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LA PORȚILE
ATLETISMULUI...
• Ceea ce nimeni nu poate contesta • 833 

de copii visează medaliile lolandei • Școala 

atletismului, |mb sportului • Frămintări
♦ i

• Egoismul — un virus • Prioritate atletismului I
t

i

Atletlsmulj magnificul 
atletism, acest aport 
al sporturltar 
pentru că rifihe..

va putea convinge 
marșul, de pildă, este o 
probă a aceleiași discipli
ne din care fac parte a- 
runcarea ciocanului și să
ritura in Înălțime, atletis
mul — singura secvență a 
Jocurilor Olimpice moder
ne la care, martor ocular 
fiind sau numai specta
tor ta fața micului ecran, 
simți nevoia să „bisezi"; 
atletismul — străvechiul 
atletism, lipsit de drama
tismul curselor cu „bolizi 
de foc", de suspensul să
riturilor de la trambuli
nele acoperite cu zăpadă 
naturală sau artificială, de 
legendele -- ~_  ■
cursele pe două roți ’ șl; 
totuși, atît de răscolitor în 
finișurile Em;....:.:, 
ireal aproape în desprin
derea “‘ZZTZfZZZf, L. 
saltul fantastic peste ștachetă, — -■■■------- ■-
clasică;
culoare;
este — .___ _
la fel de frust, la fel de 
atrăgător — sau, poate, 
chiar mai mult — decit 
era cu milenii ta urmă.

Singurul său adversar 
— vremelnic și el — este 
balonul. Acesta ti fură; 
cind și cînd, din venerația 
generațiilor tinere; pentru 
ca. apoi, să-l restituie În
zecit admirația întregii 
lumi. Fiindcă fotbalistul 
sau baschetbalistul, rug- 
bystul sau handbalistul; 
tinărul specializat ta ori
care dintre disciplinele 
marii familii a sportului 
trebuie să fie, mai înain
te de toate, un atlet com
plet 1

Adevărată temelie a 
aportului; atletismul în
seamnă mișcare naturală 
ușor amplificați, înseam
nă cel dintâi pas în aeeas-

îenl nu 
că

ce Însoțesc 
' ‘ 1 șl;

maratonului;
miraculoasă^ ""’ta

cu frumusețea sa 
in alergarea pe 

sportul aaesta 
peste veacuri —

tâ lume, prim» litera * 
unui alfabet cunoaeut pa 
toate meridianele globu
lui.

Flecare nouă întâlnire cu 
atletismul este răscolitoa
re. Nu atât nostalgia ani
lor trecuțl, cit efervescen
ța prezentului creează, re
naște sentimente.

Avem — pluralitatea po
sesiunii reflectă ți ea le
gitima bucuri» față de o 
excelentă inițiativă — o 
școală a atletismului. O 

Scoală în care peste 800 
e copil se pregătesc să 

devină atlețl tn întreaga 
accepțiune a cuvlntulul, o 
școală ta care 23 de das
căli descifrează, pentru 
ascultătorii lor elevi, in 
fiecare zi; tainele zborului 
peste ștachetă, ale alergă
rii pe drumul neted al 
stadionului sau peste ob
stacolele presărate la dis
tanțe fixe, ale aruncărilor 
spre orizontul marcat de 
plăcuțe pe care stă scris 
„record”. Peste 800 de copil 
visează, alături de Învă
țătorii lor, la recordurile 
lolandei; la victoriile Vio- 
ricăl șl ale Liel. dar, poa
te, pe acest drum al atle
tismului, șl la intersectări 
fericite cu alte discipline. 
Este — această școală a 
atletismului — o reali
tate, o prezență pe stadi
oane șl în săli, la con
cursuri șl ta tabelele per
formerilor.

Școala atletismului (im ■ 
propriu denumită Școala 
sportivă de atletism — ca 
și cum atletismul n-ar fi 
sport !) s-a născut din co
masarea a trei secții apar- 
țlntad școlilor sportive 
bucurețtene. Sediul ei este 
la stadionul Tineretului —la

Hristache NAUM

(Oontinuara 
tn pag. a 2-a)

Azi, la patinoarul „23 August"

Pentru a doua oară în acest sezon, patinoarul 
unei întreceri interna-i.23 August” este gazda .___ _________.___ ___

ționale a patinatorilor artistiai. Azi ți în urrJ 
' * * ilir

C—
toacele două zile, tinere speranțe ale sport 
gheții din mai multe țări europene =e vor 
trece pentru trofeele celei de-a III-a editi 
.Cupei București*. O competiție tradițioaaU 
primăvară, inițiată de federația română ce 
tinaj, care a trezit un frumos ecou în cern 
de specialitate de pe continent 
participă un număr sporit de delegații de peste 
notare, patinatori ți patinatoare din R.3FSR-, 
Ungaria, Polonia, Finlanda, Iugoslavia, Bulgaria. 
Cehoslovacia, R. D. Germană, la care se alătură 
tineri reprezentanți ai României

Programul cuprinde trei zile de întreceri. Azi 
dimineața de Ia ora 8,30 — concurenții execută 
cele trei figuri obligatorii (desene), iar după- 
amiază — ora 15 — iau startul și fetele, la 
aceeași probă. Mîine după-amiază. toți partici- 
panții își dispută întâietatea în cadrul a două 
sărituri obligatorii și o piruetă, iar joi, concursul 
ia sfîrșit cu proba de figuri libere.

i a 
de 

pâ
rtie 

La aciuata ediție

Balcaniada 1969-Val Gardena 1970
• Cum să consolidăm succesele balcanice • Viteza-elementul principal • Azi schiorul este un bolid viu Idansijl

DUPĂ
Nu mai departe decît acum o 

tăptămînă, am fi făcut pariu 
— dacă am fi avut cu cine 1 — 
că fotbalul nu se va putea pre- 
tenta la data fixată de F.R.F., 
din cauza terenurilor intrate, 
din nou, sub zăpadă, uneori 
chiar în ziua cînd fuseseră cu
rățate și făcute oarecum bune 
de joc. Dar primăvara și-a ți
nut, pină la urmă, făgăduiala, 
alungind, puțin cite puțin, ză-

•— ’’■‘.c- tn rvx £ de 15Dinu Petre (România) termini 
recentul Campionat balcaruc

Am văzut concursul rre- 
mondial de schi de ia Val 
Gardena (Italia) și v-am in
format la timpul respectiv 
despre furtuna stârnită prin- mocdiaie.

CONFERINȚA BALCANICA 
DE YACHTING

COhS i ANȚA. 10 
(prin telefoa). — 
Luai a avut loc Ia 
localitate conferin
ța balcanică da 
yachting, cu parti
ciparea delegaților 
din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia. 
Turcia ți Rnr-Ania

Conferința a na- 
bGit. printre alteia, 
ca ril.s a treia a 
„Capei Ra\-a-acr" 
ta ctasa Csa F. D. 
să aibă ioc Intre 
35 angest — 3
septembrie 1MB ta 

rada

CAMPIONATUL DIVIZIEI B 
LA HOCHEI

BRAȘOV, 10 (prin țeiefez). Fe oaiizoa- 
rul artificial din Poiana a fost reluat, luni 
după-amiază, campionatul diviziei B ta 
hochei. In primul meci: Avîntul Gheor- 
ghieni-Metalul Rădăuți 11—8 (5—*. 3—X 
3—2).

C. GRUIA — coresp. principal

PRIMUL
pada șl frigul ți dină, astfel, po
sibilitate campionatului de fot
bal să reinceapă la data progra
mată.

Vremea si terenurile de ioc 
au fost nesperat de bune, față 
de pronosticurile generale. 
Semnele iernii n-au dispărut, 
însă, cu totul, unele meciuri 
disputîndu-se pe terenuri difi
cile, cu zăpadă ți gheață, sau, 
dimpotrivă, desfundate. Evident,

Dan respinge unul din dezordonatele atacuri petroliste
Fete i ION P0FESCW — Ploiești

A C T...
partidele disputate pe astfel 
terenuri au avut de 
condițiile improprii de joc 
schimbind. in oarecare măsuri, 
și raportul de forțe de pe te
ren, punt nd tn inferioritate 
echipele care au venit cu lecții 
învățate dinainte și aplicate în
tocmai, fără a ține seama ți de 
starea terenului (Politehnica 
lași, de pildă).

Prima etapă a returului a 
avut destule elemente de sen
zație, care au influențat și cla
samentul. Să amintim, astfel, că 
3 din cele 8 echipe care au ju
cat IN DEPLASARE s-au întors 
acasă cu cite 2 puncte. Fiindcă 
ne ocupăm de lucrurile neobiț-

de 
suferit, 

de

Jack BERARIU

(9on ținu are In pag. a 3-a)

te» o seniorilor, in
Fotoi N. AUREL

la prim^ vedere, 
larg: și fără prea 

«=- te curbe, sugerează idee a 
urtor autostrăzi ale schiului, 
pe care schiorii (băieți și

Facue 
foarte

fete) coboară într-e perma
nentă poziție <e 
viteză. Și totuși 
fi periculoase — 
create au adus 
ment — vitezele 
superioare oricăror altor pîr- 
tii, atît ca medie realizată cit 
și ca limită maximă pe 
anumite porțiuni. Aceste 
pîrtil pretind schiorilor « 
pregătire specială, o adap
tare ți o acomodare deosebite 
cu vitezele ridicate, în con
dițiile menținerii permanen
te — pe tot parcursul celor 
4 km la băieți și aproape 
3 km Ia fete — a celei mai 
aerodinamice poziții, pe care 
$5-o constituie fiecare schior 
în parte.

Am fort martorul cam- 
pionatelor balcanice de schi 
și m-a bucurat nespus suc
cesul „noului val alpin", 
poate no atît prin valoarea 
intrinsecă a performanțelor, 
c:t mai ales prin promisi
unea pe rare evoluția lor 
ne-a lăsat s-o întrezărim 
centru viitor. Cunosc pregă
tirea lor pentru Balcaniadă, 
cunosc în general specificul 
si metodica de antrenament 
a schiorilor noștri, și tocmai 
de aceea cred că pentru Val 
Gardena, pregătirea 
buie să capete încă 
asoeete speciale.

