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Vineri Z martie 1969

UN NOU SUCCES DE PRESTIGIU AL SPORTULUI ROMANESC

• C. Turturea — medalie de argint

și N. Negul - medalie de bronz
CLASAMENTUL 

PE NAȚIUNI 
AL C. M.

ne relatează trimisul nostru special in Argentina

DanGănesfânu,
în noaptea de miercuri spre 

'joi — cam pe cînd acasă se 
iveau zorile — mica delegație 
de sportivi români prezentă la 
campionatele lumii de lupte 
greco-romane trăia, aici pe 
coasta Oceanului Atlantic, la

Institutului de educație fizică 
și sport de la 1 Casino, a aplau
dat cu entuziasm performanța 
sportivilor români, i-a făcut o 
caldă manifestație de simpatie 
lui Simion Popescu, cel care 
încheia strălucit această edi
ție a mondialelor.

Membrii F.I.L.A., antrenori 
și tehnicieni prezenți la Mar 
del. Plata, i-au felicitat pe spor-

acum ceva mai răcoros; 
termometrul coboară ara- 
sub linia care marchează

li GHEORGHE BERCEA
NU. La 19 ani, la vîrsta 
cînd alții urcă abia pri
mele trepte ale măiestriei 
sportive, Gh. Berceanu a 
ajuns de-acum în virful 
piramidei. Originar din 
comuna Dunăreni, județul 
Dolj, ei practică din anul 

1963 sportul luptelor la 
clubul Electroputere Cra
iova sub îndrumarea an
trenorului ILIE MARINES
CU. Real talent, sportiv 
sîrguincios, conștiincios, 
Berceanu s-a impus repe
de în activitatea 
(campion național 
niori în anii I960 
campion național 
niori în 1968) și în 
ternațională : medalii 
aur la competiția 
cu trofeul „Speranțele o- 
limpice44 din 19S7 (Kosza- 
lin, Polonia) și 1968 (Leip
zig, R. D. Germană), me
dalie de argint la „Cupa 
Jadran“ (Iugoslavia, 1368).

Este primul deținător al 
titlului de campion mon
dial din istoria categoriei 
48 kg.

internă 
de ju- 
și 1967, 
de se- 
cea în

de 
dotată

SIMION POPESCU. Noul 
campion al lumii va îm
plini 29 de ani la 11 au
gust. S-a născut în comu
na Cuptoare din județul 
Caraș-Severin. A debutat 
în sportul luptelor în a- 
nul 1957, la Reșița, pregătit 
fiind de antrenorul 
COB LOVAS. Din 
1960 face parte din clu
bul sportiv Steaua, avîn- 
du-i ca antrenori pe GH. 
ȘUTEU și VASCUL PO- 
POVICI. S. Popescu a cu
cerit titlul de campion na
țional de Juniori în anii 
1958 și 1959 și de campion 
național de seniori în anii 
1964, 1965, 1966, 1967 și 1968. 
El este un nume binecu
noscut In arena interna
țională^ fiind campion eu
ropean al cat. S3 kg la 
Minsk, medaliat cu argint 
la mondialele de la Bucu
rești și cu bronz la eu
ropenele de la Essen. La 
Jocurile Olimpice de la 
Ciudad de Mexico, S. Po
pescu a cucerit medalia 
de bronz.

IA- 
anul

Mar del Plata, momente de in
tensă bucurie. Simion Popes
cu susținuse ultimul meci al 
actualei ediții a campionatelor 
pecetluind cel mai mare suc
ces internațional din întreaga 
istorie a sportului luptelor din 
țara noastră: 2 MEDALII DE 
AUR — GH. BERCEANU ȘI 
S. POPESCU, 1 MEDALIE DE 
ARGINT — C. TURTUREA ȘI 
1 MEDALIE DE BRONZ — N. 
NEGUȚ! Izbînda fără prece
dent este o confirmare — nouă 
și valoroasă — a nivelului a- 
tins de mișcarea sportivă din 
țara noastră. Ea consfințește, 
de asemenea, rodnica trudă a 
antrenorilor, sportivilor și ac
tiviștilor din această ramură 
sportivă, temeinicia activității 
lor multilaterale, valoarea șco
lii luptelor greco-romane de pe 
aceste meleaguri, inițiată cu 
mulți ani în urmi, propulsată 
spre înălțimi de vigoarea ge
nerațiilor actuale. Mulțimea 
spectatorilor, prezentă in sala

tivii noștri, pe antrenorul ION 
CORNEANU și pe ceilalți 
membri ai delegației, •și-au 
manifestat admirația față de 
excelentele rezultate realizate 
de luptătorii români. Ziarele 
„NACION CLARINf din Bue
nos Aires și „EL ATLETICO" 
din Mar del Plata, apărute joi 
dimineața, publică fotografiile 
lui Berceanu și Popescu, elo
gioase comentarii la adresa mă
iestriei lor sportive și subli
nieri la adresa curajului ma
nifestat de Simion Popescu care 
a riscat, în ultima partidă, to
tul pentru a obține medalia de 
aur.

Evoluția reprezentanților noș
tri a însemnat un nou prilej 
de sporire a prestigiului spor
tiv internațional al României 
socialiste, un bun mijloc de a 
demonstra încă o dată valoa
rea sportului românesc.

•ir
La Mar del Plata se simte 

apropierea toamnei. Timpul

este 
deși 
teori
30 de grade. Mulțimea oame
nilor care ocupă p'laja de a- 
proape 8 km — pe care spor
tivii noștri o vor cunoaște abia 
începînd de astăzi, și numai 
cei de la greco-romane care 
și-au încheiat întrecerile — 
continuă si se agite ca in plin 
sezon estival, dar parcă o un
dă de melancolie anunță și ea, 
ca și temperatura in scădere, 
iminenta plecare a verii. Sea
ra, atunci cînd stațiunea de
vine o mare de lumini, vile- 
giaturiștii se îndreaptă spre 
localurile din care străbat pină • 
departe melodioasele tangouri 
argentiniene și, acum cînd la 
Casino se hotărăște soarta unor 
lauri de campioni ai lumii, 
spre sala cochetă a Institutului 
de educație fizică și sport. A- 
devârat clou, campionatul mon
dial de lupte greco-romane a 
suscitat interesul major al ce
lor prezenți la Mar del Plata. 
Spectatorii au apreciat dîrze- 
ma, curajul, forța și măiestria 
acestor oameni puternici, au a- 
plaudat fiecare fazi frumoasă. 
La sftrșitul reuniunii de 
miercuri noapte i-au asaltai 
pur și simplu Pe campioni pen
tru a le smulge un autograf, 
pentru a te fotografia cu ei, 
pentru a-i purta pe brațe.

★
După ce delegația s-a reunit 

în sfîrștt, la hotel, am avut ră
gaz si stau cîteva clipe de 
vorbă cu noii campioni mon
diali. „încă un oltean — îmi

(Sontinuarg în pag. a 4-a)

1. U.R.S.S. — 6 me
dalii de aur, una de 
argint, trei de bronz;
2. România — 2 me
dalii de aur, una de 
argint, una de bronz;
3. Bulgaria — 1-2-1 ;
4. Iran — 1-1-0 ; 5. 
Suedia — 0-1-2; 6. 
Finlanda — 0-1-1 ; 7. 
Iugoslavia — 0-1-1 ; 
8. Coreea de Sud — 
0-1-0 ; 9. 8. F. a Ger
maniei — 0-1-0 ; 10.
5. U.A. — 0-0-1.

SIMION POPESCU

Balcanice de schi

POIANA ÎN SĂRBĂTOARE"
POIANA BRAȘOV, 6 (prin telefon, de Ia trimisul 

nostru). Poiana trăiește din nou febra pregătitoare 
marilor sărbători sportive care sînt concursurile in
ternaționale de schi. Ea va fi, începînd practic de 
vineri, gazda celei de a doua ediții a Campionatelor 
Balcanice, de schi. Au și sosit în localitate toate 
delegațiile sportiva participante, cu excepția celei 
a Iugoslaviei, care întîrzie, probabil, din cauza vre
mii nefavorabile din ultimele zile.

Iacă de la sosire, oaspeții au, ținut să împărtă
șească prime impresii, convergent unanime am pu
tea spune: Poiana Brașov s-a prezentat minunat, 
ca o gazdă primitoare, grijulie pînă la amănunt pen
tru un cît mai plăcut și util sejur al vizitatorilor ei.

încă de la primele sute de metri de la intrarea în 
Poiană drapelele fluturînde ale țărilor participante, 
locul de start și mari porțiuni din pîrtiile fondiști-

l
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Campionatul balcanic va constitui un prilej de afirmare și pentru juniorul Al- Bogdan

la fotbal
Federației române 
avut loc, aseară, 

sorți a meciurilor

IN PAG

Spectaculoasă fazi din meciul Dinamo — Politehnica Galați. 
Sperăm că cele două formații vor oferi spectatorilor in 
partidele ce le susțin duminică cit mai multe faze de acest gen

RĂSPUNSUL ECHIPEI 
DINAMO MOSCOVA 
LA PROPUNERILE

Steaua a cîștigat 
„Cupa de iarnă" 

la rugby

lor, de pe acum multicolor 
marcate, arată că totul este 
gata. De data aceasta, ca și 
de-a lungul întregului se
zon (iarna a fos: darnică i) 
zăpada abundentă și de bună 
calitate pe care o prezintă 
schiorilor și turiștilor „Poiana 
balcanică 1969“ constituie un 
serios atu al reușitei întrece
rilor.

De prisos, probabil, să mal 
amintim că toți sportivii s-au 
repezit spre un prim contact 
cu mantia albă a pîrtiilor. De 
asemenea, au fost făcute pri
mele schimburi de impresii; 
din care vă spicuim ca amă
nunte legate de concurs fap
tul că slalomul special va avea 
ioc duminică pe pîrtia de sub 
teleferic, în care manșa I va 
fi marcată de profesorul Ion 
Matei, iar manșa a II-a de 
unul dintre antrenorii străini, 
încă nedesemnat. Slalomul 
uriaș se va disputa pe bătrînul 
Sulinar, el fiind marcat de 
profesorul Ion Oprea. La ju
niori, prima manșă va fi mar
cată de maestrul sportului 
Mihai Bucur, iar cea de a do
ua, conform uzanțelor, de un 
antrenor străin.

Formațiile s-au antrenat și 
toate s-au declarat deosebit 
de satisfăcute de profilul și 
starea pîrtiilor. Și în cursul 
zilei de vineri vor avea loc 
noi antrenamente, iar după- 
amiaza se va ține reuniunea 
secretariatului balcanic de 
schi, apoi ședința tehnică și 
tragerea la sorți.

în nocturnă, pe patinoarul 
din Poiană, va avea loc vineri 
deschiderea festivă a Cam
pionatelor Balcanice.

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare (n pag. a 2-a)

RAPIDISTELOR
Clubul Rapid a primit 

ieri, de la Dinamo Moscova, 
o contrapropunere la datele 
solicitate de voleibalistele 
românce pentru întîlnirea 
din cadrul sferturilor de fi
nală ale C.C.E. Voleibalis
tele moscovite solicită da
tele de 22 martie la Mos
cova și 29 martie la Bucu
rești, deci cu două zile mai 
tîrziu decît cele propuse.

Ediția 1969 a „Cupei de Iar
nă" lâ rugby a revenit echi
pei Steaua. In lupta pentru 
locul I echipa antrenorului 
P. Cosmănescu a dispus de 
Gri vița Roșie cu 19—9 (16—0). 
Pe locul 3 — Dinamo : 12—3 
(9—3) cu Constructorul. Pro
gresul a ocupat locul 5: 6—3 
ca Gloria, iar pe locul 7, 
Olimpia (3—0 cu Politehnica).

„Cupa tinereții" a lost cîș- 
tlgată de lotul reprezentativ 
de juniori cctre se pregătește 
pentru turneiil din Spania, 
iar „Cupa șfolarului” de C.S. 
Școlarul un finală : 6—3 cu 
Constructorul).

' ■ f 
viziTIU-coresp.N.

Optimile de finală 
ale „Cupei României**

La sediul 
de fotbal a 
tragerea Ia 
din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei României" la fot
bal, care se vor disputa pe te
renuri neutre.

Iată programul : București : 
Chimia Suceava — A.S.A. Tîrgu 
Mureș, Sibiu : Steagul roșu — 
Universitatea Cluj, Ploiești : 
Politehnica Galați — Progresul, 
Brașov : Metalul București — 
U.T.A., Craiova : Minerul Ani
na — Steaua, Cluj : Farul — 
Crișul, Timișoara : Dinamo 
București — F. C. Argeș, Rm. 
Vîlcea î Jiul — Rapid.

Meciurile se dispută miercuri, 
13 martie.

Jucătoare românce 
de tenis de masă 
concurează la Ruse

Bucu-
Kuse

Ieri au părăsit 
reștiul, plecînd ia 
(Bulgaria), jucătoarele de 
tenis de masă Maria Co- 
rodi, Marilena Tomescu, 
Monica Eariga, ins ițite de 
antrenorul 
Sportivele 
concura la 
dițională 
cinstea 
naie a Femeii1 
7—9 martie.

Vasile Zamfir, 
noastre vor 

competiția tra- 
organizată in

„Zilei Internațio- 
i“, în zilele de

Primul meci dintre reprezentativele
României și Algeriei

Duminică seara, cînd 
vom cunoaște rezultatul 
meciului de box de la Bel
grad (Iugoslavia-România), 
o altă reprezentativă a ță
rii noastre va susține, aca
să, un sever examen inter
național. Este vorba de în
tîlnirea dintre selecționate
le României și Algeriei, par
tidă așteptată cu mare in
teres de iubitorii boxului 
din București.

