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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
DECRET 

PENTRU CONVOCAREA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Tn temeiul articolului 46 alineatul 2 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează 
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în prima sesiune a 

celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 12 martie 1969, ora 10 dimineața.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

COMUNICATUL
CONSILIULUI DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
CU PRIVIRE LA REZULTATUL

ÎN CONSILIILE
ALEGERILOR DE DEPUTATI 
POPULARE

Republicii Socialiste Ro-Consiliul de Stat al 
mânia comunică :

La 2 martie 1969 au avut loc
39 consilii populare județene, pentru Consiliul 
popular al municipiului București și pentru cele 
8 sectoare ale acestuia, pentru 46 consilii 
populare municipale, 189 consilii populare o- 
rășenești și pentru 2.706 consilii populare co
munale.

Pe baza datelor centralizate de comisiile 
electorale județene, a municipiului București, 
ale sectoarelor acestuia, municipiilor, orașelor 
și comunelor, rezultatele alegerilor de depu
tați sînt următoarele :

Consiliile populare județene — Numărul 
alegătorilor : 12.368.429 ; Numărul voturilor 
exprimate : 12.363.677 (99,96%) ; Voturi pentru 
candidatii Frontului Unității Socialiste : 
12.327.577 (99,71%) ; Voturi contra : 33.618
(0.27%) ; Voturi nule : 2482 (0,02%).

Consiliu] popular al municipiului București 
— Numărul alegătorilor: 1.207.087; Numărul 
voturilor exprimate : 1 206.858 (99,98%) ; Vo
turi pentru candidatii Frontului Unității Socia
liste : 1.200.300 (99,50%) ; Voturi contra ; 5.063 
(0.42%) ; Voturi nule : 995 (0,08»/o).

Consiliile populare ale sectoarelor munici
piului București — Numărul alegătorilor: 
1.113.567; Numărul voturilor exprimate: 
1.113.217 (99,97%); Voturi pentru candidatii 
Frontului Unității Socialiste : 1.103.911 (99,16o/0); 
Voturi contra ; 8.012 (0,72%); Voturi nule: 
T.294 (0,12%).

Consiliile populare municipale — Numărul 
alegătorilor : 3.039.396 : Numărul voturilor ex
primate : 3.037.996 (99,95%) T Voturi pentru 
candidatii Frontului Unității Socialiste : 
3.019.437 (99,39%); Voturi contra : 17.056
(0,56%); Voturi nuie : 1.503 (0,05%).

alegeri pentru

Consiliile populare orășenești — Numărul 
alegătorilor: 1 642 099; Numărul voturilor ex
primate : 1.641.267 (99,94? fî; Voturi pentru con- 
didații Frontului Unității Socialiste : 1.634 460 
(99,58»’,); Voturi contra : 6.429 (0,39%) : Voturi 
nule: 37S (C,03»;,J.

Consiliile populare comunale. — Numărul 
alegatorilor : 8.295.565 ; Numărul voturilor ex
primate : 8.292.681 (99,97».») ; Voturi pentru ccn- 
didații Frontului Unității Socialiste : 8.251.875 
(99^0»,.',); Voturi contra : 38.607 (0,47%): Vo
turi nule : 2.199 (0,03»',).

Tn total au fost aleși în consiliile populare 
165.060 deputati care ou candidat din partea 
Frontului Unității Socialiste. Dintre aceștia au 
fost aleși 7.818 deputati în consiliile populare 
județene, 369 deputați în Consiliul popular al 
municipiului București, 7.358 deputati în con
siliile populare municipale, 1.208 deputați în 
consiliile populare ale sectoarelor municipiu
lui București, 11.375 deputați în consiliile po
pulare orășenești și 136.932 deputați în consi
liile populare comunale.

Nu au fost declarați aleși 6 candidați pentru 
consiliile populare comunale, întrucît nu au 
intrunit cel puțin jumătate plus unu din tota
lul voturilor exprimate.

Tn 12 circumscripții electorale nu au avut loc 
alegeri : în 2 circumscripții electorale comu
nale, din cauza retragerii candidaturilor ; într-o 
circumscripție electorală județeană, 2 circum
scripții electorale municipale și în 7 circum
scripții electorale comunale, din cauza dece
sului candidaților.

Tn circumscripțiile electorale râmase vacante 
vor avea loc noi alegeri în termenul prevă
zut de art. 85 din Legea nr. 28/1966.

ÎN PREAJMA
BALCANIADEI DE SCHI

Patru reprezentanți ai României tn 
competiția balcanică: de la stingă 
spre dreapta, D. Munteanu, Dan Cris- 
tea, Gh. Vulpe și V. Brenci — genera
ția tinără a schiului alpin românesc

Foto: N. AUREL
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LOTUL DE FOTBAL 
AL GRECIEI PENTRU 

PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI 

MONDIAL
în vederea preliminariilor 

campionatului mondial de fot
bal, antrenorul echipei Gre
ciei, Georgiadis a alcătuit un 
lot de 18 jucători. Portari : 
Ikonopoulos (Painathinaikos), 
Christidis (Aris) ; fundași : Gai- 
tatzis, Siokos (Olympiakos), 
Kremmidas (Ethnikos) ; mijlo
cași : Kamaras, Eleftherakis (Pa- 
nathinaikos), Ballopoulos, Kra- 
feskos (AEK), înaintași : Side
ris, Botinos, Joutsos (Olympi
akos), Papaloannu, Pomonis 
(AEK), Chaitas, Dedes (Pani- 
onios), Koudas (PAOK), Davo- 
rulis (Patras). Față de echipele 
care au evoluat în meciurile 
cu Elveția și Portugalia, lotul 
a fost mărit cu cîțiva jucători: 
Eleftherakis, Siokos, Pomonis, 
Kremmidas ș.a.

Antrenorul Georgiadis a ho- 
tărît ca lotul să se pregătească 
în comun în fiecare marți și 
miercuri. După cum se știe, la 
12 martie, Grecia susține la Tel 
Aviv un meci amical cu Is
raelul.

Pentru Indisciplină manifes
tată la antrenament, doi jucă
tori valoroși, Sideris (Olympia
kos) și Domasos (Panathinai- 
kos) au fost suspendați de fe
derație pe cite o etapă de cam
pionat și amendați cu o impor
tantă sumă de bani.

în clasamentul golgeterilor 
conduce Sideris cu 16 goluri, 
urmat de Papaioannu cu 15 go
luri și Dedes cu 14 goluri.

POIANA BRAȘOV. 4 (prin 
telefon). — Renașterea în
trecerilor de schi a contu
rat intr-o sferă nouă balca
niadele. încă anul trecut, pe 
muntele Vitoșa din apropierea 
capitalei bulgare, s-a putut ve
dea că importantă e nu nu
mai lupta schiorilor pe pirtiile 
albe, dar și spiritul nou, de 
prietenie, renăscut și în am
bianța acestor întreceri spor
tive de iarnă. Principiile care 
stau la baza Campionatelor 
Balcanice de schi reflectă o 
unitate de vederi în perspec
tiva dezvoltării schiului în 
țările participante. Astfel, la 
ultima Conferință Balcanică 
de schi au fost puse in dis
cuție și s-au schițat principa
lele etape privind introduce
rea treptată a probelor de 
schi in programul J. B., pe

categorii, în funcție de care. 
In următorii ani. va fi orien
tată șl pregătirea schiorilor 
pentru competiții.

Acum, cu două zile înaintea 
primului start din J. B. de 
schi, vă vom relata dte ceva 
despre reprezentanții noștri 
în această competiție, în spe
ță despre alcătuirea echipe
lor. In probele de fond, an
trenorii C. Enache și Gh. 
Olteanu au definitivat echipa 
de seniori : Gh. Cincu, P. 
Dinu, St. Drăguș, N. Sfetea și 
M. Stoian. La juniori slnt 
titulari ‘V. Papuc, Gh. Voi- 
cu și Gh, Girniță, urmind ca 
pentru celelalte două locuri 
în echipă să mai aibă loc un 
trial.

La slalom special și slalom 
uriaș, antrenorul lotului, prof. 
I. Matei, nu are de rezolvat

probleme dificile tn ce pri
vește alcătuirea reprezentati
vei de seniori. C. Tăbăraș, D. 
Cristea. V. Brenci, Gh. Vulpe 
și D. Munteanu constituie o 
echipă omogenă, dotată cu 
mare putere de luptă, iar re
zervele. K. Gohn și M. Foc- 
șeneanu, sînt de valoare foar
te apropiată. In lotul de tu
mori prof. I. Oprea, care 
răspunde de pregătiri, a coop
tat un nou schior, Z. Hambrik 
(Universitatea Cluj), care a 
obținut în acest sezon rezul
tate deosebit de bune șl ală
turi de care vor mai lua star
tul Al. Bogdan, N. Ghim- 
bășan și S. Cojocaru.

prof. Ion BERINDEIantrenor federal
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GALAȚI, 

la trimisul 
„Portul Roșu-, 5 000 
teren moale, frig. 
Oaidă (min. 33).

Decepționîndu-i 
fotbalului 
partidă a 
României" 
torul k.o. 
s-a Încheiat 
puncte a favoritei. Specialistă 
tradițională a 
bucureșteană 
ediției trecute)
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4l (prin 1 
nostru).

pe iubitorii 
din Galați, prima 

„16“-imilor „Cupei 
n-a adus surprinză- 
mult dorit de ei, ci 

cu victoria la...

„16“-imile „Cupei Româ
niei", în care se angajează 
astăzi și reprezentantele 
diviziei naționale A, pro
gramează :

Brașov : Steagul roșu — 
Petrolul.

Reșița! C.S.M. — F. C. 
Argeș

Galați: Politehnica 
Vagonul.

Tîrnăveni : Chimica 
A.S.A. Tg. Mureș.

Suceava : Chimia — Uni
versitatea Craiova

Ocna Mureș : Soda 
U.T.A.

Baia Mare t 
„U“ Cluj.

Rm.\Vîlcea:
Farul.

Hunedoara i
Crișul.

Giurgiu i Dunărea 
Rapid.

București t Metalul 
Dinamo Bacău.

Schela Mare : Muncitorul 
-Jim.

Aninai Minerul — Poli
tehnica Iași.

. TurdaT Arieșul — Steaua, 
’i Piatra' Neamțî,Ceahlăul 
— Dinamo București.

i 1

localnicică știe pe de rost lec
ția acestei competiții, rostin- 
du-și replica fără a greși vreo 
notă.

Luînd .un start rapid, oaspe
ții au preluat de la început 
conducerea jocului, temperînd 
din plecare elanul gazdelor din 
teren și din tribune. Ofensiva

M. POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

După cum ne informează 
conducerea clubului Metalul, 
meciul dintre Metalul Bucu
rești și Dinamo Bacău, progra-

Patru decatloniști 

români In R. D. G.

Au plecat tn R. D. Ger
mană decatloniștii Gurt So- 
col, Silviu Hodoș, Andrei 
Șepci și Valentin Jur că, în
soțiți de antrenorul dr. Ion 
Amăutu. Ei vor efectua un 
stagiu de pregătire în comun 
cu atleți din R.D.G., pînă la 
15 martie.

mat de „16“-imile „Cupei 
României", se va desfășura 
astăzi, cu începere de la ora 
15, pe stadionul Giulești.

rești se lucrează intens. 
Lecțiile de antrenament 
se desfășoară, în funcție 
de specificul probelor, 
fie în aer liber, la Sta
dionul Tineretului, fie pe 
teren acoperit, la sălile 
Viitorul. Floreasca II 
și ,.23 August". La aceas
ta din urmă a făcut re
cent o vizită și fotore
porterul nostru, care a 
surprins pe peliculă cî- 
teva imagini.

STINGĂ SUS — Deși 
este doar o cursă de an
trenament, ambițioasele 
alergătoare s-au avîntat

peste garduri ca la n a- 
devărată... finală repu
blicană ; STINGĂ JOS 
— Două eleve ale prof. 
Traian Nicolau țîșnesc 
din start-blocuri ; sînt 
surorile Silvia (stingă) și 
Laura Ratz. Recent, la 
„Cupa Steaua", Laura a 
cîștigat proba de 50 m 
cu 6,7 s ; DREAPTA — 
Sub privirile întregii 
grupe, Mariana Constan
tin se pregătește să a- 
runce greutatea. Dar, 
mai întîi, o ultimă co
rectură a mișcării efec
tuată de prof. Dan Sera
fim.

FINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE PATINAJ ARTISTIC

SE CUNOSC PRIMII CAMPIONI
De sîmbătă, patinoarul Floreasca a 

cunoscut o animație deosebită. Aici 
s-au disputat primele întreceri din 
cadrul finalelor campionatului repu
blican de patinaj artistic. Un examen 
pentru cei mai buni patinatori ai 
noștri, la finișul unui întreg sezon de 
pregătire și competiții. Pînă acum se 
cunosc cîștigătorii categoriilor „mici”, 
precum și aceia ai concursului repu
blican rezervat începătorilor. Iată, în 
ordine, primii clasați în aceste între
ceri :

ÎNCEPĂTORI II fete : 1. Dana Ră- 
dulescu (Școala sportivă nr. 2) 5—73,3; 
2. Mădălina Teodorescu (Șc. sp. 2) 
10—41,7; 3. Pinte Eniko (Olimpia

Cluj) 15—30,3. ÎNCEPĂTORI I băieți:
1. D. Ginghină (Constructorul) 3—62,6;
2. K. Schel (Petrolul Brașov) 7—52,1 ;
3. M. Deac (Constr.) 8—51,2. fete : 1.
Emilia Țibula (Dinamo) 3—69,7 ; 2. 
Monica Chiorpec (Din.) 6—64,1 ; 3. Da
niela Olaru (Dinamo Brașov) 11,5— 
59,1. COPII II băieți: 1. C. Ioniță 
(Șc. sp. 2) 8—179,2 ; 2.
(IEFS) 13—175,0 ; 3.
(Constr.) 14—174,3. Fete: 
Suciu (Constr.) 8,5—232,5 ;
Paraschiva (Constr.) 10—233,7 ; 3. Fe
licia Pelmuș (Constr.) 
COPII I băieți: 1. L.
5—187,4. Fete (figuri 
Cornelia Picu (Șc. sp.

D.
A. Mayer 
Tudorașcu 

1 .Silvana 
2. Mihaela

13—228,0. 
Cazacu (IEFS) 
obligatorii) : 1. 
2) 5—133,5 ; 2.