Cursa cheie de 
Gardena va fi eoborirea și 
pentru aceasta trebuie să ne 
oreanizăm pregătirea. Calen
darul nortru intern 
de lipsa cronică a 
curse de coborîre — 
ciență semnalată de 
„Sportul" — și deci, lipsind 
cursele de coborîre, nici

eăutare de 
— fără a 

pîrtiile nou 
un alt ele- 
cosmice —

lor tre- 
de acum

Ia Val

suferă 
unor 
defi- 

ziarul

Mihai BÎRA

(Continuare tn pag. a 4-a)

PENTRU BOBERII ROMANI,
NU NUMAI SIMPATIE,
CI Șl GALOANE DE AMBASADORI

Scrii adteuft

de ===;

r»,— 
te acei 
Ita apre- 
ir și t i
cere s-a 
. • în cc

VICIOB CIOCHIEI
din nou in frunte

«onsecutâv două 
par.ioe in rundele a 11-a Ca 
Ghizdavu) ți a 12-a ( a Stan- 
ciu), tr.aestni internațional 
Victor Ciociltea s-a distanțat, 
înaintea ultimei runde, 
fruntea turneului de șah 
Capitală. El totalizează 
puncte și are avans de 
punct întreg în fata unui 
pluton de patra jucători ca- 
re-și dispută cu ardoare lo
cui doi in clasament: D. Drî- 
tner. Th. Ghițescu. S. Segaî 
ți Etn. Lngureanu — 7’/», p. 
Urmează în clasamentul pre
mergător încheierii concursu
lui : A. Urzică 7 p. Gh. Miti- 
telo și P. Voiculescu 6>/i p, 
D. Ghizdasu si C. Radovici 
5’/z p. T- Stanciu 5 p, G Bo
tez 4 p, D. Zara 3’/i p și Ș. 
Teodorescu 2 p.

în 
din 
8V2 
un

ACTUALITĂȚI
ULTIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL 

AL TINERILOR VITEZIȘTI ROMANI
lot de 6 junioare șl juniori. Ro
die» Nimereală (Dinamo Bucu
rești) și Gheorghe Varga (Agrono
mia Cluj) s-au comportat ce! mal 
bine dintre patinatorii 
ocupind locurile 26 
respectiv, 28 (din 34) 
tele generale.

La concursul Internațional de 
patinaj viteză desfășurat pe pista 
artificială din Berlin și rezervat 
seniorilor, in rindurile cărora 
s-au numărat sportivi cunoscuțl 
ca Ludmila Titova, A. Kertșenkov 
(U.R.S.S.), clștigătorll pollatlonu- 
lui cu 148.085, respectiv, 183,534, 
țara noastră a participat cu un

MECI DE VOLEI
STEAUA —

LA FLOREASCA 
TRACTORUL

I
I 
I

a început a fost limpia alune
care pe gheață, o joacă de 
copil. în anotimpul cînd poieni 
și. ape stau încremenite sub 
giulgiul alb, lunecușul a fost 
aintotdeauna dătător de bucu

rii pentru cei mici. Apoi, un meșter 
necunoscut, din vremuri imemoriale, a 
avut năstrușnica idee de a alătura tăl
pii piciorului o fîșie de lemn sau os, 
care avea darul să mărească viteza 
de alunecare. Se născuseră patinajul și 
schiul, sau amîndouă împreună.

La Oslo, în muzeul schiului de lingă 
uriașa trambulină de la Holmenkollen, 
din vîrful muntelui sub care se întinde 
capitala norvegiană, am avut prilejul să 
vedem tălpici de os și metal cu care 
oamenii nordului făcuseră — cu multe 
mii de ani în urmă, spun arheologii — 
primele drumuri pe gheață și zăpadă, 
în căutarea vînatului sau a turmelor 
rătăcite în desertul clb.

Azi, patinajul are puține contingențe 
utilitare; este un sport, o distracție. 
L-au îndrăgit milioane de oameni, chiar 
Io latitudinile unde patinoarele natu
rale sînt o noțiune necunoscută. Pen
tru adoptarea patinajului, izvor de să
nătate si vigoare, nu sînt necesare 
pledoarii prelungi. II doresc toii, sau 
aproape toți, tineri și bătrîni deopo
trivă.

Meditând asupra extremei populari
tăți de care se bucură acest sport al 
iernii, nu poate să scope atenției dife- ■ I renta tot mai marcată care își face loc | 
între patinajul de agrement si cel ar- • 

. . . . . . .  .. . . . . . . . . . . .   I

giulgiul alb, lunecușul 
aintotdeauna dătător c

fistic. Ultimul, disciplină sportivă cu di
ficultăți tehnice deosebite, pare să se 

> tot mai mult de noțiunea 
fundamentală a patinajului — aluneca
rea. Performanța patinatorului, în con
curs, se măsoară în principal prin să
rituri pirue'e, tot felul de elemente 

Iacrooatice, pentru care gheața nu este 
decît un pretext, o pistă de elan. Pati
najul, așa cum ni-l arată marile corn- I petiții, este cu totul altceva decît bucu
ria lunecușului pe oglinda gheții, îndră-

Ificultăti ti 
depărteze

români, 
(din 28) șl. 
tn clasamen

în sala Floreasca se dis
pută astăzi, la ora 18, par
tida restantă din prima eta
pă a returului diviziei A

de volei între 
masculine Steaua 
rul Brașov.

formațiile 
și Tract o-

„CUPA DUNĂRII’ LA LUPTE

Clubul sportiv Dunărea Ga
lați a organizat sîmbătă și du
minică un concurs de lupte 
greco-romane dotat cu „Cupa 
Dunării", la care au partici
pat echipe din Ploiești, Iași și 
Galați. Competiția a fest do

minată de sportivii gălățeni, 
care au cîștigat la diferențe 
mari partidele susținute î cu 
Nicotină lași 40—0. cu Petro
lul Ploiești 36—4. Petrolul a 
dispus de Nicolina cu 38—2 
(T. S1R1OPOL — coresp.).

I 
I

tivii țării dv. Panțuru și, 
ceilalți băieți sînt adevă
rate exemple de modestie 
și conștiinciozitate. Sînt 
singurii pe care i-am văzut 
antrenindu-se zilnic, chiar 
și in după-amiezele zilelor 
de concurs. Sînt adevărați 
sportivi, față de care am 
profundă admirație și res
pect." Cuvinte la fel de 
elogioase a avut și dl. Ja
mes Lamy (S.U.Â), vice
președinte al F.LB.T.: „A- 
veți băieți minunați, deo
sebit de talentați și mun
citori. simpatici și respec-

Dumitru STANCULESCU

t+ontinudre ia pap. a 4-a)

git de tofi.
Există posibilitatea unei concilieri In

tre cele două noțiuni ? Se pare cA da. 
Ea încearcă să fie realizată de cea 
mai nouă ramură a patinajului — dan
sul pe gheată. Aci alunecarea este cul
tivată cu strictețe. Măiestria concuren- 
ților, doi cîte doi, se măsoară tocmai 
prin lungimea pasului, perfecțiunea ținu
tei, sincronizare între mișcările partene
rilor. Dezlipirea de gheată este riguros 
limitată, bravurile acrobatice reprimate. 
Ele alterează mișcarea.

Campionatele europene de la Gar- 
misch Partenkirchen și imaginile tele
vizate de la Colorado Springs ne-ou 
convins, încă o dată, de frumusețile 
acestei probe noi, a patra în ordinea 
cronologică a întrecerilor de patinaj. 
Pare paradoxal, dar dansurile acordă 
totuși mai puține concesii tendințelor 
spectaculare, rămînînd în limitele tra- 

Iditiilor cu adevărat
plinei.

Dansul pe gheață

sportive ale disci-

______  „___se dovedește a fi 
I una dintre formele cele mai pure ale 
• patinajului modern, foarte apropiat 
I izvoarelor sale. Este și o minunată 

școală a ariei de a patina, care trebuie 
I adoptată fără întârziere și în aria spor

tului nostru autohton.
Radu VOIA

Profitind de ultimele (oare.’) zile de iarnă, iubitorii schiului au luat cu asalt Poiana Brașov, 
așa după cum prea bine ilustrează instantaneul foto-reporterului nostru AUREL NEAGU. Chiar 
dacă iarna ist va mai apirc. pozițiile cucerite, nici unul din cei ce s-au deplasat duminică 

nu va regreta drumul făcut

„Cercul admiratorilor medaliaților olimpici
a

Duminică dimineața, un 
grup masiv de sportivi 
aparținînd Clubului spor
tiv școlar se afla în pri
mitoarea sală de festivi
tăți a liceului bueureștean 
„N. Bălcescu* Motivul 7 
Avea să se constituie „Cer
cul admiratorilor medalia- 
ților olimpici', eveniment 
așteptat «u un interes 
deosebit, pentru ineditul 
său și pentru aă se anun
țase prezența unora din
tre cei pentru aare toam
na mexicană însemnase 
cucerirea laurilor olim
pici. Tntr-adevăr. la Invi
tația clubului au răspuns 
Mihaela Peneș, Viorica 
Dumitru, Mihai Țiu și Mi
hai Țurcaș. Vestea aflată 
eu eitva timp în urmă, 
am primit-o sa pe ceva

«

devenit realitate
firesc, deoarece era de aș
teptat «a toemai în aceas
tă pepinieră, care a crescut 
mari sportivi, să se înche
ge și acest prim cero. Am 
asistat, timp de două ore, 
la o discuție prietenească 
în eare medaliații olim
pici au depănat în fața ad
miratorilor cele mai emo
ționante momente din ca
riera lor, împărtășindu-le 
pi ridurile și impresiile cu
lese în focul confruntări
lor sportive tn care și-au 
spus cuvîntul pasiunea, 
voința, munca șl dăruirea. 
Am ascultat eu emoție și 
cuvintele calde, ale repre
zentantului 6.M.E F.S., 
prof. Emil Jesu. ale unor 
profesori de educație fizi
că. ale unor părinți șj elevi,

toate exprlmînd dorința «a 
cercul să cunoască îneă 
de la început o susținu
tă activitate, să devină on 
pun«t de atracție pentru 
toți tinerii «are dorese 
să-i cunoască în „intimi
tatea" sportivă pe tneda- 
liații olimpici. Pentru me
ritele sale, pentru expe
riența ca inițiator al cer
cului olimpic de la liceul 
„N. Bălcessu", prof. Con
stantin Tudose a fost ales 
conducătorul cercului.