Naționala Algeriei, care 
va evolua pentru prima da
tă în România, sosește vi
neri în Capitală, și va sus
ține primul meci duminică, 
de la ora 18, în sala Flo- 
reasca. A doua confruntare 
va avea loc în Sala Sportu
rilor din Constanța, data re
vanșei urmînd a fi stabi
lită cu conducerea tehnică 
a echipei oaspeților, după 
sosirea la București.

Antrenorii noștri sînt 
puși, fără îndoială, în fața 
unei situații dificile, întru- 
cît în aceeași zi, fruntașii 
pugilismului românesc vor 
avea de luptat pe două 
„fronturi”.

Au fost analizate șansele 
fiecărui component al lo
tului ce se pregătește pen
tru europene (lot din care 
s-au format, de fapt, trei 
garnituri, avîndu-se în ve
dere și partida de la Con
stanța), ajungindu-se la con
cluzia că atît meciul de la 
Belgrad, cît și cele de la 
București și Constanța tre
buie privite cu aceeași a- 
tenție. în consecință, a fost 
alcătuită următoarea for
mație pentru întîlnirea de

V. Dră-
C. Ciucă

duminică seara: 
gan (semimuscă), 
și V. Ivan (muscă), P. Ne- 
delcea și P. Dumitrescu (co
coș), C. Buzuliuc și Gh. 
Drugă (pană), C. Cuțov 
(semiușoară), I. Dinu (ușoa
ră), A. Majaj (semimijlocie), 
I. Covaci (mijlocia ușoară), 
Gh. Chivăr (mijlocie). Oas-

pețil nu vor prezenta bo
xeri la categoriile semigrea 
și grea. Spectatorii vor pu
tea viziona cite două par
tide la categoriile muscă, 
cocoș și pană. Amintim că 
meciurile vor fi conduse 
de C. 
cu și 
bitru 
Emil

Chiriac, M. Voicules- 
P. Mihelfi, iar ca ar- 
neutru va funcționa 
Jecev (Bulgaria).

;omagiul;
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P
entru o dată, la cazinoul de la 
Mar del Piața, nu bila ruletei, 
nici iuțeala de mînâ a crupie- 
rului, ci elemenle mult mai 
echitabile au hotărît soarta, fe
ricirea sau disperarea. Pe un 

singur patrulater, mult mai mare decît 
cel de postav verde, au biruit de data 
aceasta : vigoarea fizică, tenacitatea, 
dîrzenia și la urmă, dar nu ultima din
tre virtuți, torta morală.

în conclavul și confruntarea acestor 
însușiri, sportivii români au reușit să se 
dovedească, merituos, cumularzi. Pen
tru că victoria este hărăzită nu numai 
celor talentați ci și celor ce știu să 
adune și să cultive zestrea lor de daruri.

însoțiți cu nu prea mult entuziasm, 
ba chiar cu unele îndoieli privitoare la 
capacitatea lor de a realiza performan
te înalte, luptătorii români au onorat 
lunga lor călătorie, pînă în Argentina, 
ornînd panoplia succeselor sportive ro
mânești cu încă patru medalii, dintre 
care două de cel mai mare preț.

Sportivi care practic au colindat Iu; 
mea — poate mai mult decît giganții 
Ivarv Podubnîi, Zaikin sau Zbiszko la 
vremea lor — au reușit de astă dată 
ceea ce nu le-a stat la îndemînă nici la 
Yokohama, nici la Toledo, nici la Tam
pere, nici chiar acasă la București, la 
precedenta ediție a campionatelor lu
mii : ei au înălțat sportul luptelor din 
România pe locul doi în ierarhia mon
dială I

lată un omagiu meritat pentru exer
cițiul acesta (doar aparent de forță 
pură) trăcjindu-și seva la români din 
tradiția, scumpă nouă, a trîntei popu
lare, pe care Vasile Alecsar.dți o soco-_ 
tea de sorginte romană, uitînd că și 
dacii ar fi putut s-o practice ca un di
vertisment de utilitate.

Omagiul ce ne vine de la Mar del 
Plata cîștigă în valoare cînd aflăm că 
luptătorii români au lăsat în urmă, prin 
performanța lor globală, _ și borbata 
Bulgărească, și pe meșterii zurhanalei 
iraniene, și ringermattenul german, și 
brottningul suedez, și pe judokanii mo
dernizați, și pe urmașii 
livanilor, și wrestlingul 
lucha latino-americană.

Lupta românească a 
pe care acum trebuie 
pentru că cel mai greu lucru — mai 
greu chiar decît să urci treptele — este 
să rămîi pe podium. Luptătorii români 
au dovedit, pînă acum, că știu prețul 
hărniciei și talentului, că recunosc va
loarea vîrtoșiei și iscusinței în arena 
sportivă

iugoslavi ai pe- 
anglo-saxon, și

cucerit galoane 
sâ le păstreze,

Victor BĂNCIULESCU
ț
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V asile Dragau !“ Vom auri aceasta„învingător la puncte 
decizie șr cu prilejul inlilnirii internaționale România — Algeria!

Th. Ghițescu si A. Urzică5 f

maeștrilor
Concursul de verificare a lo

tului reprezentativ de șah a con
tinuat cu disputarea partidelor 
programate în runda a 8-a. S-au 
înregistrat rezultatele : Ghizda- 
vu-Ghițescu 1—0! Remize Segal- 
Botez, Urzică-Drimer, Ungurea- 
nu-Zara, Stanciu-Radovici și Mi- 
titelu-Voiculescu ; s-a întrerupt 
partida Teodorescu-Ciocîltea. In 
întreruptele din runda prece
dentă : Ciocîltea-Botez 1—0,
Ghițescu-Ungureanu 1—0.

în clasament conduc Th. 
Ghițescu și A. Urzică cu 5’/2 p. 
urmați de D. Drimer 5 p, V. 
Ciocîltea 4‘,2 (1) p, Gh. Mititelu, 
P. Voiculescu și S. Segal 4‘/2 p, 
D. Ghizdavu, C. Radovici și 
Em. Ungureanu 4 p, T. Stanciu 
3 p, C. Botez 2‘/s P, D. Zara 2 p, 
Ș. Teodorescu I'/2 U) P.
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LOGICA 
FAPTELOR

Așadar, ceea ce trebuia să 
se întîmple, s-a întîmplat : 
în momentul cînd scriu a- 
ceste rînduri, reprezentati
va de hochei a țării noastre
— învinsă și de norvegieni
— e ca fi retrogradată în 
grupa C a campionatului 
mondial. Și cînd te gîndești 
că, abia cu 3—4 ani în ur
mă, „tricolorii* emiteau pre
tenții legitime la supre
mație, în aceeași serie pe 
care astăzi vor trebui, pro
babil s-o părăsească ! După 
cum am mal spus, în repe
tate rînduri, logica faptelor 
se dovedește infinit mai pu
ternică decît orice iluzie 1 
de unde nu-i, nici Dumne
zeu nu cere...

De astă dată, accentele de 
idee amară îi vizează prea 
puțin pe jucători și antre
nori. E adevărat că nici ho- 
cheiștii nu se omoară cu 
firea; noua promoție, che
mată să-i înlocuiască pe 
așii de ieri ai jocului cu 
pucul și crasa, este inferi
oară precursorilor nu atît 
la capitolele talent, tehnică, 
idei tactice — cit la disci
plină, rigoare morală, spirit 
de luptă. Aici, se știe, avem 
încă destule de făcut. Să re
cunoaștem, totuși, cu mina 
pe inimă, că „hiba hibelor" 
se cuvine a fi căutată în 
altă direcție — șl anume, 
în evidenta rămînere în ur
mă pe planul utilării, al 
bazelor de concurs. Hoche
iul modern se dezvoltă ex
clusiv în patinoare artifi
ciale j toți adversarii noș

tri din grupa B sînt, din 
acest punct de vedere, cu 
multe lungimi înainte. Și 
apoi, despre ce echilibru de 
forțe ar putea fi vorba, cînd 
în R. D. Germană, de pil
dă, activează peste 15.000 de 
jucători legitimați, în timp 
ce noi numărăm, cu chiu-cu 
vai, cîteva sute ?

Iată, deci, că eșecul du
reros de la Ljubljana era 
previzibil și, ținind seama 
de condițiile obiective — 
aproape inevitabil. De alt
fel nu strică să ne convin
gem din cînd în cînd, chiar 
cu prețul unor parcele în
sorite din sufletul nostru 
personal, de imposibilitatea 
rezolvării problemelor prac
tice printr-o intensă pregă
tire moral volitivă...

N-aș mal fi turnat gaz 
peste foc — la urma urme
lor, sînt lucruri cunoscute, 
spuse și răs-spuse, notate 
și uitate de zeci de ori — 
dacă nu m-aș fi gîndit, cu 
o vagă îngrijorare, la pro
xima ediție a „mondialelor" 
de hochei, grupele B—C, 
care se va desfășura, totuși, 
la noi în țară. După cum 
merge treaba, am impresia 
că, în cazul în care nimic 
nu se schimbă, există șanse 
serioase să cădem și din 
grupa C... Precum știm, 
D-ul încă nu s-a înființat 
și, oricît, ar fi cam neplă
cut, tocmai la noi acasă...

Mă-nțelegeți, nu-i așa ?

Dan DEȘLIU 

N ăpădită și împresurată 
de amintiri mai vechi 
sau mai recente, am în

ceput să scriu despre, gim
nastică nu înainte însă de
a lua hotărîrea fermă să 
nu scriu despre gimnastica 
de alaltăieri sau de ieri, ci 
despre gimnastica de astăzi, 
așa cum se prezintă ea și, mai 
ales, cum se va înfățișa, pre
supun, mîine. Hotărîrea a- 
ceasta am luat-o, pe de-o 
parte, pentru că n-aș fi vrut 
să mă autoinalud în ea iar, 
pe de altă part'e, trecutul 

gimnasticii noastre nu poate 
fi interesant decît pentru re
trospective sentimentale sau 
în cel mai bun caz pentru a 
constitui un etalon de com
parație. în acest sens, poate, 
mă voi servi de el uneori.

Astăzi, ritmul de dezvolta
re a gimnasticii, în toată com
plexitatea ei, este atît de ra
pid, forma sub care se pre
zintă exercițiile atît de dife
rită, încît pentru a ține pasul 
cu virtuoșii trebuie să fii în- 
tr-o veșnică mișcare, creație, 
invenție, căutare. Acest lu
cru nu-1 poți face decît forțînd 
ritmul de lucru. Ritmul val
sului de acum 10—12 ani a 
fost înlocuit, pe rînd, cu rit
muri noi caracteristice omului 
care trăiește în secolul vi
tezei.

Toate sporturile au, bineîn
țeles, problemele lor. Noi. 
gimnastica, le avem pe ale 
noastre și, vai, cît de multe 
sînt. Bîrna este o punte (a 
suspinelor) prea îngustă, calul 
este nărăvaș, covorul ne cere

POIANA ÎN
(Urmare din pa o I)

Delegatul tehnic al Federa
ției Internaționale de Schi, dL 
ERIG DEMETZ, s-a declarat, 
de asemenea, foarte încintat 
de pîrtiile pe care Poiana Bra
șov le-a pus la dispoziția par- 
ticipanților.

Mai trebuie arăta: că crono
metrajul electronic va fi asi- 

imponderabilitate (pe terra), 
iar paralelele — forță, agili
tate, sprinteneală, zboruri în 
salturi piruetate peste, printre, 
pe sub bare, și toate acestea 
fără «entură de siguranță.ARIA MIȘCĂRII

Cînd a simțit Impulsul să dea cuvîntului o formă, o expresie 
artisikă. omul a inventat rima și și-a transpus gîndirea și sentimen
tele in poezie — numind-o artă. Tot așa a creat dansul, cînd a dorit 
ca mișcarea să-i satisfacă pornirile spre frumos, spre plăcut. Sune- 
telor plăcute, tare-i încintau urechea și-i atingeau coardele nevăzute 
®le aerisibtlitătii, creindu-i stări emoționale deosebite, le-a dat armo
nie. Armonizarea sunetelor a creat muzica și ea a fost procla
mată artă.

Sportul n-a creat oare gimnastica pentru a reprezenta frumuse- 
tea efortului fizic si a demonstra nivelul de înțelegere și prezentare 
a posibilităților fizice umane sub o formă artistică plăcută, frumoasă?

GimnaMica — această artă neproclamată dar veche de cină lumea 
— esu astăzi la cei mai înalt nivel artistic și tehnic.

Cum retrospectivele olimpi
ce sînt încă în actualitate, voi 
dedica și eu dteva curinte în
trecerilor din Mexic, pe care 
le-am urmărit, parțial desi
gur. oe micul ecran. De ce 
să n-o spun, a fost foarte tn-

SĂRBĂTOARE
gurat de rtmcscru firmă
Omega.

