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COMUNICATUL
/

Comisiei Electorale Centrale
cu privire la rezultatul
alegerilor de deputați

în Marea Adunare Națională
a Republicii Socialiste R omânia

Comisia Electorală Centrală, verificînd procesele verbale ale coamSar elec
torale de circumscripție și ale comisiilor electorale ale secțiilor de votare ce pri
vire la rezultatul alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională <fin rr" de 2 
martie 1969, a constatat următoarele :

Tn listele de alegători au fost înscriși 13382.249 cetățeni.
Din numărul total al alegătorilor înscriși in liste s-au prezen‘ci low ' 5 ” ’43 

alegători, adică 99,96 la sută.
Pentru candidații Frontului Unității Socialiste au votat 13 543.499 

reprezentînd 99,75 la sută din numărul total al alegătorilor care au luat 
vot.

Au votat împotrivă 30.748 alegători, adică 0.23 le sută c - 
al votanților.

Au fost declarate nule, potrivit legii, 2.896 voturi, reprezentînd 0 02 la 
numărul total al voturilor exprimate.

La Comisia Electorală Centrală nu s-au depus contestații cu privire la opera
țiunile comisiilor electorale de circumscripție.

Sentimentul dominant

OPTIMISMUL
‘ întîlnire matinală cu antre

norul emerit Radu Huțan, în 
curtea Scolii generale nr. 85 
din str. dr. Zlătescu 7 A Be- 

î putatul nostru specialist la ca- 
iac-canoe venise «ă-și dea vo
tul său pentru candidații Fron
tului Unității Socialiste. Trep
tat, firesc, discuția ~T~“
sport.

— Ce așteptați 
1969 7

— O confirmare 
de la Olimpiadă 
Patzaichin și 
odată, o— ---------
nescu.

— Cînd se va Ivi un aseme
nea prilej ?

— Tn august, la Moscova, cu 
ocazia campionatelor europene. 

"Va fi un eveniment deosebit de 
interesant și sub alt aspect . 

«„europenele" vor echivala cu 
primele tatonări pentru viitoa
rea ediție a campionatelor mon
diale din 1970 de la Copenhaga.

— Cum vedeți perspectivele 
mai îndepărtate ale caiacului 
și canoei 7

— La fel de luminoase, de 
certe. De altfel, la Moscova vor 
concura și juniorii, așa că ne 
vom putea face o imagine foar
te exactă asupra posibilităților 
lor. Fiindcă ați amintit de per
spective, aș vrea să vă spun ci 
incă din toamnă vom face din

nou popas tn Deltă pentru a 
recruta garnitura Olimpiadei 
din... 1976, adică tineri niscuți 
în anii 1952 și 1953. Intenția 
clubului Dinamo, din care fac 
parte, este de a sprijini, con
comitent, centrele nautice de la 
Tulcea, Sulina și Galați, care 
— după părerea mea — înlem
nesc drumul spre performanță 
al multor tineri.

— Deci^ pentru 1969.,
— Optimism pe toată linia1 

■ir
Pe antrenorul emerit de scri

mă VASILE CHELARU l-am 
întîlnit ieșind de la secția de 
vot găzduită de Școala generali 
nr. 128 din Calea 13 Septem
brie 41.

— Am fost puțin emoționa, 
ne-a spus el. M-arn iniîlnrt aici, 
în secția de votare, en «n reeki 
prieten cu care t* -'946 în ro
tat pentru prinsa orri. Pe r-re- 
mec aceea eram r.i2itc~. 
jumătatea viratei pe csre o 
astăzi.

— Ce ați realiza 
interval de timp 7

— înainte de toate 
dicat trup țs suflet 
pe care !-am indrigît și p 
ticat in tinerețe, scrima.
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EVENIMENTUL SAPTÂMÎNII

■cruț-cm 'deși debutul m acest sezon l-a făcut 
tehă Ilona Miclo; fi-a completat bogata colecție 

l «--I- Mcz* t—.x-.an’ăafost, Insă, lecția dată mai 
tz-.e^e c- ei adversare .. Foto : A. NEAGU

La * XXIV -a ediție a .Memorialului Bronislaw Czech 
K BeKae Marusarr-, găzduita săptâmina aceasta la 
Zakwaae. BaMănis ra fi reprezentată de schiorii Ni- 
-• i- c-— L-anz Ele bea. Ioana Belu (probe alpine), 

Daa-, Andrei Gyulai. Ion Chițu. (probe de fond), 
teg ne m reprezenta tara la tradiționala com- 

e—il eu .Murele Premiu ai Slovaciei" care se 
In această săptămină, in stațiunea

nointea ghioceilor și a unui soare 
blînd care sâ vesteascâ mult 
așteptata primâvarâ, fotbaliștii 
— în ciuda prognozei de loc îm
bucurătoare a meteorologilor — 
își încep întrecerea aducînd în

inimile suporterilor emoțiile meciurilor 
cu miză, în cea dintîi decadă a lui mar- 
t'e fiind programate „16"-imile „Cu
pei României* și prima etapă a returu
lui campionatului republican. Intrăm, 
cum șe spune, din plin în sezonul fot- 
oahstic, după o iarnă grea care a stîn- 
jeniț în bună măsură, pregătirile si, în 
atari condiții (cu toate asigurările an
trenorilor), anticipările cu privire la ca
litatea primelor iocuri sînt cu totul ris
cante. Abia antrenamentele și partidele 

■ ulterioare urmează să aducă echipele 
într-o formă corespunzătoare. Desigur, 
situația aceasta e neconvenabilă forma
țiilor noastre și ar fi fost de dorit ca 
forma soortivă să intervină cît mai ra
pid, ținind seama că pentru fotbalul 
nostru primăvara lui 69 constituie o 
perioadă de importante examene com- 
petiționale internaționale : meciurile cu 
Grecia și Elveția din preliminariile Cam
pionatului Mondial, Turneul U E.F.A. 
pentru juniori, întîlnirea echipei de ti
neret cu Italia etc. *

Din analiza activității fotbalistice a 
anului trecut s-au desprins multe învă
țăminte referitoare la nivelul de desfă
șurare a jocurilor, la forma echipelor și 
a jucătorilor. Concluzia la care s-a ajuns 
(în nenumărate ședințe și consfătuiri ți
nute în această iarnă) este aceea că în 
fotbalul nostru mai sînt multe de făcut 
pentru a se atinge nivelul dorit. S-a re
marcat preocuparea muitor echipe pen
tru un joc mai spectaculos, mai tehnic, 
dar tot atît de adevărat este că multe 
echipe și mulți jucători au avut mari 
fluctuații de formă, inconstanta aceasta 
făcîndu-se remarcată nu numai de la o 
perioadă de pregătire la alta, ci chiar 
de la o etapă la alta. în acest sens, co
legiul centrai al antrenorilor a făcut din 
timp recomandările tehnice cuvenite, 
atrăgînd atentia că obiectivul principal 
— îmbunătățirea calității jocului — nu 
poate fi atins decît în condițiile unei 
munci temeinice, orientată științific, 
printr-o participare totală și conștientă 
la antrenamente a tuturor fotbaliștilor.

Publicul, marele judecător, va avea 
și el, de mîine, posibilitatea să urmă
rească evoluția echipelor favorite, să 

(aprecieze pregătirea cu care acestea 
inaugurează noul sezon oficial. Ceea ce 
interesează pe spectatori în cei mai 
înalt grad este însă ca întrecerea, fie 
de Cupă sau campionat, să fie dusă în 
limitele sportivității, echipele, jucătorii 
să-și dispute întîietatea exclusiv pe baza 
cunoștințelor lor tehnice-tactice.

lată de ce considerăm că fotbaliștilor 
Ie revine o mare răspundere fată de el 
înșiși, față de clubul din care fac parte, 
față de publicul spectator. Abaterile de 
la conduita sportivă (joc brutal, proteste 
la adresa arbitrilor, simulări etc), pe 
lingă că dau un aspect neplăcut parti
delor, constituie o frînă serioasă în ri
dicarea calității fotbalului.

în acest sens este interesant de reți
nut faptul că federația și-a propus, îm
preună cu conducerile cluburilor și aso
ciațiilor, ca unul din obiectivele princi
pale — în noul sezon — să-l constituie 
întărirea muncii de educare a fotbaliști
lor, conducerea federației tinînd să 
adauge, la acest capitol, că va manifesta 
o exigentă sporită față de abaterile da 
la disciplina sportivă intervenind cu se- g 
veritate pentru sancționarea celor vino- I 
vați. E un pas bun, ce se cere urmat 
si de alții, cu convingerea că și. în acest | 
fel se va putea acționa împotriva tare- | 
lor fotbalului nostru.
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CAMPIONATUL BALCAI.TC
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alunecă spre

Ide la anul
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T. ST AMA I
(Gonttnuare tn vao. a 2-a)

t
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C.N.E.F.S.
pentru

a succeselor 
___ obținute de 

;i Covaliov și, tot- 
... reabilitare a lui Ver-

I

LA SEDIUL

Foca

DE SELECȚIE

și Constanța

• Sala aproape goa'â sau ca la Turnul Babei

Gheorghe Naftali 
ani) in timpul unei par
tide susținută, ieri, in 
sala de la Republicii 

Foto. V. BAGEAC

PREGĂTIRI PENTRU EUROPENE

• Reprezentativa Algeriei 
va sosi la București la 7 mar
tie, în vederea meciurilor cu 
selecționata. României, partide 
care fac parte din programul 
de pregătire a pugillștilor noș
tri pentru campionatele conti
nentale. Garnitura oaspe va fi 
alcătuită din 12 boxeri. Pri
ma întîlnire se va disputa în 
sala Floreasca, la 9 martie, și 
va fi condusă de arbitrii Chi- 
riac, Mihelfi și Voiculescu. La 

martie va avea loc revanșa, 
Constanța. Intîlnirea de aci 

fi arbitrată de oficialii 
Paraschivescu, A. Rișat și 
Șchiopu, iar „neutralitatea" 
fi asigurată de Emil Jecev

13 
la 
va
C.
V. 
va
(Bulgaria).

e Meciul România-Iugosla- 
via (Belgrad, 9 martie) urma 
să fie condus de arbitrul cei' 
Pospișil. Iată însă că din Fra
ga a sosit o telegramă în care 
F. R Box este înștiințată că 
Pospișil nu va putea arbitra 
la Belgrad, întrucît în aceeași 
perioadă el va trebui să par
ticipe la ședința biroului re
gional european A.I.B.A. de 
la Londra. în locul său, me
ciul cu Iugoslavia va fi condus 
de Hrușka (Cehoslovacia).

I
Cel mai important 

international găzdui 
sezon de *ara r.oas 
pionatul balcanic, ? 
făsura simbătă și d. 
pe pîrtiile Poienii B- 
Poyăvarulpi cu parttțn 
reprezenta -1.tr '
Turciei Greciei, 
bineînțeles, ai Roi 
peții sint a 
că în curs1 
mind ca i 
prime’.e ■ 
odată, rec 
Prag
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iNCEPiND DIN ACEASTĂ SĂPTĂMlNĂ, rubricile unor

colaboratori permanenfi ai ziarului nostru vor apare

in următoarele zile ale săptăminii:

de

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
I
I

Marii : Bazar hebdomadar —
Al. CÂPRARIU

Miercuri : Convorbiri cu dl. Gore 
de Alexandru MIRODAN

Joi : Dar, de fapt — de Camil 
BACIU

Vineri : Tableta lui Dan DEȘLIU
Sîmbâtâ : Din însemnările unui in- 

ter-rătăcitor — de Radu COSAȘU
Duminică : Duminicile unui nespor

tiv — de George SBARCEA
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GH. NAFTALI

alegerea re- 
ruline de îe- 

xsa a numânîei în ve- 
iTir .oriăieior mior. □. ale 
Lu-.chec. s-a încheiat 
rirîoria lui Gheorghe 
(Conserțul Tg. Mureș, 
■ Alexandru Verzarj. 

secund s-a clasat 
Uacovei (CSM Iași, an- 
i~.z. Gabriel Simiones- 
z'elași numâr de victo- 
e puncte, dar cu un set-

aversj mai slab.
Urmează ca echipa naționa

lă să fie definitivată astăzi în 
arul unei ședințe a coiegiu- 
: central de antrenori.
îrtâ rezultate.e și clasa men-

1. Gheorghe Naftali (13 
12:3) cu C. Macovei 0—2, 

I. Si .".georgian 2—1, M. Boba- 
cicâ 2—0. D. Apostu 2—0, Gh 
Teodor 2—0. A. Ovanez 2—0.

. Educație Fizică și Sport
a inițiativă de a organiza, în mod pe
ne de presă ta cadrul cărora redac- 
rtans a-; diverselor publicații sâ fie puși 

ea txobiemele care stau in atenția acestui 
■sare kmsireB de către forul conducător al 

tive a unei propuneri mai vechi, 
ai o dorință a presei sportive ci 
(jvă a muncii gazetărești.
de acest fel a avut ioc ieri la 

*dn.: ei antrenorul federal Angelo Ni
ts celor prezenți planul de pregătire a 

«ă îmbrace tricouri aie repre- 
- e ie rhipele nat ic nale ale 

Teșâei. In-Jtairi contind pentru calificarea 
inai al campionaru’.ui mondial de fotbal. 
- pa—e a aceste: cont-rințe de presă a 
■s 7- -,e~.e le actualitase fpregă-

IMe MMnfior șt elteva amănunte privind organi- 
Mts «aa*e«K>el de patinaj artistic „Cupa orașului 

te cadrul ei s-a făcut și o amplă infor-
- -- 7 riimpiee despre care ziarul

- s s scr-.s la timpul potrivit și care, erau, tem-
deoarece ele priveau dezbaterile din 

uter congrese și reuniuni desfășurate in 
ar.ulut trecut la Versailles și la Ciudad de
-j- oda-.ă făcut, considerăm că intr-un viitor 
prcpiat C.N.E.F.S. va reuși să-i informeze mai 
-e zia-st:: sportivi pentru ca aceștia la rîn- 
l pestă lua atitudine, la momentul oportun, 
prcr.eme privind activitatea internațională, 

cea cu caracter olimpic.