Așteptăm 
inițiatorilor 
resante, pe 
jamentelor
gheața a fost ‘spartă, le-am 
dori <ît mai dese.

din partea 
acțiuni inte- 

măsura anga- 
și, pentru că

Mariana BORZEA
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Mai intîi, o mulțumire adresata ilarului SFORTUl» eare, prin 
inițiativa sa, oferă, egal și continuu, fiecărei ramuri de sport posibi
litatea de a-și comenta public problemele sale de dezvoltare, de a 
propune soluții de rezolvare a acestora, de a-și conjuga eforturile 
proprii Ia efortul general de slujire a sportului. Rubrica pe care o 
inaugurez astăzi dorește să transforme in realitate cit mai multe din 
încercările celor ce iubesc rugbyul, de a-1 dezvolta fi propaga, astfel 
incit marile lui rezultate să fie urmarea firească a acestor— incercări 
transformate.

îmi voi începe comentariul 
de debut printr-o pledoarie 
pentru rugby, pentru acest 
sport minunat, pledoarie ce ur
mărește să scoată în evidentă 
numai cîteva din caracteristi
cile sale generatoare de pasiuni 
pentru cei ce-1 îndrăgesc, dar 
care ar putea să-i atragă și pe 
cei care sînt încă nedumeriți. 
Și această senzație de nedume
rire o au spectatorii care, um- 
plînd stadioanele de fotbal, ac
ceptă din curiozitate un meci 
de rugby ce se dispută în des
chidere. Situația se pare că 
este normală și explicabilă, 
pentru că rugbyul nu-și dez
văluie tainele la prima privire, 
din care cauză este mai greu 
de înțeles, dar o dată descope
rit legătura cu el devine trai
nică șl mereu crescîndă. Con
firmarea ar putea fl faptul că 
acele faze ale jocului ce se de
duc chiar de către necunoscă
tori plac, atrag și «înt cerute 
cu insistentă (este vorba de jo
cul la mină al liniei de trei- 
sferturi), în timp ce grămezile 
și tușele par plictisitoare, chiar 
dacă, ca număr, sînt cuprinse în 
limite acceptabile. Dar, cite e- 
nergii nu se consumă în aceste 
grămezi în care fiecare din ju
cătorii acesteia trebuie să îm
pingă pînă la epuizare pentru 
a putea Intra în posesia aces
tui buclucaș „bulgăre de aur', 
cum a fost supranumit balonul 
de rugby, și a-1 oferi spre uti
lizare acelor băieți supli și 

rapizi ce formează linia de trei- 
sferturi. Și, această luptă ti
tanică, Înnobilată de rezultatul 
ei, este frumoasă, rum frumos 
este zborul prinzătorului in tuiâ 
întotdeauna în luptă eu un pro
zator advers, cum de aprec-at 
este efortul celorlalți compo
nent! ai tușei pentru a-și spri
jini prinzătorul, efort iirtjtdra- 
una comparabil prin efect cu 
cel al adversarilor, fără să mai 
vorbim de acțiunile ofensive 
proprii ale Înaintașilor, ie eare 
forța este îmbinată eu Titeaa, 
rezultînd acțiuni cu o strălu
cire cel puțin egală eu cele ele 
trei-sferturilor. Dar. dincolo de 
toate acestea, apare pregnant 
caracteristica de bază a «ces
tui aport: SPIRITUL COLEC
TIV al jocului, în care fiecare 
jucător luptă titanic cu scopul 
clar de a oferi partenerului o 
situație cit mai avantajoasă 
preocupare ce se continuă pite 
eînd unul din cei 15 reușește e 
încercare care, de fapt, este o- 
pera tuturor.

Cine va ști să remarce aeest 
lucru va iubi acest sport, va 
fl totdeauna alături de eL Rug
byul este sportul în care eal - 
tățile necesare sînt duse arii 
de aproape de limita MXta*. 
Incit lesne se poate aluneca 
spre reversul lor. Este nevoie 
de mult discernămînt, pentru a 
da dovadă de curaj dsr rru de 
inconștiență, de dirzeni» dar na 
de răutate, de personal;’-ale dar 
nu de Individualism, de past

ure dar mt de fanatism, de gân
dire rapidă dar nu de pripire. 
S: tonte erecte calități trebuie 
brodate Pe un profund SPIRIT 
SPORTIV, fără de care rugbyul 
na poate exista.

Rugbyul rorrăr.ese a avut 
succese echivalente eu străbu- 
eiree aurului medaliilor acor
date în eoefniatări ale
sportului, succese ee gă
sit rezc.-^-ța la publicul spee- 
tetar, r.roecătoe sau nu al jo- 
culul Dar. pentru *a aceste 
x-rrese să a:să o boxă de re- 
•dna-ț pentru ea r.rălueuea 
Jar ei se mattad, m tapase 
ca realizarea lor să ti» o ut
ilare fl.-e&se* a unu- nivel <Je 
dervuitam rnr»<s inilor. Prin 

.nea șt deTotamer.Ul Jueă- 
tortlbr f ar trenărilor, teem- 
etee or și artttnlor. ca aju
torai ii order sportului,
rugbyul lșt porte rîrugs un loc 
nai aproape de fratele di fot
balul. p.-yrrC^d satJÎacvi ma- 
jnee relee ee-4 vor fadrtgt 5ă 
m ute*= că fa Uri e> AagLa. 
Maca Zee^aadă. Africa de Sud 
la meci—~3e de rugby se umplu 
rart -n-e fa jvad a M3M da 
Jacsrl a■ că fa Franța PO 
tari de • art ca F baafctt aces
tuia fcrese să aibă pe carnetul 
de m-emiru al dttefai acnegra-

• .............I r
I de prises să mai ■«Haitei 

că sense acestea stat desersu- 
nata de regby.

fag. Fou( CIOBĂNEL

OMOGENITATEA 
A SELECȚIEI

în mod cert, la cros se pe- 
treo surprize mal mari de
cât în cursele de pistă ale 
fondiștilor. Este și firesc, 
deoarece la cros varietatea 
traseelor poate avantaja sau 
dezavantaja pe atlețl în 
funcție de stilul lor de aler
gare. La concursul republi
can de cros desfășurat la 
Pitești, traseul, cu toată 
bunăvoința organizatorilor în 
alegerea lui, a fost în în
tregime pe gheață. Aceasta 
nu a împiedicat însă ca în 
majoritatea curselor să se 
ducă o trenă deosebit de 
rapidă, care a provocat și 
unele răsturnări de situații. 
„Victime" ale unei dozări de 
efort prea îndrăznețe au 
fost, printre alții, ieșeanca 
Maria Luca (clasată totuși pe 
Un merituos loc 6) ia se
nioare, Maria Linca la ju
nioare, întrecută pe ultimii 
metri de Rafira Fița, după 
ee condusese cu autoritate, 
și Ilie Orășteanu la juniori, 
în final doar pe locul 4.

Obiectivul important al a- 
eestui concurs a fost selec
ționarea echipelor noastre 
reprezentative pentru Crosul 
balcanic, care se va desfă
șura la 23 martie la Skoplje 
(Iugoslavia). Față de alți ani, 
o caracteristică generală este 
lipsa de omogenitate în ca
drul fiecărei echipe. Astfel, 
la senioare. Viorica Gabor a 
ciștigat cu ușurință în fața 
nelipsitei sale secondante 
Eisabeta Bucur, clasată de 
asemenea la mare distanță 
înaintea restului concuren
telor. La seniori, Iile Cioca 
și Ion Rusnac s-au detașat 
autoritar de ceilalți. Petre 
Lupan a cîștigat cursa ju
niorilor cu manifestă ușu
rință Din păcate, restul 
componenților echipelor nu 
au valori apropiate de ale pri
milor. Aceasta este, de alt- _ 
feL caracteristica probelor de 
fond de la noi. lipsite de 
un număr de concurenți cu 
valori egale.

Dacă în ceea ce privește

- PROBLEMĂ 
LA CROS

atlețil clasați pe primul loc 
se poate spune că nu au 
fost surprize, pe locurile 
următoare s-au înscris unele 
nume care au răsturnat calcu
lele anterioare. La senioare, 
Ioana Arășanu, după o în
trerupere prelungită, a re
confirmat calitățile sale de
osebite pentru cros, izbutind 
să sosească pe locul 3. Tot 
aici, ocupînd locul 4, Elisa- 
betg Baciu își reia locul în 
echipa reprezentativă, unde 
derigur va progresa din nou. 
Și Sofia Cîmpulungeanu, so
sită pe locul 3 la junioare, 
provenită din grupa alergă
toarelor de viteză ale an- 
trenoarei Aurelia Sîrbu, se 
anunță o viitoare fondistă 
de valoare. Tot o surpriză, 
dar în alt sens, a constituit-o 
și evoluția lui Nicolae Mus
tață, recordmanul național de 
la 10 000 m; sosit abia pe 
locul 7, el nu va fi selec
ționat 1

Disputată pentru prima 
dată în acest an, proba de 
tineret (6 000 m), eare se va 
organiza în „premieră* și la 
Crosul balcanic, a fost cîști- 
gată la sprintul final de 
Gheorghe Ungureanu, specia
list al probei de 800 m, eare 
a întrecut pe Ion Nicolae și 
pe Ion Dima, ultimul fiind 
debutant la seniori.

încheierea concursului s-a 
făcut în anonimat. De cele 
mai multe ori, o festivitate 
de premiere constituie un 
stimulent pentru concurenți 
și o propagandă pentru spec
tatori. Pentru crosul de la 
Pitești însă, nu s-a prevăzut 
decît premierea primului 
sosit, ceea ce a provocat 
probabil „jena* organizatori
lor de a mai desfășura o 
festivitate.

Georgota DUMITRESCU 
maestră a sportului

LA PORȚILE ATLETISniJLlII...

