siguranță în prima ju
mătate a clasamentului.

ȘTEFAN ON1S1E 
(Steaua)

1. Nu știu, la ora asta, ce .11" 
vom alinia la primele jocuri.

2. Personal, n-am fost, iarna 
trecută, în țară, așa că nu pot 
face o paralelă între stadiul 
de pregătire de acum un an. și 
cel pe care-1 are echipa noastră 
astăzi. în orice caz, la ora ac
tuală, jucătorii de la Steaua 
se prezintă bine pregătiți fizic.

3. Locul 3—4.
ȘTEFAN C1RJAN 

(Universitatea Cluj)
1. Moldovan — Crețu, Pexa, 

Solomon, Codrea, Neșu, Anca,

Uifăleanu, Oprea, Mustățea, 
Barbu.

X „U* se află mai bine pre
gătită fizic și, raportînd la ace
eași perioadă a anului trecut, 
mal deconectată psihic, mai 
conștientă do posibilitățile pro
prii.

X Locul 5—9.

EUGEN MLADIN 
(F.C. Argeș)

L NIculescu (Ion Vasile) — 
Păclulete, Barbu, Vlad, Ivan, 
Prepurgel, Olteana (Plgulea), 
Nuțu, T, Dobrin, Radu (Jercan).

X Deși am avut condiții grele 
de pregătire (lipsa căldurii la 
vestiare, lipsă de apă la vestia
re etc.), consider că participa
rea jucătorilor la antrenamente 
a fost mai bună decît anul tre
cut La ora aceasta, echipa răs
punde bine la solicitările fizice, 
urmînd ca In perioada Imediată 
să rezolvăm probleme de orga
nizare a jocului.

X Evadăm, în orice caz, din 
zona periferică a clasamentului.

MARIN BARBULESCU 
(Rapid)

1. Rămureanu (Răducanu) — 
Lupescu, Motroc, Dan, Grea- 
vu, Dinu, Dumitru, Năstures- 
cu, Adam, Mazurachis. Petrea- 
nu (Codreanul.

Ștefan — unul din titularii 
liniei de fund — este în mo
mentul de față accidentat

2. După cum știți, anul tre
cut nu eram antrenor al a- 
cestei echipe. Acum, consider 
că echipa s-a pregătit bine în 
vederea returului.

3. Vom termina pe un loc 
la jumătatea clasamentului. De
ocamdată ne aflăm pe poziția 
14.

ANTON FERENCZI 
(Crișul)

1. Baumgartner (Katona) — 
Balogh, Sărac, E. Naghi, Po- 
povici, Dărăban (Lucaci), Co- 

ciș, (Serfozo), Suciu, N. Alexan
dru (Kun II), Kun I (Kassai), 
Petrescu. Harșani, titular în li
nia de atac, este în momentul 
de față indisponibil.

X Toate bune in afară de... 
pregătirea tehnico-tactică care, 
din cauza condițiilor dificile de 
antrenament nu este încă pusă 
la punct

3. Nu știu. Oricum, echipa 
se va plasa in afara zonei pe
riculoase.

FRANCISC DVORJAC 
(Vagonul)

1. Matache (Nedelcu) — Mi- 
hăilescu, Pop, Boroș, Jurcă, 
Chivu, Halagian, Stănoaie 
(Mertes), Dembrovschi, Adam, 
Sfirlogea.

2. Baza de pregătire efectu
ată anul acesta este mai so
lidă decît aceea corespunzătoa
re anului trecut. Se pare că 
absolut toți jucătorii au cîștl- 
gat mult în ceea ce privește 
forța și rezistența specifică. 
Sperăm ca pînă la ora startu
lui, noii veniți să se încadreze 
cit mai bine in mecanismul •- 
chipel.

3. Locul 14. Vreau Bă spun 
că scăpăm de retrogradare.

m primit de la Tg. Jiu o veste destul de 
neplăcută. Cu ocazia unui meci (amical) de 
fotbal, ORGANIZATORII n-au permis in
trarea pe stadion a corespondenților unor 
ziare și a... COPIILOR. Pînă la urmă pentru

corespondenți cazul s-a rezolvat, dar copiii au rămas în 
afara stadionului.

Iată că nici nu s-a reluat campionatul și copiii, cei din 
rîndurile cărora vrem să se ridice viitorii fotbaliști, nu 
pot asista la o partidă, fie ea chiar amicală. Credem că 
e momentul ca această metodă să fie abandonată. Și nu 
numai la Tg. Jiu, ci peste tot unde cluburile și asocia
țiile și-au propus să-și facă planul de încasări pe seama 
copiilor.

Tov. PAUN1CA SCORUȘ, din Km. Sărat, str. Primă
verii, nr. 4, ne aduce la cunoștință următoarele > „Sînt 
abonată la ziarul „Sportul" din anul 1958, de cînd mă 
ocup voluntar cu difuzarea presei în întreprinderea 
O.C.L. Mixt, unde lucrez. Pe data de 14 februarie (și nu 
e singurul caz) n-am primit ziarul pe motiv că n-a sosit 
de la București. Dar cei ce au invocat această cauză au 
uitat că în ziua respectivă „Sportul" s-a găsit la toate 
chioșcurile din orașul nbstru. Motivul e altul i se cam 

obișnuiește să se 
completeze unele 
„goluri" din abo
namente. Vă scriu 
aceste rînduri și 
rămln cu convin
gerea că sesizarea 
mea va duce la 
evitarea unor ast
fel de situații". 
noi sîntem con
vinși de acest lu
cru, tovarășă Sco
ruș. Așteptăm ca 
cei ce răspund de 
difuzarea presei 
în Rm. Sărat să 
ia de îndată mă
surile corespunză
toare pentru a se 
loc onorabile. <3ei

DIALOG
CU

CITITORII
pune capăt unor astfel de 
ce vor să citească ziarul să 
pere.