Gabriela Ion (Șc. sp. 2) 11—126,2 ; 3. 
Mirela Goleanu (Din.) 14—112,7. JU
NIORI II băieți: 1. M. Ion (Șc. sp. 2)
5— 381,0 ; 2. O. Goga (IEFS) 10—340,4 ; 
3. P. Dragomir (Constr.) 15—273,6. 
Perechi: 1. Doina Comanețchi — An
drei Mayer (IEFS) 3—37,6; 2. Ioana 
Lupu — Cristian Popescu (Șc. sp. 2)
6— 44,3.

începînd de azi, întrecerile continuă 
pe gheața patinoarului artificial „23 
August". Intră în competiție pârtiei- 
panții categoriilor de juniori și se
niori, deci partea cea mai interesantă 
a luptei pentru titlurile de campioni 
ai țării. »

îtă aprobare a stîrnit în lu
mea notației mondiale — ne 
amintim ca acum — o impor
tantă dec'zie luată acum 12 
ani de forul suprem al înotu
lui. După ani și ani de pole

mici, Biroul F.I.N.A., considerat, pe vre
mea aceea, unul din organismele inter
naționale cu ideile cele mai conserva
toare, se decisese, în sfîrșit, să renunțe 
la pozifia lui retrogradă, făcînd publică 
hotărîrea : „De la 1 mai 1957 — se 
scria negru pe alb — numai perfor
manțele optime obținute în bazine de 
50 m vor fi recunoscute ca recorduri 
mondiale".

O epocă a paradoxurilor, a situațiilor 
ambigue din palmarese și tabele de 
recorduri, apunea. „Din acest moment
— comentau ziariștii — nu vom mai ve
dea un recordman al lumii (în bazin 
de 25 m) ridiculizat în întrecerile des
fășurate în condiții olimpice (bazin de 
50 m). De aci înainte vom putea aplauda
— în spiritul sportului — un recordman 
mondial care va fi cu adevărat cel mai 
bun înotător al lumii în specialitatea sa 
și nu un acrobat al întoarcerilor sau un 
specialist al tentativelor în bazine 
scurte, cum e cazul adesea. Si publicul

Iva putea, în sfîrșit, să înțeleagă ceva 
din misterul palmareselor si recorduri
lor".
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Pentru o clarificare la toate nivelele, 
o serie de federații naționale au făcut 
foarte repede ordine si în scriptele pro
prii. „Toate competițiile mari, pe plan 
intern și extern, se desfășoară în ba
zine de 50 m.

Pentru a se descurca în labirintul re
cordurilor și pentru a stimula perfor
manța reală, la fel procedase, atunci, 
și forul nostru de special'__ ,__
de notație. Ne obișnuisem cu tofii_
așezăm rezultatele, pe fiecare în „raftul" 
său, punînd deoparte, la ioc de cinsi 
recordurile naționaie (timpii optimi ob
ținuți în bazine de 50 m) și de altă 
parte cifrele realizate în bazinele mici, 
cifre cărora le spuneam simplu : cele 
mai bune performanțe în bazin de 25 
m, 33,33 m ș.a.m.d. ; la seniori, la ju
niori, la copii. Și lucrurile mergeau pe 
făgașul normal. Un an, doi, zece... pină 
într-o bună zi, cînd am crezut că-i vorba 
de o greșeală de „secretariere". Dar 
(vai !) ne înșelasem.

Recent, la concursul tradițional găz
duit de piscina acoperită (bazin scurt : 
25 m) din Reșița au fost înregistrate noi 
recorduri : de seniori, de juniori, de 
copii; categoric I, a ll-a ; pe 100 m, 
pe 200 m, pe 400 ni. (Probe mai lungi 
nu fuseseră programate ca să avem, 
desigur, de-a face și cu recorduri pe 
800 m și 1 500 m).

Se ridică firesc întrebarea : cui folo
sește ? Spectatorului (obișnuit al nota
ției) — nu, cititorului — nu (am arătat 
că îl derutează), înotătorului, de ase
menea, nu. „îl stimulează moral, va 
dori să repete sau să întreacă recordul 
și în bazin de 50 m", căuta să ne con
vingă, deunăzi, un cunoscut antrenor. 
Același lucru ar fi posioil — sîntem noi 
de părere — și în cazul în care în loc 
de record, „cifra" realizată în bazine 
scurte ar fi etichetată drept „cea mai 
bună performanță". Ca să nu mai vor
bim și de... reversul medaliei în această 
chestiune, privită de unii specialiști de 
pe poziția psihologului. Și anume : nu 
se descurajează înotătorul care obti- 
nînd mai ușor un „record" în piscină 
scurtă (pe 200 m sînt 7 întoarceri, pe 
400 m sînt 15 întoarceri) nu-l mai poate 
repeta la scurt timp după aceea, în ba
zin de 50 m? De ce să nu se pună pro
blema și în felul acesta?

S-ar părea că renunțarea la o decizie 
realistă și judicioasă — salutată, cu ani 
în urmă, peste tot în lumea natafiei — 
are la origine alte raționamente. Poate 
nevoia de a se trece 
lejul bilanțurilor, 
duri naționale.

Recorduri care, 
corduri I

cit

de
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litote, Federația I 
em cu toții sâ ■ 
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în scripte, cu pri
mai multe recor-

fapt, nu sînt... re-

G. NiCOLAESCU
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ÎNRUDIRI
NEGLIJATE

Cîțiva eroi mitologici, asemă
nători cu noi și trăind printre 
noi, se încumetă să zboare în 
jurul Pămîntului cu 8 km pe 
secundă. Alții ies în vidul cos
mic, execută figurile unul ba
let fantastic, trec dintr-o navă 
spațială în alta, ne fac semne 
cu mina, salutîndu-ne prin fe
reastra îngustă a televizoarelor, 
și apoi se întorc acasă, pe bă- 
trlna Terră, la familie, la prie
teni, la cei dragi. Mai trece o 
vreme și, Intrerupți din pre
ocupările noastre diurne și pro
zaice, ciulim iarăși urechile la 
receptoarele de radio, pironim 
ochii în micul ecran fosfores
cent : o echipă de temerari a 
ajuns lingă scoarța pustie și 
dezolantă a Lunii și caută aco
lo un aerodrom... Hotărît lu
cru, am intrat în zodia unei 
formidabile aventuri, imagina
tă, pregătită și întreprinsă de 
geniul uman.

Dar aventuri se petrec și aici 
pe bunul nostru Pămînt. Una 
dintre ele - numai una din 
multele cîte există - a început 
la sfîrșitul secolului trecut, 
continuă sub ochii noștri și va 
continua mereu stîrnind admi
rație și curiozitate, fascinînd pe 
unii și contrariind pe alții. 
Această aventură are un nume 
plural. Ea se numește CURSE
LE DE AUTOMOBILE. Spirite 
pedante sau poate numai ordo
nate și sistematice, ne întreabă 
adesea : unde putem încadra o 
astfel de activitate — în lumea 
sporturilor, a acțiunilor bizare, 
a afacerilor, a veșnicei goane 
către orizonturile fugare ale 
necunoscutului ? Greu de dat 
un răspuns categoric. Sau poa
te că răspunsul trebuie căutat 
într-o adunare strict aritmetică 
a tuturor celor patru elemente 
enunțate.

Fără Îndoială, cursele auto
mobilistice îșl merită locul atit 
printre marile acțiuni strict ne
cesare progresului omenirii, cit 
și printre întreprinderile inuti
le. Amestec de spectacol inso
lit și palpitant, de bărbăție și 
inteligență, de momente culmi- 
nînd în imense drame, de pa
siune, incertitudine și măreție, 
ele reușesc să capteze anual 
atenția a cîteva sute de milioa
ne de oameni, să monopolizeze

eel puțin un sfert din rafturile 
unei respectabile biblioteci. 
Există un sport numit sportul- 
rege. Acesta este fotbalul. Dar 
există și un vicerege și acesta 
este, nu încape nici o îndoială, 
automobilism uL

Despre automobilism și des
pre cursele de automobile vom 
vorbi in cîteva numere de ziar. 
Am grupat aceste fugare notații 
— care nu pot fi, din motive 
lesne de Înțeles, nici exhautive 
și nici perfecte, sub un titlu ge
neral : BOLIZII DE FOC. De ce 
tocmai așa ? Alegerea este, dacă 
vreți, mai mult simbolică. De 
la Camille Jenatzy și de la 
Jeantaud, venerabilii pionieri 

automobilismului mondial, 
bolizii de curse (In afară 

citeva neînsemnate excep-

I
I
I
I
I
I
I
I

Unul din bolizii de astăzi, la al cărui volan se află 
Bruce McLaren. Viteză maximă: peste 300 km pe

o bună parte din programul 
posturilor de televiziune, să a- 
dune în jurul circuitelor sute 
de fotoreporteri șl mii de co
mentatori care, într-un singur 
sezon, ar putea să umple cu 
cronicile lor, adunate în volum,

o mașină de ieri condusă de frații Michelin în cursa Paris —
Bordeaux — Paris (1895)

Graham Hill la București...
lumea curselor, cu extraordi
nara viteză a mașinilor de 
„formula 1“ și cu cei mai ce
lebri piloți actuali, spectato
rii au urmărit cu interes com
portarea la volan a alergăto
rilor din Raliul Finlandei. 
Realizatorii acestui film, au 
insistat mai ales asupra sti
lului de conducere practicat 
de ași ai întrecerilor rutiere 
ca Toivonen, Makjnen, Mik- 
kola și Soderstrom, făcînd 
ca pelicula să aibă valoare 
instructivă.

Serviciul de propagandă al 
A S R. a mai prezentat ast
fel de filme și la Gluj, Arad, 
Timișoara și Oradea, unde 
au avut loc totodată și con
ferințe cu teme automobilis
tice După cum am fost in
formați. acțiuni de acest gen 
vor deveni o practică perma
nentă pe viitor, mai ales în 
București. Există intenția de 
a se folosi pentru conferințe 
și pentru prezentarea de gale 
de filme, sala Tehnic — Clu
bului de pe Calea $erban 
Vodă și, eventual, sala Casei 
Creației Populare din Piața 
Gosmonauților. Asemenea 
inițiative merită a fi spriji
nite și extinse.

Luni seara, c-îțiva dintre 
automobiliștii bucureșteni 
s-au întîlnit la Gas a de cul
tură a studenților, de pe Ga
lea Plevnei. cu campionul 
mondial Graham Hill și cu 
ceilalți ași ai volanului — 
Denis Hulme, Dan Gurney, 
Jack Brabham, 
tees etc. Acest 
dez-vous îe-a 
de serviciul 
gandă al AGR., 
zentat o gală de filme colo
rate Au putut fi văzute „Ma
rele Premiu ai R. F a Ger
maniei". desfășurat pe cele
brul circuit de la Niirbur- 
gring. „Raliul celor o mie de 
lacuri" din Finlanda și o pe
liculă de prezentare a uzine
lor Renault.

Interesul acțiunii a fost 
sporit de faptul că în sală se 
afla și Petre Gristea, care a 
concurat înainte de război pe 
pista de la NUrburgring, ie
șind învingător ți stabilind 
un record de viteză

Urmărind filmele. Petre 
©ristea a dat celor prezenți 
o serie de explicații și a co
mentat unele dintre secven
țele proiectate pe ecran. !n 
afară de plăcuta revedere cu

John Sur
pi ăcut ren- 

fost oferit 
de propa- 
care a pre-

Zonele campionatelor
de seniori și juniori

nilotul 
oră

sufletul 
internă,

I

între 18 și 22 martie, boxerii 
angrenați în campionatele na
ționale de seniori vor lupta In 
etapa de zonă. întrecerile se a- 
nunță aprige, deoarece învingă
torii vor avea satisfacția de a 
participa în etapa finală a cam
pionatelor 
București).

Au fost 
unde vor 
CLUJ (aci 
giliștil din 
nedoara, Sălaj, Harghita, Satu 
Mare, Suceava, Cluj) ; BRAȘOV 
(Bistrița, Arad, Sibiu, Covasna, 
Ploiești, Brașov); CRAIOVA

(4 și 13 aprilie, la

stabilite 6 localități, 
avea loc zonele: 
vor fi prezenți pu- 
județele Mureș, Hu-

(Caraș Severin, Olt, Mehedinți, 
Dolj, Gorj, Teleorman, Brăila); 
BACĂU (Argeș, Buzău, Bacău, 
Vaslui, Botoșani, Neamț, Con
stanța) ; TIMIȘOARA (Bihor, 
Alba, Vîlcea, Timiș, București, 
Maramureș); GALAȚI 
bovița, Ialomița, Ilfov, 
Iași, Tulcea, Vrancea).

Zonele campionatului 
blican de juniori se vor dis
puta în perioada 25—30 mar
tie, în următoarele localități: 
CÎMPIA TURZII (județele Mu
reș, Cluj, Arad, Bihor, Hune
doara, Maramureș, Satu Mare, 
Harghita, Sălaj, Bistrița Năsă- 
ud) ; PITEȘTI (Brăila, Con
stanța, Argeș, Caraș Severin, 
Prahova, Ilfov, Teleorman, Ia
lomița, Dîmbovița); IAȘI (Ga
lați, Bacău, Buzău, Suceava, 
Neamț, Vaslui, Tulcea, Vran
cea, Botoșani, Iași) ; SIBIU 
(Dolj, Sibiu, Timiș, Brașov, 
Alba, Olt, Mehedinți, Gorj, Co
vasna, Vîlcea). Finalele cam
pionatului vor avea loc la Re
șița, între 22 șl 27 aprilie.