Fără îndoială că prea puți
ne lucruri Ia lume sf~ per
fecte. Dacă. lasă. spre regre
tul Boatrr. Gampjccafee Ba_- 
caruae pe care ie găzduim ca 
vor afin» perfecfiuoea orga
nizatorică, aceasta se v> dato
ra și T.AP. •orpafi Brașov, 
precnxn și organelor locale a> 
OlX.T, care cu «u făcut xocui 

mos. Dar bucuria noastră n-a 
fost deplină. Era greu să ne 
cuprindă entuziasmul chiar 
cînd Ceaslavska urca a nu 
știu cita oară pe podium. Sim
țeam, mai degrabă, un fel de

ai mirați vă, caracteris- 
- tâ adversarului înfrint, a 
ac', ersaru. ui care în astfel de 
momente isî aduce aminte că 
o oată se lupta de la egal la 
e»a- cu cei mai buni, sau reu
șea cruar a*-i înfringă pe unii 
care acoCa. la Mexic, au urcat 
pa treptele rezervate doar

Universitatea Cluj, învingătoare cu 81-80, 
a micșorat șansele Stelei la titlu

Neprezentarea noastră la 
gimnastică a fost de fapt un 
gest discret și o tactică diplo
matică. Gest discret — pen
tru că prin neparticipare re
cunoșteam, într-un fel, că va

loarea adversarilor este mai 
bună decît a noaștră și acest 
lucru nu ne-ar fi convenit să-1 
oficializăm mai ales într-o 
competiție în «are se formea
ză un fel de opinie care ne 
poate fi dăunătoare cel pu
țin doi ani înainte, dacă 
nu patru ani, pînă la vi
itoarea întrecere olimpică; 
tactică diplomatică — pen

tru că deși avem valori 
autentice, recunoscute chiar Ia 
.Concursul speranțelor olim
pice", maturizarea lor este 
planificată în următorii 3—4 
ani. Acesta cred că este mo
tivul care ne-ar prinde cel 
mai bine și explica de fapt 
intenția de-a reveni în arena 
marilor concursuri numai a- 
tunci cînd vom avea o echipă 
zare să poată și să știe a păs
tra și cuceri noi poziții menite 
să ridice prestigiul gimnasti
cii noastre.

Toți care pledăm pentru 
gimnastică trebuie să recu
noaștem că avem de refăcut 
un handicap care în sport nu 
poate fi anulat decît prin efor
turi deosebite și „noi" avem 
datoria și, de ce n-aș spune, 
competența să realizăm acest 
lucru.

Cînd spun „noi" mă gîndesc 
la pionierii gimnasticii Mihai 
Botez, Andrei Kerekeș, apoi la 
Frederic Orendi și Gh. Tohă- 
neanu (la băieți), la Berta 
Corobeanu, Agneta Hoffman, 
Stela Ferin, Sonia Iovan etc 
(la fete), mă gîndesc la F.R.G. 
și la toți antrenorii noștri 
care au știut Și au dovedit că 
prin muncă și pricepere se 
pot obține rezultate de valoa
re mondială care să rămînă 
înscrise în cărțile de aur ale 
istoriei gimnasticii. Dacă nu 
specialiștii, pentru că așa ni 
se spune, atunci cine să se 
ocupe de gimnastică ?

în această problemă voi mai 
reveni, folosindu-mă de spa
țiul pus la dispoziție de 
SPORTUL pentru comentari
ile mele bilunare.

Elena LEUȘTEANU 
maeștri emerită a sportului

PANORAMIC SPORTIV INTERN Meciuri de volei
„Vine, vine primăvara I" — 

cîntă zgribuliți copiii, făcînd 
parcă în necaz troienelor îm
pietrite de ger și sperînd să 
înmoaie inima cerului. „Vine 
sau nu mai vine?" — se în
treabă melancolici și apatici 
cei ce tînjeso după tumultul 
stadioanelor, privind îngrijo
rați norii ce-șl scutură coti
dian provizia de nea.

„Precis, vine" — ar zice a- 
matorii de marș, care la sfîrși- 
tul acestei săptămîni au în
scrisă, temerar față de prog
nozele meteorologice, în ca
lendarul competițiilor din a- 
cest sfîrșit de săptămînă o 
întrecere intitulată sugestiv 
„Supa Primăverii". (Sum se 
vor descurca, însă, duminică 
dimineața mărșăluitorii pe ge
rul de afară, rămîne de vă
zut. Dar dacă nici acest argu
ment nu-i suficient, atunci 
există în agenda competițiilor 
din această săptămînă un 
semn cert că ghioceii nu-s de
parte i începe campionatul de 
fotbal. După scurtul inter
mezzo oferit miercuri de Jocu
rile „Supei*, duminică balo
nul rotund ne cheamă în Ju
rul gazonului înghețat sau 
pătat de noroi. Și ne vom duce 
pentru că sînt jocuri de cam
pionat, pentru că așteptăm 
surprize, pentru că sperăm să 
vedem fotbal, pentru că iu
bim acest sport

Dar. oricît ar fi de aprinsă 
această pasiune, nivelul 
mercurului în»termometre ne 
determină totuși să- rămînem 
în domeniul sporturilor de 
iarnă sau de sală care, cu toa
tă prezența primei etape a 

Prin intermediul televizorului VENUS participant la Festivalul de muzică ușoară

„CERBUL DE AUR
sint oaspeți in casa dv.

Diagonala 47 cm.
— 1 tub einescop autoprotejat
— 14 tuburi semiconductoare
— 7 diodesemiconductoare
— 1 difuzor permanent de 3 W
— cablaje imprimate

— borne exterioare pentru ante
nă și comandă la distanță 

Prețul lei 4000, se vinde și cu 
plata în 12—18 
rate lunare.

returului la fotbal, și-au tăiat 
o porție serioasă din calenda
rul competițiilor acestui 
,,week-end".

Schiul va chema pe pirtiîe 
Poienii pe cei mai buni spor
tivi balcanici la a doua ediție 
a întrecerilor rezervate repre
zentanților acestor țări. La 
concurență cu disputa vocilor 
pentru aurul cerbului carpa
tin, schiorii se vor întrece 
pentru supremația balcanică 
mîine și duminică la probe 
alpine și de fond. Nu depar
te, pe Jghiabul lucitor de ghea
ță de la Sinaia, sfmbătă va 
începe o suită de concurs--r. 
la bob, sport unde Romi- a 
se află în elita mondială. Ir 
timp ce Panțuro e’~ comp se 
luptau pe pirtîile de Ia Cer- 
vinia sau Lake Placid cu su
timile de secundă și cu trae- 
ritatea sau calmul altor asi ai 
fiselelor, la Sinaia. în virajele 
de sticlă, se plămădeau La an
trenamente Fuceesorii genera
ției de azi- Mîine este primul 
concurs, din seria de patru 
Vor începe să aperi, oare 
ghioceii marilor performanțe 
din viitor 7

Și acum să revenim în săli, 
la căldură. Voleiul, progra- 
mînd a XV-a etapă a campio
natului. oferă admiratorilor 
săi prilejul de a urmări un 
pasionant meci în_ șase. Ia 
care iau parte primele echipe 
clasate pe aceste locuri în cla
samentul formațiilor maacuii- 
ne. La București au un „ren- 
dez-vous* public și de loc dră
găstos (noroc că-i desparte 
fileul™) perechile i Rapid — 
Politehnica Galați, Dinamo — 

Tractorul Brasov (patru Ticto- 
rH tn deplasare! — deci, aten- 
ție Dinamo—) ș: Steaoa — Pe- 
litehaica Timișoara. Prccos- 
ticuri ? Greu de ttcx Speran
țe ? Una s-jrrră. Să vedem 
volei cu fane hxacL nrti. palpi
tante. In disputa formaț jcc 
feminine mecfc’. de taare •- 
trartie al etacei — și de ce 
na? — chiar al cMptoasoM. 
ane loc la Iași. Se îofilneac 
Peeicihna <i Rapid, jvind. î_a- 
:cte de a fi serv ti xsges 
pentru prima cară, o zestre 
de povețe și seturi perfect 
ecală. Așa că. , acum e acum I 
Care din fete vor fi mai dor
nice In rwr i-^rea 2» st. •. ?

doar pentru că bora are loc în 
tdtkura Jar.

Frate aproape geamăn cu 
voie ud. prin perioadele cco- 
oetriîc-ale. baschetul nu-și 
poete lăsa partenerul de pro
gram singur. Sub panourile 
sălilor din București și din 
alte centre se va disputa etapa 
a XX-a a campionatului. O 
rundă, spre deosebire de volei, 
total insipidă, cu victorii, pro
babil, scontate.

Intre săli sau pîrtii de schi 
și bob, pe de o parte și gazo
nul cu firul chiciurat de ghea
ță, pe de altă parte, progra
mul competițional al acestui 
sfîrșit de săptămînă este la 
cumpăna dintre iarnă și pri
măvară. Ceea ce înseamnă că, 
totuși, primăvara și tot corte
giul ei de întreceri sportive 
nu-i departe—

Călin ANTONESCU 

ciți: cazarea ccoxrez^xc.

Ia parnda reriarță ca
drai fciUâei A de vaâe: ma>- 
rr-H f-fOsum-J Seri la Coc- 
c-arta. Fxesaa a iIspas ea 3—4 
(2J.4) âe TtnL S-au rema_— 
ci:: Bcrtka, Io**s, Farar»=c» 
da U Steaua șt respecfcv. Cn»- 
trsra f* B..~i (C. POPA—e-‘«JX

♦
Ins--o i_’~l partidă ix di--- 

t* A. taasr-ix. derAy-rrtă 
la Bacău, tot tn c*ir- ecapei 
a IH-a iin'T-zUl echă»

Pe ~~ rașa rțxamen — Ir Di- 
-xno Bars-ejd ce 3—2 '—13. 
IX IX —16 n Parfida. de ta 

n nrrei scexar _zr. a du
re 127 âe =unu» 1

ILIE LANCX’-coresp. 
principal

în Joc restantă (diviza 3. 
masemix): Minerul B. Mare- 
Votma B. Mara 3—3 (7.— IX 
5, —7. 11).

Pentru micii 
amatori 

de scrimă...
Clubul sportiv școlar din 

Capitală organizează în 
ziua de 12 martie, ora 18. 
în sala de sport din calea 
Victoriei nr. 216, un con
curs de selecție rezervat a- 
matorilor de scrimă.

Se pot înscrie elevi, bă
ieți și fete. între 10 și 14 
ani.

înscrierile se primesc 
pînă la data de 10 martie, 
direct la sală, între orele 
18—21, în zilele de luni, 
miercuri, vineri.

Concursul de selecție se 
va desfășura sub îndruma
rea antrenorilor Cornel 
Georgescu, Gheorghe Man 
și Ion Halmaghi.

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI 

««.- VULTURUL DE MARE
din str. Boroției nr. 31 anunjâ cS în mod temporar, din cauza 
lucrărilor de amenajare, raionul de tricotaje pentru femei 
funcționează în str. Bârăției nr, 33, iar raionul de încălțăminte 

pentru femei în str. Șelari nr, 14

REȚINEȚI

La unitățile Bărăfiei nr. 33 și Șelari nr. 14 vă stă la dispoziție 
un bogat și variat sortiment de tricotaje și încăl)ăniinte pen

tru femei

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGATORH 

AUTOTUHISMELOR 
ȘI EXCURSIILOR ATRIBUITE 

PRIN TRAGERE la SORTI 
LA CONCURSUL EXCEPTIONAL 

PRONOEXPRES 
DIN S3 FEBRUARIE 1SSS

Categoria a V-a : (5 autoturis
me) — 2 Dacia 1100 : Mirodot 
Llvlu — București, Buzâtolu 
Gheorghe — Comuna Brebu-Pra- 
hova ; 1 Moskvtcl 408 cu 4 faruri 
și radio : Suciu Teodorescu Pe
tre» Tg. Mureș; X Skoda 1000 MBt 
Huzău Mircea — Bala-Mare; 1 
Trabant 601 ; Popa E. Dumitru — 
București.

Categoria a Vl-a : (5 autoturis
me) — 2 Dacia 1100: Enache Popa
— Gurahonț — Arad, Dumbravă
Toma — Gura Ocniței-Dîmbovița; 
1 Moskvlcl 408 cu 4 faruri și ra
dio : Constantin I. Nicolae — 
Constanța; 1 Skoda 1000 MB: 
Bora Teodor — Arad ; 1 Trabant 
601: lasonldla Splru — Con
stanța.

Categoria a V-a : (50 de ex
cursii tn Italia) 1, Buțu Aurelia
— București; i. Petroslnlua Lu

UNIVERSITATEA CLUJ - 
STEAUA «-» (31-44). Cu 10 

rrdzrs ca 0—M. ca urmare 
a —c «uperiociiăp evidez». fi 

eei mal tnfiXcărați »poc- 
tert a: hd .V ra mai spâna 
La vreo mrtare. Tocufi

T .-jptfed cu o durenie adrr- 
ratuă, ‘.Tipr;-»r.-i Jocului ua 
ntm sufocam, de parei atucci 
fmepusa parfiăa. clujenii au 
refkcut pc.nct după punct si cu 
39 ce secunde înaintea fluieru
lui final Steaua mai avea ua 
avantaj de 3 puncte 00—77). în 
aces: moment, Demiaa a trans
format două aruncări libere: 
80—79. Apd. oaspeții au avut 
din nou mingea in atac ; au ra
tat însă și același Demiar.. cu 
alte două aruncări libere, a a- 
dus echipei sale o victorie pe 
cit de nesperată, pe atît de căl
duros aplaudată.