ÎNVINGĂTOR ÎN CONCURSUL j 
LA TENIS DE MASĂ
D. Bîldea 2—0 ; 2. Cornel Ma 
cotei (13 p, 12 :5) cu I. Sîn- 
georgian 0-—2, M. Bobocîcă 2— 
1. D. Apostu 2—1. Gh. Teodoi 
2—0. A Ovanez 2—0, D. Bîl 
ciea 2—1: 3. lancu Singeorqian 
(12 p) cu NI. Bobocîcă 2—1. D 
Apostu 2—0, Gh. Teodor 1—2 
A Ovanez 2—1. D. Bîldea 
2—o ; 4. Mihai Bobocică (10 p 
9:9) cu D. Apostu 1—2, Gh 
Teodor 2—0. A. Ovanez 2—1 
D. Bîîdea 2—0 ; 5. Dan Apostu 
(10 p. 8 : 10) cu Gh. Teodor 
2—0, A. Ovanez 1—2, D. Bîl
dea 2—1; 6. Gheorghe Teodor 
(10 p. 6: 9) cu A. Ovanez 2—0, 
D. Bîldea 2—0 ; 7. Aurel Ova
nez (9 p) cu Dumitru Bîldea 
(locul 8 cu 7 p) 2—1.
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Cristian MANTU I

SECVENȚE HUNEDORENE
® Robotul românesc de tenis de masă este

superor patentelor străine? © Nu
Meșterii oțe'.ari, tinerii care lu

crează la furnale ca și cei 
studiază ’ _
școli d n orașul Hunedoara

toate sporturile se pot dezvolta la fel

_____  __ care 
cu sirg In diversele 

' “ au
îndrăgit. o dată cu meseria sau 
învățătura pe care și-au ales-o 
și exercițiul fizic, sportul. Ei de
țin cttar o pondere ' 
în activitatea sportivă 
gul județ.

Cu ocazia unei vizite 
cîtva timp in urmă la 
ra, am surprins o serie de 
pecte (pe care vom încerca sâ le 
transcriem în rîndurile care ur
mează) în timpul pregătirilor.

★
Deșș gerul înțeapă ușor, alături 

de stadionul principal, pe un te
ren de fotbal acoperit cu gheață, 
un grup de tineri Se antrenează 
de zor. 120 de minute ta care 14 
fotbaliști de la divizionara B. 
Metalul, au lucrat — cu o inten
sitate medie — pentru dezvolta 
rea detentei și a indeminăril. fă- 
cind ți un Joc la două porțl Apoi 
toată lumea »-a retras In ves
tiarele bine încălzite și utilate. 
Am folosit prilejul ca să aflăm 
impresiile celor doi antrenori,

însemnată 
din între-
făcutâ cu 
Hunedca- 

as-

(principal) și
.Startul 

la-
Dumitru Pătrașcu .. 
Pirvu Abagiu (secund), 
pregătirilor a fost dat la 7 
nuarie. ne-a spus antrenorul Pă
trașcu. In primele trei săptămînl 
accentul a căzut pe pregătirea 
fizică generală și specială. Apoi 
s-a trecut la contactul cu balo
nul și la susținerea unor 
ciuri de verificare. Ne-am com
pletat și efectivul, promovind 
cîțiva juniori : I. Stan. Gh. Apos- 
tolidu, V. Duminică. I. Ștefă- 
nescu. Cu această infuzie de ti
nerețe și cu aportul unor jucă
tori mai experimentați printre 
care Covaci, Gergd, Steiner, Ma
tei, Tătaru, Vulpescu și alții, 
sperăm să ne calificăm tatr-o 
etapă superioară a „Cupei Ro
mâniei" și să ocupăm în 
campionatului unul din 
3-4",

me-

finalul 
locurile

★
Clnd, cu cițiva ani In 

spendida sală de sport din acea
stă localitate a fost dată in fo
losință, sportivii șl antrenorii hu- 
nedorenl au simțit o mare ușu
rare. „De acum înainte, afirmau, 
vremea nefavorabilă nu va mal

urm»,

în acti- 
este.

de 
(secretar 

programate

constitui un impediment 
vitatea sportivă". Și așa

In această sală, deținută 
asociația Constructorul 
V. Stefanovici), sînt 
săptămînal sâ facă antrenamente 
11 secții ale Constructorului șl 5 
de la Metalul. Cum se desfășoară 
pregătirile 7 Iată secvențele unei 
după amieze.

Ora 14—16. Tenis. Antrenorul 
loan Crișan joacă împreună cu 
inginerul E. Horvath (29 de ani). 
Un sportiv cunoscut. Apoi, au 
mai fost schimbați unul sau doi 
parteneri. Atît. Este puțin, pentru 
că un antrenament de una sau 
două ore pe zi reprezintă mini
mul necesar la tenis. Dar este și 
mult dacă ne gîndim că timp de 
120 de minute sala a fost ocu
pată numai de trei-patru spor
tivi. Secția cuprinde echipa divi
zionară și două grupe cu un to
tal de 35 de copil intre 8 și 11 
ani.

Ora 16—18. Volei. O încălzire 
individuală prelungită, cu șl fără 
minge. Apoi joe pe puncte. Pre
zent pe tușă, unul dintre cei mal 
mari animatori al voleiului ro
mânesc, Ioan Costea, membru in

biroul secției. El ne-a șl furni
zat eu multă amabilitate uneia 
date personale ale celor care se 
antrenau : D. Aurel (27 de ani), 
I. Max (25), O. Sima (21), C. 
Stana (25), D. Zaharia (24), A. 
lacob (32), P. Verigă (23). Lipseau 
însă șapte Jucători * 
cum vîrsla medie 
lot (13) este mai 
recomandabil ca 
nere să se bucure 
atentle. Echipa Metalul este ori
cum merituoasă pentru că prir 
ea, pentru prima oară, voleiui 
din acest centru muncitoresc răz
bate pînă în divizia națională 
fie ea chiar B. De altfel, din rin- 
durile voleibaliștilor hunedoren: 
s-a ridicat Petrlcă Duduciuc. ac
tualmente la Steaua și compo
nent cu reale calități to lotul re
publican de tineret.

Ora 18—20. Atletism, (2? d< 
sportivi), tenis de masă (4T) 
lupte (27) și box (10), Total 111 
sportivi Împreună cu antrenorii 
plus materialele aferente (cine 
mese, ștachete cu sttlplt de sue 
ținere, lăzi de gimnastică. spa 
Here, haltere, două saltele, sac 
de antrenamente etc.). Toată Iu 
mea se antrena ta același timp 
atlețl! săreau ta lungime șl li 
înălțime, executau sprinturi, rl 
dicau halterele ; jucătorii de te 
nls de masă efectuau schtmbur 
de mingi sau băteaua mingea li 
perete ; luptătorii exersau” do

C. C0MARNISCHI

O. Sima (21),
D. Zaharia (24),

In orice caz, 
a întregului 

ridicată, ar fi 
elementele ti
de mai multă

(Continuau tn vag a 2 aJ
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Bazar hebdomadar

Un almanah
al sporturilor

„S-a editat sau nu, la noi, pină acum, vreun almanah 
al sporturilor ?“ mă întreba, în urmă cu citeva zile, un 
prieten.

Am căutat cu înfrigurare în amintiri, dar răspunsurile 
mele s-au dovedit șt gîngave și ezitante. O retrospectivă 
— imprecisă și vagă — mă face să cred că aș fi răsfoit 
odinioară, in adolescență, un asemenea almanah in care, 
dacă nu mă înșel, am întîlnit, pentru prima dată, frag
mente din cartea dedicată fotbalului de Virgil Economu. 
Precizez — dacă nu mă înșel.

In rest, cel puțin tn memoria mea, privitor la această 
problemă — vorba lui Bacovia — „un gol istoric se în
tinde"...

Este o inutilitate să pledezi pentru necesitatea alcătuirii 
unui almanah al sporturilor. Prezența lui se impune — 
nemijlocit și sistematic — la finele fiecărui an, între 
numeroasele almanahuri de toate felurile care invadează 
vitrinele și standurile de cărți. Un asemenea almanah nu 
ar boli — precum cărțile unor confrați — in colțurile dc 
penumbră ale librăriilor sau, la loc dosit, în rafturile de 
biblioteci unde numai praful, și nu degetele infrigurate 
ale cititorilor, pipăie orb. Știu sigur că un asemenea al
manah va avea „spațiul său locativ", bine precizat, pe 
noptierele a milioane de cititori. Este un destin de carte 
pe care, dacă nu sintem ipocriți, îl vom invidia amical 
și deschis. Pot să-mi imaginez de pe acum, fără mari 
eforturi, voluptatea cu care se vor întinde mîinile — sub 
lumina familială a veiozelor — spre acest almanah mult 
așteptat ce, pentru tineri, va fi o sursă tonifiantă de am
biții nobile. Pentru că acest almanah, evident, va fi o 
oglindă încăpătoare și fidelă a rezultatelor remarcabile 
din sportul nostru și cel de peste hotare. Pentru că la 
imaginea de acum a sportului, tinerii noștri vor avea și 
ei ceva de adăugat — spre a da o strălucire mai com
pletă pașnicelor bătălii din arene și stadioane, urmărite, 
azi, cu neobișnuit interes pe toate meridianele lumii. Un 
asemenea almanah — inevitabil — va fi o binefăcătoare 
grădină a nostalgiilor. Rememorarea vieții și reușitelor, 
și au fost destule, ale sportivilor de odinioară, români 
sau străini, ale idolilor mai vechi și mai noi — ne 
vor dărui cutremurări secrete, vor pune în mișcare ima
gini îndrăgite cîndva și socotite, acum, înșelător, defi
nitiv uitate.

Un almanah al sporturilor, bine făcut, va putea avea 
toate atributele unui poem cuceritor. De ce, îmi spun, să 
avem numai istorii ale filozofiei, ale literaturii, ale știin
țelor și să nu dispunem, în fiecare an reîmprospătată 
sub forma unui almanah dorit de toți, de o „istorie" a 
izbînzilor sportive ? Sint oameni care, ani de zile, s-au 
străduit să adauge, la un rezultat socotit uluitor, un cen- 
timentru înainte sau în sus, sau să scadă cu citeva secun
de viteza cu care bietele picioare omenești pot străbate 
o sută, sau patru, sau mai multe sute de metri! Ani de 
zile energia lor, inteligența lor au fost orientate fn aceas
tă direcție — dind soluții care încep la concretul imediat 
și urcă pină la eșafodaje teoretice mai complicate deeft 
cele ale lut Platon sau Rant. Este drept, așadar, să dăm 
cinstea cuvenită acestor eforturi — chiar dacă ele se 
leagă nemijlocit de efemer, chiar dacă strălucirea lor 
poate păli la fiecare dintre numeroasele concursuri spor
tive ce se organizează, acum, atit de frecvent în lumea 
întreagă.

Existența unui almanah al sporturilor, permanent pre
zent între noianul de cărți preferate, va avea darul să ne 
aducă aminte, mereu, de tinerețea stadioanelor și arenelor, 
de noblețea întrecerilor sportive. Calitatea fundamentală 
a unui asemenea almanah va fi, neîndoios, prospețimea 
O prospețime zilnic necesară în existența fiecăruia dintre 
noi și, nu mai puțin obligatorie, în chiar mișcarea noas
tră sportivă.

IN ÎNTREAGA ȚARĂ, ENTUZIASTĂ PARTICIPARE LA VOT
• PLOIEȘTI, orașul aurului 

negru, și-a pus straiele de 
sărbătoare. Prin mulțimea en
tuziastă care se îndrepta spre 
centrele de votare, puteau fi în- 
tîlniți numeroși sportivi bine- 
cunoscuți: maestrul emerit al 
sportului Gh. Pahonțu, fotba
liștii petroliști Mihai Ionescu 
și ing. Mircea Dridea. Alături 
de ei pentru prima oară votau 
Marian Apostol, campionul 
național de juniori la lupte li
bere, luptătorul N. Mihal și 
fotbalistul D Pintilie.

A. VLASCEANU — 
coresp.

• PITEȘTI. încă din pri
mele ore ale dimineții, sporti
vii clubului municipal Pitești 
au ținut să se prezinte în 
fața urnelor. Caracteristica 
masivului lot de sportivi era 
tinerețea. Explicația este sim
plă : majoritatea își exercitau 
pentru întîia oară dreptul de 
vot. La circumscripția nr. 17, 
primul care a introdus în urnă 
buletinele de vot a fost I. Gi- 
bu, campion republican de 
juniori la lupte. Alături de el 
se aflau atleții Gh. Voicu, 

State, Gh. Ionescu, boxerii 
Soare și N. Pândele.

I. 
I.

Destine fericite

• BAIA MARE. Sportivii 
capitalei Maramureșului s-au 
prezentat încă din zori în fața 
urnelor. Sportivii asociației 
Exploatări mir.iere Săsar au 
venit îmbrăcați in tradiționa
lul costum de minier, cu lăm
pile aprinse și căștile pe cap. 
Pintre ei au putut fi văzuți, 
maestrul sportului Ferdinand 
Moscovici, Pavel Pop, Alexan
dru Ianoț, Virgil Rău. Florin 
Borz și Vasile Sokaci. Juniorii 
fotbaliști de la ..Minerul”, Lu
cian Onaca și Gh. Ziller. vo
leibaliștii Cornel Boioga ți A- 
drian Artuzov au votat pentru 
prima oară.

I. FEȚEANU 
coresp. principal

• FOCȘANI. Alături de cei
lalți cetățeni ai municipiului 
Focșani membrii echipei de 
fotbal „Unirea” au ținut 
prezinte cu toții în fața 
lor.