(Dîm-
Galați,

repu-

Noul, în atletism, îșl cîștigă greu drep
tul la viață, cu atît mai greu cînd este 
vorba de I.A.A.F., unul dintre cele mai 
conservatoare foruri sportive internațio
nale. Au trecut, de pildă, mulți ani pînă 
ce federația internațională a recunoscut 
oficial atletismul sub acoperiș. în timp 
ce în Statele Unite concursurile pe teren 
acoperit — indoor — au o isterie de mai 
multe decenii, bătrînul nostru continent, 
cu o gîndire mai conservatoare, le-a ac
ceptat foarte tîrziu. Astfel, abia în 1966 
la Dortmund. în Westfallen-Halle, s-a or
ganizat prima ediție (experimentală) a 
Jocurilor europene de sală. Spectacolul 
atractiv și rezultatele bune, ca și partici
parea masivă au dat curaj organizatorilor. 
Ne aflăm în preajma, abia, a celeiabia, a celei

a acestorde a IV-a ediții
jocuri atletice, dar se poate 
afirma că ele polarizează, de 
acum, întreaga activitate atle
tică a iernilor. Sălile mamut 
ale .europenelor" devin neîn
căpătoare, participarea atle- 
ților este condiționați de po
zițiile 
ticile 
lex I

lor ierarhice în statis- 
anului anterior. Dura

MASCULIN
50 m plat
400 m
800 m 
1 500 m 
3 000 m 
50 mg 
înălțime 
Prăjină 
Lungime
Triplu 
Greutate

FEMININ
50 m plat 
400 m 
800 m 
50 mg 
înălțime 
Lungime 
Greutate

Golloa- 
Badenskl 
Carroll 
Whetton 
Norpoth 
Ottoz 
Skvorțov 

. Nordwig 
I. Ter Ovaneslan 

Dudkin 
Karasiov

G. 
A. 
N. 
J.
H. 
E.
V.
W.

N. 
N.

S. 
N. 
K.
K. 
R.
T. 
N.

Telllez 
Pecenklna 
Burnelelt 
Balzer 
Schmidt 
Scelkanova
Cljova

de dr. Miron GEORGESCU

în miniatură 
proprii, mai

Acest atletism 
și-a creat reguli . 
elastice in privința dimensiu
nilor limite ale terenului și 
ale distanțelor în probele de 
viteză pe plat și pe garduri. 
Poate umbrela este mică, în 
schimb rezultatele trăiesc pe 
picior mare. Actualele recor
duri ale jocurilor grăiesc 
la sine.

R.D.G. 1967
Polonia 1968
Irlanda 1967
Anglia 1966 
R.F.G. I960
Italia 1967
U.R.S.S. 1956
R.D.G. 1968
U.R.S.S. 1966
U.R.S.S. 1968
U.R.S.S. 1967

Franța 1968
U.R.S.S. 1968
R.D.G. 19G8
R.D.G. 1967
R.D.G. 1968
U.R.S.S. 1966
U.R.S.S. 1963

de

ții) și-au avut inima și 
în motorul cu ardere 
adică în acel element primor
dial al lumii care este focul. 
Acesta ar fi, așadar, un motiv. 
Dar despre foc, despre un foc 
sacru, putem vorbi și atunci 
cînd ne gîndim la ilustra pleia
dă de ași ai volanului. Greaua 
și periculoasa lor meserie pre
tinde o înaltă temperatură pa
sională, o combustie psihică 
demnă de măreția geniilor. în- 
tr-una din cărțile sale, Stirling 
Moss mărturisește : „Cursele 
sînt pentru mine asemănătoa
re cu pictura. Pentru un pilot 
mașina nu reprezintă altceva 
decit ceea ce reprezintă culo
rile pentru pictor... Sînt con
vins că pilotajul unei mașini 
este o artă".

Iată și un al treilea motiv... 
Un automobil aleargă în fruntea 
tuturor pe panglica cenușie a 
pistei. Omul de la volan, care 
trebuie să ia cel puțin 5 decizii 
pe secundă, deci să fie un fel 
de mașină electronică, ratează, 
cu cițiva milimetri, trasa unui 
viraj. Infima greșeală se tran
sformă în catastrofă. Focul care 
propulsa pilotul dîndu-i, cu fie
care kilometru străbătut, dul
cea senzație a victoriei apropia
te, se transformă brusc într-un 
uriaș incendiu mistuitor 
speranțe, de bucurii, de 
Bolizii de curse poartă 
în motoarele lor. de sute 
putere, focul minunat al 
riei, dar și focul nimicitor al 
morții. Existența unui pilot, 
viața lui, se scurge între aceste 
două implacabile extreme. Dacă 
ignorăm mediocritățile, altă va
riantă nu există.

Dumitru
CAPITOLUL 2 : 

curse, piloți de ieri 
de astăzi.

de 
viață, 
în ei, 
de cai 
victo-

LAZAR
Primele 

Și piloți

ÎN FAȚA

martie. Aceeași e- 
campionatul diviziei 
fost programată să 
pe 20 martie (femi-

• Etapa a III-a a diviziei 
naționale A. a fost amînată 
pentru data de 2 mai. Doar 
partidele masculine Farul-Stea- 
ua și Viitorul Bacău-Dinamo 
au fost programate mal de
vreme : 6 
tapă din 
secunde a 
se dispute
nin) și 4 mai (masculin).

• Partida Steaua—Tractorul 
Brașov, amînată din prima e- 
tapă, a fost programată pe 11 
martie, iar cea dintre forma
țiile băimărene Minerul și Vo
ința (divizia B, masculin) pe 
8 martie.

• Pentru meciurile pe care 
urmează să le susțină în sfertu
rile de finală ale C.C.E., cam
pioanele țării, Rapid (fete) șl 
Steaua (băieți) au propus ad
versarelor lor date de desfășu
rare a jocurilor. Astfel, Rapid 
a trimis clubului Dinamo Mos
cova propunerea ca primul 
meci să se dispute pe 20 mar
tie la Moscova, iar returul pe

să ajute la progresul sistemului 
de pregătire a sportivilor ro
mâni. Din multitudinea acestor 
aspecte relevăm, in primul rind, 
necesitatea elaborării măsuri
lor administrative care să per
mită specializarea și angrena
rea in muncă numai într-un sin
gur domeniu a antrenorilor din 
disciplinele sportive care cu
prind atit probe cu efort scurt 
și intens, cit și probe de rezis
tență (atletism, ciclism, schi 
etc).

Rezultatele bune obținute a- 
colo unde printr-o conjunctură 
favorabilă acest lucru s-a putut 
realiza, adaugă argumente în 
plus pentru oficializarea specia
lizării antrenorilor.

O a doua măsură se referă la 
organizarea periodică a unui 
schimb de experiență interdis- 
ciplinar la care specialiștii din 
ramuri sportive diferite, dar cu 
natură de efort asemănătoare, 
ar aborda probleme privind 
concepția, metodele și mijloace
le întrebuințate prin prisma re
zultatelor ce le-au obținut Ia 
elevii lor. în acest sens, consi
derăm binevenită prevederea 
inclusă în planul de acțiuni pen
tru Jocurile Olimpice din 1972, 
care stabilește organizarea unor 
consfătuiri cu antrenorii pe gru
pe de specializări (spre ex. : 
atletism fond, canotaj, caiac- 
canoe, înot, schi fond).

Sintem convinși că astfel de 
acțiuni contribuie Ia lărgirea 
orizontului și a arsenalului de 
mijloace actual al multora din
tre antrenorii noștri și consti
tuie un ajutor concret pentru 
ramurile 
urmă.

Desigur 
practică a 
domeniul 
îmbracă și alte numeroase as
pecte. Prezentul articol este nu
mai un îndemn la meditație și 
la discuție. Cunoscîndu-ne mai 
bine pe noi și pe ceilalți, ne-ar 
fi mai ușor să stabilim vecinii 
și rudele șl, poate, le-am ne
glija mai puțin pe acestea din 
urmă.

Cercetările științifice efectua
te mai ales în ultimul deceniu 
au adus importante clarificări 
in unele probleme de bază pri
vind capacitatea de efort a spor
tivilor. Este astăzi acceptat de 
specialiști că organismul uman 
datorează performanțele sale 
din eforturile de rezistență, in 
primul rind, volumului inimii 
și rezervelor funcționale ale 
acestuia, iar în eforturile cu in
tensitate maximă și foarte 
scurtă durată, capacității func
ționale a sistemului neuro
muscular.

.Metodele și mijloacele folo
site in prezent pentru crește
rea capacității funcționale a 
acestor organe sint de aceea 
selecționate mai ales pe baza 
naturii efortului și mai puțin pe 
forma de execuție a mișcărilor 
din fiecare ramură de sport.

Antrenamentul fizic al unui 
sprinter, aruncător, săritor, a 
devenit astfel mult mai apro
piat de cel al unui halterofil, 
boxer sau voleibalist, 
acela 
deși 
atlet.

In 
capacității de efort a 
clist rutier se deosebește funda
mental de a unui ciclist de pis
tă, dar respectă principiile de 
bază și utilizează in anumite pe
rioade mijloacele din antrena
mentul atletului fondist sau al 
schiului din probele nordice.

Rezultă din cele de mai sus 
că, în problemele capacității de 
efort, antrenorii din unele ra
muri sportive, aparent foarte 
diferite, au, în realiate, preocu
pări, metode și mijloace ase
mănătoare, în timp ce antreno
rii din aceeași disciplină spor
tivă pot să fie atit de departe 
unii de alții incit legăturile 
metodice dintre ei devin for
male.

Valorificarea pe plan organi
zatoric și metodic a celor de 
mai sus ar constitui, după pă
rerea noastră, o sursă importan
tă de sugestii și măsuri menite

■1 alergătorului 
acest* din urmă

schimb, metodic*

I

decit de 
de fond, 
este tot

creș terii 
unul ci-

sportive rămase în

că transpunerea in 
cuceririlor științei in 
capacității de efort

rul primăverii. Tinerii au ple
cat deci de la sală fără să ti 
concurat și singurul efort fi
zic din acea după-amiază a 
fost acela de a-1 ajuta pe un 
șofer să-și elibereze mașina 
împotmolită printre troiene...

că doar pu-Sînt convinsă _
ține dintre aceste recorduri 
vor rezista la Belgrad. Cele 
pe 50 m plat (la femei și la 
bărbați), lungime femei și 
bărbați și eventual 50 m gar- 

I duri vor opune însă o oareca- I re rezistență. Olimpicii euro
peni din probele de alergări 

I vor dori desigur să demon- I streze că exclusiv altitudinea 
mexicană a fost explicația a- 

| nonimatului lor la J.O., 
săritorii de triplu și cei 
înălțime vor veni încă cu 
fiul mexican.

Cine sînt „europenii" 
mâni? Doar 9. Puțini, foarte 
putini, chiar mai puțini decît 
la Ciudad de Mexico, de parcă 
de la Timișoara la Belgrad 
nu ar fi 120 km ci mai mult 
de 14.000. îmi amintesc foarte 
bine că după succesele atle
tismului românesc de la To
kio, s-a „constatat" că ar mai 
fi putut participa și alți cîțiva 
români, cu șanse bune de cla
sare (Al. Bizim, Gh. Popescu). 
Aceeași constatare, tardivă, 
s-a făcut și după J.O. de la 
Mexico (I. Naghi). înainte de 
Mexic s-a discutat chiar — 
oficial și public — despre o- 
portunitatea participării Mi- 
haelei Peneș. E drept, ea a 
cucerit „doar argintul" 1 
este greu de anticipat 
vor fi concluziile după 
minarea celei de a IV-a 
ții a Jocurilor europene. 
Sancta simplicitas 11

★
în timp ce atletismul con

tinental își tranșează la acest 
sfîrșit de săptămînă întîieta- 
tea în sală, la noi acasă, „in- 
door“-ul trage să moară. Sîm- 
băta trecută studenții bucu
reșteni 
succes 
Parcul

• nimic 
în

Sînt
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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lolanda BALAȘ-SOTER

a pasiunii de cunoaștere a

arăta aspectele legate de pre- 
împreună, să reușim sporirea 
acestui frumos sport.

Nădăjduiesc că activitatea mea practică de peste 20 de ani ma va 
ajuta să Înving lipsa de experiență gazetărească, spre a putea susține 
rubrica de caiac-canoe pe care ziarul „Sportul" mi-o pune la dispoziție, 
îmi propun să creez o legătură permanentă cu masele iubitorilor spor
tului care Ie-a adus atitea satisfacții și a 
gătire, concursuri, dezvoltare pentru ca, 
interesului și

medalii de

Nu 
care 
ter- 
edi-

au încercat — fără 
— să anime sala din 
„23 August". Nu a fost 
deosebit de semnalat, 

aceeași după-amiază în 
I bătrîna sală Floreasca II... 
I relache. Am întîlnit tineri cu 
I sacoșe de sport în mînă și

cu buzele umflate. E drept, 
era 1 martie, ziua mărțișoru
lui, după calendar prevestito-

I

FiLEULUI
27 martie, la București. Stea
ua a propus, la rîndul ei, _ 
chipei Ruini Florența datele 
de 20 martie la Florența și 6 
aprilie la București.

• Federația de volei din 
Ungaria a acceptat propune
rea forului de specialitate ro
mân ca primele reprezentative 
feminine ale celor două țări 
să se întîlnească în două me
ciuri amichle, între 15—18 apri
lie, la București. Federația 
noastră a făcut o propunere 
și forului bulgar de specialitate 
de a trimite 
pentru două 
nala română, 
aceleași date.

• Lotul național masculin 
de tineret se va deplasa Intre 
1—15 aprilie la Montpellier 
pentru cîteva jocuri cu repre
zentativa similară a Franței, 
iar lotul național de juniori 
va lua parte la un turneu in
ternațional organizat,. între 1 
și 6 aprilie, în orașul polonez 
Lublin. La acest turneu mai 
sînt invitate echipele de ju
niori ale Franței și Bulgariei, 
precum și 3 formații poloneze. 
De asemenea, Iotul de juni
oare va fi prezent, în Polonia, 
între 6—8 aprilie, alături de 2 
echipe poloneze și de cea a 
Bulgariei, la un turneu inter
național, organizat jn orașul 
Swidnica.

e-

Un număr de 21 
aur se odihnesc In vitrinele 
unor sportivi români, salbă 
de aur, rod al unor victorii 
strălucite obținute In decurs 
de patru ani.

Au rămas amintirile unor 
întreceri emoționante, specta
culoase, dar totul a trecut și 
sintem din nou în fața unui 
ciclu de 4 ani cu noi între
ceri de anvergură, cu noi e- 
moții, cu noi bucurii și spe
răm, mai puține amărăciuni.

în acest context, în anul 
1969, se va desfășura la Mos
cova, ultima ediție a Cam
pionatelor Europene de caiac- 
canoe rezervate seniorilor. 
Ultima ediție, deoarece la 
Congresul Federației Inter
naționale de Caiac-Canoe 
care s-a ținut cu ocazia Jocu
rilor Olimpice de la Mexic, 
la propunerea Federației ro
mâne de caiac-canoe, s-a a- 
probat cu majoritate de vo
turi ca începînd din anul 1970 
să se desfășoare anual cam
pionate mondiale. Astfel că 
după această ultimă ediție a 
europenelor vom avea în fie
care an campionate mondia
le, în afara anului olimpic.