Tov. LADISLAU TUKA, 
[elegern de ce v-a supărat 
sportului Ion Țiriac ne-a vizitat la redacție tind s-a îna
poiat din Italia. Cu ocazia venirii in țară, el a trecut și 
pe la ziarul de sport. Un lucru cit se poate de firesc. Un 

, gest frumos din partea lui, pentru care merită toată 
lauda. Să știți că se întîmplă și așa (și nu e o noutate) 
ca sportivii să vină in redacție. Nu de mult, ziarul a avut 
și o rubrică intitulată „Olimpicii în vizită la „Sportul", 
care s-a bucurat de frumoase aprecieri din partea citi
torilor. Sportivii, antrenorii, ca și cititorii, de altfel, sint 
bineveniți la noi, ușile redacției le sint larg deschise. Așa 
că, proverbele cu moara și sacul, cu muntele și Mahomed 
nu prea se potrivesc.

practici de
se învrednicească să-l și cum-

Cluj, sir. Paris nr. 79. Nu în
făptui că maestrul emerit al

12 ELEVI DE LA LIGEUL MIXT DIN BUFTEA, deci 
o echipă de fotbal plus o rezervă, după multă bătaie de 
cap, au reușit să formeze echipa națională „cea mai utilă" 
— spun ei — pentru meciul cu Grecia din preliminariile 
campionatului mondial, joc pe care dînșii II consideră 
foarte dificil. Dintre fotbaliștii care au evoluat la Lon
dra doar PATRU au reușit să treacă prin sita exigentei 
selecționări. Băieți, chiar așa de repede î-ați uitat pe 
cei ce v-au adus atîta bucurie tn acea zi de ianuarie ? 
Ar trebui să vă mai gindiți la lotul propus. Noi vă mai 
dăm răgaz să meditați, lată de ce nu facem publică for
mația anunțată de voi. Dar aveți grijă ca nu cumva din 
cauza treburilor de selecție să uitați de matematică, is
torie sau geografie.

Tov. LENUȚA CHICUȘ, Colonia Metrom, bloa. 1, Bra
șov. „Sînt mamă a trei copii și am multiple ocupații. 
Totuși, iubesc mult sportul, urmăreso tot ce se întîmplă 
în țară și chiar peste hotare. îndrăznesc să vă fao o în
trebare i cu cine s-a căsătorit excelenta gimnastă ceho
slovacă. Vera Ceaslavska 9 Vă rog să-mi răspundeți 
pentru a lămuri o controversă pe care o am cu unul din 
copiii mei".

Celebra sportivă s-a căsătorit în perioada Olimpiadei 
din Mexic cu atletul cehoslovac Odlozil. Vrem să vă 
spunem cu această ocazie, tovarășă Ghicuș, că ne-a im
presionat faptul că o mamă cu trei copii are și asemenea 
preocupări.

Constantin ALEXE

• Un adevărat *,stat major’ al 
Federației române de fotbal, în 
frunte cu antrenorul federal AN
GELO NICULESCU, ION ALE- 
XANDRESCU, se -etar general 
adjunct al F.R.F., șl DINCA 
SCHILERU. antrenor federal, au 
asistat duminică, la puțin como
da orâ 14, la antrenamentul lo
tului reprezentativ de juniori. 
Dacă este vorba de o nouă ati
tudine a mal marilor federației 
față de schimbul de miine al lui 
Pîrcălab, Ghergheli, Hălmăgea- 
nu et comp., momentul merită 
a ti salutat cu toată considera
ția.

Trectnd de Ia concepție la a- 
mănunte, ni se pare demnă de

INDISCREȚII...9
reprodus mărturisirea antrenoru
lui Angelo NIculescu care ne-a 
spus că vede în juniorul BRO- 
ȘOVSCHI un purtător — în vii
torul nu prea îndepărtat — al 
tricoului cu nr. 5 al reprezenta
tivei... celor mari.

• Antrenorul Cornel Drăgușin 
ne spunea acum citeva zile că 
juniorul RADU IONESCU este 
marea slăbiciune (in sens afec
tiv) a echipei sale, toți băieții țl- 
ntnd La el nemaipomenit. Vrem

să credem că Radu Iși va merita 
șl pe viitor afecțiunea colegilor 
mal mari care-1 cresc ca pe 
un... pui de fotbalist.

« Știați că FRANTZI BECKEN
BAUER este, la cel 23 de ani al 
săi, tatăl a trei copil, fiind con
siderat în lumea fotbalistică vest- 
germană un exemplar pater-fa- 
milias 7

Ce părere aveți dragi fotba- 
liștl-trubadurl J (Mai mult tru
baduri șl mai puțin fotbaliști...).

• știați că In meciul de an
trenament Progresul — Steaua, 
disputat duminica trecută, echipa 
din str. dr. Stalcovicl a fost vic
tima unu; dublu... „spionaj pro
fesional” 7

Atît trimiși al Otelului Galați 
(adversara Progresului in .10-- 
imile Cupei) cit și antrenorul 
ieșean ȘERBAN JUSTIN (Poli
tehnica este adversara Progresu
lui in prima etapă a returului) 
au venit să descopere in avan
premieră „armele secrete* ale al
baștrilor.

Sîntem curioși să vedem efec
tele...

M. POPESCU

LOTO-PRONOSPORT
TRADIȚIONALA TRAGERE A MĂRȚIȘORULUI LA LOTO I

La 7 martie 1969, LOTO-FRONOSPORT organizează tradiționala 
tragere specială LOTO a Mărțișorului, care se desfășoară după noua 
formulă tehnică.

Tragerea specială Loto a Mărțișorului atribuie următoarele pre
mii t Autoturisme : VOLGA; DACIA 1109, MOSKVICI 408 cu 4 faruri 
și radio în număr NELIMITAT; 10 autoturisme: S DACIA 1100, 2
MOSKVICI 408 cu 4 faruri ȘI radiO; 4 SKODA 1000 M.B. și 2 TRABANT 
601, prin tragere la sorți ; 60 excursii la Paris șl Valea Lolrel — cu avio
nul prin O.N.T. — ROMANIA de circa 8 zile ; Premii fixa tn bani de 
M 000 lei, 10 000 lei, 6 230 lei. 1 500 lei, 1 000 lei etc.