DIALOG
Ca si susții, timp de un an 

cel puțin, cu perseverență, o 
rubrică asemeni celei de față
— dacă ar fi să judecăm după 
alții —, nu ar fi necesare mai 
mult de 52 de idei. Ceea ce, să 
recunoaștem, nu implică un e- 
fort deosebit. Dacă te gîndești 
numai, la zecile de promisiuni 
formulate și neconcretizate de 
Federația română de fotbal, ai 
material sigur pentru cel pu
țin 3—4 ani. Dacă ar fi să vor
bești numai despre primele pa
tru înfrîngeri ale hocheiștilor 
noștri la actualele mondiale, ai 
putea dormi liniștit o jumă
tate de an. Și nu am citat decît 
două dintre sporturile aflate în 
imediata actualitate. Dar, som
nul liniștit nu este compatibil 
cu un veritabil iubitor al spor
tului nostru. Nu este compati
bil pentru că, din păcate, în 
majoritatea ramurilor sportive 
care ne preocupă există multi
ple semne de întrebare, planea
ză mult prea .numeroase dubii. 
In plus, sportul în general im
plică participarea nemijlocită a 
spectatorilor, interesul direct al 
acestora — de la dezaprobarea 
fluierată haiducește, pînă la 
purtarea pe brațe, în triumf, 
a celui ce a stirnit entuziasm 
și încintare generală. Sportul 
este, așadar, din anumite punc
te de vedere, un DIALOG, li
nul dintre dialogurile cele mai 
directe și cele mai oneste din 
epoca noastră. In consecință, 
pentru a feri de orice anchilo
zări rubrica pe eare — generos
— mi-a încredințat-o Sportul, 
o coi considera drept un spațiu 
de dialog permanent, deschis ev 
toți cititorii. Nu am nici «n mo

tiv să cred că in spațiul aces
tei rubrici au drept de cetate 
numai cele 52 de idei pe care, 
poate, aș reuși să le formulez 
pe traseul unui an. După cum 
se știe, la sport — de literatură 
și artă nu mai vorbesc! — se 
pricepe toată lumea. Așa că, 
într-un anume fel, rubrica de 
față trebuie să devină o reușită 
colectivă. Ceea ce nu înseamnă, 
însă, că rispunzînd unor solici
tări din scrisori — am să mi 
exclud din realizarea ei. Nu. In 
spațiul acestei rubrici, eu sînt 
la mine acasă și numai în mă
sura buneicuviințe pot fi pre- 
zenți și musafirii.

Pentru început, mă opresc la 
o problemă care mi-a fost sem
nalată prin viu grai. De peste 
6—7 luni, la Editura CNEFS fa
ce stagiu, fără să primească 
răspuns (un simplu da sau bal), 
lucrarea: Iuliu Hațiegan și i- 
deea de educație fizică în Ro
mânia. Lucrarea este semnată 
de maestrul emerit al sportului 
Albin Moraru și prof. Dorin 
Almășan. De fapt, pentru cine 
ar trebui să pledez eu aici 7 
Pentru valoarea și contribuția 
lui Iuliu Hațiegan 7 Pentru va
loarea și contribuția lui Albin 
Moraru 7 Nu. Mai simplu, ple
dez pentru un principiu de res
pect elementar față de o lu
crare care a implicat concen
trare laborioasă, muncă înde
lungă — și. în consecință, me
rită să primească un răspuns 
clar din partea Editurii, un răs
puns clar și prompt — indife
rent daci el ca fi pozitiv sau 
nu. Semnalind această proble
mă, dialogul implicat de rubrica 
de față s-a deschis. Si, deoare
ce campionatul de fotbal a re
început, coi continua dialogul, 
în săptămâna ce urmează, cu cî- 
teva rînduri despre Constantin 
Teașcă.

AL CAPRARIU

Spectaculoasa ascensiune 
a luptătorilor tirgovișteni

Printre «ele mal bune eeM- 
pe de lupte libere «are vor 
activa în ediția 1969 * aam- 
pionatulul național, divide A, 
se află șl formația tîrgoviș- 
teană Metalul. Poate «â mulțl 
iubitori ai atleticii grele își 
vor pune întrebarea : «ura a 
reușit Tîrgoviște, oraș fără 
tradiție în sportul luptelor, să 
fie reprezentat în divizia A 7

Un răspuns laeonia ar suna 
cam așa: dragostea tineretu
lui tîrgoviștean pentru lapte, 
priceperea antrenorului care 
a pregătit echipa, ajutorul a- 
cordat sportului luptelor de 
către organele locale sportive. 
Acestea sînt elementele prin
cipale care au făcut ca Me
talul Tîrgoviște, o echipă tî- 
nără, modestă, fără nume so
nore. să se ridice Ia nivelul 
formațiilor de primă mină.

1962...

...a fost anul de înființare 
a nucleului de lupte în ora
șul Tîrgoviște. Antrenorul 
AZIZI SEIDAMET, stabilit 
atunci în localitate, a strâns 
în jurul lui un mănuchi de 
elevi ai școlii profesionale, 
tineri bine dotatj fizicește 
pentru acest sport și într-o 
sală improvizată a trecut la 
primele antrenamente. înce
putul a fost anevoios, lip
seau saltelele, aparatele de 
forță, iar sala (de sub tri
buna stadionului) nu oferea

Pe urmele materialelor publicați

r.D.TA ADUCE PRECIZĂRI
In legătură cu articolul 

„Hotărîri importante adoptate 
de biroul Federației române 
de turism și alpinism* apărut 
în ziarul „Sportul* nr, 453 
(5887) din 12 februarie 1969, 
am dori să precizăm faptele 
pențru care tov. Paul Simio- 
nescu și Dumitru Iancu au 
primit sancțiuni din partea 
Biroului F.R.T.A. Astfel, tov- 
Simionescu Paul, responsabi
lul Comisiei de competiții și 
clasificări, s-a făcut vinovat 
de neatenție Ia însumarea 
punctelor de clasament, la 
centralizarea unor rezultate, 
prin confundarea coloanelor, 
ceea ce a avut ca efect schim
barea locului unui sportiv în 
clasamentul general al crite
riului pentru cei mai buni 
sportivi ai anului. Eroarea a 
fost rectificată și adusă la cu
noștința participanților ime
diat după ședința de decernare 
a titlurilor.

Tovarășul Dumitru Iancu, 
responsabilul Comisiei de le

LAVODERM
emulsie alcoolică pentru eurfifirea mîinilor de impurități 
(uleiuri, unsori, vopsea proaspătă, rugină etc.). Fracție, înlo
cuind excelent săpunul, apa ți prosopul. Utilizabil în orice loc 
și în orice condiții, curăfă mîinile in maximum 2 minute.

LAVODERM
de vînzare la magazinele O.C.L, din fard, în tuburi a 60 gr. 
conținut nat.

LAVODERM
prodw ai tafroprlndarN .MWALOCHIM" — Broșa*.

•-1"eu i .......................... mi—

STIMAȚI CUMPĂRĂTORI 

«— VULTURUL DE MARE
din sfr. Bărătiei nr. 31 anunță că In mod temporar, din cauza 
lucrărilor de amenajare, raionul de tricotaje pentru femei 
funcționează In șfr Bă’fitiei nr. 33, iar raionul de încălțăminte 

pentru femei In sfr. Șelari nr. 14

REȚINEȚI

La unitățile Bărăției nr 33 și Șelari nr. 14 vă stă la dispoziție 
un bogat fi variat toriiment de tricoiaje și încălțăminte pen

tru femei

n!d «tristul necesar pert-z 
pregătiri. Nimetd Insă na m 
doKurajat .Dacă vreți e Mii 
mai buni — obfar.tria să a^s- 
nă antrenorul Seidaeact «Io
vilor să! — «tund si a râuri 
ci «înteți luptători, el obți
neți performanțe”. Băieții s-aa 
ambiționat și primele mu
tate n-au Intfrrat să aperi 
Mai întfi. au eștizat csieva 
meciuri amicale. apoi in 1965 
dreptul de • aptizi i= 
ascundă a sarr.țfixiatL'iK aa 
echipe De aici inaeue «• 
fapt, ascensiunea for
mații spre perfbrmar.'i. Dot 
ani la rind, echipa a evoluat 
în B, iar în 1967 a foot Ia 
un pas de promovare in divi
zia A „Nu-i nimic. încerca 
să-și încurajeze antrenorii 
echipa, ne vom califica la 
anul»*.

O FINALA DRAMATICA-

— a fost barajul pentru A 
din toamna anului trecut de 
la Brașov, la care s-au pre
zentat patru formații, dintre 
care două cu un pa' — 
mult mai bogat decit cel al 
tirgoviștgnilor. Printre favo
rite figurau, «or.form calcu
lului hirtieî, Beetroputere 
Craiova și Crișul Oradea. Dar 
pronosticul a foot răsturnat: 
Metalul Tîrgoviște s-a clasat 
pe primul loc, cucerind d-eo- 
tul de a participa în 1969 în 
campionatul diviziei A (libere).

gitimări, transferări, afilieri, 
s-a ficut vinovat de superfi- 
cialitate in Întocmirea ponto- 
jului pentru cazare și masă 
cu ocazia campionatului repu
blican de orientare turistică 
pe 1967, ținut la cabana Iz
voare (Baia Mare). Tov. Du
mitru Iancu contribuie la re
cuperarea materială a urmă
rilor superficialității sale.

Menționăm totodată că 
ambii tovarăși sînt activiști 
obștești ai Comisiei tehnice 
centrale, numele lor fiind le
gat de multe acțiuni impor
tante ale federației noastre.

De asemenea, amintim că 
tovarășii Dumitru Iancu și 
Paul Simionescu au primit și 
și-au însușit cu simț critic 
sancțiunea comunicată în șe
dința Comisiei, recunoscin- 
du-și vina și angajindu-se să 
lucreze pe viitor cu mai multă 
conștiinciozitate.

Cristian BUCURESCU 
membru în F.R.T.A.