Această hotărîre va contri
bui la dezvoltarea mai inten
să a activității de caiac-ca
noe în cit mai multe țări din 
afara Europei, continent care 
pînă acum reprezintă baza 
valorii în caiacul și canoea 
mondială.

Prima reacție la această 
hotărîre este participarea pe 
pistele de concurs, spre bu
curia noastră chiar pe pista 
de la Snagov cu ocazia rega-

tei 
lor 
eană. De menționat că este 
prima participare internațio
nală a sportivilor din aceste 
țări.

Ediția a VII-a a campiona
telor europene de caiac-cau 
noe seniori se va desfășura 
pe apele lacului Himki, port 
al Moscovei. Consider că este 
cea mai grea ediție de pînă 
acum, deoarece se dispută în 
țara care deține supremația 
mondială, avînd o puternică 
tradiție în 
și pagaie.

Pe lacul 
nut foarte 
către alți 
de cei ai țării gazdă, datorită 
faptului că lacul este o le
gătură maritimă a orașului 
Moscova, fiind foarte circu
lat de vapoare de mare tonaj, 
apa prezentînd permanent 
valuri care nu dispar întru- 
cît ambele maluri sînt beto
nate.

Paralel cu sportivii seniori, 
se va desfășura ce-a de a 
doua ediție a campionatelor 
europene rezervate juniorilor. 
Aceste „europene" pun în 
fața tinerilor noștri sportivi 
și a antrenorilor un mare o- 
biectiv, repetarea rezultate
lor obținute la prima ediție 
de la Karlstad — Suedia unde 
au fost cucerite trei 
de campioni europeni 
niori.

Dintre partsicipanții 
de la prima ediție 
campioana europeană MA
RIA LOVIN ne va mai re
prezenta și la Moscova.

internaționale, a sportivi- 
din Cuba și R.P.D. Core-

sportul cu padele

s-au obți- 
victorii de

Himki 
puține 
sportivi, în afară

titluri 
de ju

români 
numai

Campionatele europene de 
seniori și de juniori vor fi 
precedate de o serie de con
cursuri internaționale la care 
sportivii 
contact 
se vor : 
asupra 
turi ce ’ 
rile Olimpice,

Anul 1969 va fi anul apa
riției noilor pretendenți la 
medaliile olimpice din 1972. 
Săptămînă de săptămînă 
sportivii noștri vor fi testați 
în compania viitorilor parte
neri de start pe neliniștitele 
ape ale lacului Himki. Para
lel cu confruntările interna
ționale, pe plan intern vor fi 
o serie de competiții de ni
vel republican în care titlu
rile de campioni vor fi dîrz 
disputate de cele două gene
rații de sportivi, în care do
rința de afirmare a tinerilor 
va avea de înfruntat experi
ența și valoarea consacrați- 
lor.

Perspective și obiective in
teresante au în față atit fe
derația de specialitate, cit și 
activiștii sportului cu padele 
și pagaie. Perspective și o- 
biective pe care le voi co
menta mai pe larg cu ocazia 
unor viitoare materiale și în 
care voi informa pe iubitorii 
sportului nostru despre toate 
aspectele legate de activitatea 
competițională și de dezvol
tarea caiacului și canoei 
noastre.

i țării noastre vor lua 
cu viitorii adversari, 
face primele tatonări 
valorii noilor garni- 
vor apare după Jocu-

Radu HUȚAN
antrenor emerit

„CUPA 8 MARTIE" LA HANDBAL
A REVENIT ECHIPEI PROGRESUL

După trei zile de întreceri, 
turneul de handbal feminin or
ganizat de clubul Rapid și do
tat cu «Cupa 8 Martie’ a reve
nit formației Progresul, care 
din trei meciuri susținute cu 
acest prilej a obținut tot atîtea 
victorii. în ultimul joc, dispu
tat ieri seară în sala Floreasca, 
handbalistele antrenate de Radu 
Bădescu au trecut cu ușurință 
de elevele Școlii sportive nr. 2 
cu scorul de 25—16 (11—4). Prin-

cipala realizatoare, de la Învin
gătoare, Oțelea. a Înscris 7 
puncte. Pentru locul II, forma
ția Rapid a întrecut echipa ma
ghiară Pecsi Baniasz cu scorul 
de 23—20 (10—10).

Clasamentul final: Progresul 
6 puncte, Rapid 4 puncte, Pecsi 
Baniasz 2 puncte, Școala sporti
vă nr. 2 0 puncte.

echipa de băieți 
jocuri cu națio- 
in București, la

GH. RANGU
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„Valoarea
motocrosiștilor români

a crescut, dar
PofcbaL

se simte nevoia
CADRU NOU = IDEI Șl ACȚIUNI NOI,

concursurilor tari“
OAMENI NOI

DIN CARNETUL STATISTICIANULUI
Astăzi, o dată cu desfășurarea „16“-lmllor de finală ale Cupei 

României, începe sezonul fotbalfstie ofieial.
Intreeerea pentru „Cupă" a fost și rămîne frumoasă pe tot 

pareursul ei, de la faza de „eătune șl sate' pînă la meaiul final. 
Dar, una din fazele ei cele mai atraețioase este aeeea a „șaispre- 
zeeimilor*, «înd formațiile dia diviziile B și O sau... neoatego- 
risibile — se eonfruntă «u .primul eșalon', «u echipele divi
ziei A.

Ne propunem să ne o«upăm, pe ssurt. de istoricul „16“-imilor 
de finală în cele 20 de ediții disputate după 1944. Un mic cla
sament al comportării echipelor de divizia A arată astfel i

eliminați de

• ••

..este de părere campionul național OVIDIU PUIU

O discuție eu maestrul spor
tului OVIDIU PUIU, mai ales 
cină ea se referă la disciplina 
pe care o îndrăgește atît de 
mult — motociclismul — este 
totdeauna interesantă, atracti
vă. Ore in șir, inginerul acesta 
tacticos, domol la vorbă și me
reu zimbitor își deapănă firul 
amintirilor sale, al întîmplărilor 
din cursele la care a luat parte, 
fiind mereu animat de dorința 
de a-ți dezvălui frumusețea 
sportului căruia i-a dăruit atî- 
ția ani. Te poartă pe un drum 
lung de mii de kilometri par
curși în mai bine de 10 ani, de 
la debutul în motociclism, pînă 
în ziua cînd a reușit să îmbrace 
primul său tricou de t campion 
național (196S — la motocros, 
clasa 500 cmc), pe traseele din 
țară ca și pe cele din străină
tate unde, spre cinstea lui, ne-a 
reprezentat cu succes: U.R.S.S., 
Bulgaria, Elveția, Franța, Aus
tria, R.F.G.f Ungaria, Italia.

de 12 C.P. să se alinieze una de 
29 C.P. pe motivul că au aceeași 
capacitate cilindrică. In aceste 
condiții inegale se mai poate 
pune problema învingătorului 7 
La motocros situația e cu to
tul alta. Calitățile pilotului — 
tactice, fizice — inventivitatea 
și' dîrzenia lui au o mare in
fluență asupra randamentului, 
oricînd pot întoarce rezultatul 
în favoarea sportivului mai bi
ne pregătit. în plus, la această 
categorie de alergări, pentru 
vîrfurile sportive există la noi 
și o dotare tehnică mai cores
punzătoare.

— Care sînt șansele sau, mai 
bine zis, perspectivele motocro- 
siștilor români pe plan inter
național 7

— Cum se face că un spor
tiv atît de talentat a debutat la 
o vîrstă destul de înaintată 
pentru sport, 25—26 de ani 7

Dovids, Seiller, 
Dănescu (n.n, — 
adăugăm pe O. 

posibilități. Pen-

— E un lucru pe care nu iz
butesc să mi-l explic. Dau totul 
pe preocuparea pentru realiza
rea unui vis al meu, acela de 
a deveni inginer. Dar nu-i chiar 
așa. Regret mult „startul întlr- 
ziat". In 1957 am debutat în 
cursele de viteză. De atunci re
zultatele obținute m-au ambițio
nat, m-au angrenat intr-o mun
că intensă.

— Valoarea motocrosiștilor 
noștri a crescut în ultimul timp. 
Dar se simte nevoia unor con
cursuri tari. 
Chițu, Paxino, 
la care noi îl 
Puiu) au mari
tru un progres real, e nevoie 
de cit mai multe competiții, de 
adversari valoroși. In 1969 avem 
multe proiecte. Vizăm cîteva 
etape din C.M. și unele invitații 
din țări cu prestigiu în moto
cros. Nu trebuie si ne limităm 
doar la Cupa Balcanică.

— Ce gen de curse vă atrage 
mai mult: viteza sau motocro- 
rul 7

— Știm că sinteți unul din
tre cel ce au contribuit efectiv 
1a Înființarea secției de moto 
a clubului Steagul roșu. Ce ne 
puteți spune despre sportivii de 
aid pe care, în mod voluntar, 
II și antrenați 7

Interviul nostru cu tov. TUDOR VASILE președinte 
ternlc ca al nostrx Știu că In 
prezent se lucrează pentru 
consolidarea bazelor organiza
torice ale unor unități de acts; 
gen: departamentale, sindicale 
și studențești. Este de dorit ca 
această acțiune să 
unor unități de 
puternice, și as-n 
rînd.

în același timp.

— S-a vorbit, în repetate 
rinduri, despre necesitatea creș
terii răspunderii și atribuțiilor 
federației de fotbal. Apreciați 
că s-a ameliorat ceva pe aceas
tă direcție 7

— Nu. Federația Română de 
Fotbal, prin amploarea și com
plexitatea activității actuale, 
ar necesita o structură orga
nizatorică proprie. După păre
rea mea, această structură s-ar 
înscrie perfect în cadrul Leg-.; 
Sportului. Totul este ca această 
lege să fie interpretată și apli
cată lucid, în spiritul ei auten
tic. Permiteți-mi să citez, pen
tru edificare, unele pasaje con
cludente :

„Federațiile sportive sini 
persoane juridice, t* condițiile 
legii. Federațiile se organizea
ză și funcționează pe bază de 
statut propriu, întocmit în con
formitate cu normele generale 
stabilite de C.X.E.F.S. Federa
țiile sportive își desfășoară ac
tivitatea pe baza planurilor și 
bugetelor proprii*. Or. pre
cum se știe. F. R. Fotbal nu 
are statut propriu (deși se lu
crează la el de multă vreme) ; 
nu are un buget de care să 
răspundă nemijlocit; iar. pla
nurile ei sînt încorsetate de ru
tină, nu țin seama de amploa
rea la care a ajuns activitatea 
fotbalistică din țara noastră. 
Desigur. în aceste condiții, or
ganele federale nu-și pot exer
cita atribuțiile de specialitate 
stabilite prin lege, fiind mai 
de grabă niște organe consul
tative. Momentul actual impu- 

inr.portante. 
noi. dar a- 
efervescentă 
decît în con- 

res-

pună bazel-e 
performanță 
cit sa: cu-

trebuie pre
cizate Și raporturile dintre clu
buri și jucătorii de performan
ță. Situația de jucător de per
formanță este trecătoare, ea 
nu poate constitui, ca atare, o 
profesiune. De aceea, este ne
cesar ca jucătorii să fie legați 
inc* din timpul anilor de ar* 
citate sportivă, de o profesie 
calificată, care să le asigure 
după terminarea activității 
sportive, posibilitatea integră
rii în activitatea socială.

Consider că, pe baza prin
cipiilor expuse mai sus, se poa
te elabora un statut satisfă
cător al jucătorului de perfor
manță, care să respecte nor
mele societății noastre socialis
te și si pună capăt situației 
neprincipiale si echivoce, exis
tentă si tolerată în prezent

— Cam cp-erieti octiritsfee 
și n-.damentnl aparatului fede
ral 7

— îi lipsește inițiativa, e=-

ol QM.E.F.S.-Bueur«fti
rdzAunniL curajul fi termita- 
tea. Carențele citate dăinuie* 
de multă vreme. Deși, Fede
rația română de fotbal nu a 
dus niciodată lipsă de planuri 
de perspectivă, mai mult sau 
mai puțin cuprinzătoare, re
alizarea lor nu a fost urmărită 
cu energie și nu s-a împlinit 
niciodată. Lipsește spiritul ino
vator, necesar pentru luarea a- 
celor măsuri care se impun în 
situația actuală.

Spre un cadru nou se ajunge 
prin idei și acțiuni noi, reali
zate eu oameni noL în fotba
lul românesc există numeroși 
oameni de valoare care riscă 
să se piardă la anoniafct, să 
se blazeze, deoarece n-au po- 
ribilităti de manifestare intr-o 
activitate condusă ce o federa
ție subminată de neputință și 
birocratism. Astfel se explică, 
apariția rară sau lipsa acută de 
conducători, antrenori șl ar
bitri cu personalitate etc. în 
corespondență cu cele afir
mate este necesară o selecție 
riguroasă atît pentru jucători, 
cît și pentru cadrele de spe
cialiști. o selecție prin care o 
generație tiniră să pătrundă 
spre toate resorturile activită
ții fotbalistice și dotarea fede
rației eu o schemă echilibrată 
prin raportare la menirea sa.

MECIURI AMICALE
«

METALVL HUNEDOARA - 
LOKOMOTTVA VINCO V CI

(IUGOSLAVIA) 6-1 (3-1)

INTERNAȚIONALf
Vidakovie (min. 24) și laakovic 
(min. 65) pentru oaspeți.

M. VTLCEANT. coresp.

de cîte ori

Echipei» b
•

«'■'S
- e ° 
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o echipă de a ajuns în faza

îS

A
 cuce

rit
1 CupaB C alte cat. V8 V4 m CQ fl 

«M

Steaua-OCA N 20 18 14 10 8
Dfnamo Bue. M 4 4 16 12 7 4 8
r.TJt. 20 7 7 13 7 5 4 2
Petrolul 19 3 3 — 1 16 10 3 2

1

Piolefti 
Răpii Bue. 18 18 14 8 3 aa.