Pentru stabilirea numerelor ciștlgătoare se efectuează 4 ex
trageri în 3 faze. Iu total ae extrag 34 de numere. Se acordă 20 de ca- 
Eegorli de premii.

Cu 16 lei puteți participa la toate extragerii» cu șanse muri de 
ctșttg.

• Duminică 9 martie 1969, are loc deschiderea oficială a retu
rului campionatului de fotbal categoria A al țării noastre. Iubitorii 
sportului cu balonul rotund- aștearnă cu nerăbdare confruntările pri
mei etape* care se anunță deosebit de interesantă. Dar lată acest pro
gram s I — U.T.A.—Universitatea Craiova ț II — F. C. Argeș—Steaua ; 
IU — Petrolul—Rapid J IV — Jiul—Vagonul Arad s V — Universitatea 
Cluj—Dinamo Bacău ; VI - Farul—Crișul ț VII — Dinamo București— 
A.S.A. Tg. Mureș s VUI — Florentina—Lanerossl; IX — NapoU—Bo
logna 5 X — Pisa—Verona 8 XI — Roma—Internazlonale t xn — To
rino-Palermo ț xni — Varese—Sampdorla.

• Nu uitați* astăzi este ULTIMA XI In care vă mal puteți 
depune buletinele Ia concursul Pronosport de miine, duminică » 
martie 1949.

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 28 februarie .
EXTRAGEREA I : 63 29 64 44 4 71 67 40 52 S3 13 18. Fond de pre 

mii : 819 012 lei. Report categoria IE 75 115 lei.
EXTRAGEREA A U-A | |l M M H. fond d« pc«mU 4 447 3U lei.

EXPOZIȚII

CU VINZARE

DE UN PRODUS

DE COFETĂRIE!

în zilele de 1—2 martie I
Oferiți MĂRȚIȘORUL însoțit de un produs de 

cofetărie: tort, prăjituri, fursecuri, pișcoturi sau 
un pachețel cu mici cadouri, pregătit cu grijă 
și gust de cofetăriile :
UNIVERSITĂȚII — bd. Republicii nr. 6 
OPERETA — Piața Splaiului nr. 3—5 
SUD — Magistrala Nord-Sud colț cu bd. Mărășești 
IRIS — Șos. Mihai Bravu nr. 119—121
DOINA — Șos. Ștefan cel Mare nr. 39, colț cu 

str, Lizeanu
VICTORIA — Calea Victoriei nr. 14, care pri

mește și comenzi cu livrarea la domiciliu 
prin telefon 14.96.31

LIPSCANI — Str. Lipscani nr. 81, dispune per
manent de sortimente de prăjituri mici.

OFERIȚI MĂRȚIȘORUL ÎNSOȚIT



Tihonov (U.R.S.S.) a cîștigat I CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL" )

cursa individuală I
I

LUPTĂTORII ROMÂNI IN DRUM SPRE

UU3UANA
ValeriuChiose

ve-Aseară, înaintea meciului 
detj din prima etapă : iugosla
via — R.F. a Germaniei, a avut 
loc în sala Tivoli deschiderea 
festivă a întrecerilor din grupa B 
a campionatului mondial de ho
chei pe gheață. Conform tradiției, 
echipele s-au aliniat In fața pu
blicului, au fost intonate imnuri 
Șl s-au ținut cuvîntărl. Șl cu 
toate că steagul întrecerii se 
înălța abia atunci, privirile mul
tor jucători erau triste. Motivul? 
înaintea ceremoniei oficiale se 
desfășuraseră trei jocuri, fiind 
astfel cunoscuți primii învingă
tori și primii învinși. Printre 
cel cărora zeița Victoria nu le 
zîmbise în această zi se aflau și 
jucătorii români, deoarece în pri
mul meci al competiției ei au 
fost învinși de reprezentativa Po
loniei.

Inaugurarea turneului a atras 
în tribunele sălii Tivoli peste 
4 000 de spectatori, în ciuda fap-

Programul de azi : ORA 16 : 
Norvegia — R.D. Germană : 
ORA 19,30 : România — R.F. 
a Germaniei

tulul că partida de debut a fost 
programată la o oră matinală (10). 
Totuși, iubitorii hocheiului din 
Ljubljana au intuit că întîlnirea 
dintre selecționatele Poloniei șl 
României va furniza un joc aprig 
disputat, cunoscut fiind faptul că 
aproape toate jocurile dintre 
aceste doua formații s-au înche
iat la scoruri strînse. De această 
dată însă meciul a dezamăgit, 
celor prezenți fiindu-le oferite 
doar rar faze rapide, cu direcția 
porții. Superiori în viteză și în 
organizarea jocului hocheiștii po
lonezi au cîștigat cu 4—2 (0—1,
2—0. 2—1) o partidă de un slab 
nivel tehnic, în care rezultatul 
s-a conturat abia în ultimele 
minute de joc.

Jucătorii români au început 
promițător întîlnirea și chiar în 
min. 2 Pană, primind o pasă de 
la Florescu a reușit să deschidă 
scorul. In continuare selecționata 
română a atacat susținut, și-a 
creat cîteva faze favorabile, cele 
din minutele 7 și 9 fiind deosebit 
de spectaculoase. Din păcate, 
frații Szabo șl Calamar au ratat 
în acest interval de timp trei 
ocazii mari. A fost apoi rîndul 
jucătorilor polonezi să domine. 
Și cu toate că ei s-au dovedit 
mai rapizi și mal bine orientați 
tactic, scorul a rămas totuși, ne
schimbat pînă la încheierea pri
mei reprize. în această parte a 
meciului s-au accidentat Cala
mar, care nu a mai reintrat, 
fiind înlocuit alternativ de Hu- 
țanu și Biro. precum șl Ioniță, 
care cu arcada spartă a conti
nuat să joace pînă la sfîrșlt. Re
priza secundă s-a desfășurat în 
nota de dominare netă a echipei