O SAU DE U.PTE

-aa por» t.-sd «rf-S de»- 
«3M. fN rxeMTSmTATTL 
jprAla joc ti* pa • IsueaL O 1»- 

rtpoM ie tdtit m eos- 
MSă cb 5auă gira • pt da 
■ ra pretate «»-

K» apăra» d» poc-as- 
tite. «te- Mr a-exa

tro wk are • eeâe n
»• alte teamteoa ăer-are De 
d-ee^-rute F T^ră «esra irg-'x. 
aate de Irarte er Tirpav-ste 
•ste =3 adrrl-st or Zi- 

Ord de ent-enr—.mt (n noua ae.'î d« fc."t« drs tTrjortjf*- 
.GreuT* mesaiurgigtilor, Stefea Gripuraș. «xerate es »o2x

nie pot fi găsiți s!d li an
trenament copii de 12—13 
ani și luptătorii eri mari 
(dar și printre aceștia domi
nă vîrsta junioratului), eare 
fac parte actualmente din pri
ma divizie. Acum echipe de 
lupte se bucură de aproape 
aceeași atenție ca și formația 
de fotbal Metalul din divi
zia C.

Printre cei mai buni luptă
tori ai echipei de A se nu
mără : I. iatagan și Fl. Nei- 
cev, selecționați recent în lo

tul natieeal de tite-et S-au 
rra; fertereet. prin bima lor 
ee-rpertere te diferite eorr.pe- 
* t:i cu cararter repu'-ltoh. 
T. Pttrașo. AL Apos rare și 
K. Fvpa (uhtriEii Aat jo-

iasă Jeotf Metalul T*“pt- 
rre ; nt *• kg —L Iatagan 
(38 aci. frezor) (rezerve: L 
Manea gi R. X5roiaesec); rat. 
tt kg — T. Ptaaare C3 ari. 
MteMm «a AsaJr H BL 
M : aac 87 kg — Gv. Bă' 
rears E29 aef. (C.
PrwdRj; « s *ș - (
Vamte * XL Crispa); oc M 

kg — FL Neieev TO azL JO-- 
dorl (V. Dumrtrică); cat. T4 
kg — X. Pavet (24 ani. mic»- 
terț. (N. Pope); rat. S3 kg — 
AL Apestescu (18 ani. elevi 
(S. Pope și S Dumitrescu); 
rat. 88 kg — Gh. Pepesca (24 
ani. sudor), (I. Georgescu); 
eaL 188 kg — Șt. Gripau* (M 
ani. etectr-.can), (N. Drtgan); 
rat. u-iae kg — Gh. Bănică 
(24 ani profesor de matema
tică;, (N. VătăuX

T. rabșan

(Urmare din pag. 1}

verttt leagăn al aportului româ
nesc — dar activitatea ae desfă
șoară ta alUle de la .» August-, 
Ftoreasea șl Tineretului — clnd 
lama așterne strat de zăpadă 
peste zgură, la stadioanele .Viito
rul*. Progresul șl Tineretului, 
ctad atletismul lșl recucerește 
dreptul de a zburda ta aer 11-

Directorul școlii erte pref. ZoI- 
tan Benedek — multiplu oempion 
de aehlf al târli, o nouâ confir
mare a faptului eâ la bara tu
turor aporturilor rt*. aau ar tre- 
M aâ caca pregătirea allotted 
•rr~rttâ dla Crag or.ea pentru at- 
.etroe — iar eolaboratoril aâl n 
de peofeeert Ce ed-tede Czteâ 
șt c ae.irer.-3e de eat. L Eertl 
stat treparyy pe grupe. utete 
t-.prtaztaeu-t pe ret eare ataa 
acum pdsese ta arteritele, alre'.e 
— reje mal euia — artadu-i ta 
eccpeeaeașâ pa aUMll perf-r- 

aeem. Apam.intnd SCmstero'.u: Ir— 
ri-ia1—je? școala a-.tetismutul 
ee esrâ de apei finul târg al 
CWryA șl ag Peceeadas de 

gL ft-â ta^ecate al see- 
cuB— Ca tetătâiMtet a Caaatbe

* aet-..ee ee la Școala ap arai â 
*« veeexa BC-au e-ifeat ta 
ttute e-eeud- Caca ee ere-a ta- 
tareno ta peteral rind, a fose 
bara C« aeiaere. In rremertul 
de fată, cea mai mare parte a
etepler petrrtn din secv.da șco- 
88ar «porttve. nragre. este o si
tuație u-erfoare. Sisranai pe 
eare și l-au Axat membrii eon- 
d&eerti pe- .1 — ți care a șl fos» 
p-t ta apbrare ta pa—« — es’O 
are a de a face anual două se-
leețr pcbtrre : primăvara ți toam- 
u Eterii rrte- ai l-e»eW>r b-jej- 
rețtere (ret depistați de profe- 
ee—: ȘSJk. aau ai țceulor ți U- 
eertce. ea M eievu eare vor veni 
ta prupr.e tmțiatv4) se vor 

pvezer-j la examenele da seiec- 
re. ees dmasl dever.nd membri 
a: stea dtn rele «4 de grupe. 
Numărul eăev-Jor ȘȘA nu se va 
măr. t» la a an la altuL Ka 
• parmut» ud baza materia t 
a sre'-d. met rumărul de cadra. 
Loeerte pentru nod se:ecț:er.ar. 
vsr fi rele euberate da atlețil 
eare aa trecut de rtma Jumora- 
Mte. precum ți d« cri ce se vor 
mrere; -tma ta mrmemut in care 
1* ver da eeazea eâ dta dtfertte 
zcVT» f-jai de ranăți- tipeâ 
de emp urii mi pce face 
fate ccged teiCT Șecgzl de a-_e-

S» «a as few duminică tn- 
rl te gate de box de te Fu>- 
reBsca. Acs fon și pentr-j cv. 
Subiț speeatert. care, deși pa- 

dup* acest tsinurtet 
soare aț; rt—a« toeuși arate 
tă anrotare* seaștăptațCar 
praatiaatl ai „Cegtahii de 
aur”. Poate nu vâ spunea ni- 
rrie. «au prea puțin, cartea 
ce vezirt a oaspeților, poate 
cu vă interesau prea mulți 
dintre coropoeențij echipei 

noes*re ? Poete pur și simplu 
o-ați fest atrași de nimic. Zia
rele au spus mult prea puțin, 
afișe eu s-*u vârut, comen
tariile au lipait cu detevîr- 
șire. iar celelalte mijloace de 
«'urnire a interesului sau a 
plăcerii de a viziona specta
cole sportive au fost parcă 
uitate de organizatori.

Au fost poate ș: unele cauze 
obiective- Incertitudinea so
sirii oaspeților, eare s-au lă
sat așteptați pite In ultimul 
moment, treburile numeroase 
ocazionate de apropierea „eu- 
ropenelor*, plecarea altei re
prezentative la Belgrad (cu 
emoții mai mari) — ar putea 
fi luate în considerație ca o 
scuză pentru organizatori. 
Socotim însă că se puteau de
pune eforturi mai serioase în 
această direcție. Nu de alt
ceva, dar efectele sînt mult 
mai mari decît cele ce se văd 
imediat Ele nu se reduc nu
mai la faptul că sala Floreasca 
nu mai este asaltată de pu
blic, sau că lumea privește cu 
mai puțin interes evoluția lo
tului nostru reprezentativ, — 
cu toate că și acestea ar con
stitui un lucru foarte serios ! 
Dar de la acestea se trag 
multe alte urmări de certă 
importanță. Scade interesul 
publicului larg pentru box în 
general. Spectetorii Mnâ tot 

tism. Va fl. deci; o permanentă 
cernere care va asigura^ din 
start* țcolll un plus de calitate, 
perepective certe pentru promo
varea unor reale talente pe fir
mamentul atletismului.

.Laboratoarele- țcolii stat ta 
permanentă activitate. Am tnttlnit 
ți profesori care inttrzle la ora 
de antrenament, am constatat că 
— motivat sau nemotivat — alții 
lipsesc, dar caracteristica activi
tății la ș.s.A. nu este aceasta. 
Fată de cazurile accidentale — 
edificatoare numai in ceea ce 
privește conștiinciozitatea unora 
dintre profesori — numărul celor 
care itau de dimineața pînă sea
ra ta sâli șl pe stadioane este 
ccvlrțitor. Profesorii tși alcătu
iesc programul după timpul Uber 
al elevilor, acceptă să-l antreneze 
la orele convenabile acestora din 
urmâ. fae o permanență ta săli 
eare exclude posibilitatea ca ele
vul sâ vină degeaba la pregăti
te Datorită acestei metode de 
lucru se pot realiza, ta general, 
programele fixatc (cicluri) pentru 
fiecare atlet ta parte.

Ceea ce am pus ta discuția U- 
--- pr-'es-ri — pentru că lu
crurile ni s-au părut, dlntr-un 
acuait punea de vedere, a nu 
f. :a Blțmea sarcinilor acestei 
petsaa șeod a atletismului româ- 
seac — a fost modul cura slnt 
a I-. -e ț-.re - ie tpcty.-.. Fâ-ă 
a da sszmete celor care au emis 
păreri, fără a ie comenta, le vom 
expune, mal trine spus le vom 
retansa in discuție.

Care este, ta fapt, situația T In 
ea irul unei grupe, antrenată de 
profesorul X — specialist ta a- 
runcări. se găsesc, alături de a- 
ru.-.eâtorii de disc, sprlnșeri șl 
săritori ta Înălțime. Poate oare 
acest profesor sâ asigure tutu
ror o pregătire la cel mal înalt 
nivel. In concordanță cu cerln- 

ex—-»---? Profesorii mărtu
risesc : nu I Există condiții ca 
atlet:: să se pregătească pe grupe 
apec'.ai:zate, eseistă chiar create 
posibilități ca profesorii cu ace
eași specializare sâ formeze un 
grup unitar de studiu, să se 
ajute ta activitatea practică. Mo
tivele pentru care nu se reali
zează aceri deziderat general sînt 
multiple.

se pornește de la ldeea că 
trebuie neapărat realizat un ba
rem de punctaj (acordat pentru 
calitatea muncii, exprimată In 
performanțele sportivilor) sau un 
barem de sportivi aflați ta pre
gătire. Valoroasă in general, ide- 
ea păcătuiește Pe undeva In obli
gativitatea de a menține oameni 
de diferite specializări (tnțelegtad 
prin aceasta talent tatr-o probă 

mai tentați te nu participe de
ar la cucerirea victoriilor și 
mai puțin să sufere la infrin
ger:. Ii va interesa tot mai 
mult rezultatul, scorul ca un 
scop în sine, ca cel mai im
portant lucru al luptei spor
tive. Se va diminua pasiunea 
pentru desfășurarea luptei, va 
scădea admirația pentru iscu
sința și pregătirea boxerilor. 
Cu alte cuvinte, se va dilua 
tot mai mult plăcerea de a 
vedea pur și simplu box.