.U* Cluj 18 8 7 — 1 10 4 3 2 1
Jiul Petroșenl 15 1# 7 1 — 5 1 — —
Polii. Timif. 15 8 1 9 6 2 1 1

Dinamo Bac. 14 3 1 M aasa 11 7 2
(Brașov. Cluj)

/
Se poate eonstata că echipele Steaua și Rapid nu au fost eli-

minate niciodată In etapa ,16“-imîlor Tot aici s-ar încadra și 
C.S.M5. Iași care de fiecare dată eînd a aetivat în A, a trecut 
în .optimi'.

— Iată ți un tablou ou performanțele categoriilor Inferioare 
In etapa primelor .ciocniri* cu echipele de divizia A !

C.SM. E1MU

De rfte 
a trecut

ori 
în

Echipele Cate*. 18-lml de e- Echipele eliminate șl anii
chipe de dl-
vizia A

1

*Gaz metan B 
Mediaș

Pol IUI
«
<

Dinamo Buc. (49, 61), Jiul (53, 56) 1 
U.T.A. (60, 64), Hunedoara (54)

»U* Cluj (51); Dinamo Brașov 
(52), Avtntul Reghin (55); Steagul 

roșu (63)

sUs Cluj (62); Oradea (63), Galați 
(64), Petrolul (67)

Dlnamo Buc. (48); C.A. cimpulung 
(53); U.T.A. (68)

— Viteza pe circuit are fru
musețile ei, dar acestea sint 
mai antrenante pentru specta
tori. Aici, factorul determinant 
e mașina. Cum la noi situația 
din acest punct de vedere nu e 
de loc roză, cursele și-au pier
dut din farmecul lor. Azi, de 
pildă, doi sportivi cu motoci
clete Yamaka, net superioare 
celorlalte, „se plimbă" intr-un 
concurs. Ceilalți — poate mai 
îndemînateci la un vira], mai 
talentați, se uită neputincioși 
la mașina ce trece pe lingă ei 
precum un rapid pe lingă un 
tren de marfă. Așa se întîmplă 
în campionatul nostru național. 
Iată de ce- consider că ar fi 
bine, ca mașinile bune să alerge 
între ele sau cu acestea să se 
participe doar in concursurile 
internaționale și demonstrative. 
In prezent, regulamentul per
mite, de pildă, ca lingă o mașină

— Ați ajuns la problema care 
mă afectează cel mai mult. Si
tuația secției noastre e precară. 
Stăm slab cu dotarea. Cu dțiva 
ani în urmă ne puneam la punct 
mașinile cu posibilități interne, 
în cadrul uzinei. In 1965, la cla
sa 500 cmc am cîștigat campio
natul cu o motocicletă al cărei 
motor era realizat la Steagul 
roșu. Ne-am bucurat mult de 
acest succes. Azi, insă, la moto- 
cros, avem 6 sportivi buni, dar 
n-au cu ce să alerge.

— In încheiere, ce ne poate 
spune Ovldiu Puiu, component 
al lotului nostru național 7

A apărut

revista

— Că la cei 37 de ani, pasiu
nea pentru sport a rămas ne
alterată. Că mă simt excelent 
și sint dornic să realizez per
formanțe tot mai bune. Tradiția 
motociclismului românesc tre
buie menținută și îmbogățită cu 
noi izbînzi.

Constantin ALEXE

Educate fizica
$1 sport

nr 2/1969
Din sumar spicuim 5

— Probleme ale asisten
ței psihologice a sportului, 
de conf. univ. M. EPURAN ;

— Ceruirea în schiul al
pin, de lector univ. D. MU- 
ȘAT și aaist. univ. D. DRA
GAN ;

— Eforturi mari, mai alea 
în fotbal!, de antrenor eme
rit E. VOGL ;
- Enigma discobolului e- 

prof. V. STOIAN ; 
XVII-Iea Congres 
de medicină spor- 
dr. I. DRAGAN ;

trusc, de
- Al

mondial 
tivă, de

— Cum se antrenează ves
titul atlet Tommie Smith, de 
prof. N. MARĂȘESCU ;

— Curs de culturism (II), 
de prof. L. BAROGA.

Apărut într-o nouă înfă
țișare grafică, acest intere
sant număr al revistei „EDU
CAȚIE FIZICA ȘI SPORT” 
il puteți găsi la toate cen
trele de difuzare a presei.

Cereți chiar azi revista 
„EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
SPORT"1

largi posibilități 
cu o bază ma- 
capabilă să de- 
de pregătire a

Superiori la toate capitolele 
partenerilor de întrecere, hu- 
nedorenii au cîștirat — dumini
că — la o diferență de scor a- 
predabilă : 6—1. Au marcat
Covaci (min. 7. 47 67. 89). Ple- 
ian (min. 11). Cergo (min. 75), 
respectiv Radmilovici (min. 29).

V. ALBU, coresp. principal

IMF. MEDGIDIA - CERNO- 
MORET ODESA 2-fl 0-4)

divizionarei C au 
marcate de Înaintașul cen- 
Marin.

Golurile 
fost 
trai

RADU AVRAM, eoresp.

ne transformări 
inițiative si idei 
coastă ambiantă 
nu poate fi creată 
dițille unor inițiative și
ponsabilitlți sporite.

— Club-jucător: două enti
tăți de bază. Ce considerați că 
ar trebui întreprins pentru spo- 
rirea randamentului lor 7

— Avem nevoie de cluburi 
puternice, cu 
de selecție și 
terială solidă, 
vină unități

fotbaliștilor, pe diferite trepte 
de vîrstă și de evoluție. Acest 
deziderat nu e posibil de re
alizat, decît atunci cînd con
ducătorii cluburilor vor fi in
vestiți cu posibilități și res
ponsabilități largi. Astfel de u- 
nități, desigur, nu pot fi prea 
multe, cum nu sînt prea multe 
nici în țările cu fotbal mai pu-

A. S. CUGIR - LOKOMOTIV A 
VINKOVCI 2-2 (1-1)

La capătul unui joc echilibrat 
— disputat în cursul zilei de 
ieri —, cele două formații au 
realizat un scor de egalitate. 
Pașcanu (min. 25) și Ivan (min. 
51) au înscris pentru gazde ;

O|elul Galați-Progresul București 0-1 (0-1)
(Urmare din pag. 11

bucureștenilor, susținută cu 
mult aplomb, a fost încununată 
în minutul 33 printr-un gol de 
mare spectacol : Oaidă a pă
truns în colțul drept al careu
lui de 16 m, șutind, surprinză
tor, cu stîngul, în colțul lung al 
porții, la vinclu. Bară — gol: 
1-0.

După acest gol psihologic, 
Progresul a interpretat cu o ri-

Loto - Pronosport
TRAGEREA SPECIALA 

LOTO A MĂRȚIȘORULUI — 
2 ZILE PÎNA LA ÎNCHIDE

REA VÎNZARII

Două zile au mai rămas 
pînă la închiderea vînzării 
biletelor pentru tradiționala 
tragere a Mărțișorului Loto, 
care are loc vineri 7 martie 
la București. Ea beneficiază 
de foarte multe premii și 
largi avantaje pentru partici- 
panți.

în primul rînd vor fi atri
buite autoturisme „Volga", 
„Dacia 1100“, „Moskvici 408“ 
cu 4 faruri și radio în număr 
NELIMITAT, precum și alte 10 
autoturisme prin tragere la 
sorți.

Tot prin tragere la sorți 
vor mai fi atribuite și 50 
excursii la Paris și Valea Loi
rei cu avionul (de circa 8 
zile) prin ONT România. Se 
mai acordă 
bani. Se 
trageri în 3

Faza I: 1 
numere din 
buirea premiilor obișnuite de 
la extragerea I;

1 extragere de 4 numere 
din 90 pentru atribuirea pre
miilor obișnuite de la extra
gerea a II-a.

Faza a II-a : 1 extragere de 
12 numere din 90 pentru a- 
tribuirea premiilor suplimen
tare în autoturisme prin tra
gere la sorți și bani.

Faza a III-a: 1 extragere 
de 6 numere din 90 pentru 
atribuirea premiilor speciale 
constînd din autoturisme în 
număr NELIMITAT, excursii 
la Paris și Valea Loirei prin 
tragere la sorți și premii fixe 
în bani.

In total se extrag 34 de 
numere.

Gu 15 lei se poate parti
cipa la toate extragerile.

Azi și mîine ultimele zile 
pentru procurarea biletelor.

goare matematică a doua parte 
a lecției tactice : joc prudent, 
închis, supraaglomerat la mij
locul terenului și în zona pro
prie, temporizare, rare, dar pe
riculoase, contraatacuri.

Evoluînd concepțional greșit 
pe un teren moale — cu pase 
scurte, laterale — gazdele și-au 
văzut zdrobite asalturile de un 
zid care n-a cedat decît o sin
gură dată, în minutul 82. cînd 
capul lui Neacșu a deviat, sal
vator. un șut puternic al lui 
Nistor.

Dominanta jocului : diferența 
de experiență, de categorie, de 
valoare și-a spus cuvîntul, a- 
cest joc de „Cupă" nereușind 
nici un moment să răstoarne 
raportul cunoscut de forțe.

A arbitrat bine N. Mogoroașe 
(Craiova).

SOFIA, 3 APRILIE:

PRONOSPORT

DE LA COLEGIUL CENTRAL
AL ARBITRILOR

Colegiul central al arbitri
lor ne anunță că partida Chi
mia Rm. Vîlcea-Farul Con
stanța, contînd pentru „16“ — 
imile ..Cupei României" va fi 
arbitrată la centru de Emil 
Vlaiculescu (Ploiești).

Arbitrul Gheorghe timona, 
delegat inițial la meciul sus- 
amintit, conduce, azi, Ia Sofia 
jocul dintre selecționatele 
Bulgariei și R.D. Germane.

— Oie mai senzaționale victorii aparțin următoarelor eshi- 
pe de categorii inferioare: C.I.L. Blaj (în 1964, 1—0 cu Petrolul 
Ploiești), Metalul Oradea (în 1952, 2—1 «u Locomotiva Tg. Mu
reș). Carpati Sinaia (în 1964, 3—1 «u ,U“ Cluj), Cimentul Med- 
gid-a (în 1966, 3—1 «u Politehnica Timișoara) și Rapid Plopeni 
(în 1966. 1—0 »u Dinamo Pitești) Sînt de notat și următoarele 
rezultate aparținînd unor formații de „C“ : I.S.S. Hunedoara 
(în 1949. 2—0 «u Jiul), Gloria Bistrița (în 1958, 5—2 eu C. S. 
Tg. Mureș), Aurul Brad (în 1959, 2—2 și 2—1 eu Jiul), Flacăra 
roșie București fln 1964. 1—0 cu Progresul București), A. S. 
A:ud (în 1966, 3—1 eu »U“ Craiova), Textila Sf. Gheorghe (în 
1964, 2—1 cu Steagul roșu), Siderurgistul Hunedoara (în 1964, 
3—1 cu Dinamo Pitești), Medicina Cluj (în 1967, 3—1 eu Jiul).

— Dintre rezultatele valoroase ale echipelor de „B“ spicuim : 
1949 : C.A.M.T. — U.T A. 2—1, 1952 : C.F.R. Oradea — U.T.A, 
3—1. 1953 : C.F.R. Oradea — Progresul Oradea 6—4; 1954: 
Textila Sf. Gheorghe — Dinamo Brașov 2—1, 1958 : Farul Con
stanța — Dinamo București 1—0 și Minerul Lupeni — U.T.A. 
3—2, 1960 : Prahova Ploiești — Farul Constanța 2—0, 1961: 
I. S. Cîmpia Turzii — „U* Cluj 3—1, 1962 : Farul Constanța — 
Dir.amo Pitești 1—0, C.S.M. Baia Mare — „U“ Cluj 4—2, 1963 : 
Prahova Ploiești — Farul Constanța 1—0.

— Cîteva din .seriile" de răsunet" ale unor formații de cate
gorie inferioară in fața divizionarelor A :

— Foresta Fălticeni (C) 1967 : Steagul roșu 1—0, Politehnica 
Timișoara 0—0, C.S.M.S. Iași 1—J, Rapid București 1—0. (De 
notat că ultimele 3 rezultate au fost obținute pe teren NEU
TRU).

— Metalul Reșița (B) 1954 : Politehnica Timișoara 6—1, Tg. 
Mureș 4—0, C.F.R. Timișoara 2—0, C.C.A. 1—0, Dinamo Bug.
2— 0 (finala Cupei României).

— Gaz metan Mediaș (B) 1951 : »U“ Cluj 2—1, U.T.A. 3—1, 
Rapid Buc. 1—0, Dinamo Brașov 2—0.

— Arieșul Turda (B) 1961 : Hunedoara 1—1 și 2—0. Politeh
nica Timișoara 2—1, U.T.A. 3—0, Rapid Buc. 2—1 (finala Cupei 
României).

— Politehnica Iași (B) 1948 : Dinamo Buc. 1—1, C.F.R. Cluj
3— 1, u. D. Reșița 1-0.

— I. S. Cîmpia Turzii (B) 1956 : Progresul Buc. 3—2, C.F.R. 
Timișoara 1—0. Rapid Buc. 2—0.

— C.S.M. Baia Mare (B) 1959 : „U“ Cluj 2—0, Petrolul Plo
iești 1—0, Progresul Buc. 2—1.

Programul returului
Frederic MOISES

diviziei C, seria a V-a

premii fixe în 
efectuează 4 ex- 
faze :
extragere de 12
90 pentru atri-

premiile concursului nr. 9 
din 2 martie 1969

Categoria I: (13 rezultate) 
1,5 variante a 65.024 lei.

Categoria a II-a : (12 rezul
tate) 56,5 variante a 2.071 lei.

Categoria a III-a : (11 rezul
tate) 569,5 variante a 308 lei.

Premiul de categoria I a 
fost obținut de participantul 
Bilă Marian din București.

România - Bulgaria 
(reprezentativele școlare)

Reprezentativa școlară de 
fotbal a României (pregătită 
de antrenorul federal Con
stantin Ardeleanu) va întîlni 
la 3 aprilie, la Sofia, echipa 
omologă a Bulgariei. Returul 
întîlnirii este programat la 
București, la 8 sau 9 aprilie.

Dintre tinerii jucători pe 
care antrenorul O. Ardeleanu 
îi are la dispoziție remarcăm 
pe V. Dobrău (Dinamo Bucu
rești), Gh. Dinu (Progresul), R. 
Fătu (Politehnica București), 
G. Sandu și Gh. Stan (Meta
lul), Z. Covalcic (Crișul), I. 
Helvei (Victoria Cărei).