întrecut România cu 4-2
pro- 
ega-
Du-

poloneze șl inevitabilul s-a 
dus : în min. 24 Byaliczki a 
lat cu concursul portarului 
mitraș, iar 3 minute mai tîrziu, 
la o învălmășală în fața porții 
noastre Kaczyk a introdus pucul 
în plasă, aducînd avantajul de 
partea formației sale. în acest 
moment, portarul Dumitraș a fost 

DE LA TRIMIȘII
NOȘTRI SPECIALI

de teatru, 
de secunde 
un șut for- 

(de lingă 
readus din

înlocuit cu Stoiculescu care s-a 
comportat foarte bine. Ultima 
parte a Intllnirii a început cu o 
veritabilă lovitură ' 
Nici nu trecuseră 20 
din primul minut și 
midabil al lui Varga 
linia de centru !) a 
nou egalitatea pe tabela de mar
caj : 2—2. Echipa română a stâ- 
pînlt jocul în continuare, dar 
Pană, Bașa șl Huțanu au ratat, 
pe rînd, ocazii favorabile, a căror 
fructificare ar fi putut asigura 
victoria în acest meci hotărâtor. 
Treptat, insă, selecționata româ
nă a cedat Inițiativa. S-au acci
dentat apoi Florescu și, după 
aceea, Huțanu, astfel că In orga
nizarea liniilor de atac s-a pro
dus o serioasă dereglare. Tn min. 
53, o gravă eroare de plasament 
a jucătorilor români a permis 
Iul Kilanowicz să scape singur 
spre poartă. Fundașul Sgincă IH 
care se repllase a căzut șl ata
cantul polonez a pasat lui Kac
zyk, care a înscris nestingherit. 
Cu 45 de secunde înainte de flu
ierul final, polonezul Czachowsky 
a fost eliminat din joc șl antre
norii echipei române l-au scos 
pe Stoiculescu din poartă trimi- 
țînd pe gheață al șaselea jucător 
activ. Era o ultimă încercare de 
egalare, care însă s-a soldat cu 
un efect invers. Jucătorul Go- 
ralczik a aruncat pucul în poarta 
echipei române în ultima secun
dă a meciului, pecetluind scorul 
final : 4—2.

Partida a fost condusă, cu une
le scăpări, de arbitrii Wold (Nor
vegia) și Ehrensperger (Elveția).

★
Etapa a continuat cu un meci 

In care selecționata R.D.G. a în
vins fără emoții formația Italiei. 
Scor final : 11—1 (2—0, 4—1, 5—0), 
după care, în partida următoare, 
nu mult a lipsit să se înregistreze 
o surpriză de mari proporții. 
Jucînd neașteptat de bine, repre
zentativa Austriei a fost la 
pas de a învinge Norvegia, 
mai o șansă neobișnuită l-a 
pe norvegieni de un eșec în 
ciul lor de debut, partida 
chelndu-se 
egalitate :
In ultima
R.F.G. 4—1

un 
Nu- 
ferit 
ine- 
în- 
decu un rezultat

3-3 (2-0, 1-2, 0-1). 
partidă Iugoslavia — 
(1—1) 2—0, 1—0).

înDin nou, spectatorii sosiți 
număr mare pentru a urmări 
cursa individuală de 20 km din 
cadrul campionatelor mondia
le de biatlon au putut asista la 
o luptă titanică. Cele mai multe 

pronosticuri se îndreptau spre 
sovietici și scandinavi. Intr-ade- 
văr, duelul dintre ei a tranșat 
problema Ierarhiei, dar o ana
liză mai atentă a clasamentu
lui final rezervă multe prile
juri de comentarii.

în primul rînd, sportivii so
vietici au dominat autoritar 
cursa, situîndu-se pe locurile 1, 
2 și 5. Ce altfel, diferența din
tre primii doi clasați și cei ce-i 
urmează este destul de mare. 
Campionul mondial pe anul în 
curs, Tihonov, a făcut o cursă 
extraordinară, pe care nici nu
mărul relativ mare de penali
zări la tragere nu a afectat-o, 
cu toate că Safian, al doilea 
clasat, s-a văzut distanțat in fi
nal doar cu 2,8 sec.

Se mai cuvine menționată 
surpriza pe care a produs-o ja
ponezul Shibuya, absolut neaș
teptat ocupant al unui loc 6. 
Pregătirile pentru Sapporo sînt, 
orice s-ar spune, la înălțime...

în ce privește performanțele 
reprezentanților noștri, le pu
tem considera medii pe plan 
individual și bune în ce privește 
apropiata cursă de ștafetă. în- 
tr-adevăr, clasamentul o atestă, 
pronosticurile care-i creditează 
pe români cu șanse la o meda
lie sînt destul de numeroase, 
în clasamentul probei indivi
duale (care, menționăm, nu a 
fost nicidecum influențat de ză
padă sau de vizibilitate, ambele 

excelente vineri) sportivii noș
tri sînt situați relativ grupat, 
ei reușind să întreacă pe polo
nezi șl (cu o singură excepție) 
pe finlandezi. Lupta se va da, 
deci, duminică, în proba de șta
fetă, între sovietici, suedezi, 
norvegieni și români. Nu este 
exclusă, desigur, posibilitatea 
ca biatloniștii din echipele Ce
hoslovaciei și R. D. Germane 
să reușească o performanță mai 
bună decît se scontează după a- 
naliza rezultatelor înregistrate 
în cursa individuală. Vom mai 
menționa, în ce privește rezul
tatele seniorilor noștri, că tra
gerile au fost în general bune 
și foarte bune, însumind 8 pe
nalizări pentru toți cel 4 con- 
curenți.

Sîmbătă se va disputa proba 
de ștafetă a campionatului 
mondial de tineret Și aid, cu 
mari șanse de altfel, se prevede 
participarea tinerilor biatloniști 
români la lupta pentru locurile 
de pe podium.