Și Ia Focșani, ca de 
pretutindeni, în orașele 
foarte mulți sportivi au 
pentru prima oară,
aceștia s-au numărat boxerii 
Constantin Nica. Constantin 
Chiper ți atleta Ioana Popa

să se
ume-

altfel 
tării, 
votat

Printre

V. SASARAN 
coresp.

AURELIAN AXENTE
coresp.

...Cartierul Drumul Taberei 
din Capitală. Peste 50 000 de 
oameni locuiesc In acest „mic 
București* — cum II numesc, 
cu mîndrie, noii săi locatari. Șl 
printre acești 50 000 de bucu- 
reștenl foarte mulți oportivl, pe 
care nu o dată i-am văzut e- 
voluînd pe stadioane Șl în »*- 
Hle de sport x

...Secția de votare nr. 43. to- 
tr-una din primele ore *le di
mineții, în fața urnelor de vot. 
am avut prilejul să intîlnim doi 
oameni care s-au bucurat din 
plin de condițiile create de 
statul nostru tineretului de a 
face sport: Paul Ciobănel și 
Petre Zaharia. Cum locuiesc în 
același bloc, iar sportul le-a 
fost prieten amindurora, au ve
nit împreună la centrul de vo
tare. Ambii sînt internaționali, 
maeștri ai sportului și ingineri. 
Momentul votului Ii face să-și 
amintească de drumul parcurs 
în viață, de ceea ce au reali
zat. Bilanțul îi emoționează de
opotrivă.

„Prin votul dat azi candida
telor Frontului Unității Socia
liste, — ne spune Paul Ciobă
nel — Îmi exprim atașamentul 
la politica partidului și statu-

Sentimentul dominant
(Urmai e JiO pag I)

îmbrățișai profesiunea de an
trenor, care mi-a oferit multe 
satisfacții.

— îndeosebi de cînd funcțio
nați ca antrenor federal—

— A fost o coincidentă fe
ricită. aceea de a lucra cu spor
tivi foarte talentați care, pu- 
ntnd fn practică sfaturile și În
drumările mele, au ajuns să-si 
vadă împlinite eforturile. Mă 
gindesc. in primul rind, la Io
nel Drimbă, campion olimpic, 
dar și la Țiu, Falb și Ardelea
na, eomponenți ai echipei de 
floretă a României, campioa
nă mondială.

— Apropo de această fru
moasă performanță : conside
rați că anul acesta. în Cuba, 
băieții noștri vor reuși să-și 
mențină titlul ?

— Sînt totuși mai rare oca
ziile cind in scrimă un trăgă
tor sau o echipă repetă con
secutiv o performanță. Perso
nal, sini convins că floretiștii

totul pentru a

la el* o afir- 
deoarece capa-

noștri vor face 
se... repeta.

— și fetele?
— Aștept de 

mare mai netă,
citatea lor, valoarea lor inter
națională. impun acest lucru. 
Vreau să cred ci mai ales flo- 
retistele tinere Marina Stanca. 
Suzana Ardeleanu și celelalte, 
vor forța barierele definitivei 
lor consacrări.

— Anul acesta se încearcă re
lansarea spadei și săbiei. Cre
deți că va fi o acțiune reușită ?

— Categoric, da. Primele 
semne sînt edificatoare. La ca
pătul a 5—6 luni de contacte 
internaționale, și spadasinii și 
sabrerti români se vor afla la 
un stadiu corespunzător per
spectivei de a ocupa un loc in 
primele 6 la mondiale.

— Cu alte cuvinte, sînteți op
timist...

— Tinerețea și ambiția sert- 
mertlor noștri <mi insuflă a- 
cest optimism !

— Am putut ajunge un spor
tiv reputat, iar acum urmez 
cursurile Institutul pedagogic, 
facultatea de educație fizică, 
in paralel, activind și ca antre
nor, alături de unul dintre pri- 

indrumători, Nicu 
Îmi mărturisesc op- 
Fiindei am toate 

să obfin și tn viitor 
fără număr, (n efor-

mii mei 
Ghiondea. 
timismul. 
condițiile 
satisfacții 
tul de a asigura clubului meu, 
Steaua, schimbul de mîine. Și, 
desigur, și naționalei...

lui, recunoștința pentru tot ce 
cut ca tineretul să gă

sească împlinirea gîndurilor și 
năzuințelor sale. Din cei trei 
copil rămași fără tată mai îna
inte de a apuca să pună mina 
pe abecedar, doi au ajuns in
gineri. Am avut posibilitatea să 
urmez liceul ți apoi să mă în
scriu La facultate, 
obținut diploma de 
solvind Institutul 
din București. în 
oada studiilor am 
neducind grija zilei de mîine. 
Paralel cu învățătura, am prac
ticat si sportul, pe care l-am 
îndrăgit din copilărie. Din 1957 
fac parte din echipa de rugby a 
clubului Steaua, cu care de 
trei ori am cîștigat titlul de 
campion al țării. De aproape 
8 ani sint component al repre
zentativei naționale. Am 
noscut multe satisfacții. Mă 
număr printre sportivii care 
au înfruntat de 8 ori puternica 
echipă a Franței, in fața că
reia am obținut 
ți două rezultate 
acestea din urmă 
Mi-am întemeiat 
am o fetiță de care mă ocup 
cu grijă. Sint încrezător în vi
itor și dornic să fiu cît mal u- 
til țării ți partidului comuniș
tilor, din rîndurle căruia fac 
parte”.

Petre Zaharia, fostul cam
pion al țării, este azi inginer, 
șef de serviciu în Direcția me
dicală a Ministerului Căilor Fe
rate. S-a născut pe meleagu
rile Filiașilor, dintr-o familie 
modestă. A poposit pentru o 
vreme la Tumu Severin și apoi 
la Craiova, unde a urmat cursu
rile școlii tehnice de căi fe
rate. Prin 1942 s-a îndrăgostit 
de box. Pentru prima oară a 
îmbrăcat mănușile la Tr. Se
verin. De atunci Ie-a păstrat 
mai bine de 20 de ani. De trei 
ori a fost campion al țării și 
de alte multe ori internațional. 
Și el este unul dintre acei ti

în 1962 am 
inginer, ab- 

Politehnic 
toată peri- 
avut bursă,

cu-

două victorii 
de «galitate, 
in deplasare, 
un cămin Și

nerl care în perioada activi
tății sportive de performanță 
și-au făcut și studiile superioara. 
„Ar fi fost păcat să nu folo
sesc excelentele condiții de a 
practica sportul drag ți de * 
învăța 
Pentru 
poziție 
sport, 
stăteau
ne îndruma pașii. Datorită con
dițiilor pe care le-am avut, 
ca și Paul Ciobănel, și ca mulți 
alți tineri, mi-am găsit împli
nirea și în sport și în viața de 
toate zilele. Alături de diplo
ma de inginer, stă insigna de 
maestru al sportului. Mi-am 
făcut un rost în viață, am o 
familie trainică și condiții din
tre cele mai bune de a-mi creș
te copiii. Doresc să-i văd sănă
toși și capabili să pună umărul 
la propășirea continuă a aces
tei țări de care sîntem mîn- 
dri. Partidul, al cărui membru 
sînt, ne este sprijinul In reali
zarea tuturor țelurilor noastre”.

— ne spune Zaharia. 
a învăța aveam La dls- 
cămln, masă, bursă. In 
antrenori pricepuțl ne 
la dispoziție pentru a

Constantin ALEXE

★

99 CUPA 8 MARTIE"
LA HANDBAL

în organizarea clubului Rapid; 
sîmbătă au Început In Capitală 
jocurile turneului de handbal fe
minin, dotat cu „Cupa 8 Martie”, 
în prima etapă s-au obținut re
zultatele : Progresul — Pecsi 
Bauyasz 19—18 (10—8), Rapid — 
Șc. sportivă nr. 2 20—5 (13—3).
Competiția a continuat ieri in 
sala Progresul. In primul Joc, 
handbalistele maghiare au depă
șit pe elevele bucureștene eu 
25—12 (14—6). în cel mai impor
tant meci al zilei Progresul a 
întrecut, după o partidă disputată, 
pe Rapid cu 11—10 (5—6).

Ultimele Jocuri au loc azi. In 
sala Floreasca, cu Începere de la ora 18.

I» CUPA MĂRȚIȘORULUI

AL. CAPRARIU

Lider In turneul
LA CROS

Mcre- — 
sportului, 
l-am pă-

Complexul 
Pantelimon a 
competiția de 
„Cupa Mărțișorului", organi
zată de Metalul București.

Clasamente individuale: 
400 m fetițe — 1. Adriana 
Ștefan (Met.), 2. Cornelia
Grancea (Viit.), 3. Maria Savu 
(Met.), 600 m junioare II —
1. Viorica Jitaru (Jud. Pra
hova), 2. Aurica Deșliu (Met), 
3. Cornelia Holub (Met.) ; 
800 m junioare I — 1. Sofia 
Cîmpulungeanu (Viit.), 2. Ele
na Toma (Viit.), 3. Gherghina 
Iordache (Met.) ; 1000 m se
nioare — 1. Calița Preoteasa,
2. Angela Dumitrescu, 3. Geor- 
geta Mihail (toate de la Ra
pid). Pe echipe : 1. Metalul 
13 p. 2. Viitorul 11 p, 3. Ra
pid 11 p.

sportiv de 
găzduit sjmbătă 
cros dotată cu

în sala Constructorul din 
Capitală (str. 13 Decembrie 
5) continuă concursul de ve
rificare a lotului masculin de 
șah. O formă deosebită mani
festă maestrul internațional 
Theodor Ghițescu, care pe 
parcursul a 5 runde n-a lăsat 
adversarilor decît o singură 
jumătate de punct. Printre în
vinșii liderului figurează și 
vechiul său rival în competi
ții, V. Ciocîltea. Remarcabilă 
și comportarea tînărului A. 
Urzică, clasat printre fruntași.

în clasament, după pri
mele 5 runde, conduce Ghi
țescu cu 4‘/2 P, urmat de Cio
cîltea, Radovici, Segal, Urzică 
și Voiculescu, cu cite 3 p, 
Drimer, Mititelu și Ungurea- 
nu — 2*/a p.

aCea de a XlX-a etapă 
campionatului național mas
culin, cuprinzînd partidele 
I-E.F.S. — Politehnica Buc., 
Dinamo — „U“ Timișoara, Ra
pid — Politehnica Brașov, Po
litehnica Galați — I.C.H.F. și 
„U“ Cluj — Steaua este pro
gramată joi 6 martie, Meciul 
Politehnica Iași — Farul Con
stanța va avea loc în» ziua de 
5 martie.

Clasamentul la zi':

Pe Alexandru „cel 
maestrul emerit al 
Alexandru Per.ciu — 
sit la o șuetfl cu un grup de 
miei admiratori din 
său. Ieșise din secția 
și tocmai se îndrepta

— Vă recrutați noi
— Nu. sînt chiar o 

tre copiii cu care lucrez la cen
trul de la „Ghencea". Rugbystii 
de mîine 
cred că 
fundaș.:.

— Mai
— Poate chiar mai mare. A- 

poi Simian, ca linia 
Constantin ca taloner 
alții.

Penciu își exprimă bucuria 
pentru tot ce a realizat in anii 
puterii populare :

cartierul 
de vgtare 
spre casă, 
elevi ? 
parte din-

ai Stelei: Suciu, care 
va devenit un mare

mare ca Penciu ?

a III-a, 
și multi

1. Din. Buc.
2, steaua Buc.

18 17 1 1490-1254 35
18 16 2 1521-1184 34

4. Rapid Buc. 18 11 7 1375-1325 23
5. „U“ Cluj 18 8 10 1218*1221 26
6. Poli. Galați 18 8 10 1254-1277 26
7. „U“ Timiș. 18 8 10 1320-1296 26
S. I.C.H.F. 18 7 11 1216-1258 25
9. Poli. Brașov 18 7 11 1188-1281 25

10. I.E.F.S. 18 7 11 1119-1188 25
11. Farul Cța. 18 5 13 1078-1222 23
12. Poli. Iași 18 2 18 U43-K32 28

Azi și mîine pe micul ecran
AZI ora 16,30 — Repriza a 

III-a a meciului de hochei 
România—R.D.G. din grupa 
B a C.M. (Ljubljana).

ora 22,30 — Proba de dan
suri din cadrul campiona
tului mondial de patinaj ar
tistic (Colorado Springs)

MIINE ora 17.05 — De
monstrația de închidere a 
campionatului mondial de 
patinaj artistic (Colorado 
Springs).

SECVENȚE HUNEDORENE
(Urmare din pag. t) in cadrul secției există 

vreo 11 copil — Juniori
tehnice,

„™-„- • umbra__  lucrau la saci. într-o aseme
nea aglomerație a fost imposibil 
să putem aprecia dacă lec
țiile preconizate au fost sau nu 
respectate. Totuși, citeva obser
vații

rfte 
iar 
sau

doi diferite procedee 
puglliștii boxau cu

se impun.
★

pofida spațiului Insuficient 
numărului mare de Jucători, 

i cuvinte bune despre meto- 
lucrat

în i 
șl a > 
avem 
dele șl tactul cu care a 
antrenorul de tenis de masă Nl- 
colae Suciu, maistru principal la 
laminorul de 65o mm de la Com
binatul Siderurgic. Extrem de 
meticulos, el explica plin de răb-

BILANȚ 1968
CAMPIONI REPUBLICANI
TENIS, JUNIORI : Dumitru 

Hărădău (Constructorul Hu
nedoara) ; ALPINISM : Aurel 
Rințlșan (Metalul Hune
doara), Emeric Betlegh (Me
talul Hunedoara).

ECHIPE DIVIZIONARE
BASCHET : Constructorul

Hunedoara — băieți — div. B; 
VOLEI: Metalul Hunedoara — 
băieți — B, Grupul școlar 
Hunedoara — băieți — div. 
școlară ; TENIS : Constructo
rul Hunedoara; ATLETISM : 
set. jud. Hunedoara.