Cei mai buni jucători de pe 
teren : Demian (31), Ruhring 
(25) șl Vizi (15) de la învingă
tori, respectiv Iecheli (28), Sa- 
vu (18) și Tarău (12) de la în
vinși. Bun arbitrajul cuplului 
M. Aldea (Ploiești) - D. Cră
ciun (Constanța). (V. MOREA, 
coresp. principal)

DINAMO BUCUREȘTI - U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
91-72 (39-29). După o serie de 
evoluții mai puțin reușite, iată-i 
in sfîrșit pe campionii țării cîș- 
tigind un meci fără emoții. 
Baschetbaliștii timișoreni — ad
versarii de aseară ai dinamo- 
viștilor — au venit la Floreasca 
cu ideea de a pierde la un scor 
cît mai string. Și ca atare au 
jucat mai atent — în prima re
priză — ținind cadența cu for
mația bucureșteană. După re-

cia — Iași; 3. Stolan Ion — Ba- 
badag — Tulcea : 4. Bucșan Pe
tre — București; S. Botez Ale
xandru — Iași; 6. Dragoș Dumi
tru — București; 7. Todor Moise
— București; 8. Tatomlr Nicolae
— București; 9. Ungureanu Ma
rin — București; 10. Avramescu 
Marla — Tîrgovlște ; 11. Selca 
Nicolas — Bacău ; 12. Dobre Du
mitru — Constanța; 13. Maior 
Fllofteia — Valea Călugărească — 
Prahova; 14. Fischer Ițlc — Vas
lui; 15. Llpetcht Eduard — C. 
Lung Moldovenesc ; 16. Cheran 
Aurel — Olăneștl — Vilcea ; 17.
Achlm ștefan — Baia Mare ; 18. 
Standu Eugen-Panciu — Vran- 
cea; 19. Boaru Constantin — 
Petroșenl; 20. Strîmtu Ion — Co
muna Tărlungenl-Brașov; 21. Bă- 
lăceanu Zola — Piatra Neamț ;
22. Dumitrescu Florea — Plbiu;
23. Ciurel Ecaiierina — București;
24. Nicolae Emil — Vllcăneștl- 
Prahova ; 25. Stolcan Gheorghe — 
Horezu-Vîlcea ; 26. Nicoară Mir
cea — București ; 27. Lupu Du
mitru. comuna Ceptura — Pra
hova ; 28. Mlhăllă Elena — Iași; 
28. Danu Constanța — Craiova;

Radu Diaconescu (Dinamo) înscrie din nou două puncte pentru 
echipa sa in partida disputată aseară cu Universitatea Timișoara

luare, insă, cvintetul bucu- 
reștean, mai rapid și incisiv, a 
pus accent pe contraatac, rea- 
lizind o diferență care l-a scutit 
de emoții. în accentuată reve
nire de formă — Albu și Dia
conescu, care, Împreună cu 
Novac (26 de puncte), au fost 
cei mai buni jucători ai învin
gătorilor.

RAPID BUCUREȘTI - PO
LITEHNICA BRAȘOV 80-66 
(36—33). Scorul final nu indică 
fidel raportul de forțe din te
ren. Deși porneau cu șansa a 
doua în acest meci, brașovenii 
au acționat cu aplomb, ținind 
mult timp în șah experimentata 
echipă feroviară. în prima re
priză, scorul a fost echilibrat, 
intercepțiile lui Bîrsan dînd 
mult curaj coechipierilor săi de 
a contracara jocul bine chib
zuit al „5”-lui rapidist. în par
tea a doua a meciului, gazdele 
au forțat nota, dar în min. 32 
Politehnica se apropiase din 
nou la numai 3 puncte (51-54). 
Din acest moment, bucureștenii 
au trecut la o apărare mai a- 
greslvă, incomodind evident a- 
tacul oaspeților. Cr. Popescu și 
coechipierii săi au continuat să 
puncteze, astfel că formația 
Rapid a obținut in cele din ur
mă o diferență pe care începu
tul disputei nu o lăsa să se 
Întrevadă, (a. v.)

POLITEHNICA GALAȚI - 
I.C.H.F. București 80-78 (46-

30. Maltei Gheorghe, comuna 
Dulcești-Neamț ; 31. Teodorescu 
Constantin comuna Răcari — 
Dîmbovița ; 32. Petcu Gheorghe
— Bacău ; 33. Irimie Ignat — 
Turda ; 34. Ghircoiaș Lucian, co
muna Podenll Vechi — Prahova; 
35. Benescu Valeriu — Lugoj; 36. 
Pătra Dumitru — Grădiștea — 
Ialomița; 37. Toda Ion — Arad ;
38. Varvarlc Nicolae — Brașov ;
39. Grigore Dumitru — București;
40. NIcolescu Maria — Pitești; 41. 
Fertu Aurel — Brăila ; 42. Geier 
Carol — Arad; 43. Ionescu Andrei
— Călărași; 44. Dumitrescu Nico
lae — București; 45. Stanciu loan
— Făgăraș; 46. Dolcan Constan
tin — Mărășeștl ; 47. Sima Fran- 
clsc, comuna Dealul-Harghlta; 
48. Gavrilescu Mlltlade -f- Bucu
rești; 49. Mlhăllescu Aurelian — 
Ploiești; 50. Popa Vaslle, comuna
— Roșllle-Vîlcea.
• Tragerea specială Loto a 

Mărțișorului va avea loc astăzi la 
București In sala Clubului Fi
nanțe Bănci din-strada Doamnei 
nr 2, cu începera de la ora 18.15. 
Tragerea va fi radiodifuzată.

Foto : V. BAGEAC

39). Meci dramatic, cu un final 
neașteptat. Gălățenii, care por
neau mari favoriți, au atacat in 
trombă din primele minute, a- 
sigurindu-și un avantaj sub
stanțial. în partea a doua a 
jocului ei au slăbit insă vizibil 
ritmul, dînd posibilitate adver
sarilor nu numai să refacă han
dicapul, dar să și egaleze : 
64—64 în min. 36 și 66-66 în 
min. 37.

în ultimele minute ale între
cerii, gălățenii au fost mai 
calmi, reușind printr-o serie de 
pătrunderi Individuale să obți
nă aruncările libere care le-au 
adus victoria. Au înscris : Bal
tag 12, GSnczi 4, Chivulescu 20, 
Samson 10, Peter 2, Moraru 22, 
Comăniță 4, Simion 4, T. Vasi- 
liu 2 pentru Politehnica și Cîm- 
peanu 21, Chiciu 19, Gali 16, 
Bulat 12, Niculescu 8, pentru 
I.C.H.F. Au condus V. Radar 
(Tg. Mureș) - bine și G. Dut- 
ka (Oradea) — slab. (G. AR- 
SENIE, coresp.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
- I.E.F.S. 76—66 (31-26), Meci 
de siab nivel tehnic. Politehni
ca, cu Popa in formă excelentă, 
a dominat lupta la panou—iri- 
vinglnd o echipă timorată de' 
gîndul retrogradării. (D. BĂNI
CĂ» coresp.)

Gheorghe
Constantin
Ne-a părăsit, în plină vigoa

re, la 25 de ani, rugbystul 
Gheorghe Constantin, pilier în 
echipa Gloria.

Alături de familie, îndră- 
gostiții rugbyului sînt îndure
rați de prematura dispariție a 
unui sportiv valoros (a fost 
selecționat în reprezentativa 
națională de tineret) și a u- 
nui tînăr care lasă în urma 
lui amintirea omului și spor
tivului care întrunea toate 
condițiile de a se realiza atît 
pe plan profesional cît și spor
tiv.

înhumarea va avea loc as
tăzi, la ora 15, la cimitirul Iz
vorul Nou.
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FEDERAL
S-au exprimat atâtea opinii convergente care susțin că activitatea fotbalistică s-ar 

înviora, ar căpăta profunzime și perspectivă, ar beneficia de toate energiile ridicate la puterea 
sentimentului de acută responsabilitate, dacă federația și cluburile (asociațiile) ar beneficia 
de acel grad sporit de autonomie, revendicat de a ti ta vreme și înscris in litera și spiritul Legii 
sportului, incit se poate afirma că nimic nu mai desparte ideea de stadiul unanimității

a * ★

Ce măsuri considerați că ar trebui Această întrebare am adresat-o tovarășilor

adoptate la proiectata întrunire ION DUMITRESCU, SEPTIMIU TODEA,

a Comitetului federal pentru TITUS LUCACIU și TTTUS OZON

tice, dezvoltate în profunzime, 
în cariera mea de jucător ți 
antrenor am constatat, dimpo
trivă, că federația noastră n-a 
avut ți nu are potențialul ne
cesar misiunii sale, fiind, în 
realitate, un for conformist, In
consecvent, fără personalitate. 
Multa din atribuțiile ei elemen
tare au fost exercitate, în de
cursul timpului, de către factori 
superiori de conducere a miș
cării sportive, situație în care 
s-a încercat adaptarea fotbalu
lui la o structură organizatorică 
care nu-I este proprie, în loc să 
se caute ți să se adopte mă
suri pentru specificul activității 
fotbalistice.
atit de 
să nu 
apărători 
ții, aflată in conflict cu rea-

Daunele 
evidente, 
mal 
ai

au 
>, incit 
existe 

acestei

fost 
sper 

mulți 
concep-

împlinirea acestui deziderat?

ION DUMITRESCU
vicepreședinte

ni
ce: 
de 
de

al F.R Fotbal
UN SIMPLU SERVICIU
DE APARAT SAU FOR

DE CONDUCERE?

A
m pledat In numeroase 
ocazii. Conferința pe ța
ră a mișcării sportive 
din Iulie 1967 fiind doar una 
dintre ele, pentru optimizarea, 

relațiilor dintre C.N.E.F.S., fe
derație și cluburi (asociații), 
pentru combaterea tutelării ex
cesive din partea Consiliului 
național, concomitent cu extin
derea reală a responsabilității 
și atribuțiilor Comitetului și Bi
roului federal, cu acordarea u- 
nui grad sporit de autonomie 
unităților subiacente. Toți cei 
ce lucrează direct in activita
tea fotbalistică resimt de mul
tă vreme efectele negative a’.e 
unei dependențe excesive. îa 
fond, este necesar ca organele 
conducătoare ale federației și 
ale cluburilor să aibă dreptul 
de a hotărî soluția in probleme 
mai importante și să fie dotate 
cu mijloacele necesare conver
tirii in faptă a hotăririlor pro
prii. E clar, e simplu, nu e 
vorba de vreo piatră filozo
fală, nu e 
în această 
industrie.
tid și de stat cu privire la or
ganizarea științifică 
ției au transformat 
industriale, permisă 
nalogia, lntr-un fel 
rații pe ramuri de 
beneficiare ale unui 
autogestiune, de sporite atri
buții și de coordonare flexibi
lă. Drepturi la fel de mari au 
primit și unitățile subordonate 
(recte cluburile. în cazul nos
tru). în scurt timp, randamen
tul a sporit considerabil ți a- 
meliorările continuă in ritm ra
pid. Dar, cînd e vorba da fot-

nimic de interpretat 
solicitare. Lucrez in 
Directivele de par-

a produc- 
centralele 
fie-mi a- 
de fede- 
producție, 
regim de

bal, nu vrem să preluăm 
mic bun din alte domenii, 
în drept cramponindu-se 
modalități cu ineficacitate 
mult probată.

Federația de fotbal a fost ; 
este încă un simplu serviciu al 
aparatului C.N.E.F.S.. ca aceia 
internațional, sau ca oricare 
altul. Fac parte de mulți ar.; 
din Biroul federal ți afirma:— 
de mal sus reprezintă condur: a 
celor sesizate in acest răsumpt 
Cu astfel de relații propun, pen
tru respectarea adevărului ț 
nu cu Intenție de disculpare, ca 
atunci tind se vorbește despre 
situația fotbalului nostru s* rm 
se facă referiri în spetial La 
biroul federal deoarece acesta 
nu răspunde in fapt, de sarti- 
nile ce-i revin.

Ce-ar trebui făcut ? Expe
riența de pină acum imi fur
nizează răspunsuri dare. Fe
derația trebuie să devină ceea 
ce este pretutindeni. ac.câ ac 
organ de conducere a act-vth*- 
ții fotbalistice, cu atribufi- răs
punderi ți drepturi, eu a’-t;- 
dinea de a dubzui ți botări. ca 
mțte organisme (comdîrt gt Bi
rou) viguroase si acfive, pe 
scurt un for laborios.
trat cu un statal adaptat a».- 
vității —3 Mita
sta» ptoemilgat pentru mute ra
murile sportive (neclar e* st.- 
mex mul: orice sport, dar sus 
convins că fbeba'ul are cu to
tul aiia neces: ’-âpj-

Maî cred că activitatea fede
rației trebuie controlată O dată 
pe an sau din țase In țase luni, 
nu în fiecare zi ți pentru lot 
felul de probleme derizorii, că 
este necesar un aparat federal 
conceput ți selecționat după 
criterii specifice, un buget cu 
aceleași trăsături (cele actuale 
tint sublime, dar nu prea exis
tă) și că, in fruntea federației, 
se cuvine să fie numit un pre
ședinte din afara activului sa
lariat.

Pe de altă parte, opinez pen
tru emanciparea cluburilor de 
sub tutela federației, argumen
tele de mal sus avînd o vala
bilitate identică pe toată sec
țiunea verticală a vieții fotba
listice. Să tragi la răspundere 
niște cluburi anemiate prin ra
porturi de intensă subordonare, 
cum sînt în prezent. înseamnă 
să cravașezi exagera: niște ca: 
costelivi.

Regret mult că pină acum nu 
s-a reușit lansarea fotbalului 
românesc de pe o platformă 
solidă. La noi, ca ți pretutin- »e_

de afirmare. Deocamdată, este 
necesar să rămînă subvenționate 
(vorbesc în funcție de situația 
de la Jiul), dar trebuie intensi
ficată acțiunea de mărire a ve
niturilor proprii. Obiceiul sub
vențiilor a anchilozat toată ini
țiativa locală, desființind sfînta 
cointeresare. Fondurile ne vin 
acum trecînd prin șapte vămi 
și, de aceea, pînă găsești solu
ții pentru problemele mari ți 
mici, e foarte greu și compli
cat, iar banii se risipesc, dese
ori, deoarece calitatea de buni 
gospodari dispare prin nesoli- 
citare. Cu sumele care s-au iro
sit la Petroșenl pentru repara
rea terenului (tot nesatisfăcă
tor rămîne) s-ar fi putut con
strui, de mult, altul nou ș.a.m.d.