De altfel, sînt mereu mai 
putini cei care vin la reuni- 
u-.i'.e de box pentru plăcerea 
de a admira precizia șl ele
ganța mișcărilor din ring, ac
țiunile prompte și hotărite, 
o răsturnare de situații atunci 
cînd te aștepți mai puțin, sau 
tenacitatea și perseverența ie
șite din comun. E drept că și 
acum astfel de evoluții smulg 
uragane de aplauze. Dar a- 
ceasta se intîmplă doar arare
ori.

Nu ne mal miră în aceste 
condiții că șl boxerii luptă 
exclusiv pentru rezultat în 

sine, pentru victoria cu orice 
preț. Ei acordă mai puțină 
importanță acțiunilor frumoa
se. întrecerii sportive, anga- 
jtndu-se numai în lupta de 
uzură, căutînd rezultatul în 
orice condiții. în acest fel se 
sărăcește lupta de cele mal 
frumoase aspecte ale sale.

Dacă ați fi venit sîmbătă 
seară, iubiți spectatori, atrași 
nu numai de dorința de a ur
mări evoluția scorului, ați fi 
asistat și la multe lucruri fru
moase- Ați fi admirat desigur 
ardoarea unor adversari care 
plecau cu handicapul lipsei 
de experiență, dar înarmați 
cu o bute pregătire fizică și 
M «UMți roowsâfeilt. Țtrtl 

sau alta) cu șanse de a aduce 
profesorului punctaj* ori de a 
avea un număr mare de atlețl 
oare să asigure norma cantitati
vă. Depistați de un antrenor* 
sportivii nu pot continua pregă
tirea ta antrenamentul altuia* 
poate mai priceput In proba că
reia vrea să 1 se dedice, pentru 
că primul său sfetnic nu vrea 
să renunțe la el. Au fost șl pă
reri care dovedesc un egoism a- 
troce : „De cs sâ dau altuia un 
sprinter care la mine face 11 pe 
suta de metri și la el ar putea 
realiza IM sec. 7 Toate laudele 
(1 vor fl aduse colegului meu și 
eu voi rămtas pentru totdeauna 
un necunoscut*. Așadar* pentru 
ca nu cumva gloria să-1 ocoleas
că. preferi să mențină la nivel 
mediu un atlet... Alții au criticat
— pa bună dreptate — sistemul 
de a se ignora profesorii de pe 
prima treaptă a pregătirii. Amin- 
tindu-se de articolul „Omul ui
tat*,- publicat de ziarul nostru, el 
redeschid problema recompensă
rii morale a antrenorilor care fac 
pentru sportivi ceea ce Învățăto
rul face pentru elevul cursului 
elementar, șt mal sînt șl alte 
motivări... Cert este că lucrurile 
se mențin la un nivel care poate 
sâ pună pe gîndurl. Prima ur
mare a acestui mod de a gîndl 
este și faptul că întreaga școală
— cu cele 23 de cadre calificate 
ale sale — dă lotului național de 
Juniori cu infim de puțin mal 
mult decît profesorul Constantl- 
nescu Nehol — singur — de lă 
Roman.

Ceea ce Întrunește Insă acordul 
tuturor celor eu care am discu
tat este imperativul : PRIORITA
TE ATLETISMULUI I întiietate la 
selecție (mai lntîi atletismul sâ 
fie cel ce-și recrutează viitorii 
sportivi din școli). la folosirea 
stadioanelor (școala se adresează 
elevilor din toate colțurile Capi
talei șl aducerea lor la antrena
mente numai pe 2—3 stadioane 
creează dificultăți, uneori de ne
învins), la organizarea taberelor 
de vacantă, la realizarea unui bo
gat și variat program competițio- 
nal. la asigurarea bazei sale ma
teriale. Factorii care pot concura 
la crearea priorității pentru atle
tism slnt multipli. îi vom aborda* 
!ntr-o discuție cu factori! com
petenta pentru a prospecta Îm
preună viitorul acestei școli a 
atletismului românesc. Părerile ce 
vor fl exprimate le vom Înfățișa 
cititorilor, Invitlndu-i — ta ace
lași timp — să-șl aducă contribu
ția la elucidarea problemelor pe 
care le are, la început de drum* 
acest important schimb de ștafetă 
al atletismului nostru.

fi făcut plăcere să vedeți se
riozitatea prezentării lor în 
ring, ca și dorința de a lupta 
pînă la sfîrșit, chiar dacă re
cunoșteau de la început va
loarea certă a adversarului. 
Și, mai ales, ați fi fost emo
ționați de unele gesturi spor
tive minunate, ca de pildă 
cel al adversarului lui Cuțov. 
Lovit sec în carotidă, acesta 
acuza vizibil toate efectele de 
moment ale unui șoc putemia 
într-un punct sensibil. Medicii 
și antrenorul îl înconjurau cu 
grijă, așteptînd refacerea, care 
a venii destul de repede. Ei 
căutau să-l conducă mai re
pede la cabină, pentru a se 
putea odihni. Dar Boualem 
Boukhatem a refuzat. S-a ri
dicat cu tenacitate, și-a îm
brățișat cu căldură adversa
rul, felicitîndu-1 pentru pre
gătirea și iscusința sa, apoi 
a salutat publicul care îl a- 
plauda cu deosebită căldură. 
Un gest minunat, aparent ne
însemnat, care n-a scăpat ni
mănui.

Eustațiu MĂRGĂRIT

După o grea suferință a dis
părut dintre noi Ion Ocneanu, 
fost alergător de frunte al în
trecerilor de velodrom din țara 
noastră. Născut la 12 octombrie 
1925. Ion Ocneanu ți-a dedicat 
o mare parte a vieții sale spor
tului cu pedale, contribuind 
prin performanțele pe care le-a 
realizat la dezvoltarea ciclismu
lui nostru. Cicliștii, antrenorii 
șl activiștii din eicils» * w
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La meciurile de mîîn», din 
optimile de finală al* „Cupei 
României', Colegiul central 
al arbitrilor a delegat urmă
torii cavaleri ai fluierului t

Chimia Suceava — AJ5A 
Tg. Mureș s Chevorc Ghemin- 
pean (la centru), Gh. Vasi» 
lescu I și G Popa (la linie) — 
toți din București.

Minerul Anina — Steaua t 
Nicolae Mogorcașe (centru), 
C. Savu și A. Ene (la linie) —• 
toți din Craiova.

Steagul roju — „U" Clu| t
Otto Anderco (centru), G. Fdr- 

linie) —caș, V. Fdnâțean (la 
toji din Satu Mare.

Politehnica Galați 
greșul : Petre Badea 
G. Pop și N. Iliescu 

toți din Brașov.

Metalul București ■— U.TA. t 
Emil Vlaiculescu (centru), E. 
Pdunescu și M. Moraru (la li
nie) r— toți din Ploiești.

—- Fro- 
(centru), 

(la linie)

Farul — Crișul: Alexandru 
Alexe (centru) — Rm. Vîlcea, 
G. Blau și L. Ferenczi (la lini») 
— ambii din Timișoara.

Jiul —Rapid : Nicolae Cursa- 
ru (centru) — Ploiești, P. So- 
tir și V. Cioc (la linie) — am
bii din Mediaș.

F.C. Argeș — Dinamo Bucu
rești ; Grigore Bîrsan (centru), 
V. Liga și O. Turcitu (la li
nie) — toți din Galați.

IN PATRIA FOTBALULUI
Portarul echipei din CernaȘIA CAMPIOANEI MONDIALE (I)

d:n rneetul T.U.G. București — Ideal Cernavodă (3—0)
Foto : N. TOKACE:

SERIA I

7007 ginduri fl 
O „Copacabana" 
LONDREI

întrebări
cu gazon, in centrul

Cînd Federația română da 
fotbal a luat hotărîrea de a tri
mite doi antrenori pentru 
-schimb da experiență’’ in An
glia, desemnarea subsemnatului 
a constituit, pentru mine, nu 
numai o sarcină de onoare, de 
o înaltă responsabilitate. 1001 
de ginduri și întrebări au venit 
să mă copleșească, ca și pe co
legul meu, Coco Dumitrescu, cu 
care am călătorit în Anglia.

Din acel moment — și chiar 
in cele 5 ore cit a durat călă
toria aeriană pe ruta București
— Bruxelles — Londra — n-am 
făcut decit să trecem in revistă 
tot ceea ce cunoșteam despre 
fotbalul englez, ca o repetare 
a materiei, înaintea unui exa
men hotăritor,

Ne-am amintit șt datela - 
printre cele mai vechi tha isto
ria acestui sport - care arătau 
că Încă din anul 1175 „tinerii 
din eetaiea Londrei se întrunesc 
in unele după-amieze spre • se 
juca pe clmpuri. eu mingea*. 
Pe ecranul memoriei ne-au re
venit paginile din cronica lui 
Carew - „Surwey of Cornwall*
- consemnînd la anul 1602 par
tidele de „burling si goales” și 
cele de „hurling over eeuntryi, 
primele cu 20-50 âe jucători 
pe terenuri de dimensiuni 
aproape egale cu ceia de astăzi, 
iar ultimele pe distanțe de mul
te mile, cu larga participare a 
tuturor locuitorilor — „tot 
ce are două picioare și-i adra- 
văn* — din două comune ad
verse.