„STIMAT! CUMPĂRĂTORI

Magazinul Vulturul de Mare
din str. Bărăției nr. 31 anunță că în mod temporar, din cauza 
lucrărilor de amenajare, raionul de tricotaje pentru femei 
funcționează în str. Bărăției nr. 33, iar raionul de încălțăminte 

pentru femei în str. Șelari nr. 14

REȚINEȚI
La unitățile Bărăției nr. 33 și Șelari nr. 14 vă stă la dispoziție 
un bogat și variat sortiment de tricotaje și încălțăminte pen

tru femei

ETAPA A XVI-A, 9 MARTIE
Victoria Caransebeș — U. M. Timișoara (1—3) 
Minerul Anina — Dunărea Calafat (0—1) 
Progresul Strehaia — Voința Lugoj (0—2) 
Victoria Tg. Jiu — Furnirul Deta (1—2) 
Mir.erul Lupeni — Metalul Topieț (0—2) 
Autorapld Craiova — Minerul Motru (0—1) 
Energetica Tr. Severin — Minerul Bocșa (2—3) 
Șoimi; Timișoara — St. roșu Plenița (0—0)

ETAPA A XVII-A, 16 MARTIE
St. roșu Plenița — Energetica Tr. Severin (3—4) 
Furnirul Deta — Progresul Strehaia (0—1) 
Metalul Topieț — Victoria Tg. Jiu (2—6) 
Voința Lugoj — Șoimii Timișoara (2—1) 
Mlnerut Bocșa — Autorapld Craiova (2—1)
U. M. Timișoara — Minrrui Anina (1—1) 
Minerul Motru — Minerul Lupeni (0—2) 
Dunărea Calafat — Victoria Caransebeș (0—2)

ETAPA A XVUI-A, 23 MARTIE
Metalul Topieț — Dunărea Calafat (1—4) 
Victoria Tg. Jiu — Minerul Lupeni (0—1) 
Victoria Caransebeș — Voința Lugoj (0—2) 
Progresul Strehaia — U. M. Timișoara (1—7) 
Șoimii Timișoara — Furnirul Deta (2—1) 
Autorapid Craiova — St. roșu Plenița (0—4) 
Minerul Anina — Minerul ..Bocșa (0—0) 
Energetica Tr. Severin — Minerul Motru (1—1)

ETAPA A XIX-A, 30 MARTIE
Minerul Lupeni — Autorapld Craiova (1—1) 
Furnirul Deta — Energetica Tr. Severin (1—4) 
Mirerul Motru — St. roșu Plenița (0—1) 
Dunărea Calafat — Voința Lugoj (0—3) 
Progresul strehaia — Victoria Caransebeș (0—0) 
Minerul Anina — Șoimii Timișoara (0—0) 
U. M. Timișoara — Victoria Tg. Jiu (0—2) 
Minerul Bocșa — Metalul Topieț (2—6)

ETAPA A XX-A, 6 APRILIE
Minerul Bocșa — Victoria Tg. Jiu (0—7) 
Voința Lugoj — Minerul Lupeni (0—0)
Dunărea Calafat — Progresul Strehaia (2—3) 
Metalul Topieț — Furnirul Deta (1—2) 
St. roșu Plenița — Minerul Anina (0—3) 
Victoria Caransebeș — Minerul Motru (1—4) 
Autcrapid Craiova — Energetica Tr. Severin (1—0) 
Șoimii Timișoara — U. M. Timișoara (1—1)

ETAPA A XXI-A, 13 APRILIE
Șoimii Timișoara — Autorapid Craiova (0—2) 
Furnirul Deta — Victoria Caransebeș (0—1) 
Energetica Tr. Severin — U. M. Timișoara (0—3) 
Minerul Lupeni — Dunărea Calafat (0—0) 
Progresul Strehaia — Metalul Topieț (0—2) 
Victoria Tg. Jiu — St. roșu Plenița (8—3) 
Minerul Motru — Minerul Anina (0—3)
Voința Lugoj — Minerul BoKa (0—2)

ETAPA A XXn-.A, 20 APRILIE
Furnirul Deta. — Voința Lugoj (0—2) 
Minerul Lupeni — Șoimii Timișoara (1—2) 
Mir.eiul Bocșa — Progresul Strehaia (1—2) 
U. M. Timișoara — Metalul Topieț (1—2) 
Victoria Tg. Jiu —_ Autorapid_Craiova (1—1) 
Minerul ' ' 
Sț. roșu 
Minerul

U. M. Timișoara — Minerul Lupeni (0—2) 
r nărea Calafat — St. roșu Plenița (0—2) 
L.ifcrgetica Tr. Severin — Victoria Tg. Jiu (0—2) 
Victoria Caransebeș — Minerul Bocșa (0—2)

ETAPA A XXIV-A, 4 mai
Furnirul Deta — Minerul Anina (t—4) 
Minerul Lupeni — Victoria Caransebeș (0—2) 
Autorapld Craiova — U. M. Timișoara (0-6) 
Metalul Toplet — Voința Lugoj (1-2) 
Minerul Motru — Victoria Tg. Jiu (0—0)
Șoimii Timișoara — Energetica Tr. Severin (0—1) 
Minerul Bocșa — Dunărea Calafat (1-2)
St. roșu Plenița — Progresul Strehaia (1—3) 

ETAPA A XXV-A. 11 MAI
Victoria Tg. Jiu — Progresul Strehaia (1—2) 
St. roșu Plenița — U. M. Timișoara (1—1) 
Mirerul Bocșa — Minerul Motru (2—5) 
Șoimii Timișoara — Victoria Caransebeș (0—3) 
Voința Lugoj — Autorapld Craiova (0-0) 
Dunărea Calafat — Furnirul Deta (0-3) 
Energetica Tr. Severin — Metalul Topieț (1—2) 
Minerul Anina — Minerul Lupeni (0—1)

ETAPA A XXVI-A, 18 MAI
U. M Timișoara — Minerul Bocșa (5—2) 
Autorapld Craiova — Minerul Anina (0—2) 
Progresul Strehaia — Energetica Tr. Severin (1—4) 
Victoria Caransebeș — Metalul Toplet (0—0) 
Minerul Lupeni — Furnirul Dela (2—4) 
Voința Lugoj — St. roșu Plenița (0—1) 
Minerul Motru — Șoimii Timișoara (1—3) 
Victoria Tg. Jiu — Dunărea Calafat (1-3)

ETAPA A XXVII-A, 25 MAI
Victoria Caransebeș — Victoria Tg. Jiu (1—1) 
Furnirul Deta — U.M Timișoara (2-2) 
St. roșu Plenița — Minerul Bocșa (0—1) 
Minerul Motru — Voința Lugoj <0*—1> 
Metalul Topieț — Minerul Anina (0—2) 
Șoimii Timișoara — Dunărea Calafat (2—2) 
Progresul Strehaia — Autorapid Craiova (1—1) 
Energetica Tr. Severin — Minerul Lupeni (0—3)

ETAPA A XXVIII-A, 1 IUNIE
Autorapld Craiova — Metalul Topieț (0—5) 
U. M. Timișoara — Minerul Motru (1—1) 
Dunărea Calafat — Energetica Tr. Severin (0—3) 
Mlnerut Lupeni — Progresul Strehaia (1—0) 
Minerul Bocșa — Șoimii Timișoara (0—2) 
Voința Lugoj — Victoria Tg. Jiu (0—2) 
Minerul Anina — Victoria Caransebeș (0—1) 
St. roșu Plenița — Furnirul Deta (0—2)

ETAPA A XXIX-A, 8 IUNIE 
Minerul Lupeni — Minerul Bocșa (0—2) 
Metalul Topieț — St. roșu Plenița (1—4) 
Furnirul Deta — Minerul Motru (0—1) 
Victoria Tg. Jiu — Șoimii Timișoara (0—1) 
Autorapid Craiova — Dunărea Calafat (0—4) 
Energetica Tr. Severin — Victoria Caransebeș (0—2) 
U M. Timișoara — Voința Lugoj (0—2) 
Progresul Strehaia — Minerul Anina (0—3)

ETAPA A XXX-A, 15 IUNIE
Șoimii Timișoara — Progresul Strehaia (1—l) 
Victoria Caransebeș — Autorapid Craiova (1—1) 
Voința Lugoj — Energetica Tr. Severin (1—1) 
Dunărea Calafat — U. M. Timișoara (1—4) 
Minerul Anina — Victoria Tg. Jiu (1—1) 
Minerul Bocșa — Furnirul Deta (0—2) 
Mlneru) Motru — Metalul Toplet (2—4) 
St. roșu Plenița — Minerul Lupeni (0—4)

moaie 
mătăsos
și 
suplu

așa devine părul îngrijit cu uleiul
volatil și 

parfumat, 
uleiul de pâr 
«ZEFIR» 
este produs

îndouâ nuanțe:
* BRUN si GALBEN

trodus a! fabricii 
MACUL ROȘU

___ _______ __ Jraiova (1—1)
Anina — Energetica Tr. Severin (1—0) 
Plenița — Victoria Caransebeș (0—2)
Motru — Dunărea Calafat (1—3)
ETAPA A XXm-A. 27 APRILIE 

Progresul Strehaia — Minerul Motru (3—3) 
Voința Lugol — Minerul Anina (0—6) 
Metalul Topieț — Șoimii Timișoara a—0) 
Autorapid Craiova — Furnirul Deta (0—1)



Ferueeio VALCAREGGI (Italia antrenor Brian GLANVILLE (Anglia comentator de fotbal
federal)

mea,- cele mai mari șanse de a intra în finala Cupei camploni- 
formațlile Manchester United șl Celtic Glasgow. în locul acesteia

la ziarul Sunday Times și la revista World Soccer)
1. După părerea

lor europeni le au . .........._____ _____ „___ ___ ______________
din urmă aș fi indicat pe A.C. Milan dar; după ce am văzut meciul dintre ele, ter
minat la egalitate, ceea ce a simplificat enorm misiunea scoțienilor pentru returul 
acestei partide, este firesc să acord lui Celtic creditul meu. în ceea ce privește Cupa 
cupelor, victoria finală ar trebui să revină echipei cehoslovace Slovan Bratislava. 
A demonstrat că merită ” * - • ...
orașelor tirguri va avea, 
Glasgow Rangers.

2. Fără îndoială, zona
mal valoroși participant! ... . . _________ MB#______ _____ ________
ritele mele, reprezentativele pe care cred că le vom vedea Juclnd în Mexic la anul 
(în ordinea celor opt grupe) s ROMANIA, Ungaria, Italia, U.R.S.S. Suedia, Belgia, 
R.F. a Germaniei șl Bulgaria.

S. Și încă cum 1 Ml se pare 
extrem de utilă o asemenea com
petiție numai că organizarea el 
întîmplnă atîtea și atîtea dificul
tăți Incit nu cred că ar putea fi 
pusă pe picioare decit peste vreo 
cinci ani. In primul rînd, tre
buie să se aibă în vedere că 
există și în momentul de față o 
serie de competiții internaționale 
(C.C.E.; Cupa cupelor, C.O.T.). 
Apoi, nu sînt de neglijat

toată încrederea învlngtnd pe Torino In deplasare. Cupa 
cred, o finală Intne două echipe insulare : Leeds United șl 

europeană va da, împreună cu cea sud-amerlcană, pe cel 
în turneul final al Campionatelor mondiale. Iată șl favo-

1. Celtic Glasgow sau Manchester United 7 Este foarte posibil ca aceste formații 
britanice să-și dispute finala. Dacă în mai Celtic ar deține forma pe care o are in 
prezent, înclin spre o victorie finală a scoțienilor.

în «Cupa cupelor" F.C. KBIn are cele mai mari șanse; Iar în Cupa 
tirguri deținătoarea trofeului, Leeds United; este și acum cea mai îndreptățită 
victoria finală.

2. Grecia, Cehoslovacia, Italia, U.R.S.S., Suedia, Belgia, Scoția șl Bulgaria ar 
după mine finalistele europene. Profet însă nu stnt. Orice este posibil în fotbal...

>. Organizarea unui supercamplonat european este o chestiune de viitor, 
prezent; U.E.F.A. și F.I.F.A. nu stnt de acord cu un asemenea campionat care ar 
reuni cele mal bune formații de pe continent pentru că el ar minimaliza campiona
tele naționale.

orașelor 
-----1 la

fi

în

Ancheta internațională a ziarului sportul

I

INte^nstTonălĂi

Răsfoind presa străină

particularitățile climatice ale a- 
numltor țări ca U.R.S.S.; Româ- 
nia< Polonia, Ungaria, în care nu 
se poate juca fotbal în timpul 
iernii. In sfîrșit, nu trebuie să 
uităm campionatele naționale 
care nu pot fi lăsate pe un plan 
secundar. Repet, un supercam- 
pionat european ar fi o competi
ție extraordinar de frumoasă sl 
pasionantă dar organizarea el ri
dică. cel puțin pentru moment 
probleme insurmontabile.

11 PRONOSTICURI Sl 0 PĂRERE
9

Antrenori, jucători, ziariști fac pronosticuri la competițiile

continentale și preliminariile C. M. de fotbal

Fotbalul se pregătește să-șl reia pozi
ția dominantă în agenda mani testări
lor sportive interne șl internaționale, 

încep sau reîncep campionatele naționale. 
Iar marile competiții Internaționale stnt. 
din nou, în atenția generali, pentru că 
aproape toate au ajuns In preajma etapei 
finale.

Cupa campionilor europeni și Cupa cu
pelor urmează să-și desemneze semifinatiș 
tll. Cupa orașelor tirguri se află In fata 
sferturilor de finală, iar preliminariile cam
pionatului mondial (zona europeană) pro
gramează Intilniri decisive care vor stabili 
pe fruntașele celor I grupe, acestea fiind

totodată reprezentantele continentului nos
tru in turneu] final a) CJtf. din Mexic.