Și în domeniul relațiilor cu 
jucătorii, clubul ar trebui să 
aibă latitudinea de a hotărî 
drepturile și Îndatoririle aces
tora, In formule suple și spe
cifice fiecăruia dintre ei. Con
sider, de asemenea, că trebuie 
renunțat la metoda directivelor 
federației, referitoare la cum să 
ne antrenăm, să planificăm 
pregătirea, cum să jucăm etc. 
Fiecare echipă constituie o rea
litate aparte, fiecare antrenor 
— o concepție, și nu-și are ros
tul dădăceala. Controalele efec
tuate după tipic și alte aseme
nea lucruri școlărești, care 
ne-au înghițit timpul de ?ni de 
zile, fără să-și dobîndeasca, prin 
efecte, vreo justificare, trebuie 
simplificate și corectate.

Opinez pentru adaptarea unei 
noi concepții, valabilă pe toată 
verticala activității fotbalistice, 
elaborată în corespondență cu 
cele susținute de specialiști în 
atitea împrejurări, și aplicată 
de oameni in stare să înțeleagă 
ce este fotbalul, adică de com
petențe.
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„tatea. cu exemplul celorlalte 
ixner.:; de activitate din țara 
noastră. cu însuși spiritul Legii 
sportului. Fotbalul nostru are 
nevoie, dup* părerea mea, de o 
federație puternică, curajoasă, 
cu organisme active și compe
tente (comitet ți birou federal), 
cu un aparat salariat de ea, 
compus din specialiști de pri- 
~* mărime, lăsați să lucreze, 

înconjurați de sfătuitori și 
supervizori.

La riadul lor. cluburile sufe
ră re aceleași metehne, în loc 
să albă fiecare largi posibilități

ORA OFICIALĂ O fc-

DE ÎNCEPERE A MECIURILOR METEHNE NOI
■w txM

METETWE VECHI

SERIA V I l-a

I I
SERIA A Vl-a

. se pane extrem ce opor- 
dezbaterea acestei 

ierna de principiu. 
zi federația are 
baza căreia eon- 
ește dezvoltarea 

actiritățu fot- 
Faptu! reclam* un 

puterniciri ți mijloa
ce pe măsur*. acțiuni sistema-

Pentru primele două eta
pe (9 și 16 martie a.c.) jocu
rile din divizia națională A 
vor Începe La ora 15,30.

Jocurile din diviziile B și 
C vor începe la ora 11, ex
cepție făcînd cele din divi
zia B, care sînt cuprinse în 
programul Pronosport și 
care se vor disputa după 
amiază cu începere de la 
ora 15,30.

DUMINICĂ IN CAPITALĂ
• Stadionul Electronica, 

de la ora 11, Electronica 
Obor — Gloria Bîrlad 
(div. B);

• Stadionul 
noi — cuplaj 
de la ora 10 
roșie București 
Mănăstirea, de 
— T.U.G.

Timpuri 
de „C“ — 
— Flacăra 
— Unirea 

la ora 11,45 
București — 

Ideal Cernavodă ;
• Stadionul Ciulești, 

terenul II, de la ora 11 — 
îehnometal București — 
Progresul Balș.

PRONOSTICUL NOSTRU
i. U.T.A.—„U“ Craiova 
Z. F.C. Argeș—Steaua 
;. Petrolul—Rapid
t. Jiul—Vagonul5.--- — - - -
C

L
X 

IA 
ÎL 
12. 
IX

,.U“ Cluj—Din. Bacău 
Farul—Crișul
Din. Buc.—A.S.A. Tg.
Fiorentina—Lanerossl
Napoli—Bologna 
Pisa—Verona
Roma—Inter 
Torino—Palermo 
t arese—Sampdoiia

M.

1 
x 
X
1
1
1
1
1
1 

X 
X
1
1

A N U N T
Se aduce la cunoștința po- 

- - jrilor de legitimații de 
iau are la competițiile spor
ul e >i vizarea acestora pe 
aoal l'H>9 se face la sediul 
CNEIS.
■c. 16.
3>. intre

După
r nevizate ași pierd va- 

iaHbuiea.
* p recizează că legitima- 

mie nu Uat lalabile la com- 
prtițule internaționale la 
s*e*tarile de sală.

slr. Vasile Conta 
etajul 111, camera
7—15 martie a.c. 
această dată, car-

deni, fotbalul a devenit un 
nomen social important. I 
recunosc mari merite in 
țiunile de realizare a unei 
țelegeri mai bune intre popoa
re. este unul dintre mesagerii 
prieteniei și păcii. Numai Eu
ropa are azi 44 milioane de fot
baliști 1 în vara trecută, in I- 
talia la finala campionatului 
european, la care participau 
toți președinții federațiilor na
ționale (eu reprezentindu-1 pe 
președintele nostru) am fost 
invitați de către papă. Și aș 
mai putea oferi o sumedenie 
de exemple despre exploziva 
popularitate a fotbalului. Dar, 
cu toate acestea, noi continuăm

ac-
în-

Lovitura de începere a PRIMĂVERII
Desen de Al. CLENCI U

ETAPA A XVI-A, 9 MARTIE 
Soda Ocna Mureș—Progresul Sibiu (1—2) 
Victoria Călan—Tehnofrig Cluj (2—1) 
Metalul Copșa Mică—Ștlinta Petroșenl (1—2) 
Minerul Ghelar—Aurul Brad (0—3)
Aurul Zlatna—Minerul Baia de Arie» (0—1) 
Metalul Aiud—Mureșul Luduș (4—2)
Mureșul Deva—Arieșul Turda (0—4) 
A.S.A. Sibiu—Arieșul Cimpla Turzil (0—0)

ETAPA A XV1I-A, 16 MARTIE 
știința Petroșenl—Metalul Alud (1—1) 
Arieșul Turda—A.S.A. Sibiu (0—3) 
Progresul Sibiu—Victoria Călan (1—5) 
Tehnofrig Cluj—Soda Ocna Mureș (1—2) 
Arieșul Cîmpia Turzil—Mureșul Deva (0—1) 
Aurul Brad—Aurul Zlatna (1—7)
Mureșul 
Minerul

Dir.amo Oradea—Dacia Oradea (1—2) 
Bihoreana Marghita—Bradul Vișeu (0—1)
Constructorul Bala Mare—Topitorul Baia M. ,0—3) 
Minerul Bala Sprie—Victoria Cărei (0—7) 
Olimpia Satu Mare—Someșul Satu Mare (2—1) 
C.I.L Gherla—Unirea Dej (1—3)
Steaua roșie Salonta—C.I.L. Sighet (0—1)

_ ETAPA A XXIV-A, 4 MAI
Topitorul Baia Mare—Bradul Vlșeu (3—1) 
C.I.L. Sighet—Minerul Baia Sprie (2—3) 
Victoria Cărei—Gloria Bistrița (1—1) 
C.I.L. Gherla—Unirea Oradea (0—1) 
Unirea Dej—Dacia Oradea (1—1)
Dinamo Oradea—Constructorul Bala Mare (1-1) 
Steaua roșie Salonta—Someșul Satu Mare (0—1) 
Olimpia Satu Mare—Bihoreana Marghita (2—0)

ETAPA A XXV-A, 11 MAI
Constructorul Baia Mare—Olimpia Satu Mare (0—3) 

• Unirea Oradea—Steaua roșie Salonta (0—1)
C.I.L. Sighet—Unirea Dej (0-4)
Dacia Oradea—Bihoreana Marghita (0—1) 
Gloria Bistrița—Topitorul Baia Mare (0—1) 
Bradul Vișeu—C.I L. Gherla (2—4)
Minerul Bala Sprie—Dinamo Oradea (0—3) 
Someșul Satu Mare—Victoria Cărei (1—5)

ETAPA A XXVI-A, 18 MAI
Bihoreana Marghita—Steaua roșie Salonta (0-0) 
C.I.L. Gherla—Gloria Bistrița (ft—1)
Bradul Vișeu—Unirea Oradea (0—3)
Topitorul Bala Mare—Minerul Baia Sprie (1—1) 
Dacia Oradea—Someșul Satu Mare (1-0)
Victoria Cărei—Constructorul Baia Mare (2-1) 
Olimpia Satu Mare—C.I.L. Sighet (0—0)
Dinamo Oradea—Unirea Del (0—1)

trt.KVA A XVI-A. 9 MARTIE
з. .-.treaza Marghlta—Someșul Satu Mare (2—5)
'• Cares—Unirea Oradea (1—2)

- rea Dej—Topitorul Bala Mare (3—0) 
e.-. Baia Sprie—Dacia Oradea (1—3)

Șeaua roș:* Salor.’a—C.I.L. Gherla (1—0) 
Ba.a Mare—Gloria Bistrița (1-2)

L':a-o Oradea — C.I.L. Sighet (1—2) 
O_=pia Satu Mare — Bradul Vișeu (2—0)

ETAPA A XV'II-A, 16 MARTIE
C.LL. Gherla—Dinamo Oradea (1—0)
U tria Bistrița—Olimpia Satu Mare (0—0) 
'.z:rea Oradea—Bihoreana Marghita (1—0) < 

.z Bata Mare—Steaua roșie Salonta (1—3)
Dana Oradea—Victoria Cărei (0—4)
Sttreșul Satu Mare—Minerul Baia Sprie (2—S)
и. -adal Vișeu—Unirea Dej (1—9)

: L. Stghet—Constructorul Baia Mare (0—2) 
ETAPA A XVIII-A, 23 MARTIE 

Cz-.structorul Baia Mare—Unirea Oradea (1—1)
! L. Gherla—Minerul Baia Sprie (1—0) 

CIT. Sighet—Gloria Bistrița (1—1) 
' . mo Oradea—Someșul Satu Mare (0—2)

r.-.rea Dej—Bmoreana Marghlta (1—1)
' t-ria Care:—Steaua roșie Salonta (3—2) 
O...—.pia Satu Mare—Topitorul Baia Mare (1—1) 
Bradul Vișeu—Dacia Oradea (0—2)

ETAPA A XIX-A. 30 MARTIE
cerut Bala Sprie—Olimpia Satu Mare (1—4) 

Topitorul Baia Mare—Dinamo Oradea (1—4) 
Someșul Satu Mare—C.I.L. Gherla (1—3) 
Unirea Dej—Victoria Cărei (0—2) 
Gloria Bistrița—Bradul Vlșeu (0—2) 
Daria Oradea—Unirea Oradea (0—2)
Steaua rație Salonta—Constructorul Baia M. (1—3) 

-teaca Marghlta—C I.L. Sighet (0—2)
ETAPA A XX-A, 6 APRILIE

Dacia Oradea—C.I L. Gherla (2—3)
Baia Mare—Unirea Dej (0—5) 

Ș eaua roșie Salonta—Dinamo Oradea (0—2)
- rea Oradea—Minerul Baia Sprie (0—2)

= tteâr.a Marghita—Topitorul Baia Mare (0—4) 
V c-.oria Cărei—Ol.tr.pia Satu Mare (0—1) 
C.LL. Sighet—Bradul Vișeu (0—1) 
Semețit, Satu Mare—Gloria Bistrița (0—5)

ETAPA A XXI-A, 13 APRILIE
U-Irea De’—Ș eaua roșie Salonta (3—0)

-e-- Baia sprie—Bihoreana Marghlta (0—1) 
O mpia Satu Mare—Dacia Oradea .’3—1) 
Bradul Vlșeu—Constructorul Bala Mere (0—1) 
C I L. Sighet—Unirea Oradea (0—3) 
Di.-.amo Oradea—Gloria Bistrița (0—6) 
Topitorul Baia Mare—Someșul Satu Mare (0—5) 
C.I.L. Gherla—Victoria Care! (0—4)

ETAPA A XXH-A, 20 APRILIE 
Victoria Cărei—C I L. Sighet (0—0) 
Bradul Vișeu—Steaua roșie Salonta (1—2) 
Someșul Satu Mare—Unirea Dej (0—6) 
Unirea Oradea—Olimnia Satu Mare (0—2) 
Constructorul Baia Mare—C.I.L. Gherla (0—3) 
Dacia Oradea—Topitorul Bala Mare (0—1) 
Gloria Bistrița—Minerul Bala Sprie (0—2) 
Bihoreana Marghlta—Dinamo Oradea (0-1)

ETAPA 4 XXHI-A. 27 APRILIE
Gloria Bistrița-Unirea Oradea (2—3)

Victoria Câlan—Aural Brad O— U 
Minerul Ghelar—Ar esal •_
Minerul Bala de An«»—Az.es— C. TxrsS 
A S-A Sihla—Soda Ocna L'-ro l-Z 
Mureșul De-,a—Progres— S au •—22 
Metalul Alud—Tehcotrjt C..: <•—3» 
Aurul Zlatr-a—St-riia Pg-.joseni T—D 
Mureșul Luduș—Metal-l Ccpsa iCcâ ri-F 

ETAPA A XXVI-A. » MAI 
Ștllnta Petroser..—Mures-al De-, a F—<1 
Victoria Câiar.—Aurul Zlataa >—fi 
Progresul Sibiu—Metal- Arâd »—» 
Tehnolr.g Cluj—Minerul Bata de Aries <1—S 
Arieșul Turda—Metalul Copaa MMB <*-»> 
Arieșul Cîmpia Turzi:—Msnerui Ghelar <F—:> 
Soda Ocna Mures—M---;- - ' -S tl—«
Aurul Brad—A S-A. S:h:u (»—1)