Lupta omerică dintre sutele 
de bărbați, tineri și bătrinl, care 
voiau să vtre mingea printre 
doi arbori sau două case din 
satul vecin, ne-a dat paginile de 
epopee sportivă, reînviate de 
mai bine de 500 de ani, in fie
care carnaval din orășelul Ash
bourne, din comitatul Derby
shire : „cădea mingea in apă, 
cu voie sau din nebăgare de 
seamă, și apoi lupta se încingea 
prin zloată, printre tufe și zi
duri de piatră roase de vreme, 
cu oameni bălăciți pînă la briu, 
fără ca vreunul să pună mina, 
că așa era regula, ea s-o nime
rească numai cu vîrful bocan
cului și s-o scoată din nou la 
mal”. Șj Coco Dumitrescu, și 
subsemnatul, rememoram, apoi, 
vremurile mai apropiate, cînd

în orașul Rugby 
menținut regulile 
„hurling ai goales", 
ția placajului sub centură, du- 
cind la rugbyul de astăzi, in 
timp ce jucătorii de la Chater- 
house șl Westminster au fost 
obligați să joace mingea numai 
cu piciorul, din cauza dalelor 
de piatră, cu care erau pavate 
curțile gcolilor lor. S-a ajuns, 
astfel, la „dribling game*, pă
rintele actualului „football asso
ciation”. La Universitatea din 
Cambridge, in 1855, și în orașul 
Sheffield (1857), au luat flintă 
primele cluburi de fotbal, care 
și-au elaborat, la 26 octombrie 
1863, șl primul regulament al 
acestui joc, creind. in aceeași 
zi, și prima federație - cea en
glezi.

Deci, (net tn seceta! al XTT- 
lea, pe terenurile Angliei, jocul 
eu mingea rotundă era in floa
re șt, apoi, la mijlocul veacului 
al XlX-lea, fotbalul are regle
mentat, parafai și organizat 
sub toate formele, in Marea Bri- 
tanle, cu al său International 
Board, care reunea cele patru

școlaril au 
vechiului 

eu interdic-

CLASAMENTUL
GOLGETERILOR
Autor al unui gol în parti

da cu A.S.A. Tg. Mureș, di- 
namovistul DUMITRACHE 
»-a „desprins* de principalul 
său adversar, OBLEMENCO, 
tnecînd, singur, în fruntea 
clasamentului golgeterilor-

11 goluri : DUMITRACHE 
(Dinamo București)

10 goluri: OBLEMENCO 
(„U“ Craiova) și OPREA („U“ 
Cluj) ,

9 goluri ; TUFAN (Farul)
8 goluri: VOINEA (Steaua) 

și GROZEA ~ ’ -
7 goluri: 

sul) și 
(Steaua)

(Petrolul)
OAIDA (Progre-

CREIN’ICEANU

federații (engleză, scoțiană, ir
landeză și galeză).

Cunoșteam, vizual și teore
tic, soliditatea jocului, omogeni
tatea și dîrzenia de luptă a 
echipelor din Regatul Unit. Dar, 
acum, urma să pătrundem în 
laboratorul acestor temute 
team-uri, în mecanismul de or
ganizare a marilor cluburi, in 
angrenajul de funcționare ce 
împinge înainte vechiul, tradi
ționalul fotbal englezesc.

Reeditarea marii pasiuni din 
Evul mediu pentru fotbal aveam

s-o înregistrăm chiar ș doua ri 
după sosirea noastră la Londra.

De la hotelul „Rubens”, pe 
care 11 alesesem pentru așezarea 
lui... strategică (de aid por
neau toate liniile metroului 
londonez), am cobori! in Hyde 
Park, aflat In centrul marii ca
pitale. Celebra grădină, care 
se Întindea pe mai mult de 140 
de hectare, fusese transformată 
intr-un singur, imer.s, teren de 
fotbal.

Era duminică, zi tn cara nu 
este programat nid un joc ofi
cial de fotbal. Dar week end-uL 
eare-1 scoate pe multi londonezi 
afară din orașul lor tentacular, 
constituie pentru alte mii de 
cetățeni britanici prilejul eel 
mai nimerit spre a-și pune in 
evidență toată virtuozitatea lor 
In lovirea și conducerea balo
nului rotund, eu aceeași frene
zie ca si In „hurling at rosier* 
și .hurling over country*, prac
ticate de strămoșii lor, cu sute 
de ani in urmă. Acum, gazonul 
proaspăt, vestitul gazon engle
zesc, ti priva de noroaiele șl 
băltoacele existente odinioară, 
cînd jucătorii străbăteau dm- 
piile și riurile diferitelor ținu
turi. .. Municipalitatea londo
neză nu fixează nid o opre
liște, prin tăblițe și pancarte eu 
bnu căleați pe iarbă”, in tot 
acest vast parc, in care pe de o 
parte, se luau la Întrecere ora
torii de pe tribune improvizate, 
iar pe de altă parte, iși dispu
tau mingea miile de copilandri, 
adolescenți beatles, dar și băr
bați eu timplele argintii.

în Hyde Park, alături de 
„meetfng'-urile de protest, se 
desfășura marele, uriașul mee
ting al fotbalului duminical.

Mii de jucători, toți en echi
pament eompiei, se grupau după 
apartenența străzilor și cartiere
lor in care locuiau sau, pur 
și simplu, după culoarea tricou- 
rilor, in sute de echipe, care 
organizau campionate ad-hoc.

Arbitrii, in treninguri sau tn 
costume de oraș, conduceau au
toritari și ceremonioși- partidele 
.care se desfășurau într-o minu
nată disciplină de joc, fără gă
lăgie și fără incidente, vădind 
■numai dragostea englezilor 
pentru fotbal și fair-play. Era 
un spectacol de-a dreptul mă
reț, în care mii de jucători, cu 
tricouri multicolore, se luptau 
pentru balon. în plin centrul 
Londrei se afla, deci, o „Copa
cabana gazonată", 
lungime și lățime 
o bătăioasă fiesta 
anglo-saxon...

Care putea fi numărul ju
cătorilor angrenați în jocurile 
de pe sutele' 
Hyde Park ?

Noi. cei doi 
din România, ____
evalua. Dar, am fost de acord 
că in acea duminică de la mij
locul lunii decembrie 1968, in 
marea și vestita grădină din 
centrul Londrei, jucau cam tot 
atiția tineri și bărbați, ciți nu
mără echipele noastre într-o zi 
competițională cu diviziile A, 
B și C la un loc, din campiona
tele județene și orășenești, de 
pe toate terenurile ce le avem, 
de Ia Salonta pină la Mangalia, 
de la Jimbolia la Dorohoi.

Dar, să nu uităm, totuși, că 
ne aflam in patria fotbalului...

Perotal Moi.-**-: — Rarâ-j 
Cîmpulimg Moldovenesc 4—1 
(1-0)

Textila Buhuș! — F-Lperu! 
Dorchoi 3—1 (X—0)

Nicaima Iași — Forera 
Ciurw 2—0 (2—0)

Minobrad Vatra Dcrr^ei — 
Penicilina Iași 3—1 (2—0)

Victoria Roman — Letea 
Bacău 1—0 (0—0)

Sta nta Bacău — Cfcnentul 
Bioaz 5—0 (1—0)

Viitorul Botoșani — Mine
rul Gura Humorului 2—2 
(0—1)

Foresta Făltlaerd — Unirea 
Negrești (exclusă din cam- 
pioeat) 3—0

(Corespondenți: Al. Stoia- 
noviei, L Vieru. D. Dumitri. 
P. Spae, G. Constantin. FL 
Ene ș{ T. Ungureanul.

CLASAMENT
L Șt. Bacău 16 12 1
S. Xoresi* FSMeem

M ‘
». VBU B«osș*=1

U
A. Text, Buhufi IC
i. N’le. IC

2 W— I
1* < I »—u M

19
19
19
19

t.
4 D—11

u 7 4 4 44—11 14
8. Vie*. Bomaa 16 7 3 4 24—23 17
1. Petr. Moineștl

11 I • 1 33-24 14
U. Peolelltu Iași

11 1 > 7 B-N 14
81. Barâai C. lung

U 1 4 7 19-U 14
U. Farts. CtaTM 11 4 1 4 B—29 13
13. Letea Bacău 16 1 3 1 14—29 13
14. Cimentul Bless

11 4 4 4 17—89 13
U. Fulgerul Dorohol

18 4 3 1 19—11 11
18. Unirea Negr. 11 • 1 14 9—53 1

Etapa viitoare t Penicilina Iași 
— Știința Bacău, Rarăul Clmpu- 
lung Moldovenesc — Mlnobrad 
Vatra Dornel, Letea Bacău — Vi
itorul Botoșani, Minerul Gura 
Humorului — Nlcolina Iași, Ci
mentul Bleaz — Victoria Roman, 
Fulgerul Dorohol — Petrolul Moi- 
nești, Foresta Ciurea — Foresta 
Fălticeni, Textila Buhusl nu joacă, 
fiind programată cu Unirea Ne
grești.

★ ★ ★
Duminică, la Pitești, în des

chiderea meciului F. C. Ar
geș — Steaua, echipele 
neret-rezerve ale celor 
cluburi au terminat la 
tate : 1—1 (1—1).

de ti- 
două 

egali-

GAVRILĂ POP,
4 STELE

Arbitrul GAVRILĂ 
trebuie să primească 
din 
tre. 
tea 
tru 
ciul 
■unele exemplare, 
imprimate, au dispărut una 
sau chiar două dintre stele. 
Regretăm clipele de neplă
cută surprindere pe care 
i le-am provocat, fără voia 
noastră, arbitrului GAVRILA 
POP.