Rezultate înregistrate vineri, 
în cursa Individuală de 20 km 
seniori (au luat startul 56 de 
concurenți din 14 
Aleksandr Tihonov 
lh 22:46,2 (5 
— campion 
1969 ; 2.
(U.R.S.S.) lh
Petrus son (Suedia) lh 24:28,5 (1); 
4. Ragnar Solberg (Norvegia) 
lh 24:40,7 (5) ; 5. Nikolai Pu
zanov (U.R.S.S.) lh 24:58,9 (4) ; 
6. Miki Shibuya (Japonia) lh 
24:59,1 (3) ; 7. Horst Koschka 
(R. D. Germană) lh 25:39,0 (3); 
8. Joachim Gănther (R. D. Ger
mană) lh 25:40,5 (0) ; 9. Pavel 
Ploc (Cehoslovacia) lh 25:52,5 
(2); 10. Jon Istad (Norvegia) 
lh 26:27,9 (5); 11. Vilmoș
GySrgy (România) lh 26:38,8 
(2) ; 12. Juhani Hilkkala (Fin
landa) lh 27:26,3 (4) ; ...16. Con
stantin Carabela (România) lh 
28:13,4 (0); 17. Nicolas Bărbă- 
țescu (România) lh 28:16,2 (3) ; 
...30. Gheorghe Cimpoia (Ro
mânia) lh 32:13,0 (3).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

țări) : 1. 
(UJt.S.S.) 

minute penalizare) 
mondial pe anul 

Rinuat Safian 
22:49,0 (3); 3. Oile

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MAR DEL PLATA, LA MONDIALE
• Ultimul meci susținut în Maroc
• Șt. Stingu s-a

Federația de lupte a Marocului, 
de loc afectată dupâ înfrîngerea 
categorică a luptătorilor săi în 
meciul pe care l-am susținut la 
Casablanca, ne-a solicitat revan
șa. Firește că am acceptat pe 
dată, deoarece ni se oferea ast
fel prilejul unei noi verificări in 
condiții de concurs asemănătoare 
celor pe care le vom avea după 
traversarea Atlanticului, la Mar 
del Plata (Argentina). Mă refer. 
In primul rind, la temperatura ri
dicată de aici, care ne determină 
să facem adesea bale în Ocean. 
De altfel ne-am bronzat atlt de 
tare Incit nu ne prea deosebim 
de marocani.

Dar, să revenim la meciul-re- 
vanșă, programat la Jadlda, o 
localitate plină de pitoresc șl cu 
mulțl pasionați al sportului lup
telor. Am aliniat sportivi numai 
la categoriile mici de greutate 
fiindcă, așa cum am subliniat șl 
în prima relatare, gazdele nu

I

accidentat la un
dispun deocamdată de luptători 
masivi. Așa că Baciu, Berceanu 
șl Turturea au susținut cite două 
partide. Iar Popescu una. Ro
mânii au fost superiori și de a- 
ceastă dată, fiind aplaudați cu 
căldură. In final, am repurtat 
victoria cu același scor ca în pri
mul meci : 6—2. Organizatorii
ne-au adresat rugămintea să-l 
prezentăm spectatorilor șl pe 
ceilalți luptători români.

Cum însă nu aveam adversari; 
Martlnescu a susținut un meci 
demonstrativ cu Neguț, iar Co- 
rr.an cu Popescu. Șl unii șl alții 
au fost aplaudați la scenă des
chisă. Stingu nu a putut parti
cipa nici măcar la demonstrație 
din cauza unul accident (ruptură 
de menise cu blocaj) suferit la 
un antrenament. Am fost nevoiți 
sâ-1 trimitem în țară fiindcă nu 
poate concura la mondiale. In 
lecui iul Stingu, dar la o altă 
categorie va lupta Fr. Bolla, a-

antrenament
supra căruia Biroul federal s-a 
decis în ultimul moment. D aș
teptăm să sosească azi (n.r. ieri) 
la Dakar de unde ne vom con
tinua drumul împreună; sîmbătă) 
spre Argentina.

Iată șl lotul pe care îl vom 
alinia la mondialele de la Mar 
del Plata : GRECO-ROMANE :
Gh. Berceanu (cat. 48 kg), C. 
Turturea (cat. 52 kg), Ion Baclu 
(cat. 57 kg), S. Popescu (cat. 68 
kg); N. Neguț (cat. 90 kg) șl 
N. Martinescu (cat. 100 kg) ; LI
BERE : P. Coman (cat. 62 kg); șl 
Fr. Bolla (cat. 90 kg).

întregul lot se simte bine șl sa 
află, fără excepție, die pe acum, 
în limitele noilor categorii da 
greutate. Sperăm să comunicăm 
vești cit mai bune, de dincolo de 
Ocean.

Ion CORNEANU 
antrenor federal 

Rabat, 28 (prin telefon)

LA COLORADO SPRINGS

ASTAFEI (5,00 m) - 
locul II la Moscova

MOSCOVA, 28 (Agerpres).— 
In ziua a doua a concursu
lui internațional de atletism 
pe teren acoperit de la Mos
cova, Nikolai Dudkin (U.R.S.S.) 
a realizat 16,86 m în proba 
de triplusalt (cea mai bună 
performanță mondială de sa
lă). Pe locul secund s-a cla
sat Sauer (R.F.G.) cu 16,39 m. 
Proba de săritură cu prăjina 
a fost cîștigată de Ghenadi 
Bliznețov (U.R.S.S.) cu 5,15 m; 
2. PETRE ASTAFEI (Româ
nia) — 5,00 m.

Alte rezultate : masculin : 
50 m plat: Sapeia (U.R.S.S.) 
5,7 ; 800 m : Verlan (U.R.S.S.) 
1:52,5; 3 000 m: Rîbacenko 
(U.R.S.S.) 8:06,4; feminin i
800 m: Braghina (U.R.S.S.) 
2:08,6; înălțime: Kozîr 
(U.R.S.S.) 1,79 m ; greutate : 
Nekrasova 16,89 m; 50 mg : 
Talișeva (U.R.S.S.) 7,2.