ETAPA A XXVU-A. 2S MAI 
Tehnofrig Cluj—Aurul Zlama a 
Stiinta Petroșenl—Mureșul Luduș 63—lș 
A.S.A. F ‘ " - - - — —
Arieșul 
Minerul 
Metalul 
Metalul 
Arieșul

(0-0)
Copșa Mici (1—4)
MARTIE

Luduș—Minerul Ghelar 
Bala de Arieș—Metalul
ETAPA A XVIU-A, 23 
Copșa Mică—Arieșul Cîmpia Turzil (1—1) 
Ghelar—Victoria Călan (0—2) 
Deva—Aurul Brad (2—3) 
Luduș—Progresul Sibiu (0—0) 

Sibiu—Tehnofrig cluj (0—1)
Soda Ocna Mureș—Ștllnta Petroșenl (1—1) 
Minerul Baia de Arieș—Arieșul Turda (0—5) 
Aurul Zlatna—Metalul Aiud (0—3)

ETAPA A XIX-A, 30 MARTIE
Știința Petroșenl—A.S.A. Sibiu (0—2) 
Tehnofrig Cluj—Arieșul Turda (0—0) 
Arieșul Cîmpia Turzil — Mureșul Luduș (1—2) 
Soda Ocna Mureș—Minerul Ghelar (1—4) 
Metalul Aiud—Metalul Copșa Mică (2—8) 
Victoria Călan—Mureșul Deva ‘ " 
Progresul Sibiu—Aurul Zlatna 
Aurul Brad—Minerul Baia de

ETAPA A XX-A, 6 
Mureșul Deva—Tehnofrig Cluj ._ 
Aurul Zlatna—Soda Ocna Mureș (1—1) 
Arieșul Turda—știința Petroșenl (1—4) 
Metalul Aiud—Arieșul Cîmpla Turzil (2—2) 
Minerul Baia de Arieș—Victoria Călan (1—5) 
Aurul Brad—Metalul Copșa Mică (1—2) 
A.S A. Sibiu—Mureșul Luduș (4—2) 
Minerul "

Metalul 
Minerul 
Mureșul 
Mureșul 
A.S.A. '

(0-1)
(0-1)
Arie.? (1—0) 
APRILIE
(2-1)

A

Ghelar—Progresul Sibiu (2—1)
ETAPA A XXI-A, 13 APRILIE

Turda—Aurul Zlatna (1—2) 
Ghelar—Metalul Alud (0—2)

Arleșul
Minerul
Soda Ocna Mureș—Mureșul Deva (0—1) 
Metalul Copșa Mică—Victoria Călan (1—3) 
Mureșul Luduș—Aurul Brad (0—2) 
A.S.A. Sibiu—Progresul Sibiu (2—0)
Tehnofrig Cluj—Arieșul Cîmpla Turzil (1—1)
Știlr.ta Petroșenl—Minerul Baia de Arieș (1—1)

ETAPA A XXII-A, 20 APRILIE
Metalul Copșa Mică—Minerul Ghelar (0—3) 
Arieșul Cîmpla Turzil—Arieșul Turda (0—0) 
Aurul Zlâtna—Mureșul Luduș (0—0)
Metalul Alud—Soda Ocna Mureș (2—3) 
Progresul Sibiu— Știința Petroșenl (0—2)
Aurul Brad—Tehnofrig Cluj (0—2)
Minerul Baia de Arieș—Mureșul Deva (0—2) 
Victoria Călan—A S.A. Sibiu (1-5)

ETAPA A XXIH-A, 21 APRILIE
A.S.A. Sibiu—Minerul Bala de Arieș (1—3) 
Tehnofrig cluj—Progresul Sibiu (0—2)

Sibiu—Mureșul Deva O—ZI 
Turda—Victoria Că la- *—4) 

I Baia de Arieș—Mine*ui 
Copșa Mică—Soda Oc.a 
Alud—Aurul Brad (S—î> 
Cimpia Turzil—Progresul

ETAPA A XXVHI-A. 1

Ghelar 
Mures <*-«>
SMn

_____JR____. . . _ IUNIE
Progresul Sibiu—Metalul Coosa M:câ (•—tl 
Sods Ocna Mureș—Minerul Baia de Ar.ej (2—5) 
Mureșul Luduș—Tehnofrig Cluj <1—S 
Minerul Ghelar—Știința Petroșem 0—3) 
Aurul Brad—Arieșul Turda (•—•?.
Aurul Zlatna—A.S.A. Sibiu (»—«)_ 
Victoria 
Mureșul

Călan—Arieșul Cimpa Turzil (â—3) 
Deva—Metalul Alud (1—0)

ETAPA A XXIX-A. I IUNIE 
Călan—Mureșul Luduș (3—1) 
Deva—Aurul Zlatna (»—3) 
Baia de Arieș—Progresul Sibiu «S—•>

Victoria 
Mureșul 
Minerul____ ___  _
Tehnofrig Cluj—Metalul Copșa Mlcâ (3—3) 
A.S.A. Sibiu—Minerul Ghelar (0—3) 
Autul Brad—Știința Petroșenl (1—3)
Arieșul Turda—Metalul Aiud <0—3)
Arieșul Cîmpia Turzil—Soda Ocna Mures (1—«1 

ETAPA A XXX-A. 15 IUNIE
Metalul Alud—Minerul Baia de Arieș (0—1) 
Progresul Sibiu—Aurul Brad (0—3)
Minerul Ghelar—Tehnofrig Cluj (1—3) 
Știința Petroșenl—Victoria Călan (0—0) 
Soda Ocna Mureș—Arieșul Turda (2—3) 
Aurul Zlatna—Arieșul Cîmpia Turzil (0—4) 
Mureșul Luduș—Mureșul Deva (0—5)
Metalul Copșa Mlcâ—A.S.A. Sibiu (0—0)

Oradea—Unirea Dej (0—1)
ETAPA A XXVII-A, 25 MAI 

Cărei—Bradul Vlșeu (0—1) 
roșie Salonta—Dacia Oradea (1—1)

Victoria 
Steaua
Someșul Satu Mare—Constructorul Baia M. (1—2) 
C.I.L. Gherla—Olimpia Satu Mare (0—2)
Unirea Oradea—Dinamo Oradea (1—3) 
Topitorul Baia Mare—C.I.L. Sighet (0—2)
Unirea Dej—Minerul Baia Sprie (1—3) 
Gloria Bistrița—Bihoreana Marghlta (1—2)

ETAPA A XXVIII-A. 1 IUNIE
Bradul Vlșeu—Someșul Satu Mare (0—2) 
C.I L. Sighet-C.I.L. Gherla (0-2)
Minerul Bala Sprie—Steaua roșie Salonta (0—3) 
Constructorul Baia Mare—Dacia Oradea (2—1) 
Gloria Bistrița—Unirea Dej (0-2)
Olimpia Satu Mare—Dinamo Oradea (0—0) 
Bihoreana Marghlta—Victoria Cărei (0-6) 
Unirea Oradea—Topitorul Baia Mare (0-2)

ETAPA A XXIX-A, 8 IUNIE
Dacia Oradea—C.I L. Sighet (1—2) 
Someșul Satu Mare—Unirea Oradea (2—2) 
Topitorul Baia Mare—Victoria Cărei (0—5) 
Unirea Dej—Olimpia Satu Mare (2—3)
Mir.ertil Baia Sprie—Constructorul Baia Mare (1—6) 
Bihoreana Marghlta—C.I.L. Gherla (1-4)
Steaua roșie Salonta—Gloria Bistrița (1-4) 
Dinamo Oradea—Bradul' Vișeu (0—1)

ETAPA A XXX-A, 15 IUNIE 
Bradul Vlșeu—Minerul Baia Sprie (0—3) 
Gloria Bistrița—Dacia Oradea (1—2) 
C.I.L. Sighet—Someșul Satu Mare (0—10) 
Victoria Carei-Dlnamo Oradea (1—0) 
C.I.L. Gherla—Topitorul 'Baia Mare (2—4) 
Olimpia Satu Mare—Steaua roșie Salonta (0—l) 
Constructorul Bala M.—Bihoreana Marghlta (0—0) 
Unirea Oradea—Unirea Dej (0-4)



UN NOU SUCCES DE PRESTIGIU
(Urmare din pag. I) 

spunea fericit Gh. Berceanu — 
urcă pe cea mai înaltă treapt 
a podiumului de premiere la o 
competiția sportivă. Sînt con
vins că la Craiova va fi săr
bătoare !’J Gluma, bună — si 
recunoaștem — a stîrnit rîsul 
tuturor. Simion Popescu se 
gîndea — cu nostalgie — la co
legii lui de club, băieții de la 
Steaua. De-abia așteaptă si re
vină în mijlocul lor. Turturea 
avea o singuri dorință j „Să 
fie timpul frumos la întoarcere 
ca să vină la aeroport soția 
mea cu puștiul !“ Băiatul lui 
Turturea are vreo 8 luni, așa că 
nu se poate încumeta la un drum 
pe viforniță pînă la Băneasa...

Antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu își trece cu grijă în car
net rezultate, observații teh
nice, detalii din timpul parti
delor. Pentru el, Mar del Plata 
este o etapă din carieră, așa 
cum au fost și Yokohama, Hel
singborg, Tampere, Toledo. Pen
tru el există între Mar del 
Plata ți Munchen o legătură 
directă, un drum pe care vrea 
să-l parcurgă chibzuit și la ca
pătul căruia dorește cît mai 
multe ramuri de măslin pen
tru elevii săi. Răspunde cu 
modestie la felicitări, lasă să 
se reverse în întregime entu
ziasmul și elogiile 
iețllor. Atitudinea 
impune.

In delegație sînt 
care n-au parcurs 
grea. Mă refer la reprezentan
ții noștri la lupte libere care-și 
vor disputa șansele la titlurile 
mondiale sîmbătă, duminică și 
luni. Succesul colegilor lor poa
te fi de bun augur. Oricum, 
el reprezintă un real stimulent 
pentru „ultimul asalt".

Și-acum, o succintă relatare 
a finalelor.

CORNEL TURTUREA

Drumul
spre

medalii
asupra bă- 
maestrului

și oameni 
încă etapa

GHEORGHE BERCEANU, CEL 
MAI TÎNĂR CAMPION 

MONDIAL

După ce a surclasat pe luptă
torii Soung Hyn Baek (Coreea

CORNEL TURTUREA.. 
Are 28 de ani. S-a născut 
în comuna Clslău din Ju
dețul Buzău. A debutat 
în sportul luptelor la 
Reșița în anul 1957, fi
ind pregătit de antrenorul 
IACOB LOVAS. Din a- 
nul 1961, face parte din 
clubul sportiv Dinamo 
București, avîndu-i antre
nori pe DUMITRU CUC 
și VICTOR DONA. A cu
cerit titlul de campion na
țional de seniori in anul 
1966 ; medalia de aur la 
Jocurile Balcanice din 
1963 și de bronz la ediția 
din 1965. La campionatele 
mondiale din 1967 (Bucu
rești) a obținut medalia 
de argint. După un acci
dent suferit în primăvara 
anului trecut, care l-a ți
nut departe de sport un 
timp îndelungat, s-a resta
bilit și din luna noiembrie 
1968 a reluat pregătirile 
fiind selecționat pentru 
mondialele din Argentina.

aur.

CORNEL 
REEDITAT

imediat a 
iar arbi- 
cara a a- 
de a doua

NICOLAE NEGUȚ
48 kg, tînărul Gheorghe Ber- 
ceanu, era cunoscut de toți cei 
aflați in preajma patrulaterelor 
de concurs. Numele lui se ros
tea acum cu o deosebită ad
mirație, fiind solicitat de nu
meroși ziariști și 
care il și simțeau 
cu o zi înaintea 
a deveni campion 
singur semn de întrebare : 
meciul decisiv, îl întîlnea 
iranianul Aliabadi Rahim, 
luptător care se bucura 
bune aprecieri, deoarece cîști- 
gase primele meciuri prin tuș. 
Concurind de o manieră entu- 
ziasmantâ, Berceanu l-a învins 
pe Rahim cu 13—0 ! O dată cu 
această victorie Gheorghe Ber
ceanu a cucerit și titlul mon-

fotoreporteri 
capabil, încă 
finalelor, 
mondial.

de 
Un 
în 
pe 
un 
de

Damianovici (Iugoslavia), 
depindea în acest mo- 

dedsiv de rezultatul ul- 
partide, cea cu sovieticul

ION CORNEANU
' partidele din turneul final. Re- 

simțindu-se vizibil, Popescu a 
găsit totuși resursele necesare 
pentru a încheia la egalitate 
meciurile cu K. Rost (R.F.G.) 
și S.
Totul 
ment 
timei
I. Grigoriev. Lui Popescu îl tre
buia neapărat un „draw“ sau, 
și mai bine, o victorie pentru 
a intra in posesia titlului. în 
schimb, Grigoriev avea neapă
rat nevoie de un rezultat fa
vorabil. Deci, lui Popescu nu-1 
răminea decit să fie foarte 
atent în fața acestui adversar 
de certă valoare.