Selecționați In loturile repu
blicane de seniori: Aurel Rin- 
ți;an> Emeric Betlegh — alpi
nism, Dorin Ilea (Constructo
rul Hunedoara) — baschet, 
Dumitru Hărădău, Elena Ta
kacs (Constructorul 
doara) — tenis.

HiUie-
.1

dare flecare mișcare, fiecare lo
vitură. In seara amintită, dintre 
cei 47 de elevi, 39 (din care 28 
de fetițe) veniseră pentru a par 
ticipa la un trial, urmind ca 
după aceea, cei apți să inlre cu 
adevărat tn pregătire. Așa s-a 
procedat și in 1968, atunci cu 
vreo 350 de copii. Și cum crite
riile de selecție ale antrenorului 
N. Suciu (in strinsă colaborare $1 
cu medicul) sînt foarte stricte 
dar și respectate, numărul celor 
alețl este destul de redus. De

aceea, 
numai 
legitimat!.

Așa cum arătam. antrenorul N. 
Suciu are o seamă de calități. 
Una dintre eie poate fi ilustrată 
șl prin acea seta de a acumula 
noi cunoștințe, de a aduc* îmbu
nătățiri continue prooesului de 
Instruire, de a-1 fundamenta pe 
o bază țtlintlfică. In căutarea 
permanentă a noului, acest onest 
tehnician a dat ldeea fabricării 
unul robot de antrenament, su
perior — în caz de reușită — 
celor cunoscute plnă tn prezent, 
gen Stiga (Suedia). Lucrările de 
proiectare ți construire a acestui 
aparat se află tn curs ș! poate 
că nu e prea departe timpul clnd 
vom avea ocazia să anunțăm șt 
primele experimente. Lumea te
nisului de masă de la noi aș
teaptă cu interes rezultatele co
lectivului pasionaților tehnicieni 
hunedoreni condus de un om ini
mos și îndrăgostit de sport, ingi
nerul mecanic șef al I.C.S.H., tov. 
Gheorghe Valeriu, 
secției de tenis de masă de 
Constructorul șl al comisiei 
niclpale de specialitate.

★
Revenind la activitatea din 

am reținut explicațiile amănun
țite însoțite de demonstrațiile 
sugestive ale antrenorului de 
lupte Ludovic Covaci, in fața 
elevilor săi.

La box n-am observat nimic 
deosebit, tn timp ce la atletism, 
antrenorul Gheorghe Băieanu era 
pur șl simplu copLeșit de numă
rul mate de sportivi (împărțiri 
pe grupe de probe). într-o astfel 
de înghesuială este greu și de 
vorbit măcar despre principiul 
individualizării pregătirilor, a ur
măririi lor, asemenea lucruri ră- 
minlnd doar simple enunțări teo
retice, deziderate.

O evidențiere generală : cu 
toată afluența, la terminare, pe 
nesimțite, tntr-o disciplină per
fectă, sala s-a golit, toate mate
rialele fiind așezate la locul lor. 
Era rîndul baschetbaliștilor să 
beneficieze de următoarele două 
ore (20—22) de sală.

Sub 
Tlberiu Danes au început să 1u 
creze . . ' . '
s-au mai adăugat vreo trei-patru 
din totalul de 12. tn prima parte 
la care am asistat, antrenorul a 
condus cu siguranță pregătirile. 
Sosirile pe etape ale jucătorilor 
fSc« au însă ca lecția să nu-ș: 
aibă unitatea cuvenită.

★
Desigur» tn stenograma celor

7—8 ore de antrenament ale sec
țiilor de atletism, tenis, volei, 
lubte, tenis de masă, box și bas
chet, ar fi necesară — poate — 
o concluzie.

Din discuțiile purtate cu unii 
sportivi. ar.trencrj. cu tov. C. 
Ghenea și prof. R. Gruiță- pre
ședintele și viaepreșwlir.te^ 
C.M.E.F.S. ea și cu cei doi vice
președinți ai C.J.E.FS. Hunedoa
ra, profesorii M. Miron (jocurp 
și C. Magdescu (sporturi indivi
duale) a rezultat că. asemenea 
opiniei noastre, și ei erau de 
acord că sala este suprasolicitată 
la anumite ore. iar ta altele, spa
țiul este excedentar.

Fără indoiaiă, caracteristica fie
cărui sport cere anumite dimen
siuni. De pildă, nu poți să joci 
tenis sau volei pe o suprafață 
mai restrfnsă. așa cum ar mal 
fi posibil din clnd ta cind la tenis 
de masă, lupte, box sau baschet, 
mai ales dacă e vorba de un 
număr mic de sporuri. Pentru ca 
sala =ă nu ajungă uneori un fel 
de Turn Babei, ar trebui — după 
părerea noastră — operate unele 
modificări ta planificarea antre
namentelor sect-ilor. Trebuie să 
se stabiteasră o anumită orlori- 
tase principială Și ta funcție de 
specificul local. In condițiile 
date, a pune semnul egalității ta 
dezvoltarea tuturor sporturilor 
constituie o greșeală. Așa ceva 
nu se poate. Sau mai bine zis, 
se poate dar nu ajută mare lu
cru. Dimpotrivă.

președintele
' ’ la

mu-
ț

sală.

îndrumarea antrenorului
patru sportivi cărora 11

IN PLUTONI
I
I
I
I
I
I

Iubesc ciclismul. Lucrul acesta nu va surprinde, desigur, pe 
nimeni d'ntre ''ei care știu că am fost, cu ani în urmă, 
campion în probe de șosea și velodrom, că am izbutit 

să realizez unele performanțe în arena internațională. Dar, 
nu-1 iubesc numai fiindcă am numeroase și plăcute amintiri 
din anii (mulți la număr) pe care i-am dedicat sportului cu 
pedaie. Voi rămîne pentru totdeauna unul dintre cei mai înfo- 
cati susținători, datorită potențialului său nelimitat de 
a dezvolta la tinerele generații calități deosebite pentru viață : 
curaj, spirit de orientare, dîrzenie, îndemînare.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

In coloanele ziarului 
„Sportul", la rubrica 
„In pluton...* voi mi-vot mi

lita pentru ciclism. Comen
tariul meu nu va fi, însă, 
un șir de elogii aduse șo
selei sau pistei, ci o abor
dare reală, profundă, cri
tică in lumea sa, ■.< încer
care de a-i înlătura tarele 
prin propuneri izvorlte din 
experiență și din realitatea 
practică, de a-i îndrepta 
pașii (atît cit mă voi price
pe) pe făgașul pe care i-l 
dorim cu toții: acela al unei 
intense activități de mase 
(avem o fabrică de bicicle
te), al unui sistem compe- 
tițional echilibrat (care să 
permită evidențierea ade
văratelor talente) și al u- 
nei laborioase activități de 
educare a generațiilor de 
tineri ce se dedică aces
tui sport.

Voi acorda o mare pon
dere tineretului, juniorilor. 
Și, pentru a-mi dovedi, 
chiar de la debut, fermita
tea intențiilor voi începe 
prin a discuta o problerjtf 
a acestei activități, reieși
tă din recenta Conferință 
a comitetului F. R. Ciclism. 
S-a «pus tn cadrul lucră
rilor conferinței — și nu 
fără temei — că este nece
sară 
misii 
birou 
acest

co-

Suedia, 
activitatea

Franțp), 
ciclistd I

nevoie de o

înființarea unei 
de juniori In cadrul 

lui federal. De fapt, 
lucru ar fi trebuit să 

se faci de multă treme.
Activitatea noastră de per
formanță se bazează doar 
pe 20—30 de rutieri, din
tre care — la nivelul unei 
mari ccmpetișii internațio
nale — ânt doar jumătate. 
Se invocă, de obicei, pe
nuria de materiale pentru

DIN COLTUL RINfillLUI

D

n-am 
In ci- 
face și 
in con-

F. R- 
că la

a se justifica lipsa unui 
pluton numeros. Ir, parte 
ea este reală. Dar, aruncind 
lotul numai pe absenta u- 
nui număr suficient de bi
ciclete și baieuri 
respecta adevărul, 
clismul nostru se 
multă risipă. Chiar 
ferința comitetului 
Ciclism s-a spus
competiții apar numeroși 
juniori mici pe biciclete de 
import ultimul tip, echi
pate cu materiale la ni
velul primei formații re
prezentative a țării. Oare 
este in beneficiul ciclis
mului să se dea junioru
lui, chiar din primele luni 
de activitate, biciclete ă la 
Anquetil și Merckx ? Nu, 
evident nu! Selecția și 
primele lecții de rulaj pot 
fi făcute foarte bine pe 
biciclete românești. Apoi, 
în primii ani de activita
te, pot fi utilizate bicicle
tele mai puțin pretențioa
se sau cele vechi, r.ecores- 
punzătoare lotului națio
nal.

O altă carență a activi
tății juniorilor este mo
dul tn care se face selec
ția și virsta la care sînt 
admiși In ciclism juniorii. 
La noi, tineretul tneepe ci
clismul cam tîrziu. Ar tre
bui sd-i selecționăm de la 
11—12 ani, pentru ca fn- 
tr-un t iitor nu prea înde
părtat să scădem virsta 
pină la 10 ani. Este, nece
sar acest lucru, pentru ca 
tinărul să învețe de la o 
cîrstă propice așa-zisele 
secrete ale ciclismului, să 
se obișnuiască cu rulajul, 
să capete deprinderi co
recte. Sînt țări (de pildă,

Olanda, 
unde 
începe la 8 ani. Viitorul 
ciclist are 
lungă perioadă de uceni
cie. Există astăzi cicliști 
fruntași care au doar vagi 
cunoștințe de mecanică, de 
tehnică și tactică ciclistă. 
Ingrijindu-ne doar de creș
terea continuă a forței și 
rezistenței rutierilor nu 
vom reuși să creștem aler
gători compleți. fată de ce 
este bine ca în primii ani, 
Viitorii cicliști să învețe cit 
mai multe și cit mai bine 
din fiecare capitol al a- 
cestei vaste cărți care se 
numește sportul cu pedale.

Tînărul devine. în mul
te cazuri, ciclist, la cererea 
sa. El este supus unui e- 
xamen superficial (dacă a 
mai mers pe bicicletă, cum 
arată ca înfățișare, cițiani 
are ș.a.m.d.) și acceptat sau 
respins. Ar fi mult mai 
bine dacă selecția s -ar face 
pe baza unor concursuri 
repetate, fn care copiii să 
vină cu bicicletele lor 
(este și acesta un indiciu 
că iubesc ciclismul), și în 
colaborare cu medicul 
sportiv. Ar crește, în acest 
fel, baza de mase a ciclis
mului și, implicit, aria ra 
de selecție.

Toate acestea și încă 
multe altele — despre care 
vom mai vorbi — ar urma 
să formeze obiectivele co
misiei de juniori a birou
lui federal, pentru înfiin
țarea căreia milităm, avind 
convingerea că vom fi în
țeleși de forul de specia
litate.

Marin NICULESCU

I
i

I
I
I
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ni stat de sute de ori in coltul ringului. Am ascultat și 
am dat sfaturi. Și cită nevoie ai — deseori — de aceste 
slaturi I Cită nevoie ai de acest colț al ringului cînd — 

înainte sau după bătaia gongului — vrei să găsești cît mai 
repede, dar și cît mai eficace, căi și mijloace de acțiune. Căci 
nu poți să-ți formezi păreri fără a cunoaște. Iar cunoașterea 
constituie una dintre pornirile firești ale omului — baza dez
voltării și perfecționării lui.

In box — acest sport al bărbăției, curajului și acțiunii în
drăznețe — colțul ringului constituie prietenul ce! mai apro
piat. In el găsești sfatul călăuzitor — răgazul scurt dar alil de 
necesar — ca să eintărești, să analizezi rapid tainele luptei 
sportive.

Mă voi așeza din nou în colțul ringului.

A

e data aceasta, va fi un 
ring larg, cuprinzător. Și 
voi cîntări, voi căuta să 

pătrund problemele boxului, să 
le analizez pentru voi — dragi 
cititori, care iubiți ca si mine 
borul și vreți să știfi, să aflați. 
să cunoașteți. Vom privi și vom 
analiza împreună. Ne vom bucu
ra împreună găsirea unor 
căi mai bune, sau vom avea ne
bănuite satisfacții că ne-arn a-

lăturat din toată inima unor 
acțiuni frumoase, capabile să 
ridice tot mai mult activitatea 
pe care o îndrăgim atit.

Voi căuta să vi conduc cu 
fermitate pe căile intortochiate 
ale activității și pregătirii in 
box, ale desfășurării luptei din 
ring, ale formării prin bor a 
unor li ieri capabili să ne re
prezinte dorințele și capacită
țile.

Va fi destul de dificil! E o 
sarcină deosebit de grea. Acti
vitatea sportivă, și in special 
cea din box, are nenumărate 
fațete, subtilități, amănunte e- 
sențiale, pe cars trebuie să le 
iei in seamă totdeauna. Fără 
cunoașterea și estimarea lor 
r'rfrfă, nu se pot lua hotăriri 
eficie-:*c. Dc aceea, trebuie me
reu să cunoști, să știi, să ana
lizezi.

Vom încerca împreună. Le 
vom lua pe rind, eu migală, 
și ne vom trezi interesul per
manent pentru mereu alte noi 
lucruri.

Îndeosebi acum! Acum cînd 
după foarte puțin timp — nu 
mai mult de trei luni — se va 
desfășura acasă la noi cel mai 
important eveniment pugilistic 
continental: campionatele eu
ropene de box. Vrem să vină o 
primăvară nouă a boxului ro
mânesc. Reușita trebuie să re- 
aprindă, să consfințească și să 
întețească intens tradițiile, po
pularitatea și performanțele 
boxului nostru.