FIDES PARTENOPE
Iși continuă cursa In Cupa 

Cupelor la baschet
ROMA, 28. — La Neapole, 

în cadrul sferturilor de fi
nală ale Cupei Cupelor la 
baschet masculin, echipa lo
cală Fides Partenope a în
trecut cu scorul de 98—61 
(45—28) formația Panathinai- 
kos Atena.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Șl săptămîna ce urmează are 

toate atributele care polarizează 
interesul iubitorilor de sport. Mal 
întil — se putea 7 — fotbalul, 
care, aproape Insensibil la rigo
rile iernii europene 1968-1969, con
tinuă să furnizeze prilejuri de 
aprinse comentarii. Menționăm 
doar capetele de afiș, două me
ciuri din „C.C.E." : Rapid Viena 
— Manchester United (în tur au 
învins britanicii cu 3—0) șl, mai 
ales, la Paris, jocul decisiv, Ajax 
Amsterdam — Benfica Lisabona, 
acesta din urmă trebuind să sta
bilească un învingător după pu
țin așteptatele victorii cu 3—1 re
purtate de ambele echipe In de
plasare.

La Colorado Springs, tn S.U.A., 
maeștrii patinajului artistic Iși 
dispută astăzi ultimele probe, iar 
In Argentina, la Mar del Plata, 
vor fi puse In joc titlurile mon
diale la lupte, atît la „libere", 
cît șl la greco-romane. Printre 
competitorii cu veleități, se nu
mără șl reprezentanții noștri. In 
sfîrșlt, mal amintim dintre com
petițiile de anvergură ale săptă- 
mlnli 1—8 martie, turneul mas
culin de handbal din Franța, în 
care echipa noastră națională va 
întîlnl formații de certă valoare. 
Obișnulrea cu publicul francez 
șl gradul de dificultate al compe
tiției (programată în cinci orașe) 
vor reprezenta, sperăm, In 1970, 
atuurl suplimentare la campio
natele mondiale.

Iar acum, am ajuns Ia compe
tiția căreia îl vom dedica astăzi 
un comentariu mal lung, „Cupa 
Mondială" la schi. „Trofeul 
Evian", cum 1 se mal spune, are 
menirea de a-1 desemna pe cel 
mal buni schiori alpini al lumii 
de-a lungul întregului sezon. In 
esență, este o supercombinată al
pină, în care dificultatea pîrtillor 
șl compania selectă de concurs 
aureolează toate locurile fruntașe

BOMBAY

L
a Bombay, am reînnoit 
șirul turneelor mari, 
întrecerile de la Bom
bay — campionatele 
internaționale ale In
diei de vest — sint, 
probabil, cea mal prețioasă tradi
ție a tenisului indian. Seria aces

tor concursuri începe încă din 
anul 1912 șl — la edițiile de dată 
mal recentă — printre învingători 
găsești nume celebre ca J. Drob- 
ny; G. Merlo; W. Skoneckl, R. 
Krishnan, T. Ulrich, Shirley Fry, 
Mimi Arnold, Doris Hart. încă un 
motiv pentru a dori să fii pre
zent Intr-un asemenea palmares 
glorios.

PE ASFALT

Am făcut cunoștință; aci, cu 
cele mal dure terenuri care, cred, 
că există tn lume : asfalt lustruit ! 
Pe ele, mingea vine ca din tun, 
iar picioarele jucătorilor sînt puse 
la grea încercare. Mal ales, pe 
temperatura ridicată la care s-a 

Intermezzo muzical al tinerilor noțtri tenismani, avind în 
.Ucu" Dron (in mijloc) un toboșar in mare formă

în clasament. Iată, pentru edifi
care, cum arată clasamentele la 
zl in partea lor superioară:

(.CUPA MONDIALA —
TROFEUL EVIAN*

MASCULIN (după 16 curse) :
1. Schranz (Austria) 158 p ;
2. Matt (Austria) 90 ; 3. Trit- 
scher (Austria) 83 ; 4. Du- 
villard (Franța) 82 ; 5. Penz 
(Franța) 76 ; 6—7. Russel și 
J. N. Augert (ambii Franța) 
76 ; (Penz îl precede pentru că 
are +6 puncte de departaja
re) ; 8. Messner (Austria) 62 ; 
9. Daetwller (Elveția) 56 ; 10. 
Huber (Austria) 56 ; 11. J.P. 
Augert (Franța) 49 ; 12. Sa- 
bich (S.U.A.) 46 ; 13. Minsch 
(Elveția) 44 ; 14. Cordin (Aus
tria) 41 ; 15. Bruggmann (El
veția) 37.

FEMININ (după 14 curse) : 
1. GabI (Austria) 123 ; 2. Fa- 
mose (Franța) 101 ; 3. I. Laf- 
forgue (Franța) 84; 4. Mitter- 
maier (R.F. a Germaniei) 83 ;
5. Cutter (S.U.A.) 81 ; 6. Mir 
(Franța) 80 ; 7. Drexel (Aus
tria) 76 ; 8. J. Nagel (S.U.A.) 
74 ; 9. Jacot (Franța) 67 ; 10. 
steurer (Franța) 65 ; 11. Pali 
(Austria) 61 ; 12. Cochran
(S.U.A.) 57 : 13—14. Macchi
(Franța) ș! C. Nagel (S.U.A.) 
cite 37 ; 15. Schmid (Elveția) 
31.

„CUPA NAȚIUNILOR*
1. Austria 882 (556 la bărbați + 
326 la femei) ; 2. Franța 856 
(418 + 438) ; 3. S.U.A. 355 (59
+296) ; 4. Elveția 322 (280+42); 
5. R.F. a Germaniei 115 (25+ 
90) ; 6. Italia 57 (29 + 28).

Elocvența cifrelor ni s-a părut 
decisivă. La bărbați, Schranz do
mină autoritar șl este foarte greu 

Jucat (constant peste 30 de grade), 
efortul a trebuit să fie considera
bil mărit. Jucătorii noștri au pă
rut, la început, bine acomodați, 
rezlstlnd jocului In viteză, dar, 
spre sHrșit, majoritatea lor dă
deau vizibile semne de oboseală. 
Dron, Dibar șl cu... subsemnatul 
(nelipsit în competițiile de vete
rani), au trecut cei mal bine exa
menul.