Era ultima partidă de la a- 
ceastă categorie și totodată ul-

DE LA TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI
da Sud) și Ștefan Anghelov 
(Bulgaria) și după victoria clară 
la puncte asupra sovieticului 
Vladimir Kostov, reprezentan
tul țării noastre la categoria

dial, fiind cel 
tiv din Istoria 
ții, încununat 
gătorului.

mai tînăr spor- 
acestei competi- 
cu laurii înttin-

SIMION POPESCU A RISCAT 
TOTUL

tima a competiției. Gongul a 
răsunat, parcă mai tare ca pînă 
atunci, și cei doi concurenți au

iialltal 
^internaționala

iiiiiinnniiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniniiiiiiiiiinniiniiniininiiinimiiiiiiiniiiiniiiiiiinninnininiiiiiiiiiniiiiniuiiiiiiuiiiininuitniiiiB
început lupta. Minute dramati
ce pentru delegația României. 
Atent, dar în același timp foar
te activ, Popescu a menținut 
egalitatea pînă în ultimul mi
nut. Cînd mai erau însă cîteva 
secunde, Grigoriev a „plecat1* 
într-o acțiune care nu putea fi 
parată decit cu un risc total. 
Și, aproape incredibil, Popes
cu n-a ezitat. Apoi 
bătut gongul final, 
£rii au dictat egalul 
dus României și cea 
medalie de

Istovit după această partidă, 
Turturea l-a întîlnit pe sovie
ticul Ivan Mihailikin în fața 
căruia a pierdut la puncte. A- 
cest rezultat nu i-a schimbat 
poziția lui Turturea în clasa
mentul categoriei.

NICOLAE NEGUȚ N-A 
PUTUT MAI MULT

„TOURNO1

DE FRANCE

1969"

I

TURTUREA A 
SUCCESUL DE LA 

BUCUREȘTI

La ultima ediție a campi
onatelor mondiale, disputată la 
București, Cornel Turturea a 
obținut, după cum se știe, me
dalia de argint la categoria 
52 kg. La Mar del Plata el a 
reeditat succesul. în semifinale, 
s-a întîlnit cu Iranianul Firul 
Aluzadeh, cel care avea să cu
cerească primul loc, terminînd 
la egalitate cu acesta la capă
tul unui med foarte disputat.

în ultimele partida, Nicolae 
Neguț (cat 90 kg) l-a întîlnit 
pe experimentații Alexel Jur- 
kevlcî (U.R.S.S.) șl Venko Țln- 
țarov (Bulgaria), clasați în fi
nal în această ordine, și n-a 
putut obține rezultate mai bune, 
în ambele partide el a pierdut 
la puncte. Neguț își asigurase 
însă prin rezultatele anterioare 
medalia de bronz, medalie care 
reprezintă primul său succes de 
prestigiu.

ROMÂNIA
A ÎNVINS
Șl FRANȚA

-

CLASAMENTUL

★
Martinescu (cat. 
cum am relatat și

CU 16-11
Nicolae

100 kg), așa
in ziarul de joi, a concurat 
bolnav, fiind întrecut la punc
te de Nicolae Iakovenko. Ca 
urmare a acestui lucru el s-a 
clasat pe locul V.

PE CATEGORII

__________________ _ Aliabadi 
(UJl.S.S.); cat. 52 kg : 1. FIRUZ 
TURTUREA (România); 3. Ivan 
RUSTEM KAZAKOV (U.R.S.S.) ; 
Dave Hazewinkle (S.U.A.) ; cat.

2. Roland Svensson (Suedia); 3. 
1. SIMION POPESCU (România);

Cat. 48 kg: L GHEORGHE BERCEANU (România); 2. 
Rahim (Iran) ; 3. Vladislav Kostov 
ALUZADEH (Iran) ; 1. CORNEL 
Mihailikin (UJLS.S.); cat. 57 kg : L 
2. Chun-Young (Coreea de Sud); 3.
62 kg : 1. Roman Rurua (U.R.S.S.); 
Matti Laakso (Finlanda): cat. 63 kg :__________ _________
2. Sreten Damianovici (Iugoslavia): 3. Iuri Grigoriev (U.R.S.S.); cat. 
74 kg : 1. VIKTOR IGUMENOV (U.R.S.S.) ; 2. Taplo Eero (Finlanda);
3. Matti Poikala (Suedia); cat. 32 kg : 1. PETAR KRUMOV (Bulgaria): 
2. Ornat Bliadze (U.R.S.S.); 3. Milan Nenadlci (Iugoslavia); cat. 90 kg: 
1. ALEXEI JURKEVICI (U.R.S.S.); 2. Venko Țințarov (Bulgaria); 3. NI
COLAE NEGUȚ (România); cat. 10* kg : 1. NIKOLAI IAKOVENKO 
(U.R.S.S.); 2. Ștefan Petrov (Bulgaria): 3. Ler.r.ard Eriksson (Suedia); 
cat. peste 1*« kg : 1. ANATOLI ROȘCIN (U.R S S ); 2. Wilfried Dietrich 
(R.F. a Germaniei); 3. Petar Donev (Bulgaria).

NICOLAE NEGUȚ. Are 
23 de ani. Născut la Bucu
rești, el a început să prac
tice luptele la clubul spor
tiv Progresul ca elev al 
antrenorului V A S I LE 
CONSTANTINESCU. Din 
anul 1965 este membru al 
clubului sportiv Steaua și 
se pregătește sub supra
vegherea antrenorilor
VASCUL POPOVICI și GH. 
ȘUTEU. De două ori cam
pion al țării la seniori, 
Nicolae Neguț are in pal
mares și o serie de per
formanțe “ .'----
dintre care cele mai va
loroase sint locul IV ocu
pat la Jocurile Olimpice 
de la Ciudad de Mexico ți 
locul V la campionatele 
europene de la Văsteras.

Făcind un spectaculos 
salt In ierarhia internațio
nală, Nicolae Neguț as
piră acum, cu siguranță, 
la titlul suprem, la meda
lia de aur a Jocurilor O- 
limpice.

internaționale,

Indiscutabil, Simion Popescu 
a trecut prin momente deose
bit de dificile pînă a urca pe 
prima treaptă a podiumului la 
categoria 68 kg. El a fost han
dicapat din start de participa
rea la o categorie superioară 
de greutate. Cu toate acestea, 
Simion Popescu a intrat în 

aibă o 
La 
din 
nici 
Dar 

un

competiție hotărît să 
comportare cît mai bună, 
capătul celor trei partide 
preliminarii nu acumulase 
un punct de penalizare, 
cum ? A imprimat luptei
asemenea ritm îneît i-a obli
gat pe adversarii săi G. Garvie 
(Canada), B. Buzzard (S.U.A.) 
și Y. Takahashi (Japonia) să 
se retragă în permanență în 
apărare și să 
tismente, iar, 
descalificați.

primească aver- 
în final, să fie 

Au urmat apoi

Jocurile europene de atletism in sală

SALA EXPOZIȚIEI - 0 GAZDA EXCELENTA

BELGRAD, 6 (prin telefon). 
Joi dimineața a fost inaugu
rat centrul de presă al 
E.A.I.D. (denumirea oficială 
prescurtată a Jocurilor euro
pene de atletism în sală). Au 
fost prezenți ziariști și co
mentatori de radio și televi
ziune, străini și locali. Cu a- 
cest prilej am avut ocazia să 
vizităm și sala Expoziției, 
gazda întrecerilor. Prima im
presie a fost excelentă sub 
toate aspectele. Ceea ce im
presionează în mod deosebit 
este larga gamă de culori pas
tel folosite la vopsirea diferi
telor instalații. Băncile tribu
nelor sînt bleu, pista circulară 
e galbenă, culoarele delimita
te cu roșu, spațiile nefolosite 
din centrul terenului sînt verzi 
etc. etc. Luminozitatea este 
foarte bună atît ziua, cît — 
ceea ce este cel mai impor
tant — după amiaza și seara. 
Pista circulară lungă de 195 
m este din lemn de tei și îți 
lasă impresia unui velodrom, 
dar turnantele sînt mult mai 
puțin înclinate, iar deschide
rea lor nu va incomoda cî- 
tuși de puțin desfășurarea 
curselor. Pistele de elan la 
lungime, triplu și prăjină sînit 
amenajate pe niște podiumuri 
de lemn înalte de 20 cm, aco
perite cu un strat de cauciuc. 
Tot cu cauciuc este acoperită 
și pardoseala la locul de bă- 
ta'ie a săriturii in înălțime. 
Cabine speciale, cu o bună 
vizibilitate, au fost construite 
pentru comentatorii diferite
lor posturi europene de radio 
și T.V.

Deși prins cu tot felul de 
probleme, mari și mici, ve
chiul nostru prieten, Pera Vu- 
kovici, secretar general al Fe
derației iugoslave de atletism, 
a găsit răgaz și, cu amabili
tatea care-1 caracterizează, 
ne-a făcut o scurtă declara
ție : „Am participat direct și

la organizarea campionatelor 
europene din 1962 șl îți pot 
spune că nu e o mare dife
rență între pregătirea unui 
concurs în aer liber și a u- 
nuia în sală. Aceeași multitu
dine de probleme tehnice, ad
ministrative, de propagandă, 
de presă etc. Ba chiar, sub 
aspect tehnic, întrecerile din 
sală par mai pretențioase, 
căci nu e vorba doar de un 
miniatletism, cum poate pă
rea datorită spațiului mai re
dus, ci de un atletism adaptat 
la proporțiile reduse ale unei 
săli, în care nici un amănunt, 
cît ar părea de neînsemnat nu 
trebuie omis. Noi ne-am stră
duit să creăm cele mai bune 
condiții de desfășurare între
cerilor și sperăm ca la sfîr- 
șitul lor, duminică seară să se 
aprecieze că am reușit acest 
lucru"

Danemarca, Finlanda, Franța, 
Grecia, Irlanda, Italia, Iugo
slavia, Ungaria, R. F. a Ger
maniei, R. D. Germană, Nor
vegia, Polonia, România, 
U.R.S.S., Spania, Elveția, Sue
dia, Turcia, Anglia. Țările 
subliniate prezintă concurenți 
atît în probele masculine, cît 
și în cele feminine. Austria 
va participa numai cu o echi
pă de fete.

■ La cele trei ediții ale 
J.E. de sală desfășurate pînă 
în prezent, au cîștigat de trei 
orj consecutiv: Noell Caroll 
(Irlanda) la 800 m, John Whet- 
ton (Anglia) la 1500 m, și 
Eddy Ottoz (Italia) la garduri. 
Dintre campionii ediției de la 
Madrid (1968) vor lua acum 
startul: Badenski (400 m),
Caroll (800 m), Nordwig (pră
jină), Dudkin (triplu), Bir- 
lenbach (greutate), iar la fete 
Sylvie Telliez (50 m), Karin 
Balzer (50 
Schmidt.

DUPĂ UN MECI DRAMATIC,
ROMÂNIA

UUBUANA
Valerin C/iiose

de odihnă
B a campio- 
de hochei pe 
este oarecum

deînaintea zilei 
vineri, în grupa 
natului mondial 
gheață situația
clarificată în fruntea clasamen
tului, dar continuă să fie incer
tă în partea lui inferioară. Ast
fel, este sigur că pentru pri
mul loc și, deci, pentru promo
varea în grupa A a campiona
tului mondial (anul viitor a- 
ceastă întrecere are loc în Ca
nada) au mai rămas în dispută 
doar două echipe : R. D. Ger
mană și Polonia, a căror in- 
tilnire de sîmbătă seara va

CLASAMENTUL GRUPEI B :

IUGOSLAVIA 4-4
în repriza secundă 7 
asigurindu-și In acest

L R.D.G.
2. Poloni*
3. lugoslai
4. R.F.G.
5. Austria
6. Norvegi
7. ROMAN
3. italia

i 
i
S 
s 
s 
s 
s
*

u1*
<
3
3
3
•

turneuluLderbiul 
cadrul celei de a IV-a 
competiției, fruntașele

constitui
Joi, în 

etape a 
clasamentului au acumula: no: 
puncte. Partida dintre selecțio
natele R. D. Germane și Ans- 
triei ne-a pus pe noi, cei dm 
delegația română, serios pe 
ginduri timp de 20 de 
perioadă in care jucătorii aus
trieci au rezistat (1—1) poeti
cilor lor adversari. Dar, în ho
chei clasa iși spune intotdea- 
una cuvintul ! Hocheiștii repre
zentativei R. D. Germane au

Înscris 
goluri, 
fel o victorie netă. Scor final : 
11-3 (1-1, 7-1, 3—1). Impor
tant de subliniat ni se pare fap
tul că selecționata Austriei a 
înscris în fiecare repriză repre
zentativei R.D.G. cite un gol, 
ceea ce arată capacitatea de fi
nalizare a acestei formații, 
principala adversară a hocheiș- 
tilor români in lupta pentru e- 
vitarea locurilor VII și VIII din 
clasamentul grupei-

Diametra] opus ca desfășorz- 
re a fost jocul cintre echipele 
Poloniei și Norvegiei. înoepind 
In trombă, polonezii cooduceau 
la prima pauză cu 4—8. Lăsind 
impresia că vor forța In con
tinuare spre a-șt rotunji goi- 
averajuL Deșt, această preve
dere regulamentară are acum 
mai mult o valoare de orgoliu, 
deoarece in caz de egaL^e de 
pemne ceea re rrrtează la pri
mul rimd esre rerntaTOl dm tn- 
rit-Tea treriâ. îa rea de a 
doua parte a parDoei. aorre- 
gvn.: au epuj Insă c rrriatr- 
ță -aeihrțeri--* bl coda Aptului 

tocmai pentru areasta 1) 
că ei aa al—,:a: la actuala edi
ție a re—p-m-ativni mondial o 
echipă mul: Întinerită. Așa că. 
atit in această repriză, cit și In 
uit m-a parte a meciului, jocul 
s-a —e-- -ct egal — chiar și ca 
scor — avantajul luat de polo
nez: la inrepu: fiind hetăritor 
in realizarea victoriei lor. Scor 
final : 5-1 (4-0. 1-L 0-0).