Dar o sărbătoare nu trebuie 
numai așteptată. Ea trebuie și 
pregătită. De aceea nu ne miră 
eforturile pe care le depun F.R. 
Box și organele noastre de con
ducere sportivă. Nu poate să 
surprindă pe nimeni activitatea 
v.e, febrilă, ce domnește în rîn- 
durile sportivilor și antrenori
lor fruntași. Numai că-i bine 

v'rtețul acestor eforturi 
și acțiuni — priceperea și lu
ciditatea, experiența și mai ales 
cunoștințele să primeze. Orice 
acțiune trebuie cîntărită și a- 
nalizati bine. Hotărîrile și mai 
ales acțiunile pripite trebuie 
excluse.

Poate pentru aceasta privim

cu oarecare îndoială faptul că 
sportivii noștri fruntași — cei 
care ne-au reprezentat meri
toriu la Jocurile Olimpice, au 
fost cam prea devreme incluși 
în activitatea competițională 
intensă. Știut este că — după 
o mare competiție — sportivul 
are o _,cădere” nervoasă destul 
de îndelungată. El trebuie re
făcut cu mijloace adecvate, un 
timp mai îndelungat, după care 
abia va fi inclus în activitatea 
intensă, cu o revenire rapidă. 
S-ar părea că această perioadă 
de refacere, la unii dintre spor
tivii noștri fruntași, ar fi tre
buit să fie mai mare. Rămîne 
să se mai reflecteze asupra a- 
cestui lucru și să se ia măsuri
le cele mai eficiente. Sîntem 
șipuri că priceperea antrenori
lor noștri fruntași își va spune 
cuvîntul.

Precum, un semn de neli
niște ridică incertitudinea in 
care sîntem ținuți cu privire 
la locul exact de desfășurare 
a campionatelor europene !

Stînd în colțul ringului mă 
gindesc să fim împreună, re
flectin'!, analiz :d, căutînd să 
cunoaștem și să pătrundem tai
nele ringului. Da — iubiți ci
titori — vom sta împreună ' 

prof. Eustațiu MĂRGĂRIT 
maestru al sportului
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V.F.B. STUTTGART
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SAU MUNCHEN 1860?
la data susmenționată îi

COE DAN

ARE DREPT DE JOC

I să-ți

rportzra
Acest

cu 
de- 
ro-

indiferent de cîte 
de informare ai dis- 

Autorii, impunîn- 
să respecte, în pri-

joace 
România.

scoți 
Desen de AL CLENCIU

anunțat, 
de fot- 

7 mai, in ca- 
pentru me

diu C. M., o 
in compania

■nei echipe vest-germane.
Intrucit Bayern MSnchen 

care se duceau tratative a 
clinat invitația federației
mâne, forul nostru de speciali
tate va avea de ales intre 
V.F.B. Stuttgart (locul 2 in 
Bundesliga) și Munchen 1860, 
care s-au declarat de acord sâ

O carte utilă și interesantă:

LA BUCUREȘTI,

Meciurile de cupă vor avea 
condiții normale de desfășurare

(Raid-fulger efectuat de corespondenții noștri, pe

Repetatele ninsori de la sflrțitul Iul februarie și prognozele Serviciului meteorolo
gic au pus pe gtnduri pe Iubitorii fotbalului, In fata lor ridietndu-se întrebarea daci_____ w____________ — --________________ i» m i>ta lor ridietndu-se întrebarea dacB 
reluarea activității fotbalistice, prin meciurile de „Cupă' *i campionat, va putea avea loc 
la data fixată.

In general, situația este mult mai puțin neliniștitoare declt m credea (în afara even
tualității că in ultimele 41 de ora iama nu va avea o-, revenire puternică).

Iată relatările pe care le-am primit de la corespondenții noștri in legături cu sta- 
cadrul „șaisprezecinsilor"

tuaUtățil ca

rea terenurilor pe care se vor disputa mîine 
„CUPEI ROMÂNIEI".

meciuri le

15 terenuri)
GALAȚI

Marți șl miercuri se Joacă aia 
două partide de cupă : Oțelul — 
Progresul șl Politehnica — Vago
nul- Terenul va fi satisfăcător 
pentru primul Joc. Să vedem 
dacă va rezista șl miercuri- (St. 
Constan Un eseu).

r
j HUNEDOARA

Aid se dispută jocul Metalul — 
Crișul. Terenul se prezintă in 
bune condlțlunl. El a fost și pro
tejat In vederea primului med 
oficial, echipele din 
desfășurîndu-șl . _
site terenuri (V. Albu).

RÎMNICU VÎLCEA
Farul va găsi in localitate, 

pentru meciul cu Chimia, un te
ren practicabil. Este drept insă 
că, la ora clnd transmit aceste 
rindurl, a început să fulguiască. 
Să sperăm că va fi o simplă spe
rietoare... (P. Dinescu).

BAIA MARE
Terenul este curățat de zăpadă 

șl se prezintă in condlțlunl mul
țumitoare pentru partida Mine
rul — Universitatea Cluj. Măcar 
dacă medul va fi la fel de bun 
ca terenul de Joc I (T. Tohătan).

GIURGIU
de tineri au muncit volun- 
curățirea zăpezii de pe te- 
Olimpia, unde se va dis- 

Dunărea — Rapid, 
fost

pregătirile
localitate

Pe

Sute 
tar la 
renul 
pută meciul 
Terenul este bun. El a șl 
^încercat" sîmbătă prlntr-un meci 
amical disputat între Dunărea și 
Metalul București. Scor : 1—1.
(T. Barbălată).

SCHELA MARE
Aici se lucrează încă la curăți

rea terenului care urmează să 
adăpostească întîlnlrea Muncito
rul Schela Mare — Jiul. Se spe
ră că miercuri vor exista condiții 
satisfăcătoare de joc.

PIATRA NEAMȚ
Situația e mal dificilă în ora

șul nostru. Terenul a fost cură-

țat de zăpadă, dar, din cauza 
rului, mal există o crustă 
gheață. Timpul este foarte frigu
ros (C. Nemțeanu).

OCNA MUREȘ
Stadionul oferă cele mal 

condiții de Joc. Au, deci, 
tul fotbaliștii de la Ocna 
șl cei de ‘ 
montului

și... BUCUREȘTI
Ptnă la ora aceasta no se șns 

pe ee teren se va Juca meets: 
Me-alui — Dir.amo Brii. Cos- 
du cerea asoc.ziiel Metalul face 
intervenții ca să poată Juca Se 
pe .Giulești". Ee pe .Progress;-, 
să sperăm că se va gtsf o sets- 
tle înainte de începerea meesn-

bune 
cuvte- 
Mureș 

la U.T.A.. lidera clas- 
(Șt. Iacob).
SUCEAVA
este tacă acoperit de 

dimineața.
Terenul 

zăpadă. Dar, de luni 
au Început lucrările de... desză
pezire și la ora medului el va 
fi practicabil pentru jocul Chi
mia — Universitatea Craiova. (C. 
Alexa).

BRAȘOV
Pe stadionul Tineretului se mal 

află puțină zăpadă. In carul etod 
nu va interveni o nruâ nin
soare, partida Steagul roșu — 
Petrolul va avea ccndițd accep
tabile de desfășurare. Ccesduee- 
rea clubului Steagul roșu a ga
rantat acest lucru ! (C. Gruia).

REȘIȚA
Terenul este excelent. Dc alt

fel, de 3 săptămin: timpul es e 
bun. Medul reșițenucr cu F. C- 
Argeș va atrage, probate, peste 5 000 de . . — -

„Amicalul- dintre Rapid Șt 
Steaua, programat sîmbă- 
tă în Giulești, a oferit 
spectatorilor multe faze 
„aeriene". Explicația 1 Te
renul acoperit cu zăpadă 
și mingea greu de contro
lat... In imagine, Sătmă- 
reanu respinge o centrare 
înaltă a unui atacam : i- 

pidist
Foto: A. NEAGU

spectatori (P. Wi>r|»a»i.
TÎRNĂVENI 
primăvară- Terenul este 
curățat «i cîuar uscat-

Ald e 
complet 
să sperăm că ața va S * ta era 
începerii pare.de! Ortntea 
A.S.A. Tirgu Mureș (L Darra)

CÎMPIA TURZII
Terenul este bun. umezeala re

dusă. Steaua va avea <5ee eceOt- 
ți! normale de Joc pentru 
rida eu Arieșui. (L. Don rial.

După cum am mai 
reprezentativa noastră 
bal va susține la 
drul pregătirilor 
ciul eu Elveția 
partidă amicală

ORA ULTIAAELOR „AMICALE

In ședința de aseară, birou] 
secției de fotbal a clubului 
Rapid, luind in discuție cum- 
portarea din ultima perioadă 
a jucătorului Coe Dan, a ho- 
tărit să-i reducă suspendarea, 
de la 1 an la 6 luni.

Dan Coe are astfel rîrepi 
de joc, cu începere de la 1 
martie.

„U" CLUJ—CRIȘUL 1—1 (1—1) 
întîlnlrea celor două divizio

nare A a prilejuit o confrunta
re fotbalistică interesantă, am
bele echipe luptinej din răspu
teri, ca... într-o partidă ofici
ală I Clujenii au dominat în 
marea majoritate a partidei, 
dar atacurile lor, Inițiate în 

'special de Oprea, s-au izbit de 
^apărarea solidă a oaspeților. In 
’ ceea ce-1 privește pe aceștia, 
ei au demonstrat o bună con
diție fizică, dar, din păcate, au 
fost inexistenți în atac, inițiind 
numai cîteva contraatacuri pe 

^durata întregii partide. Cele 
două goluri ale întilnirii sînt 

opera" lui Daraban (min. 3) 
“iși Oprea (min. 27).

Bun arbitrajul Iul V. Topan 
(Cluj).
■V. MOREA—coresp. principal
GLORIA BIRLAD—RULMENTUL

BÎRLAD 2—2 (0—0)
Derbiul local a oferit spec

tatorilor o repriză — a doua — 
foarte interesantă și bogată în 
goluri. După ce Bălan (min. 50) 
deschide scorul pentru Rul
mentul (5 minute mai tîrziu), 
Beniovschi egalează din 11 m, 
apoi Postolache ridică scorul la 
2—1 pentru Rulmentul (min. 
80), iar Chiuș restabilește egali
tatea în ultimul minut de joc. 

SOLOMON, coresp.
ROȘU BRASOV — 

MORENI 2—0 (0—0) 
desfășurată pe sta- 

alunecos 
a 

dat ocazia ambelor formații să 
procedeze Ia un ultim test pu
blic al potențialului fizic. Du
pă aspectul jocului, se poate a- 
precia că cele două formații

JLCATU 
șt_ cdcKita !

E.

STEAGUL 
FLACARA

Partida 
dionul Tineretului 
și pe alocuri desfundat

TOVARĂȘE redactor.
Nu știu dacă voi fi fn a* 

sentimentul d-tale de stelar 
mai tinăr fi al cititorilor de 
același leat, cind voi spune 
că eu unul încerc o senzație 
de bucurie — aș zice mat cu- 
rind un fel de mulțumire lă
untrică, de satisfacție intimă
— ori de cîte ori Intilnesc po
menite in paginile „Sportu
lui- numele unor sportîvi~ de 
altădată. Și nu e, te rog să 
mă Crezi, vorba numai de o 
simplă și afectivă solidari
zare de virstă, de generație, 
de contemporaneitate sporti
vă.

Mă refer, firește, la acele 
foste vedete — de tot țelul
— care, după ce au spus 
stop — uneori inexplicabil de 
prematur — acttrtldjti publi
ce, n-au ieșit eu totul din or
bita preocupărilor sportive ce 
le-au consacrat Mă gtndesc 
la cei care au făcut pasul cel 
mai obișnuit, cel mai firesc, 
trecind. eu tot talentul, eu 
tot bagajul lor de cunoștințe, 
de pe banca sportivului com
petitiv pe aceea a antrenoru
lui.

Ocaziile unor astfel de re- 
intilniri sint destul de rare 
și tocmai de aceea cred ci 
nici n-ar impieta prea mult 
asupra spațiului din gazetă și 
nici n-ar stinjeni referirile

pttrîîad peeeîeo
c evenintestaha ta a care, 
btsieințeles, trebuie ai petrec- 
ze, dacă, din cind fa eind. ta 
aceste rare ocazii, s-ar mtMa 
ceva mai mul: asupra ceicr- 
in cauză.

POST RESTANT

O SUGESTIE

99

U ie ta
cx

TELEVIZOARE •

1010 PSOSOSPOBI
3 m-E FINA LA ÎNCHIDE
REA VTNZAEII BILETELOR 

LA rP-AGEP-LA SPECIALA 
LOTO A MAETTSORCLUI
Vteeri T -aarize M® ere toc 

tt—» ceta mari trageri
LOTO, trxfițioeala tragere a 

șocului zare ie va dea- 
âșura după Dooa f jtmatt t«b- 
niri.

Se atribuie auto—rsme tn 
număr NELIMITAT. W aoto- 
turisme prin tragere la sorțt 
50 excursii Ia Paris șî pe Valea 
Loirei eu arianul prin O-N.T. 
România (circa 8 zile», premii 
fixe in beni ce 25-088 let 19 000 
lei. 6.250 lei. 2500 lei. 1.000 lei
5- a.

Mărcile autoturismelor care 
se atribuie sînt: Volga. Dacia, 
1100. Moskvici 408 cu 4 faruri 
și radio. Skoda 1000 MB. și 
Trabant 601.

Se eiectuează 4 extrageri tn
3 iaze.

în total se ex’.rag 34 numere. 
Variantelor cu 2 numere câști
gătoare din 6 extrase li se a- 
tribuie cîte 100 lei.

Se atribuie premii pe 20 
tegoriL

Fiecare variantă de 15 lei
4 șanse de cîștig și poate
ține premii diferite: obișnuite 
la extragerea I, obișnuite la ex
tragerea a Il-a, suplimentare 
și speciale.

Nu uitați ! ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor este 
joi 6 martie a.c.