De la Început, vă fac cunoștință 
cu tabelul capilor de serie, care 
reflectă fidel cota acordată tenls- 
manllor români aci, după rezul
tatele obținute tn turneele ante
rioare. Cu toții au figurat prln- 

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU SPORTUL

CU TENISMANII ROMÂNI SUB SOARELE INDIEI
tre favorlțl. Iată ordinea capilor 
de serie, la simplu masculin :
1. Nowicki, 2. Mărmureanu,' 3. 
Tym, 4. Dron, 5. Rybarczyk, 6. 
Misra, 7. Minotra, 8. Marcu. La 
simplu feminin : 1. Iudith Dibar, 

ca altceva decît un accident să-l 
poată detrona. Deosebit de aprin
să este, în schimb, disputa pen
tru locurile de onoare, al cărei 
protagoniști sînt reprezentanții ti
nerii generații franceze și aus
triece.

Clasamentul feminin pare, și el, 
să contureze o victorie austriacă, 
prin Gertrud GabI, pe care pînă 
și presa franceză de specialitate 
o numește „cea mai bună sialo-

Karl Schranz coborînd în stilul său caracteristic

2. Nlrupa Vasant, 3. Alica Tym,
4. Eva Lundquist.

Din păcate, Petre Mărmurear.u. 
principala noastră speranță în 
turneul masculin, a căzut, cel rr.al 
rapid, victimă a jocului pe supra
față tare. Dezavantajat de gaba
ritul sâu forte, mișeîndu-se mai 
greu, el a obosit repede și, după 
o victorie aplaudată la indianul 
Misra (6—2, 6—3) In optimi da fi
nală, el cedează, neașteptat, in 
fața iul Minotra (4—6, 4—6). A- 
cesta avea, Insă, să cîștiga Întreg 
concursul. In semifinale : Mino
tra — Tym 6—1, 8—6 ; Rybarczyk 
— Nowicki 6—2, 10—8. Finala :

Minotra — Rybarczyk 6—1, 7—5. 
La simplu feminin, Iudith Di

bar a justificat încrederea acor
dată de organizatori, ca nr. 1 a 
întrecerii. A învins-o pe rivala 
șl prietena el de aci, suedeza Eva 
Lundquist, dupâ un meci frumos: 
7—5, 6—2. în finală, urma ca ad
versară campioana Indiei. Iudith 
mai jucase, de trei ori, cu Nl
rupa Vasant, cîștlgînd două In- 
tîlnlrl (la Madras șl Delhi). In
dianca lupta pentru egalare dar, 
mai ales, ca să-și păstreze titlul 
deținut de la ediția trecută. Iu
dith Dibar pierde finala, după un 
joc, totuși, bun, cu 6—8, 3—6.

O FINALA 
CU TREI ROMANI I

Sever Dron, pe care-1 critica
sem tn scrisoarea trecută, a ținut, 
parcă, să-mi demonstreze că ră- 
mine un om de bază al caravanei. 
El Iși înscrie numele In cartea 
de onoare a turneului, termlnlnd 
învingător în proba de dublu 
mixt. Victorie împărțită cu sue
deza Lundquist. Dar — fapt re
marcabil — a fost o finală aproa
pe complet românească, de partea 
cealaltă a fileului stînd Mărmu
reanu și Dibar. învingătorii au 
avut o serie mai ușoară, dispu- 
ntnd de Moreau (Franța) - Vakil 
(India). In schimb, Mărmureanu 

mistâ a lumii". In apropierea ei, 
fără să o poată întrece prin vic
torii directe, dar cu mare Influen
ță asupra clasamentului pe na
țiuni. se află șase reprezentante 
ale Franței.

Chiar dacă starurile GabI șl 
Schranz vor cîștiga, victoria nu 
va fi clară, completă, nu va mar
ca o superioritate a școlii aus
triece, obiectiv major al efortu
rilor acesteia. De undeva, din 
afară, de sus am putea spune. 

șl cu Dibar purtaseră greul, avind 
in față perechea soților Tym, pe 
care-1 elimină cu 2—6, 6—3, 8—6.

Finala nl-1 arată pe .Ucu- Dron 
în maximum de formă. El ia șl 
mingile Evel Lundquist dnd e 
nevoie șl depune o mare risipă 
de energie. Cine muncește, cule
ge roade... Dron - Lundquist ciș- 
tigă meciul decisiv cu 6—3, 6—2.

FAC ÎN NECAZ 
FAVORIȚILOR...

Pînă acum n-am pierdut ocazia 
să joc în toate probele de „old- 

boys" organizate In acest cir
cuit. Șl — cu prețul modestiei — 
trebuie să spun că succesele nu 
m-au ocolit. De aceea, m-am cam 
supărat văzînd că pe tabelul 
competiției de veterani de la 
Bombay nu fusesem trecut cap 
de serie. Nu auziheră încă de 
Gică Cobzuc...

Trei tururi le-am trecut cu re
lativă ușurință, pentru a ajunge 
în finală cu capul de serie nr. 1, 
un fost campion al Indiei, Ajlt 
Wallla. Acu-i acu 1 — mi-am zis. 
Luptă grea de la început și tre
buie să consum un long-set pen
tru a marca primul punct : 7—5. 
Pierd al doilea set șl mă întris
tez : 4—6. Nu știam dacă voi re
zista în al treilea, mal ales că 
termometrul arăta precis: +35.
Iar de răcoarea teilor de la Pro
gresul, sau boarea lacurilor la 
Herăstrău, nici pomeneală... 
Mi-am încordat puterile și — mi
racol I — cîștig minge după min
ge : 6—1 ! Se făcuse dreptate...

Deci, două titluri pentru dele
gația română și în aceste cam
pionate internaționale de tenis ale 
Indiei de vest. Zestrea noastră de 
cupe șl trofee se mărește, Ingreu- 
nîndu-ne bagajele. Desigur, Insă, 
merită să ne dăm osteneala I

Gheorghe COBZUC

Marlelle Goitschel șl Jean-Claude 
Kllly, retrași din activitate, ca șl 
Annie Famose, ghinionistă (șl în
dreptățită) pretendentă la supre
mație, privesc cu inima strfnsâ 
desfășurarea luptei. Golul lăsat 
de el nu va fl așa de ușor um
plut dar, clasamentul e clar, ur
mașii șl urmașele lor mal avînd 
ceva de spus.