Cum fiecare pasionat al fotbalului urmă
rește cu atenție aceste competiții căutind, 
mai mult ca sigur, să le Întrevadă și ciști- 
gătorii. oferim cititorilor noștri și opinii!»» 
unor reputați antrenori, jucători și croni
cari de specialitate privind perspectivele 
echipelor angrenate în respectivele cupe. 
Ancheta noastră a cuprins, de asemenea, o 
întrebare referitoare Ia o problemă mult 
discutată în ultima vreme : dacă este sau 
nu oportună organizarea unui super-cam- 
pionat european.

lată întrebările anchetei noastre
1 CINE CREDEȚI CA VOR FI CISTIGATOARELE COMPETIȚIILOR EURO-
l.PENE IN 1969 (CUPA CAMPIONILOR EUROPENI, CUPA CUPELOR Șl CUPA 

ORAȘELOR TIRGURI) ?

2 CARE VOR FI CISTIGATOARELE GRUPELOR EUROPENE DIN PRELIMI-
• NARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL?

3 CONSIDERAȚI OPORTUNA ORGANIZAREA UNUI 5UPERCAMPIONAT
■ EUROPEAN REZERVAT ECHIPELOR DE CLUB?

Tn rindurile de mai jos publicăm răspunsurile primite de la Ferueeio Valca- 
reggi (Balia), Soos Karoly (Ungaria), Uwe Seeler (R. F. a Germaniei), Brian Glanville 
(Anglia), urmind ca într-unul din numerele viitoare să publicăm răspunsurile ce 
ne-au fost trimise la ancheta inițiată de ziarul nostru de alte personalități din lu
mea' fotbalului.

Karoly SCOS (Ungaria selecționer unic)

1. tn C.C.E. oricare din
tre semiftnaltste poate cir 
ceri titlul. Depinde Insă șî 
de tragerea la sorți a me
ciurilor din 
Cred că Celtic este forma
ția cu cele mai mari șanse.

In Cupa cupelor F. e. 
Koln este favorită deși, tn 
prezent, echipa vest-ger- 
mană nu este în cea mat 
bună formă. La aceasta 
contribuie șt eclipsa prin 
care trece cel mai bun jif 
câtor al lor, internaționalul 
Overath.

semifinale.

ln Cupa orașelor tirguri 
nutresc speranța că Uj- 
pesti Dozsa va cuceri tro
leu'.. In sferturile de fi
nală echipa maghiară este 
pusă In fața unui adversar 
deosebit de incomod : 
Leeds United. Dacă echipa 
lut Ba roti va trece' peste 
acest mare hop, pronosti
cul meu se va apropia șt 
mai mult de realizare.

2. ROMANIA. 
Italia, U.R.S.S. 
Belgia. RFG, 
sînt după părerea mea re-

Ungaria.
Suedia

Bulgaria

prezentantele 1 
turneul final 
Dintre acestea, 
Suedia șt Belgia au fost 
absente la ultima ediție a 
C.M., iar România ar fi 
pentru prima oară prezen
tă la un turneu final in 
anti de după război. Doresc 
deplin succes fotbaliștilor 
romănl.

3. Actuala formulă de 
desfășurare a campionatu
lui european rezervată 
echipelor de club (care se 
dispută sub forma Cupei 
campionilor europeni — 
competiție eliminatorie) o 
găsesc echitabili. Am o 
singură observație : finala 
să se dispute întotdeauna 
pe teren neutru. Locul 
desfășurării trebuie fixai 
întotdeauna după ce se cu
nosc echipele finaliste. In 
fond șl anul trecut ctnd 
Manchester Untted a dis
pus după prelungiri de 
Benfica în partida de la 
Londra, avantajul terenu
lui a fost hotărî tor. De ce 
sd se mai repete aseme
nea greșeli t Oare o finali 
Celtic — Manchester Uni
ted la Bruxelles, Moscova. 
Be'^rad sau Roma nu ar 
realiza rețetă maximă ? 
Atunci 2_

Europei In 
din Mexic. 

, România,

J

5 sportivi români învingători
în prima reuniune a C.M

de lupte greco-romane

La Mar del Plata este o vreme 
minunată pentru plajă. Mii de 
turiști se bronzează, îșl petrec 
ore întregi pe nisipul fierbinte al 
litoralului. Singurii care se as
cund de soarele torid sînt luptă
torii partlclpanți la campionatele 
mondiale de lupte greco-romane. 
Ei s-au refugiat sub cupola Ca- 
sinoulul Municipal și așteaptă cu 
înfrigurare fiecare nouă evolu
ție.

tn prima zi a întrecerilor, cel 
care au repurtat cel mal mare 
număr de victorii au fost luptă
torii sovietici. Ei au învins in 
9 meciuri, lăsindu-se întrecuți 
doar într-unul. Reprezentanții 
României au avut șl ei un start 
bun. Berceanu, Turturea, Po
pescu, Neguț șl Coman (specia
list la „libere-, dar înscris și la 
„greco-romane") au făcut să în
cline balanța victoriei de partea 
lor. Doar Baciu — spre regretul 
întregii delegații — a părăsit sal
teaua învins.

La categoria cea mai mică 
(48 kg), in limitele căreia s-a 
concurat pentru prima dată la 
o competiție Internațională de 
seniori, reprezentantul țării noa
stre GH. BERCEANU a repurtat 
un frumos succes. Tntîlnindu-1 pe 
Soung Hyn Baek (Coreea de 
Sud), Berceanu a imprimat lup
tei un ritm de-a dreptul inter
nai. reușind să obțină decizia la 
puncte în unanimitate. In cadrul 
aceleiași categorii sovieticul V. 
Kostov a trecut de un concurent 
cu pretenții îndreptățite la o me- 

japonezul Sano YoshnO- 
Alte rezultate : St. Anghelov 

Gordon (Ca- 
A.

pentru „greco-romane". Antre
norii L Corneanu șl L Crisnic au 
decis totuși să concureze PETRE 
COMAN care a făcut deplasarea 
pentru a evolua la stilul său — 
„libere*. El l-a tntîlnit pe fra
tele Iul Dave Hazewinkel, Jin, 
lntredndu-l la puncte. La aceas
tă categorie mal notăm victoria 
campionului mondial R. Rurua 
(U.R.S.S.) asupra vest-germanu- 
lul W. Hettlch și înfrtngerea la 
puncte a bulgarului D. Galincev 
din partea Iranianului Y. Yadol- 
lahl. Alte rezultate : M. Laakso 
(Finlanda) b.t. C. Torres (Argen
tina). N. Ikiguehi (Japonia) b.p. 
A. Jensen (Canada).

Un rezultat meritoriu a obținut 
STATION POPESCU (cat. ss kg) 
care, la capătul unui med epui
zant, l-a învins prin descalifi-

Personal șînt adeptul unei ase
menea competiții de mare anver
gură. Ea ar aduce un suflu nou 
tn fotbalul european deoarece 
perimata Cupă a campionilor, de 
15 ani ne obligă să vedem în 
arenă echipe modeste ca cele din 
Malta șl Islanda șl a cărei soartă 
este pecetluită din primul tur al 
competiției I

Propun ca această ligă să cu
prindă 20 de echipe. După per
formanțele anterioare șl forma 
actuală, supercampionatul ar pu
tea fi alcătuită din următoarele 
echipe : Arsenal, Chelsea, 
Chester United, Liverpool, Leeds 
United ; ------ .‘ ~~
gow Rangers (Scoția), Milan 
Juventus (Italia), Bayern r 
ehen (R.F.G.), Real Madrid

Man-

(Anglia). Celtic șl Glas- 
Ș1 

Mfln- 
i ei

Barcelona (Spania), Rapid Viena 
(Austria), Steaua roșie Belgrad 
(Iugoslavia), Dinamo Moscova și 
Dinamo Kiev (U.R.S.S.); Ajax 
Amsterdam (Olanda). Ander- 
lecht (Belgia), Benfica Lisa
bona (Portugalia) și Ferencva- 
ros (Ungaria). Aceste echipe ar 
urma să-și dispute un campionat 
tur-retur, iar învingătoarea să pri
mească titlul de campioană a 
Europei. Ar fi intr-adevăr- cea 
maj bună formație de club a 
continentului î

Uwe SEELER (R.F.G 
interna

1. Celtic Glasgow este cea mal bună 
echipă de pe continent. Băieții lui 
Jock Stein știu fotbal. M-am convins 
de lucrul acesta șl In meciul cu Milan, 
pe care l-am urmărit prin intermediul 
televiziunii. O echipă care reușește un 
scor egal în deplasare în fața unei for
mații cu reputație este considerată de 
fapt învingătoare. Succesul lui Celtic 
ar confirma că scoțienii n-au ciștigat 
întîmplător trofeul acum doi ani. In 
Cupa cupelor cea mal indicată pentru 
primul loc este F. C. KSln, nu pentru 
că ea ar reprezenta o valoare deose
bită, ci pentru că, prin eliminarea Iui 
West Bromwich Albion, celelalte for
mații rămase în cursă nu reprezintă o 
clasă deosebită.

2. Pe grupe, cîștigătoarele ar fi urmă
toarele : ROMANIA, Ungaria, Italia,

Belgia, R.F.G. și Bul-U.R.S.S., Suedia, 
garla.

3. Organizarea 
european va fi

unui supercamplonat 
desigur o realitate. 

Poate nu azi sau miine, dar In mod 
cert. într-un viitor apropiat. Trecerea 
la forme noi de organizare a competi
țiilor este o chestiune firească, cerută 
de evoluția și de Interesul major de 
care se bucură .sportul rege". Proble
ma cea mal dificilă pe care o pune un 
asemenea campionat este legată de ca
lendarul Internațional al țărilor respec
tive. Un jucător Internațional va trebui 
să Joace In primul rînd în echipa re-

SECRETUL GIMNASTILOR JAPONEZI
1'tQUlPl

Un lot de gimnaști francezi 
a făcut recent o deplasare în 
Japonia pentru un scurt stagiu 
de pregătire cu gimnaș
tii fruntași ai țării gazde și 
in, încheiere, un concurs de ve
rificare între cele două selec
ționate (ciștigat de japonezi cu 
279,25—271,75).

La sfîrșitul acestui sejur, di
rectorul tehnic al lotului fran
cez, ARTHUR MAGAKIAN a 
publicat in ziarul „L’EQUIPE” 
următorul bilanț al pregătirii 
făcute in Extremul-Orient:

„Noi francezii sintem niște 
tennocrați ai sportului. Facem 
prea multe discuții teoretice. 
Japonezii, în schimb, pregătesc 
materialul și îl fasonează. Tre
buie să demistificăm valoarea 
japonezilor. Aceasta nu este 
chiar atît de mult determinată 
de predispoziții naturale. Mai 
curînd e fructul unei munci 
extrem de susținute. In Fran
ța efortul depus de un gim
nast reprezintă cam 60*/< din 
cel al unui gimnast japonez. In 
afară de aceasta, în Japonia 
antrenorul nu intervine aproa
pe de loc : gimnaștii sînt foarte 
disciplinați șl efectuează ei 
singuri programul care le-a fost 
stabilit. SECRETUL LOR ESTE 
MUNCA.

Pe de altă parte — a adăugat 
Magakian — tehnica japoneză 
(poziție rectilinie și echilibru 
integral, lucru în extensie com-

pletă) permite glmnaștilor să 
atingă o mare virtuozitate in 
efectuarea exercițiilor datorită 
unul plasament rațional al seg
mentelor corpului în raport cu 
aparatul. Aceasta este, de alt
fel, tehnica adoptată actual
mente de cei mai buni gimnaștl 
din lume.

Glmnaștilor noștri le lipsește 
suplețea La nivelul umerilor și 
în plus ei au o poziție prea 
cambrată. Toate acestea noi 

le știam — a precizat directo
rul tehnic al lotului francez — 
dar acest stagiu de 18 zile, ex
trem de folositor, în cursul că
ruia gimnaștii noștri „au fost 
trecuți prin sită” ne-a demon
strat definitiv ce avem de fă
cut. In orice caz, sejurul nos
tru în Japonia ne va permite 
să punem bazele pregătirii pe 
care o întreprindem în vede
rea campionatelor mondiale ce 
vor avea loc la Ljubljana îo 
1970".

Festivalul filmului sportiv
de la Cortina d’Ampezzo

ROMA 4 (Agerpres). — La 
Cortina d’Ampezzo, în prezen
ța lui Giulio Onești, președin
tele Comitetului Olimpic ita
lian, s-a deschis cel de-al 25-lea 
festival internațional al filme
lor sportive. Aproximativ 50 
de filme din 27 de țări, printre 
care și România, au fost selec
ționate pentru a fi prezentate 
publicului.

deze, unul sau mal mulți din Jucătorii 
săi ? Va trebui să existe o riguroasă 
planificare a meciurilor internaționale 
Șl & celor de campionat, pentru ca 
acestea să nu se suprapună. în fond, 
aceasta este o chestiune foarte grea.

Deocamdată, actuala formulă de des
fășurare a C.C.E., a Cupei cupelor ca 
șl a Cupei orașelor tirguri este bună. 
Ce va mal fi, vom vedea 1

GRUPA B A C.M. DE HOCHEI
Înfrîngere și în al 4-lea joc al echipei române

„Tournoi de France 1969“

Spania — primul adversar
al handbaliștilor români

sala municipală din 
sînt programate astă-Caen

seară primele întreceri ale lui 
„Tournoi de France 1969“ la 
handbal. Cinstea de a des
chide competiția revine for
mațiilor României și Spaniei, 
care se vor înfrunta cu înce
pere de la ora 20 (ora locală).

Cele două echipe s-au mai 
întîlnit pînă în prezent o sin
gură dată, în toamna anului 
trecut la București, victoria 
revenind reprezentativei ro
mâne cu scorul de 28—13. Și 
de data aceasta, „7“-le nos
tru — la cel de al 108-lea 
meci internațional — porneș
te favorit în fața tinerei și 
puțin 
nate 
versă 
letul
Barcelona, avînd în rindurile 
sale, printre alții, pe Alcade, 
Morera, Arne, Alonso, Me
dina și De Miguel.

experimentatei selecțio- 
spaniole. Formația ad- 
este alcătuită pe sche- 
lui Atletico Madrid și

vedetă a turneului 
tot la Caen echipe- 

F. a

Partida 
va opune 
le Cehoslovaciei și R. 
Germaniei. Cele două forma
ții s-au întîlnit ultima oară 
la 3 ianuarie, în orașul 
Frankfurt, furnizînd o parti
dă de un excelent nivel teh
nic și cu un final dramatic. 
Handbaliștii vest-germani au 
ciștigat în ultimele secunde 
cu 14—13, printr-o lovitură de 
la 7 metri !