în partida derby a etapei a 
V-a. după UE maci electrizant 
Ir- care a coccus de trei ori, 
echipa României a InĂeiat Ia

Corespondență

UJPESTI DOZSA ÎNVINGĂTOARE LA LEEDS!
■ Participă atleți din Bel- 

Bulgaria, Cehoslovacia, • Mare surpriză la Leeds, 
în Cupa orașelor tirguri. 
primul joc din _sfemrî

Leeds United — Ujpestâ Do- 
zsa 0—11 Autorul golului, Du
na: IL

Santiago de Chile:
— Colo Colo 5—4l RA S 

(4—2Ț
• în

Koln —
(1—lj. Prunul meci.

• Campionatul Angliei ; 
Chelsea — Stoke City 1—0, 
Sheffield Wednesday — West 
Bromwich Albion 1—0.

C. E. de baschet
junioare

Li-

SINTEZE RECORDURILE ATLETICE DE SALĂ
Mîine și duminică, Belgradul

ei continentului.

atletică de mare anvergură a
acestui an: Jocurile europene
de atletism în sală. Cu această
ocazie, ziarul nostru publică un
tabel al recordurilor mondiale,
europene și naționale de atle-
tism în sală, tabel ce va oferi
interesante puncte de reper ci-
titorilor noștri în aprecierea
rezultatelor pe care le vor ob
ține în această importantă con-
fruntare, cei mai valoroși atleți

găzduiește prima competiție PROBA MONDIAL

Bărbați 50 m 5, 4 BUI Gaines SUA 63

5o m garduri 6, 4 Eddie Ottoz Italia 67
6, 4 Milan Kotik Cehosl. 68

400 m 46, 2 Tommie Smith SUA
1 500 m 3:40, 7 Michel Jazy Franța 66
3 000 m 7:49, 0 Siegfried Hermann RDG 66
înălțime 2,25 Valeri Brumei URSS 61
Prăjină 5,33 Bob Seagren SUA 69
Lungime 8,30 Bob Beamon SUA 68
Triplusalt 16,77 Michael Sauer RFG 68
Greutate 21,08 Randy Mattson SUA 67

Femei

50 m 6, 0 Barbara Farrell SUA 68

50 m garduri (8,50 m
între garduri)

400 m 54. 0 Janell Smith SUA 65
’ 800 m 2:06, 2 Karin Burneleit RDG 68
înălțime 1,86 Iolanda Balaș România 61
Lungime 6,73 Tatiana Scelcanova URSS 66
Greutate 18,18 Nadejda Cijova URSS 68

47,

6, 1

54, 2 Colette Besson Franța 
2:06, 2 Karin Burneleit RDG 

1,86 Iolanda Balaș România 
6,73 Tatiana Scelcanova URSS

18,18 Nadejda Cijova URSS

Tiparul I. P. ..Informafla", sir. lirezoianu ur. 23—25, București

din meciul Benfica
— Ajax Amsterdam 
In stingă, in tricou 

Eusebio.

Fază 
sabona 
(0—3). 
închis,
(Telefoto : A.P.-AGERPRES

MUNCHEN, 6 (Agerpres). — 
Au fost stabilite grupele pre
liminare ale celui de-al trei
lea campionat european de 
baschet rezervat echipelor de 
junioare. Cele 12 formații 
participante au fost împărțite 
în trei grupe a cite 4 echipe. 
Selecționata României face 
pane din grupa I (jocurile se 
vor desfășura la Koln), ală
turi de echipele U.R.S.S., Un
gariei și Israelului. Primele 
două formații clasate în fie
care grupă se vor califica 
pentru turneul final.

EUROPEAN NAȚIONAL

4 Eddie Ottoz Italia
4 Milan Kotik Cehosl.

5 Peter Radfort Anglia
5 Robert Frith Anglia
5 Claude Plquemal Franța
5 Gerhard Wucherer RFG

Irina Press URSS
6, 1 Ludmila Samotesova URSS

. 0 Andrzej Badenski Polonia 
3:40, 7 Michel Jazy Franța 
7:49. 9 Siegfried Hermann RDG

2.25 Valeri Brumei URSS 
5.23 Heinfrled Engel RFG
8.25 Pertti Puosj Finlanda

16,77.............. ..... ........
19,58

Michael Sauer RFG 
Hartmut Brlesenlck RDG

58
63
63
69

J, 7 Gheorghe Zamflrescu 67

67 O, 7 Nicolae Perța 69
68 6, 7 Dan Hidloșanu 69
68 49, 0 Valerlu Jurcă 68
66
66 _
61 2,16 șerban loan 69
69 5,01 Dinu Pișialu 69
69 7,68 Vasile Sărucan 6S
68 16,43 Șerban Ciochină 66
69 16,57 Adrian Gagea 68

63
•

6, 4 Ecaterina Nourescu 69
68 6. 4 Aura Petrescu 69

6, 4 Mariana Goth 69
7, 5 Valeria Bufanu 69
7, 5 Elena Mîrza 69

68
68 —
61 1,86 Iolanda Balaș 6166 6,40 Viorica Viscopoleanu 67
68 15,81 Ana Sălăgean 68

PARIS, 6 (prin tele
fon). în cel de al doilea 
meci al turneului, hand- 
baliștii români au în
trecut selecționata Fran
ței cu scorul de 16—il 
(8—4). Ei au avut 
permanență 
conducînd cu 2—0, 7—2, 
9—4, 10—6, 12—8
15—10.

Arbitrii Gabriel 
Wagner (ambii din 
veția) au condus urmă
toarele formații ; RO
MÂNIA : Penu (Orban) 
— Samungi (1), Popescu, 
Papp, Gruia (10), Oțe- 
Iea (3), Nica, Guneș (1). 
Goran (1), Dumitru, Ma
rinescu ; FRANȚA : Fe- 
rignac (B. Sellenet) — 
R. Richard (4), M. Ri
chard (1), Gallant, Or
sini, Nita (2), A. Sel
lenet, Etchverry, Faye 
(3), Terrier (1), Favresse.

Alte rezultate : Ceho
slovacia—R.
maniei 17—14 
Cehoslovacia — 
25—16 (13—5).

Echipa română are 
vineri zi de odihnă, iar 
sîmbătă va intîlni pu
ternica reprezentativă a 
R. F. a Germaniei

în 
inițiativa.

Și

și
El-

F. a Ger- 
(9—9) 

Spania

specială din Sofia

RESTRUCTURĂRI IMPORTANTE 
iN CAMPIONATUL BULGAR DE FOTBAL

—Le

In ct-ia condi^tior nefavora- 
bt-e crea» de Iarna grea din 
acest an. pregâtirtie fotbaliștilor 
bulgari pentru noul sezon com- 
peEtamal s-au desfășurat con
te— :rad-<-aț-iforului de «pe- 
cNMMe. n*tol «ne ogor expu- 
rsr dac* at-em tn vedere tm- 
ptriartta rieruriJor dn prellnti- 
naru-e carr.p-onatulul gtondUl,

Dup* rec—tate_s poxftive obți
nui trecut. naUonala Bul

garie are saretrl mai mari in 
s-Ui-:; seturi Victoria cu 2—4, 
ța Scria, asupra reprezentativei 

• constituit un start bun 
le CJL de fotbal, 

dar revanșa de la Haga șl con
fruntările cu Polonia (e greu de 
acceptat vreo surpriză din par
tea Luxemburgului) sînt 
cu toată seriozitatea. In 
slnt perfectate șl două 
amicale : cu Italia (In deplasare) 
șl cu R.F. a Germaniei, la Sofia. 
Antrenorul federal. Ștefan Boș- 
kov, păstrează In continuare lotul 
de anul trecut, dar nu Încape 
îndoială că el va selecționa pe 
Jucătorii care dețin cea mai bună 
formă. Este de așteptat ca res
tructurarea cluburilor șl asocia
țiilor din Bulgaria șl remanierile 
echipelor de fotbal să influențeze 
asupra Jucătorilor, nevolțl să 
activeze Ia condiții not

privite 
plus, 

meciuri

a
ILIE NÂSTASE 
debutat victorios 

la Caracas
La Caracas (Venezuela) 

dispută un nou turneu de 
din cadrul „Circuitului 

Caraibilor". în primul tur al 
probei de simplu, campionul 
român Ilie Năstase l-a învins 
eu 2—6, 10—8, 6—3 pe Brian 
Fairlie (Noua Zeelandă). Alte 
rezultate: Buding-El Shafei
8— 6, 2—6, 6—4 ; Spear-Bowrey 
6—8, 6—1, 6—1 ; Kodes-Franu- 
lovici 6—4, 6—4 ; Cox-Parun 
6—1, 6—2 ; Mandarino-Alvarez 
6—2, 6—0 : Battrick-Kukal 6—1, 
6—3 ; Edelfsen-Sauce 6—1, 6—3.

• Finalele turneului de la 
Kingston (Jamaica) : Koch-Ho- 
lecek 6—2, 6—3, McManus,
Franulovici-Spear, El 
3—6, 8—6, 6—2; Lesley 
rey-Patty Hogan 4—6,
9— 7.

se 
te-

Shafei 
Bow-
6-2,

In ce constă restructurarea clu- 
burilor și a asociațiilor ? Pornind 
de la necesitatea existenței unor 
asociații puternice, In care să fie 
concentrate mai multe forțe, 
Uniunea bulgară pentru cultură 
fizică și sport a considerat opor
tună fuzionarea unor asociații. 
Astfel, Levski, Spartak și Spor- 
tist s-au unit dind naștere noii 
asociații ^Levski-Spartak". Slavia 
și clubul feroviar Lokomotiv 
și-au unit forțele în noul club 
USK-Slavia“, iar pe baza clu
burilor T.S.K.A. Cerveno Zname 
și Septemvri s-a format „T.S.K.A.- 
Septemvriisko Z n a m e“. In 
orașul Pernik au fuzionat Minior 
și Metalurg, noua asociație pur- 
tind numele de „Krakra Perniski*. 
Pentru a permite jucătorilor ră
mași disponibili să-și continue 
activitatea, Federația bulgară de 
fotbal a hotărît ca în cadrul aso
ciației sportive a studenților 
„Akademik44 să ia ființă o echipă 
de fotbal.

în urma acestor hotărîri, în pri
ma divizie a țării vor activa în 
retur 15 echipe, urmînd ca numai 
una să retrogradeze. în ceea ce 
privește activul 
puncte în 
echipe, Levski-Spartak 
tra pe cel al vechii echipe Lev- 
ski, el J ’
Slavia — al fostei 
Akademik va moșteni 
echipei Spartak Sofia acumulate 
în tur. Iată pozițiile echipelor 
din prima divizie înainte de în
ceperea returului: Ț.S.K.A.-Sep- 
temvrlisko Zname — 26 p. Levski- 
Spartak — 23 p, Lokomotiv Plov
div — 23 p, J.S.K.-Slavia — 20 p^ 
Cemo More Varna — 18 p, Aka
demik — 15 p, Beroe-Stara
Zagora și Cernomoreț Bur?as — 
13 p, Dunav Ruse, Dobrudja șl 
Krakra Pernisk — 11 p. Trakia, 
Spartak Pleven, Botev Vrața și 
Marek — 10 p.

Toma HRISTOV
Sofia, martie, 1969

șl pasivul de 
clasament al r.oil<r va păă-

fiind mai bun. J.S.K.-
Slavia, iar 

punctele

TROFEUL „FAIR-PLAY“
FOTBALIȘTILOR JAPONEZI

PARIS, 6. — La sediul
UNESCO din Paris a avut loc 
festivitatea înmînării trofeu
lui „Fair-play“ — Pierre de 
Coubertin, pe anul 1968. înal
ta distincție a fost atribuită 
echipei de fotbal a Japoniei, 
care la J.O. a avut o conduită 
exemplară atît pe terenul de 
joc (în șase meciuri nu a pri
mit nici o sancțiune) cît și în 
afara lui.

ytelex-rauiu teleidn^
După 9 runde în turneul 

de Șah „Tallin-69“, în clasa
ment conduc Stein și Nei cu 
cîte 7 puncte. I. Szabo (Româ
nia) are 3>/a puncte și o par
tidă întreruptă la Barcza.

Localitatea Ormskirk (An
glia) a găzduit prima întâlni
re de handbal dintre selecțio
natele masculine ale Italiei șl 
Angliei. Handbaliștil italieni 
au obținut victoria cu scorul 
de 30—12 (16—4).

Cu prilejul unul concurs 
atletic de sală, desfășurat la 
Budapesta, sportivul Tihanya 
cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu 2,12 m. Cursa de 
60 m plat a revenit lui Farkas 
în 6,5»

Concursul internațional de 
schi de la Zakopane a conti
nuat cu desfășurarea probe
lor de slalom special. La 
masculin, victoria a revenit

sportivului polonez Bronislaw 
Trzebunia cu 114,52. Proba fe
minină a fost dominată de 
șchioapele austriece clasate pe 
primele cinci locuri, 
gat Gudrun Resch în

A cîsti-
94,59.

masă a 
întâlnire

Echipa de tenis de 
Japoniei a susținut o 
amicală la Miinchen cu o se
lecționată vest-germană. Ju
cătorii japonezi au obținut 
victoria cu scorul de 5—6.victoria

trei etape, in compe-După ... ___
tiția ciclistă „Turul Levantu
lui', pe primul loc a trecut 
rutierul belgian Eddy Merckx 
care a câștigat etapa a treia.

In C.C.E. la baschet mascu
lin (grupe semifinale); Oran- 
soda — Standard Liăge 76— 
69 (33—27). In Oupa cupelor 
la baschet masculin: T.S.C. 
Berlin — Olympia Ljubljana 
94—90 (44—43). Echipa din 
Ljubljana s-a calificat pentru 
turul următor.