O Tragerile la sorți ale au
toturismelor și excursiilor de 
la concursul 
noexpres din 
vor avea loc 
martie a.c. la 
Clubului Finanțe Bănci 
strada Doamnei nr. 2 cu în
cepere de la ora 17.
• Tragerea Pronoexpres obiș

nuită de mîine va avea loc în 
aceeași sală cu începere de la 
ora 18,30. Tragerea va fi ra
diodifuzată.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 9 

DIN 26 FEBRUARIE 
EXTRAGEREA I : Categoria 

II-a : 122,5 variante a 1 240 
categoria a III-a: 3 106 a 48 lei. 
Report categoria I : 151951 lei. 

EXTRAGEREA A n-A : Cate
goria A : 4 variante a 30 859 lei; 
categoria B : 414,5 variante a 297 
lei: categoria C : 6339,5 variante 
a 20 lei.

ca-

are 
ob-

Al t-ioie.

P cont
V. T. BANE

Din căută: ile, hărnicia și 
răbdarea a trei vechi pasi
onați a: fotbalului, s-au 
inmănunchiat într-o inte- 
•.eresaniă și utilă carte — 
„Anuarul fotbalului româ
nesc" — date, rezultate, 
clasamente, formații care 
stabilesc o trainică punte 
de legătură între cititor și 
istoria fotbalului nostru.

Rod al unor atente inves
tigații, al unor meticuloase 
strî-.eeri de date șl eveni
mente. cartea semnată de 
Petre Gațu, Octav Luchide 
ji Ion Mihâiiescu reconsti
tui — cu mijloacele sta
tistice — drumul fotba
lul;: nostru, de la înce- 
fxjturile sale și pînă la 
data la care manuscrisul a 
fost încredințat tiparului 
(1967).

Fără îndoială că a 
pune la dispoziția amato
rilor de fotbal o carte care 
să constituie un bilanț al

activității fotbalistice pe o 
perioadă de timp de aproa
pe o jumătate de secol nu 
este un lucru lesne de rea 
lizat, 
surse 
pune, 
du-și 
mul rînd, cronologia eve
nimentelor fotbalistice 
și-au sistematizat lucra
rea pornind de la acest 
principiu.

Concepînd cartea pe cinci ' 
capitole (scurt istoric a! 
fotbalului românesc : acti
vitatea competițională in
ternă între anii 1921—1967; 
activitatea internațională 
din aceeași perioadă ; cro
nica pe etape a campiona
telor interne din anul cbm- 
petițional 1966—1967 ; acti
vitatea internațională 1966 
— 1967) semnatarii lucră
rii reușesc să ofere o ima
gine clară a rezultatelor 
obținute de fotbaliștii noș
tri atit pe plan intern 
(campionatele diviziilor 
A, B, C ; Cupa României ; 
campionatele de juniori ; 
baraje) cît și în întîlnirile 
internaționale (oficiale: 
campionate mondiale, o- 
limpiade, Cupa Europei, 
competiții balcanice ; ami
cale).

Autorii se adresează nu 
numai amatorilor de sta
tistici, ci și tuturor celor 
atașați de fotbal, dîndu-le 
prilejul de a retrăi, por
nind de la memoria inalte- 
rabilă a cifrelor, momente 
care le-au încălzit cîndva 
inimile ți de care îți amin
tesc, desigur, cu emoție.

Dragoț COJOCARU

cinescop autoprotejat ® 14 tuburi 

electronice, 6 diode, 12 canale ® 1 difuzor

MIRAJ permanent de 3 W ® 1 casetă din placaj

furniruit

Diagonala 59 cm Preful 5100 lei buc.
Se vinde și cu plata în 12—18 rale lunare.

excepțional Pro- 
23 februarie 1969, 
mîine miercuri 5 
București în sala 

din

a 
lei;

ETAPA A XVI-A. 3 MATOt
ProgrtJui CoeaMa — Vetma București (•— Z) 
CXL Bsn. VLcea — Cara^uas Bușteni (1—5) 
Metalul Tîrgovlște — Mu u uueete București (3—2) 
Comerțul Alexandria — Mcsceîu! Cimpulung (1—Z) 
Chimia Tr. Măgurele — IHA- Ctznptna (•—4) 
Muserui Cuxp.i^.rg — Prabcrra Ploiești <•—1) 
Carpați S.r_a_a — Unirea Drăgășani (4—0) 
Tehnometal București — Progresul Ba4 (O— 1) 
ETAPA A XVn-A, 10 MARTIE
Caraiman Bușteni — Tehnometal București (2—31 
Mașini unelte Buc. — Chimia Tr. Măgurele (2—2) 
Voința București — ăCnerul Cimpulung (l—1) 
Progresul Balș — Carpați Steaua (0—1)
Muscelul Cimpulung — Progresul Corabia (1—3) 
Unirea Drăgășani — Metalul Ttegovișie (2—4) 
Prahova Ploiești — Comerțul Alexandria (1—3) 
I.R.A. Cimpina — C.LL Rm. Vilcea (0—3)
ETAPA A XVm-A, 33 MARTIE
Carpați Sinaia — Prahova Ploiești (0—6) 
Tehnometal București — LB-A. Cimpina (1—4) 
Chimia Tr. Măgurele — Muscelul Cimpulung (3—1. 
Minerul Cimpulung — Mașini unelte Buc. (1—4) 
CJ.L Rm. vilcea — Voința București <1—0 
Con ertu! Alexandria — Progresul Corabia (1—3) 
Unirea Drăgășani — Caralman Bușteni (0—2) 
Metalul Tîrgoviște — Progresul Balș (3—1)
ETAPA A XIX-A, 30 MARTIE
Minerul Cimpulung — C.LL Rm. Vilcea (1—1) 
Prahova Ploiești — Metalul Tîrgoviște (1—4) 
Progresul Balș — Comerțul Alexandria (1—1) 
Tehnometal București — Voința București (2—1) 
I R.A. Cimpina — Unirea Drăgășani (0—1) 
Caraiman Bușteni — Muscelul Cimpulung (0—0) 
Progresul Corabia — Chimia Tr. Măgurele (0—0) 
Mașini unelte București — Carpati Sinaia (1—2) 
ETAPA A XX-A, 6 APRILIE
Metalul Tîrgovlște — I.R.A. Cimpina (1—1) 
Chimia Tr. Măgurele — Comerțul Alexandria (0—2) 
C.I.L. Rm. Vilcea — Unirea Drăgășani (0—1) 
Prahova Ploiești — Progresul Balș (1—2) 
Carpați Sinaia — Minerul Cimpulung (2—1) 
Progresul Corabia — Mașini unelte București (0—0) 
Muscelul Cimpulung — Tehnometal București (2—2) 
Voința București — Caraiman Bușteni (1—3) 
ETAPA A XXI-A, 13 APRILIE
Chimia Tr. Măgurele — Carpați Sinaia (0—2) 
Minerul Cimpulung — Progresul Balș (1—2) 
Tehnometal Buc. — Progresul Corabia (0—1) 
Comerțul Alexandria — Metalul Tîrgovlște (2—2) 
Caralman Bușteni — I.R.A. Cîmpina (0—3) 
Unirea Drăgășani — Voința București (0—7) 
Mașini unelte Buc. — Prahova Ploiești (1—1) 
C.I.L. Rm. Vilcea — Muscelul Cimpulung (1—1) 
ETAPA A XXII-A, 20 APRILIE
I.R.A. Cimpina — Mașini unelte București (1—1) 
Comerțul Alexandria — C.I.L. Rm. Vilcea (3—0) 
Carpati Sinaia — Caralman Bușteni (1—1) 
Progresul Balș — Chimia Tr. Măgurele (0—2) 
Prahova Ploiești — Tehnometal București (2—1) 
Minerul Cimpulung — Muscelul Cimpulung (0—0) 
Volnts București — Metalul Tîrgovlște (0—1) 
Unirea Drăgășani — Progresul Corabia (1—4) 
ETAPA A XXDI-A, 27 APRILIE
Chimia Tr. Măgurele — Prahova Ploiești (0—0) 
Muscelul Cimpulung — Unirea Drăgășani (1—0) 
Progresul Balș — I.R.A. Cîmpina (0—3)

Metalul Tîrgovlște — Caralman Bușteni (1—2) 
Voința București — Mașini unelte București (2—4) 
Tehnometal București — CI.L. Rm. Vilcea (1—0) 
Progresul Corabia — Minerul Cimpulung (1—0) 
Carpati Sinaia — Comerțul Alexandria (3—2) 
ETAPA A XXIV-A, 4 MAI
C.I.L. Rm. Vilcea — Progresul Corabia (0—1) 
Comerțul Alexandria — Voința București (i—2) 
Metalul Tîrgoviște — Tehnometal București (2—2) 
Mașini unelte Buc. — Unirea Drăgășani (0—1) 
Caralman Bușteni — Progresul Balș (0—0) 
I.R.A. Cîmpina — Carpati Sinaia (0—1) 
Prahova Ploiești — Muscelul Cimpulung (3—0) 
Minerul Cimpulung — Chimia Tr. Măgurele (0—6) 
ETAPA A XXV-A, 11 MAI
Muscelul Cimpulung — Metalul Tîrgovlște (0—4) 
Progresul Corabia — Carpați Sinaia (0—1) 
Unirea Drăgășani — Chimia Tr. Măgurele (0—1) 
Tehnometal București - Minerul Cimpulung (2—2) 
Voința București — Prahova Ploiești (2—3) 
Caralman Bușteni — Mașini unelte București (0—1) 
I.R.A. Cîmpina — Comerțul Alexandria (0—2) 
Progresul Balș — C I L. Km. Vilcea (1-2)
ETAPA A XXVI-A, 
Comerțul Alexandria 
Ur.irea Drăgășani — 
Muscelul Cimpulung 
C.I.L. Rm. Vilcea — _____ ..
Mașini unelte București — Progresul Balș (1—3) 
Progresul Corabia — Prahova Ploiești (1-2) 
Chimia Tr. Măgurele — Tehnometal București (0—4) 
Carpați Sinaia — Voința București (0—2)
ETAPA A XXVII-A, 25 MAI
Progresul Balș — Muscelul Cimpulung (0—2) 
voința București — Chimia Tr. Măeurele (3—1) 
Comerțul Alexandria — Unirea Drăgășani (2—1) 
Minerul Cimpulung — Caralman Bușteni (3—0) 
Metalul Tîrgovlște — Progresul Corabia (0>-0) 
Carpați Sinaia — C.I.L. Rm. Vilcea (0—1) 
Prahova Ploiești — I.R.A, Cîmpina (0—3) 
Mașini unelte Buc. — Tehnometal Buc. (0—2) 
ETAPA A XXVIII-A, 1 IUNIE
Unirea Drăgășani — Prahova Ploiești (0—5) 
C.I.L. Rm. Vilcea — Mașini unelte București (0—4) 
Progresul Balș — Voința București (1—9) 
Tehnometal Buc. — Comerțul Alexandria (1—3) 
Muscelul Cimpulung — Carpați Sinaia (0-5) 
Caralman Bușteni — Chimia Tr. Măgurele (0—1) 
Metalul Tîrgovlște — Minerul Cimpulung (2—1) 
I.R A. Cîmpina — Progresul Corabia (0—1) 
ETAPA A XXIX-A. 8 IUNIE
Voința București — I R.A. Cîmpina (1—1) 
Carpați Sinaia — Metalul Tîrgovlște (2—5) 
Minerul Cimpulung — Comerțul Alexandria (0—3) 
Chimia Tr. Măgurele — C.I.L. Rm. Vilcea (2—3) 
Unirea Drăgășani — Tehnometal București (1—1) 
Progresul Corabia — Progresul Balș (2—4) 
Mașini unelte Buc. — Muscelul Cimpulung (0—1) 
Prahova Ploiești — Caralman Bușteni (0—1) 
ETAPA A XXX-A, 15 IUNIE
Metalul Tîrgovlște — Chimia Tr. Măgurele (4—0) 
Comerțul Alexandria — Mașini unelte Buc. (0—0) 
Progresul Balș — Unirea Drăgășani (1—2) 
Muscelul Cimpulung — Voința București (0—4) 
C.I.L. Rm. Vilcea — Prahova Ploiești (0—3) 
Tehnometal București — Carpați Sinaia (0—2) 
Caralman Bușteni — Progresul Corabia (1—1) 
I.R.A. Cîmpina — Minerul Cimpulung (1—1)

18 MAI
- Caraiman Bușteni (0—3) 
Minerul Cimpulung (0—1)
— T.R A. Cîmpina (0—2) 
Metalul Tîrgovlște (1—3)

pare.de


DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA C.M. DE HOCHEI
„Tournoi de France 1969 -

A

OMANIA: NICI UN PUNCT IN TREI ETAPE!
E LA ACEASTA SITUAȚIE ÎNCEPE LUPTA

■I

• Congresul F. I. L A a stabilit datele viitoarelor competiții cu

PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII
caracter

• Ofensivă

mondial

împotriva dopingului !

Handbaliștii
vest-germam

LJUBLJANA
Valeriu-C/iiose

LJUBLJANA, 3 (prin tele- 
on). După trei etape în gru
ia B a C.M. de hochei, echi- 
>a României începe, de fapt, 
ntrecerea pornind de la zero. 
Situația este grea, complicată 
le faptul că formații pe care 
- teoretic cel puțin — pu- 
eam sau trebuia să le între- 
■em (Austria, Italia, Norvegia, 
ugoslavia) joacă foarte bine, 
latinează excelent și mai cu 
eamă știu să lupte. Iugosla
via de pildă, a obținut două 
junețe în fața reprezentativei 
est-germane, ca apoi să fie 
inută în șah de selecționata 
faliei ; norvegienii au termi
nat la egalitate cu austriecii si 
au rezistat mai bine de două 
reprize în fața formației 
R.F.G., care după eșecul din 
prima zi și-a intrat în... crosă.