Etapa europeană a „Cupei Mon
diale* s-a terminat. Cea nord- 
americană, care debutează azi și 
mline pe pistele olimpice de la 
Squaw Valley, are cuvîntu! 1

G. RUSSU-ȘIR1ANU

GABY SEYFERT -
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

NEW YORK, 28 (Agerpres). 
Tînăra patinatoare din R. D. 
Germană, Gabrielle Seyfert 
și-a confirmat valoarea ates
tată de titlul european cu
cerit în urmă cu trei săptă- 
mini lu Garmisch Parten- 
kirchen, dovedindu-se cea 
mai bună și la campionatele 
mondiale de la Colorado 
Springs. Și de data aceasta 
punctul său forte au fost 
exercițiile libere. Programul 
său a stîrnit aplauzele publi
cului și a fost notat de ar
bitri, în general, cu 5,9 șl 
5,8. în urma excelentei sale 
evoluții de la „libere", Ga
brielle Seyfert a remontat han
dicapul de 16,5 puncte ce o 
despărțeau, după figurile im
puse, de austriaca Beatrix 
Schuba. Gabrielle Seyfert și-a 
adjudecat titlul suprem cu un 
total de 2 798 punote, fiind

Campionatele internaționale 

de tenis de masă 
ale Angliei 

LONDRA, 28. — La Brigh
ton au început campionatele 
internaționale de tenis de ma
să ale Angliei. în competi
ția pe echipe, formația femi
nină a României a cîștigat, 
în primul tur, prin neprezen- 
tarea echipei secunde a 
R.F.G., iar în turul II a în
vins cu 3—1 selecționata An
gliei. în semifinale, sporti
vele românce au pierdut eu 
2—3 în fața puternicei echipe 
a U.R.S.S., iar în finală, 
U.R.S.S. a dispus cu 3—1 de 
Cehoslovacia.

La masculin (finală): Sue
dia —. U.R.S.S. 3—1. Echipa 
României a fost învinsă în 
primul tur cu 3—1 de for
mația secundă a R.F.G.

telex radio te/efiM
La Rio de Janeiro, selecțio
nata de fotbal a U.R.S.S. a 
dispus de formația braziliană 
Va^co da Gama cu 1—0 (0—0). 

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Oakland 
a fost cîștigată de australianul 
Tony Roche, eare în finală 
a dispus cu 4—6, 6—4, 11—9 
de compatriotul său, Rod La
ver■
La Budapesta s-a desfășurat 
returul meciului dintre echi
pele Dinamo Moscova și 
Ujpest Dozsa, contînd pentru 
„optimile* de finală ale C.C.E. 
Ia volei feminin. Victoria a 
revenit cu 3—1 (15—12,
15—12. 14—16, 15—6) oaspe- 
telor care s-au calificat pen
tru sferturile de finală ale 
competițieL

urmată în clasame.r 
Beatrix Schuba (Austria’^^k 
2 709,4 p, Suzana Alma^T 
(Ungaria) — 2 704,6 p, Julie 
Lynn Holmes (S.U.A.) —
2 696,2 p, Janet Lynn (S.U.A.) 
— 2 663,4 p.

în proba masculină, după 
terminarea exercițiilor impu
se, conduce sportivul ameri
can Tim Wood cu 1300 punc
te. 11 urmează în clasament 
Ondrej Nepela (Cehoslovacia) 
-7- 1173,3 p, Patrick Pera 
(Franța) — 1147,1 p Gary 
Visconti (S.U.A.) — 1086,4 p, 
Jay Humhry (Canada) —- 
1087,6 p și Gunther Zoller 
(R. D Germană) — 1055,4 p.

MICHEIOTTO SE MfNIINE 
LIDER ÎN TURUI SARDINIEI

ROMA 28. — Etapa a J-a a Tu
rului ciclist al Sardiniei s-a des
fășurat in două seml-etape. In 
prima (Olbla șl Sassari — 133 
km), a învins Zandegu (Italia) 
in 3h 42:03,0.

A doua seml-etapă, disputată 
contracronometru Intre Sassari — 
Porto Torres (19 km), a revenit 
danezului Ole Rltter In 24:12,0 ;
2. Adornl (italia) — 24:33 ; 3. Bl- 
tossl (Italia) — 24:43,0.

In clasamentul general conduce 
Claudio Mlchelotto, urmat de 
Giancarlo Polldorl — la 31,0, Fe- 
zzard! — la 3:23,0 etc.

C.C.E. LA BASCHET
Iii cadrul grupelor sferturilor 

de finală ale C.C.E. la baschet 
masculin s-au disputat trei noi 
partide : La Moscova, T.S.K.a. 
Moscova — Zadar (Iugoslavia) 
83—75 (41—32) ; la Liăge, Standard 
— Oransoda Cantu (Italia) 91—76 
(51—32) ; la Tel Aviv, Maccabl — 
Spartak Brno 88—78 (40—36).

La Halle (R.D.G.), S. C. Che
mi© Halle — Wisla Cracovia 
57—43 (33—20), pentru grupele 
semifinale ale C.C.E. la baschet 
feminin.

Echipa de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. a susținut la Mos
cova un meci de verificare 
în compania unei combinate 
a cluburilor locale. Reprezen
tativa a terminat învingătoa
re cu scorul de 7—3 (4—0, 
2—1, 1—2). La 7 și 8 martie 
echipa U.R.S.S. va susține la 
Helsinki două meciuri cu re
prezentativa Finlandei.

■
în turneul internațional de 
șah „Tallin ’69" s-au disputat 
partidele întrerupte Iuliu 
Szabo (România) a pierdut la 
sovieticul Arulaid (partidă 
întreruptă în runda a 4-a), iar 
Barcza a cîștigat la Etruk. 
Tn ciasament, după cinci run
de conduce Stein (U.R.S.S.) 
cu 4 puncte. Iuliu Szabo to
talizează l>/2 p și ocupă lo
cul 10.
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