Echipa țării noastre va juca 
în continuare cu 1 Franța 
(joi), R. F. a Germaniei (sîm- 
bătăj și Cehoslovacia (du
minică).

UUBUANA
ValeriuChiose

în 
pe

Situația echipei române 
grupa B a C.M. de hochei 
gheață a devenit de marți sea- 
ră și mai precară. Ea a pierdut 
încă un meci, al patrulea, dar 
care spre deosebire de celelal
te trei era al tuturor speran
țelor. De întilnirea cu selec
ționata Norvegiei depindea în 
mare măsură asigurarea unei 
certitudini în supraviețuirea 
în grupa B, cu toate implica
țiile legate de faptul că anul 
viitor țara noastră va fi gazda 
grupelor B și C ale Campior.a-

DE LA TRIMIȘII
NOȘTRI SPECIALI

dalje 
rl.
(Bulgaria) b.p. B. 
nada). R. Aliabadi (Iran) b.t. 
Daloisio (Argentina). Cu un suc
ces notabil a debutat la Mar del 
Plata și CORNEL' TURTUREA 
(cat. 52 kg) învingîndu-i prin tuș 
fn min. 5 pe argentinianul Mi
guel Aguilar. La ,,52 kg“ s-a în
registrat și o surpriză. Sovieticul 
I. Mihallikin a fost depășit la 
puncte de sud-coreeanul Choi 
Nam Rim. Alte rezultate : B. Wil
liams (Canada) b.t. I. Arluzedeh 
(Iran). P. Chez (S.U.A.) b.p. F. 
KjeiJ (Suedia), M. Bosko (Iugo
slavia) b.t. Sugiyama Saburo (Ja
ponia), P. Kirov (Bulgaria) b.p. 
R. Lacour (R.F.G.).

O surpriză de mari proporții 
(din păcate, nefavorabilă nouă) 
s-a produs la categoria 57 kg. 
Campionul mondial ION BACIU 
a fost învins la puncte (8—3) de 
americanul Dave Hazewinkel ! 
De subliniat că Baciu s-a întîl
nit la Jocurile Olimpice din Me
xic, chiar în primul meci, cu 
Hazewinkel întrecîndu-1 la punc
te. De astă dată americanul și-a 
luat revanșa. Alte rezultate : 
Chun-Young (Coreea de Sud) b.p. 
I. Haitori (Japonia), V. Popov 
(Bulgaria) b.p., B. Bjorlin (Fin
landa), ....................
b.p. Y.

Inițial;
(62 kg)
selecționat pe

V. Kazakov (U R.S.S.) 
Ahangaram (Iran).
la categoria următoare 
federația noastră nu a 

nici un sportiv

care pe canadianul G. Garvie. 
Alte rezultate : G. Apostolov 
(Bulgaria) egal cu Y. Takahashi 
(Japonia), K. Rost (R.F.G.) b.p. 
K. Buzzard (S.U.A.), J. Dami- 
anovici (Iugoslavia) b.p. I. Gho- 
laml (Iran).

Dublul campion mondial V. Igu- 
menov (U.R.S.S.) a repurtat vic
toria la categoria 74 kg în fața 
campionului mondial al vechii 
categorii (70 kg) E. Tapio (Fin
landa). Alte rezultate : “
cev (Bulgaria) —
genți na). F. 
b.t. A. Benet 
kala (Suedia) 
(Japonia).

Debutantul nostru la 
COLAE NEGUT (cat.

D. Rai
ta.t. A. Pesce (Ar- 

Schrother 
(Canada), 
b.p. S. ’

r (R.F.G.) 
, M. Poi- 
Yamakola

C.M., NI- 
_______ _____ „ ___  90 kg) a 
înregistrat, în primul meci, unul 
dintre cele mal rapide tușuri, tn 
secunda 55-a adversarul său. Ello 
Francone (Argentina), se afla cu 
umerii pe saltea. Tot înainte de 
limită insă au învins și princi
palii săi adversari prezenți pe 
patrulaterele de la Mar del Pla
ta : V. Tințarov (Bulgaria) b.t. 
E. Martinetti (Elveția) și Al. Ju- 
kevici (U.R.S.S.) b.t. J. Gunders- 
sle (Suedia). Alte rezultate : H. 
Owrby (Norvegia) b.p. Ed. Milli
ard (Canada), ~ 
(S.U.A.) b.p. J. 
ponla).

La „semigrea" ____
TINESCU a fost liber în primul 
tur. Menționăm cîteva dintre re
zultate : L. Eriksson (Suedia) 
b.t. H. Siegfrid (Elveția). N. Ia
kovenko (U.R.S.S.) b.t. E. Ful
ton (Canada). St. Petrov (Bulga
ria) b.p. H. Tore (Norvegia).

tn sfîrșit, la „grea", sovieticul 
A. Roscln (U.R.S.S.). ’ ’ ’
atribute mari șanse 
cerlrea titlului, l-a 
tuș In primul minut 
nul N. Holden, 
dent la medalie 
garla) l-a învins 
argentinianul H.

nu s-a 
români 
intr-un 
sccotin- 
adver- 

sparing- 
îri min.

B. Deadrich 
Fuchikawa (Ja-

NICOLAE MAR-

căruia 1 se 
pentru cu- 
tnvlns prin 
pe canadla- 
alt preten- 

Donev (Bul- 
prin tuș pe

Un 
P.
tot 
Bravo.

tuluî mondial de hochei pe 
gheață

Ar fi fost de așteptat, deci, 
ca în acest joc formația ro
mână să se mobilizeze la ma
ximum, să-l abordeze cu ace
eași hotărâre cu care l-a abor
dat pe cel precedent (cu re
prezentativa R.D.G.). în care, 
practic, nu avea nimic de cîș- 
tigat. Dar, așa ceva 
întâmplat. Hocheiștii 
au început partida 
ritm de promenadă, 
du-și mai degrabă 
sarul un fel de 
partener. Și cînd
2, la o gravă greșeală a 
lui Făgăraș. scorul era 
1—0 în favoarea norvegienilor, 
jucătorii români și-au dat sea 
ma că aici, la Ljubljana, se 
joacă serios, ca într-un cam
pionat mondial. Abia în min. 
19, după o perioadă de 
egal și încîlcit, Calamar a reu
șit să egaleze, la capătul unei 
faze admirabile, lucrată 
măiestrie de prima noastră li. 
nie de atac. Mica delegație de 
suporteri a echipei române nu 
a avut însă timp să reșpire 
ușurată, pentru că în ultima 
secundă a acestei prime re
prize, la un șut trimis cam de 
la linia albastră, pucul a rico
șat din crosa lui Dumitraș in 
plasă și, astfel, echipa norve
giană a terminat aceste 20 d» 
minute în avantaj.

In repriza secundă, chiar de 
la reluarea jocului, Calamar a

joc

cu

trimis Un șut puternic în bară 
(lucru rar în hochei), după 
care, un foarte reușit schimb 
de pase între Pană și Huțanu 
i-a dat ultimului posibilitatea 
de a egala (min. 22). In conti
nuare și această repriză a avut 
un aspect egal în direcția peii 
oadelor de dominare, cu deo 
sebirea că echipa română a 
beneficiat de mai multe și mai 
clare ocazii de gol. Cu toate 
acestea, norvegienii, profitî.nd 
de o zi cu totul neinspirată a 
portarilor români, au marcat 
trei goluri de la distanță, pa
ralizante prin ușurința cu care 
au fost primite și care 
au zdrobit astfel moralul echi
pei. Așa că la încheierea ce. 
lei de a doua reprize scorul 
era de 5—2 pentru norvegieni.

Ultima parte a meciului a 
adus pe teren parcă o altă e- 
chipă a României. Ea a jucat 
așa cum ne-a obișnuit dndva. 
In zilele ei bune. In min. 45, 
la un șut al lui Sgincă III, G. 
Szabo a deviat pucul în plasă i 
5—3. după care a început o 
formidabilă cursă de urmărire, 
dar norvegienii,._ _
forțe, au respins atac 
atac, in timp ce cronometrul 
continua să meargă nemilos 
înainte. In min. 54, formația 
norvegiană a comis o greșeală 
tehnică (6 jucători pe gheață), 
motiv pentru care a fost eli
minat un jucător. Au urmat 
120 de secunde de-a dreptul 
dramatice, în care poarta ma
sivului Nielsen a fost supusă 
unui veritabil bombardament 
Pucul nu a intrat, însă, în pla
să Ca o ironie a soartei, atunci 
cînd formația norvegiană 
era cu efectivul complet. Hu- 
țanu (dintr-o pasa a lui Bașa) 
a redus scorul i 5—4.

Golurile echipei norvegiene 
au fost marcate în ordine de i 
Elvenes, Sandberg, Janssen, 
Cristianssen, Olven. Au arbi
trat corect: Wicsick (Polonia) 
și Cebulj (Iugoslavia). Azi, 
echipa noastră are zi de odih
nă, disputîndu-se celelalte 
două meciuri din etapa a IV-as 
Austria—Italia și Iugoslavia— 
Polonia.

în derbiul grupei B. marți 
seara, echipa R. D. Germane 
a întrecut selecționata R.F. a 
Germaniei cu scorul de 6—1 
(1—0. 0—1. 5—0). Meciul a 
fost arbitrat de N. Turceanu 
(România) și 
(Elveția).

Ca urmare 
tat, formația 
în clasament 
jocuri.

cu ultimele 
după

Patinatorul suedez Go-an Claesson pe inelul de gheață de la
Inzell unde a stabilit cea mai bună performanță mondială la 

poliatlon cu 171,753 puncte
(Telefoto : A.P.-AGERPRES)

TALLIN ’69
după opt runde

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
După opt runde în turneul de 
șah „Tallin ’69“, conduce Stein 
(U.R.S.S.) cu 6* 2 p ; 2—3 Gufeld, 
Nei (ambii U.R.S.S.) — 6 p ; 4. 
Keres (U.R.S.S.) 5*/a p etc. Șa- 
histul român Iuliu Szabo o- 
cupă locul 9—10 cu 3*/s la egali
tate cu Barcza. In runda a 8-a, 
Szabo a remizat cu sovieticul 
Lieberson.

ICARII

V. Ehrensperger

a acestui rezul- 
R.D.G. conduce 
cu 8 p. din 4

Rezultate de fotbal. — în 
„Cupa Africii" : Camerun — 
Uganda 2—0. în „Cupa An
gliei", s-a rejucat meciul din
tre Leicester City și F. C. Li
verpool (optimi de ...........
Prima echipă a învins

finală), 
cu 1—0.

Azi, Ia Paris se va 
al treilea Joc dintre 
Lisabona și Ajax Amsterdam 
contînd pentru sferturile de 
finală ale C.C.E. la fotbal.

disputa 
Benfica

în Cupa campionilor euro
peni la volei feminin, la Ut
recht : Valbovol — Max Mare 
Latore
15—10, (retur la 8 martie). La 
Viena : Hapoel-Tel Aviv-M.V. 
Blaugelb 3—1. Hapoel s-a ca
lificat în turul următor.
■

ȘI în meci revanșă (la Pra- 
ga) echipa de hochei a Ce
hoslovaciei a dispus de echipa 
Suediei. De data aceasta cu 
3—2 (2—1, 0—0, 1—1).
■

Turneul Internațional de sa
bie de la Londra s-a încheiat 
cu victoria polonezului M.

Witczak 8 v. ; 2. Gancev
(Bulg.) 7 v ; 3. Stroka (Pol.) 

v. ; 4. Mohos (Elv.) 3 v.

(Italia) 15—3, 15-3,

Cursa cicliști Genova-Nisa 
(207 km) a revenit francezu
lui Cyrille Guimard în 4 h 
44:11;2. Cattieu (Fr.).

La Leningrad a Încetat din 
viață marele maestru de șah 
Aleksandr Toluș (53 ani); zi
arist de profesie și fost antre
nor al lui Spasski.

Prima etapă a cursei ci
cliste Turui Levantului (112 
km în Jurul orașului Elche) a 
fost cîștlgată de Lopez Ro- 
driguez (Spania) care l-a în
vins la sprint pe Eddy Merckx. 
Timp : 2h 54:01.

Două mari surprize in tur
neul internațional de tenis de 
la Los Angeles : Marty Rl- 
essen (S.U.A.) — Tony Roche 
(Australia) 6—4, 6—3 ; Ray

Moore (R.s.A.)—Pancho Gon
zales (S.U.A.) 6—4, 6—4.

REZULTATELE FINALELOR DE LA MACON

La Curațao se desfășoară pri
mul turneu de tenis din cadrul 
Circuitului Caraibilor. Campio
nul României, Ilie Năstase, a 
avut un start bun în proba de 
dublu, în care face pereche cu

Bengtsson. Cuplul
- Bengtsson a învins
7—5 pe Mandarino

ZĂPEZILOR
La Chamonix și Lahti

; Ri-
6-2 ;

Judy Teggart

concurs la 
campionul ro- 
Macon (Geor-

— Concursul inter- 
sărituri cu schiuri-

PARIS 4. 
național de 
le de la Chamonix a fost cîș- 
tigat de schiorul francez Gil
bert Poirot, cu 193,60 puncte 
(79,5 m și 78 m) ; 2. Ernst Ko- 
rell (Austria) — 192,50 p ; 3. 
Hans Schmid (Elveția) — 
190,10 p.

HELSINKI. — Peste 50 000 
de spectatori au urmărit la 
Lahti un mare concurs de să
rituri. Victoria a revenit lui 
Christian Kiehl (R. D. Germa
nă) cu 218 p (79 și 81 m). Pe 
locul doi s-a clasat finlandezul 
Veikko Kankkonen cu 213,8 p. 
(78,5 și 78 m).

suedezul 
Năstase 
cu 6-2, 
(Brazilia) — Cox (Anglia). Alte
rezultate : Orantes, Andrew — 
Ruffels, Piaza 6-3, 6—2 
chey — Bengtsson 6-4, 
Julie Salome —
6- 3, 6-4.

In precedentul 
care a participat 
mân, disputat la
gia), proba de simplu a revenit 
spaniolului Manuel Orantes, 
care a dispus în finală cu 10-8,
7— 5, 4-6, 9—7 de englezul Mark 
Cox. Năstase a fost eliminat în 
sferturi de finală. La dublu, în 
finală : Kodes, Kukal — Cox, 
Curtis 13-11, 10-8.