Și astfel, cu o formație des
completată, cu mulți acciden
tați (ieri și Stefanov) selecțio
nata română, inițial candidată 
la locul 4. se vede în postura 
de a lupta pentru evitarea re
trogradării, spre a putea ca a- 
nul viitor să joace în fața pu
blicului din București.

mirabil, îngăduindu-și chiar 
să-și domine adversarii minu
te în fir. Formația noastră a 
epărut, pe teren într-o formu
lă eriș inală, dar forțată de îm
prejurări. Moiș a jucat! centru 
în prima linie, între frații 
Szabo (Calamar a fost rezer
vă), Huțanu între Pană și 
Bașa. Sgîncă a făcut pereche 
eu Făgăraș și Pop cu Ioniță.

Jocul a început cu cîteva ac
țiuni periculoase ale naționa
lei R.D.G., anihilate de Dumi
tra?. Urmează contraatacuri 
românești, dar cei doi Szabo, 
Pană și Huțanu 
ză. în minutul

nu finalizea-
8, Gheorghiu

DE AZI
Norvegia

PROGRAMUL
România
R.F. a Germaniei — R. D. 
Germană

:. D. GERMANA—ROMA- 
IIA 11—2 (2—1, 4—1, 5—0)

Bineînțeles, nimeni nu se 
aștepta să se petreacă o mi
nune in acest meci. Adversarii 
echipei României erau evident 
superiori, o mai învinseseră 
de patru ori în actualul sezon. 
Dar, în același timp, nimeni nu 
credea că scorul va căpăta a- 
semenea proporții, mai ales 
după o primă repriză în care 
jucătorii noștri acționaseră ad

comite o greșeală în apărare, 
Prusa profită și deschide sco
rul. Deși conduși, românii nu 
se intimidează, ci dimpotrivă 
luptă energic, combină cu 
multă fantezie și dețin iniția
tiva. In această perioadă Moiș 
și Bașa ratează cîteva ocazii 
excelente, pentru ca în min 
15, patru jucători români, deși 
aveau în față un singur ad
versar, n-au reușit să marche
ze. Și totuși egalarea se pro
duce două minute mai tîrziu, 
dintr-o fază, probabil, unică : 
Dumitraș reține cu crosa un 
șut foarte puternic, dar nu blo
chează pucul și, fiind încolțit 
de patru jucători germani, țese 
din poartă și cam de la centru 
îi pasează lui Gheorghiu. A- 
eesta nu are pe nimeni în față, 
decît pe portarul advers. îl 
driblează și înscrie : 1—1.

Speranța încolțită în suflet 
este de scurtă durată pentru 
că în min. 19, din nou la o gre-

șeală puerilă a apărării noas
tre echipa R.D.G. preia condu
cerea.

A fost o repriză excelentă 
a formației române, dar din 
păcate singura. In următoare
le două treimi, echipa R.D.G. 
își impune superioritatea, do
mină copios, meciul se joacă 
practic într-un singur sens (cu 
rare contraatacuri românești) 
și golurile cuig, cprindu-se la 
11

Au marcat : Fucs (3), Schil
ler (2), Prusa, Novy, Noak, 
Ziesche, Fiotka, Riedel, res
pectiv Gheorghiu și Huțanu.

România a jucat in urmă
toarea formație : Dumitraș 
(Stoiculescu) — Pop, Ioniță, 
Sgîncă, Făgăraș — I. Szabo, 
Moiș, G. Szabo, Pană, Huțanu, 
Bașa, Stefanov, Biro, Gheor
ghiu (Calamar).

A arbitrat cuplul Wiciszk 
(Polonia) — Ehrensperger (El
veția).

*

în celelalte jocuri ale zilei 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate :

R. F. a Germaniei — Nor
vegia 5—0 (0—0, 1—0, 4—0) ;

Polonia — Italia 5—2 (0—0, 
2—1, 3—1) ;

Iugoslavia —
(1—0, 1—0, 0—1).

Austria 2—1

Localitatea argentiniană Mar 
del Plata, situată pe malul O- 
ceanului Atlantic, este în aceste 
zile nu numai o stațiune de in
teres turistic. Farmecului său 
recunoscut i se adaugă și atuul 
de a fi devenit — pentru cîteva 
zile — o adevărată capitală a 
sportului luptelor. Aici s-au 
deschis luni întrecerile cam
pionatelor mondiale de lupte 
greco-romane și, tot aici, vor 
avea loc încă în prima decadă 
a lunii martie și campionatele 
lumii la lupte libere. Sportivi 
de valoare, 4>n peste 20 de 
țări, protagoniști ai Olimpiadei 
de la Ciudad de Mexico și me- 
daliati ai edițiilor anterioare 
ale campionatelor mondiale au 
pornit apriga dispută pentru a 
cuceri laurii victoriei finale.

înainte de primul gong al 
întrecerii. Mar del Plata a găz
duit Congresul Federației inter
naționale de lupte libere. La 
lucrările conduse de președin
tele F.I.L.A. Roger Coulon, au 
luat parte delegați din 24 de 
țări, printre care și Ro
mânia. In cadrul Congresu
lui s-a stabilit ca viitoarea 
ediție a C.M. de lupte libere și 
greco-romane, cea din 1970. să 
aibă. loc intre 10 și 16 iulie în 
orașul canadian Edmonton. S-a 
hotărît, de asemenea, ca între
cerile campionatelor mondiale 
de lupte pentru juniori să se 
desfășoare 
14 și 19 
(S.tlA.).

O serie
greș au dezbătut probleme le
gate de arbitraj, îndeosebi de 
interpretarea noului regula
ment. Mult interes au suscitat 
și problemele referitoare la do
ping. In legătură cu acestea, 
secretarul general al F.I.L.A., 
Milan Ercegan, a declarat că 
practica dopingului va fi re
primată în această competiție. 
Concurentul care va fi depis-

anul acesta între 
iulie la Colorado

de delegați la Con-
CLASAMENTUL DUPĂ 

ETAPE
TREI

R.D. Germană 3 3 0 0 35— 7 6
Polonia 3 3 0 0 18— 5 S
Iugoslavia 3 3 0 0 S— 3 6
R. F. a Germaniei 3 2 0 1 12— 8 4
Austria 3 0 12 5—11 1
Norvegia 3 0 12 7—21 1
Italia 3 0 0 3 4—18 C
România 3 0 0 3 6—21 0

tat — în cadrul controalelor ce 
vor fi efectuate — că a folosit 
substanțe doping va fi exclus 
din competiție. Au fost luate, 
de asemenea, și alte hotărîri.

Iubitorii sportului luptelor 
din tara noastră vor urmări, 
cu siguranță, cu deosebit inte
res evoluția reprezentanților 
României. La campionatele 
mondiale de la Mar del Plata 
sînt prezenți. la greco-romane, 
6 tricolori. Iată o scurtă pre
zentare a lor :

Gheorghe. BERCEANU: cat. 
48 kg, are 19 ani, face parte 
din clubul sportiv Electroputere 
Craiova și deține în palmares 
următoarele performanțe: 
campion național de juniori 
(1966 și 1967), campiop natio
nal de seniori (1968), medalii 
de aur la competiția „Speran
țele Olimpice" (Koszalin-Polo- 
nia), la Concursul Internațio
nal al României (1967) și la 
competiția „Speranțele olim
pice’’ (Leipzig — 1968), meda
lie de argint la „Cupa Jadran” 
(Iugoslavia — 1968).

Cornel TURTUREA : cat. 52 
kg. are 28 de ani, face parte 
din clubul sportiv Dinamo 
București și deține în palma
res următoarele performanțe : 
campion național de seniori în 
anul 1966 ; medalie de aur la 
Jocurile Balcanice din 1963 și 
de bronz la ediția din 1965. me
dalie de argint la campiona
tele mondiale dirt 1967 (Bucu
rești).

Ion BACIU: cat. 57 kg, are 
24 de ani. face parte din clu
bul sportiv Steaua și deține în 
palmares următoarele perfor
manțe : campion național de 
juniori in anii 1961, 1962 și 1963 
și campion național de seniori 
în anii 1965, 1966 și 1967 ; me
dalie de bronz la campionatele 
europene din anul 1966 (Essen 
— R. F. a Germaniei) și meda
lie de aur la campionatele mon-

Jocurile 
de Me-

cat. 68

diale din anul 1967 (București), 
medalie de argint la 
Olimpice de la Ciudad 
xico :

Simion POPESCU :
kg, are 28 de ani, face parte 
din clubul sportiv Steaua și 
deține în palmares următoa
rele performanțe : campion na
țional de juniori in anii 1958 
și 1959 și campion național de 
seniori în anul 1964 ; medalii 
de aur și de argint la competi
țiile dotate cu trofeul „Spe
ranțele olimpice", precum și 
la Jocurile Balcanice; medalie 
de aur la campionatele euro
pene de la Minsk (1967) și 
medalie de bronz la C.E. de la 
Essen (R. F. a Germaniei — 
1966), medalie de argint la cam
pionatele mondiale de la Bucu
rești (1967) și medalie de bronz 
la Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico ;

Nicolae NEGUȚ: cat. 90 kg, 
are 23 ani, face parte din clu
bul sportiv Steaua și deține în 
palmares următoarele perfor
manțe : campion național de 
seniori în anii 1966, 1967 și 1968; 
locul V la campionatele euro
pene de la Văsteras (Suedia — 
1968) și locul IV la Jocurile O- 
limpice de la Ciudad de Me
xico ;

Nicolae MARTINESCU : cat. 
100 kg, are 29 de ani, face par
te din clubul sportiv Dinamo 
București și deține în palma
res următoarele performante : 
de 8 ori consecutiv (1961—-1968) 
campion național de seniori, 3 
medalii de aur la Jocurile Bal
canice, medalie de aur la cam
pionatele europene din anul
1966 (Essen — R. F. a Germa
niei). medalie de argint la 
campionatele mondiale din a- 
nul 1963’ (Helsingborg — Sue
dia), medalie de bronz la C.M. 
din 1966 (Toledo — S.U.A.) și
1967 (București) și medalie de 
bronz la Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico.

Din cauza _ diferenței de fus 
orar, pînă la’ închiderea ediției 
nu ne-au parvenit rezultatele 
primului tur.

se prezintă
cu un

palmares
excelent

Lotul celor 14 handballști 
români, însoțit de tov. D. 
Costea — președinte al 
F.R.H., prof. L. Grigores- 

secretar general al 
antrenorii N. Ne-

La Squaw Valley

TRITSCHER si STEURER 
au ciștigat probele 

de slalom uriaș5
3 (Agerpres).NEW YORK

Concursul de schi de la Squaw 
Valley, contînd pentru „Cupa 
Mondială", a continuat cu pro
ba de slalom uriaș. Primul loc 
la masculin a revenit austri
acului Reinhard Tritscher, cu 
139,56. Au urmat în clasa
ment Jakob Tischauser (Elve
ția) — 139,67 și Heini 
(Austria) — 139,74. La 
a ciștigat Florence 
(Franța) cu 1:12,43.
Cochran (S.U.A.) s-a clasat pe 
locul doi cu 1:12,80, urmată de 
Beni Rauter (Austria) — 1:13,43.

După desfășurarea acestei 
competiții, în „Cupa Mondială" 
continuă șă fie lider austriacul 
Karl Schranz cu 163 puncte, fi
ind urmat de
scher (Austria) — 108 p și Alfred 
Matt (Austria) — 90 p. La fe
minin, conduce Gertrude Gabl 
(Austria). Ea totalizează 131 
puncte. Annie Famose (Franța) 
se află pe locul doi cu 101 p ur
mată de Ingrid Lafforgue 
(Franța), 98 p.

Messner 
feminin 
Steurer 
Marilyn

Reinhard Trit-

LUTUL ATLEȚILOR ROMÂNI

IUGOSLAVIA

fi

Czech—Helene 
la Zakopane 
Selecționerul 
probele nor

TRIMITE LA POIANA BRASOV
PE CEI MAI BUNI SCHIORI ALPINI ȘI N0B2ICI

ANDREJ KLINAR

PENTRU JOCURILE
EUROPENE DE SALĂ

de-a IV-a e-Pentru cca 
diție a Jocurilor europene 
de atletism în sală, care 
se vor disputa simbătă și 
duminică la Belgrad, F.R.A. 
a fixat lotul sportivilor 
care ne vor reprezenta la 
întreceri. Este vorba despre 
următorii atleți : Nicolae 
Perța (50 mg), Tamas Sza
bo (50 m), Șerban loan 
(înălțime), Dinu Piștalu 
(prăjină), Carol Corbu (tri
plu), Vasile Sărucan (lun
gime), Aura Petrescu (50 
m), Elena Mirza (50 mg) 
și Alina Popescu (lungime).

buni schiori ai lugo- 
disciplinele alpine 

pleca la „Marele 
de la Chamonix,

JOZE GAZIVODA■ ia: -■ ■
Federația iugoslavă de re

sort intenționează ca la Jocu
rile Balcanice de schi ce se vor 
desfășura la Poiana Brașov să 
trimită o echipă completă, atit 
la disciplinele alpine cit și la 
cele . nordice, . deși, în aceeași 
perioadă de timp, conform ca
lendarului internațional, are și 
alte obligații.

Cei mai 
slaviei în 
nu vor 
Premiu"
care se va desfășura intre 6 și 
9 martie. In Franța, de data a- 
ceasta, va pleca echipa secun
dă, compusă din schiori tineri, 
de perspectivă. Repetiția gene
rală pentru Poiana Brașov in 
probele alpine a constituit-o 
„Cupa Șarplanina", disputată în 
zilele de 1, 2 și 3 martie. Țările 
participante la această competi
ție au trimis echipele de tine
ret sau reprezentativele secun
de, așa că selecționerii au putut 
stabili utile puncte de reper 
pentru viitor. La Poiana Bra
șov, în probele alpine, vor 
concura echipa iugoslavă

Blaz Jakopici, frații Andrei 
Mirko Klinar, precum și Ga- 
zivoda, care, în momentul de. 
față, nu au contra-candidați in 
țară. Nu este exclus să a- 
pară in tricoul albastru și ve
teranul schiului- alpin iugoslav, 
Peter Lakota, care în ultimii 
doi ani nu a mai făcut parte 
din lotul național, dar care, 
săptămîna trecută, a cîștigat 
detașat slalomul și combinata, 
în cadrul campionatului Iugo
slaviei, disputat la Krajnska 
Gora. Peter Lakota este, . de 
altfel, schiorul iugoslav care 
în anii de după război a ob
ținut cele mai bune rezultate 
tn concursurile internaționale, 
precum și cele mai bune locuri 
in clasamentele oficiale ale 
F.I.S. Participarea lui la Poiana 
Brașov ar fi de mare folos pen
tru echipa iugoslavă pentru că, 
deși ceilalți schiori dețin o 
formă bună, prezența unui schi
or cu experiența lui Lakota ar 
spori incontestabil „forța de 

șoc" a acestei reprezentative.
Echipa iugoslavă pentru pro

bele nordice participă actual-

mente la tradiționalul „Memo
rial Bronislav 
Maruszarz”, de 
(4—5 martie), 
iugoslav pentru
dice, Gregor Klancnik, va for
ma echipa pentru Poiana Bra
șov numai după concursul de 
la Zakopane, de unde schiorii 
iugoslavi vor veni direct la Po
iana Brașov, tn echipa iugo- 
slavă "Va concura și Janez Ker
stein din Jesenice, cel mai in 
formă „nordic" iugoslav din 
acest an, care a cucerit un foar
te bun loc IV intr-o companie 
deosebit de puternică, in „Cu
pa Kurikkala", desfășurată la 
Cortina d’Ampezzo, precum și 
Jaka Reș, câștigătoarea „Me
morialului Mavrovo", una din 
cele mai mari competiții de 
schi ale Iugoslaviei.

Conducerea echipei iugosla
ve este împuternicită ca, la in- 

' (Unirea reprezentanților țări
lor balcanice, să propună lăr
girea programului Balcanadei 
de , schi. Iugoslavii vor susține, 
incinte de toate, participarea 
egală a femeilor, precum'și in- 

. troducerea săriturilor de pe 
trambulină, dorință împărtăși
tă, se pare, de aproape toate 
țările balcanice. In perspecti
vă, cind Jocurile balcanice vor 
cîștiga mai mult teren, iugosla
vii vor reveni, cu cea mai mare 
plăcere, la o idee, de aseme
nea veche, privind înființarea 
Jocurilor
hochei și 
de schi.

cu — 
F.R.H., _____
def, O. Vlase, E. Trofin și 
dr. Gh. Mănescu, a pără
sit ieri Capitala plecînd 
la Paris. „7“-le reprezen
tativ al țârii va lua parte 
la „Tournoi de Franc? 
1969“. care mai reunește 
la start selecționatele Ce
hoslovaciei. R. F. a Ger
maniei, Spaniei și Franței.

Dintre toate formațiile 
participante, cea din R.F. 
a Germaniei se prezintă 
cu cel mai strălucit pal
mares. Din ianuarie 1967 
(cînd s-a desfășurat ulti
mul C.M.) și pînă la ora 
actuală, echipa antrenată 
de W. Vick a susținut 29 
de partida din care a cîș
tigat 24. a pierdut patru și 
a terminat una la egali
tate : 21—20. 23—20 s<
25—22 cu Danemarca. 8—11, 
16—28. 22—17 și 24—18 cu 
România. 11—18. 17—17 și
20— 17 cu Iugoslavia. 24—11
cu Bulgaria, 29—15 cu 
Belgia. 26—16 cu Luxem
burg. 23—21 si 23—13 
Japonia, 13—12 și 27—22 cu 
Suedia. 19—21 și 14—13 
Cehoslovacia, 25—16 
Norvegia. 20—19 și 
cu U.R.S.S.. 23—21.
22—21, 24—19 cu ] 
10—5 și 20—10 cu 
și 23—11 cu Franța.

Formația vest-germană a 
anunțat pentru acest tur
neu un lot foarte puter
nic, din care nu vor lipsi 
portarul Bode, Ahrendsen, 
Lubking, Brand, Miiller și 
Munck.

Actuala deținătoare a 
titlului suprem. selecțio
nata Cehoslovaciei, a avut 
în perioada ultimilor 
ani un program mai res- 
trîns și rezultate prea pu
țin concludent/?. Din cele 
14 partide, Bedrich Konig 
și elevii săi au cîștigat 7 
și au pierdut tot atîtea : 
19—17, 18—14, 13—12 și
21— 17 cu Islanda, 17—13 eu 
Norvegia, 14—16 cu Dane
marca. 21—19 și 13—14 cu

Germaniei, 13—21 
-22 cu România.

18—19 și 12—9 cu Iugo
slavia, 14—17 și 10—12 cu 
Suedia.

Campionii mondiali vor 
folosi și în turneul din 
Franța formația cu care 
au evoluat în noiembrie 
1968 Ia noi în țară : Ar- 
nost și Skarvan — portari, 
Mareș, Duda, Havlik. Be- 
neș, Kranat. Klimcik, Ko- 
neeny, Satrapa. La acea
sta s-au mai adăugat vechii 
internaționali Bruna 
Herman, care nu au 1 
ultima deplasare în 
mânia.

Echipele Spaniei și 
ței, mult întinerite și 
atare de o valoare 
scăzută vor căuta să 
losească cît mai mult 
întîlnirile cu cele 
fruntașe ale handbalului 
mondial. în mod practic 
ele nu pot emite pretenții 
la unul din locurile frun
tașe. (a.v.).

cu
CU 
cu 

15—14 
. 22—16, 
Islanda, 
Elveția

doi

i și 
făcut

Ro

Fran
ca 

mai 
fo- 
din 
trei

Duminică a început o nouă 
ediție a campionatului Unga
riei. jn fotografie, Dunai II 
(Ujpesti Dozsa) golgeterul cam
pionatului in ultimii doi ani.

redactor

Balcanice de iarnă la 
patinaj, pe lingă cele

VI. NEDELCOVICI 
la „SPORT" Belgrad

Claesson a
cea mai

realizat
bună

performanță mondială

PORTUGALIA. — După 21 de 
etape, în clasament, pe primul 
loc se află formația F.C. Porto 
cu 31 puncte, urmată de Benfica 
Lisabona — 30 p. (un meci mai 
puțin jucat), Guimaraes — 29 p. 
etc. în etapa de duminică, F.C. 
Porto a învins cu 2—1 pe Guima
raes, iar Benfica a terminat ne- 
decis 0—0 cu Sporting. Alte re
zultate : Setubal — Leixoes 1—1; 
Academica — C.U.F. 1—1; Be
len enses — Atletico 2—1; Braga 
— Varzlm 1—0; Tomar — San 
Joanense 3—0.

Salzburg 2—0. In clasament, con
duce Austria Viena cu 25 de 
punctp, urmată de Rapid Viena 
— 24 p.. Wiener Sport Club — 
21 p. etc.

ment conduce Lausanne cu 
de puncte.

20

BELGIA. — Rezultate înregis
trate în etapa a 20-a t Waregem 

Liege 2—1 ; Gand — Racing 
White 0—0; Llerse — Anderlecht 
2—1; Beveren — Malines 2—0; 
Charleroi — Daring 2—0; St. Gil- 
loise — Bruges 1—1; Standard — 
St. Trond 3—1; Beeringen —
Beerschot 1—0. In clasament con
duce Standard cu 31 de puncte, 
urmată de Anderlecht, F. C. 
Bruges — 26 p., Charleroi — 25 p. 
etc.

FRANȚA. — Rezultate înregis
trate în meciurile tur ale optimi
lor de finală ale „Cupei Franței”: 
St. Etienne — Bordeaux 0—1; 
Red Star — Sedan 3—2 ;

• Metz — Strasbourg 2—0 ; An- 
gouleme — Marsilia 3—3; Angers 
— Lyon 1—0; Gueugnon — Nisa 
2—S: Cambrai — Mulhouse 0—1; 
Evreux — St. Germain 0—1. Par
tidele retur se vor desfășura du
minica viitoare.

2:04.5. 
clasat

în 
pa-

2—0; Tata-
0—2 ; Pecs

Salgotarjan —
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ELVEȚIA. — Etapa a 14-a: Bel
linzona — Lausanne 1—1; Gras
shoppers Zurich — Winterthur 
0—1; Lucerna — Young Boys 1—5; 
St. Gal — ZUrich 0—0; Servette 
Geneva — Lugano 0—1; Sion — 
Chaux de Fonds 2—1. In clasa-

SPANIA. — în etapa a 
liderul clasamentului Real 
drid a terminat la egalitate 
pe teren propriu cu 
Atletico Madrid. Alte 
Saragossa — Granada 
badell — Cordoba 1—0; 
Barcelona 0—3; Espanol 
Sociedad 1—0; Elche — 
dra 0—0;
Valencia 1—2; Atletico Bilbao — 
Las Palmas 2—1. Clasament : 1. 
Real Madrid 38 p.: 2. Las Palmas 
și Barcelona cîte 3.0 p. etc.

ÎNTÎLNIRI AMICALE

23-a, 
Ma- 
0—0 

formația 
rezultate : 
6-0; Sa- 
Malaga — 
’ — Real 

Ponteve- 
Deportivo Coruna —

• La Los Angeles, echipa Di
namo Kiev și California Clippers 
au terminat la egalitate : 1—1.
• Selecționata U.R.S.S. a ju

cat la Belo Horizonte cu forma
ția braziliană Atletico Mineiro. 
victoria a revenit gazdelor cu 
scorul d» 2—1 (2—0).

3 (Agerpres). — 
internațional deconcursul

tinaj viteză de la Inzell, sue
dezul Goran Claesson a tota
lizat -171,758 puncte dasîndu-se 
pe primul loc. Aceasta este 
cea mai bună performanță mon
dială realizată la totalul celor 
patru probe. Pină în prezent, 
cel mai bun rezultat mondial 
aparținea olandezului Kees 
Verkerk. în prdba de 1 500 m 
victoria a revenit olandezului 
Ard Schenk cu 
Olandezul Jan 
pe primul loc 
rezultatul de

UNGARIA. — Duminică a în
ceput o nouă ediție a campiona
tului. Rezultate: Csepel — M.T.K. 
2—1; DlosgyOr — Vasas 0—3 ; 
Dozsa — Komlo 2—0 ; Ferencva- 
ros — Egyetertes 
banya — Honved 
— Eger 1—1;
Szombathely 1—0.

radia telefon

timpul de 
Bols s-a 
la 10 000 

15:12, 08.

austria. — Etapa a 15-a a 
campionatului s-a soldat cu ur
mătoarele rezultate : Donawitz — 
Wattens 2—1 ; A.S.K. Linz — 
Wacker Viena 2—2; Wiener Sport 
Club — Austria Viena 3—3; Ad
mira Viena — Bregenz 3—0;
Wacker Innsbruck — A.K. Graz 

Rapid Viena — Austria

Atletul american George Young 
a stabilit cea mai bună per
formanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 3 mile cu 
timpul de 13:09,8 învingîndu-1 
pe Ron Clarke, în concursul de 
la Philadelphia. Willie Daven
port și-a adjudecat victoria în 
cursa de 60 yarzi garduri, cu 
timpul de 7 sec. Alte rezultate: 
60 y — Ch. Greene 6,0; 880 y 
feminin — Madeline Manning 
2:08,4.
a

3—0 selecționata Malayeziei. în 
partida de dublu, cuplul Am- 
rithraj—Misra a dispus cu 6—4, 
6—3, 6—3 de perechea Tay— 
Vap.
■
turneul internațional de spadă 
de la Londra a fost cîștigat de 
echipa R. F. a Germaniei, care 
a învins cu scorul de 9—7 e- 
chipa Angliei, și cu 11—5 pe cea 
a Elveției. Pe locul doi s-a 
clasat Anglia, învingătoare cu 
9—7 în fața Elveției.

Cucerind pentru a patra oa
ră consecutiv titlul mondial în 
proba de dansuri, patinatorii 
englezi Diane Towler și Ber
nard Ford (în foto), stabilesc 
un original record. Nimeni, 
pînă acum, nu reușise să „frus- 
teze" . toate trofeele marilor 
competiții, în această nouă pro
bă a patinajului artistic, pe 
distanța a patru ani. La Colo-

rado Springs, cei doi incom
parabili dansatori pe gheață 
s-au distanțat de toți predece
sorii lor. Un alt patinator bri- 
tan c, celebrul Courtney Jones, 
are și el patru medalii de aur 
in proba de dans a campionate
lor mondiale, dar își împarte 
victoriile cu două partenere: 
June Markham (1957—58) 
Doreen Denny (1959—60),

La Braga s-a disputat intîlni- 
rea internațională amicală de 
hochei dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și Suediei. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au termi
nat învingători cu scorul de 
5—2 (1—0, 2—1, 2—1). Au mar
cat : Golonka (2), Nedomanski 
(2), Holik și respectiv Mild și 
Larsson.

In eadruț „Cupei Davis" (zona 
asiatică), echipa de tenis a In
diei a întrecut cu scorul de

A luat sfirșit întîlnirea inter
națională de tenis dintre echi
pele Cannotieri Milano fi Real 
Madrid, desfășurată la Madrid. 
Tenismanii oaspeți au obținut 
victoria cu scorul de 3—2. în 
ultima zi a meciului, Pietran- 
geli l-a învins cu 6—3, 6—2 pe 
Martinez, Iar Santana a cîști- 
gat cu 6—3, 6—4 la Mulligan, 
în partida de dublu perechea 
Pietrangell-Mulllgan a întrecut 
cu C * 
Solana/1

6—2. jtuplul Santana— 
uiaf ? • ” ~

40368