POP 
scuze 
noas- 

par-
partea... tipografiei
El a primit din 
cronicarului 4 stele pen- 
arbitrajul său din me-

Farul-Crișul, dar în 
mai slab

un stadion modern
Iubitorii de fotbal și jucă

torii de Ia Unirea Focșani au 
toate motivele să fie bucu
roși. Intr-adevăr, baza lor 
sportivă va fi transformată, 
în curînd, într-un stadion mo
dem. Astfel, „dreptunghiul" 
de joc va fi înconjurat cu 
tribune, se va construi un 
grup social, stadionul va a- 
vea un gard din prefabricate, 
se va amenaja un teren de 
antrenament etc. In aceste 
zile se transportă materialele 
la teren, urmînd ca în mo
mentul în care timpul va per
mite să se înceapă lucrările în 
așa fel incit să nu se stinghe
rească desfășurarea normală 
• Bartidelw oficiale.

pe a cărei 
se desfășura 
a fotbalului

de terenuri din

antrenori veniți 
nu i-am putut

Cornel DRAGUȘIN

antrenorul echipei Progresul 
București

DUPĂ PRIMUL ACT...
(Urmare din pag. 1)

ntiite, să consemnăm și lovitura 
de la 11 metri acordată la 
Ploiești, de către arbitrul N. 
Rainea, împotriva... gazdelor, 
care, pînă acum, dacă nu bene
ficiau ele de o astfel de decizie, 
cel puțin se știau asigurate că 
arbitrul nu le rezervă lor o ast
fel de soartă. Nu te mai poți 
baza, deci, nici pe... tradiție I

Rezultatele primei zile din 
retur nu puteau modifica ordi
nea echipelor din fruntea clasa
mentului, dar ele au zdruncinat, 
totuși, poziția uneia dintre cele 
3 formații candidate la titlu, 
Universitatea Craiova, care se 
află acum la o distanță de 5 
puncte de U.T.A., greu recupe
rabile, ținînd seama și de po
tențialul echipei craiovene. 
Practic, au rămas în cursă două 
concurente, U.T.A. și Dinamo 
București, pentru aceasta din 
urmă, cele 6 puncte care o des
part de arădeni nereprezen- 
tînd un handicap de neremon
tat. Așadar, U.T.A. are toa
te motivele să fie neliniștită, 
simțind în spate răsuflarea unui 
adversar atit de puternic. Se 
poate spune însă că, deși dife
rența de puncte dintre arădeni 
și bucureșteni a rămas aceeași, 
după consumarea primei etape 
a returului U.T.A. a realizat un 
cîștig: acela că distanța pe 
care „aleargă" împreună cu Di
namo București s-a redus cu o 
etapă. Dacă ea se mai scurtea
ză puțin, finișul lui Dinamo, 
oricît ar fi el de puternic, ar 
putea să fie tardiv...

Și mai greu de întrevăzut 
sînt perspectivele în zona peri
culoasă a clasamentului, în care 
se situează, în primul rînd, Va
gonul Arad, dar în care le pu
tem întîlni și pe F.C. Argeș, 
A.S.A. Tg. Mureș și chiar Pe
trolul. S-ar putea obiecta că fot
baliștii de la Crișul au un punct 
mai puțin decît unele dintre 
echipele mai sus-amintite, sau 
că Steaua și Rapid se află în 
același pluton, dar, deocamdată, 
ele trebuie scoase din cauză ta

urma victoriilor obținute dumi
nică in deplasare și ș faptului 
că, in etapa a doua, vor avea 
avantajul terenului (Crișul, in 
mai mică măsură, meciul ei cu 
U.T.A. nedisputîndu-se la Ora
dea, ci la o distanță de 60 de ki
lometri).

Încheiem comentariul de față 
cu o remarcă privind echipa Pe
trolul : în două meciuri (cupă 
și campionat), apărarea ploieș- 
tenilor a săvîrșit TREI infrac
țiuni in careu, penalizate cu lo
vituri de la 11 metri, lată un su
biect asupra căruia ar putea 
reflecta antrenorii Oană și Cer- 
năianu,..

SERIA A II-A
Șoimii Buzău — Chimia 

Mărășești 6—1 (0—1)
Flamura roșie Tecuci — 

Petrolistul Boldești 2—0 (1—0)
Rulmentul Bîrlad — Glo

ria C.F.R. Galați 0—1 (0—1)
Metalul Brăila — 

Buzău 2—0 (1—0)
S.U.T. Galați — 

Berea 3—1 (2—0)
Unirea Focșani — 

Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
2—2 (2—0)

Metalul Plopeni — Ancora 
Galati 3—0 (2—0)

Delta Tulcea — 
cud. aminat

(Corespondenți: 
tru, C. Flliță. N. 
N. Costin, Gh. 
Axente și M. Sima).

CLASAMENT
1. M*t. Plopeni 16 10 5 
3. Unirea Foc. 16 9 4
3. Petrolul Boldești

16 S 2
4. Șoimii Buzău

16 7 3
8. GL C.F.R. Galați

16 I
8. Ancora Galați

li I
I. Chimia Orașul 

ghiu-Dej 16 I
8. Rulmentul Birlad

16 5 5
9. Petr. Berea 16 6 3 

10. FI. roșie Tecuci
11

II. Metalul Brăila
16
16
15
16 

Mărășețti
16 

Teeijej
15

13. Met. Buzău
13. Delta
14. S.U.T.
15. Chim.

Tul. 
Gl.

Metalul

Petrolul

Chimia

Gloria T*-

M. Dumi- 
Cemătescu, 

Arsenie, A.

8 1

16. Gloria

1
3

31— 18
32— 15
22—22

C 23-19
7 22—22

I 4
Gh.

4 I

4 3

8 O
4 2

11
17
17

6 23—20 16
Gheor-

4 20-20 10
6 14—15
7 22—28
7 22—28
8 20—19
7
6
5

10

13
15
13
14

24—24 14 
11—12 14 
19-24 14
28-35
13—33

12
109

Etapa viitoare : Gloria Tecud — 
S.U.T. Galați, Ancora Galați — 
Rulmentul Birlad, Gloria C.F.R. 
Galați — Șoimii Buzău. Metalul 
Buzău — Flamura roșie Tecuci. 
Petrolul Berea — Metalul Brăila. 
Petrolistul Boldești — Delta Tul- 
cea. Chimia Orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Metalul Plopeni. Chi
mia Mărășeștl — Unirea Focșani.

SERIA A III-A
Flacăra roșie București — 

Unirea Mănăstirea 1—0 (1—0)
Marina Mangalia — Cimen

tul Medgidia 1—2 (0—1)

LOTO - PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT — HOCHEI DIN 1 MARTIE 1969

• I România — R. F. a 
Germaniei (2—6) 2; II Aus
tria — Polonia (1—9) 2; III 
România — R. D. Germană 
(2—11) 2 ; IV Norvegia — R.F. 
a Germaniei (0—5) 2; V Ro
mânia — Norvegia (4—5) 2 ; 
VI Iugoslavia—Polonia (1—4)
2 ; VII Austria — Italia (3—1) 
1; VIII România — Iugosla
via (4—4) X ; IX Norvegia — 
Polonia (1—5) 2; X România
— Italia (5—2) l ; XI Polonia
— R. D. Germană (1—4) 2 ; 
XII România — Austria (5—4)
3 ; XIII Iugoslavia — R. D. 
Germană (1—6) 2.

Fond de premii i 59 507 lei.
• Numai pînă marți 18 

martie 1969, vă puteți depune 
buletinele pentru concursul 
suplimentar Pronosport — ho
chei nr. 2 al cărui program 
este alcătuit în întregime cu 
meciuri ale grupei A din ca
drul campionatului mondial 
de hochei.

Concursul se va desfășura 
după actualul regulament Pro
nosport, iar participarea m va

face în mod obișnuit cu men
țiunea că pe buletin se va 
scrie, în spațiul rezervat nu
mărului de concurs, ,.H 2*.

• Plata premiilor la trage
rea specială Loto a Mărțișo- 
i tlui din 7 martie 1969, se va 
face astfel i

tn Capitală, începînd de joi 
20 martie 1969, prin casieriile 
proprii LOTO-PRONOSPORT;

tn provincie, începînd apro
ximativ de luni 24 
1969, prin casieriile 
LOTO-PRONOSPORT 
mandate poștale.

PRONOEXPBES
Premiile concursului nr. 10 din 

5 martie 1969
EXTRAGEREA I : Categoria T : 

1,5 variante a 200.000 lei; cate
goria a Il-a : 115 a 1.318 lei; ca
tegoria a IH-a : 3.442,5 a 44 lei.

Report categoria I : 3.598 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a : Catego

ria A : 2,5 variante a 49.554 Iei; 
Categoria B : 230 a 538 lei; Ca
tegoria C : 4530 a 27 lei.

Prenliile de ia extragerea I ca
tegoria 1 au fost obținute de : 
BELLU GRIGORE din București 
— 200.000 1» șl DUMITRU VLA- 
DUȚ din Pitești - 100.000 lcL

martie 
proprii 
și prin

Olimșta Gr-rgiu — LT.C 
Censtar.ta 2—0 (0—0)

Ce'u'.:za Călăraș: — Sirena 
București 0—2 (0—1)

Ș.N. Oltenița — Autobuzul 
București 3—0 (2—0)

1U.G. București — Ideal 
Cernavodă 3—0 (1—0)

I.M U. Medgidia — Petro
lul Videle 1—C (0—0)

Electrica Constanța — Au
rora Uratceni 1—0 tu—0)

(Corespondenți: A Păpă
die, I. Cioboată. T. Bar bă lată, 
I. Achim, M. Voicu. P. Du
mitrescu, AL Mavlea și M. 
Seuleanu).

CLASAMENT
IJCU. Med. U U 8
S_N. Oltenița

16 M 3
T.UU5. Bac. 16 9 4 
Cimentul Medgidia 

ÎS 8 *
Autob. Buc. 16 (
Electr. C-ța 16 7
Flac. r. Buc. 16 7

A-torspid Craiova — Mî- 
rjerul Metru 1—0 (0—0)

Soim» Timișoara — Stea
gul roșu Plenița 2—1 (1—0)

Energetica Tr. Sererin — 
Minerul Bocșa 0—1 (0—l), •-* 
jucat Ia Strehaia, terenul din 
Tr. Severin fiind suspendat

Progresul Strehaia — Voin
ța Lugoj 4—0 (2—0)

Minerul Anina — Dunărea
Calafat *—0 (2—0)

Minerul Lupeni — Metalul 
Topleț 6—0 O—0)

L. 
L
8.
4.
L
6.
7.
8.
9.

18
OMmpLa Giurgiu

16
11. Ideal Cernavodă

11
LT.C. C-ța 16
Sirena Buc. 16 
Petrolul Videle

18

u.

12.
13.
14»

I

4 >0—12 22
3 34— 8 22

8
7
4
4

3
3
3
4

30—19 n
24— 17 19
25— 15 
a—n

18 
U

(Corespondenți i N. Chivu- 
leacUf Alex, Mihai, G. Ște- 
îan< p. Finiți, C. Bărboi. 
Gh. Dobreanu, Gh. Crăciunel 
|i L Cost eseul

SERIA A VII-A
Olimpia Satu Mare — Br* 

dul Vișeu 3—0 (2—0)
Unirea Dej — Topitoru. 

Baia Mare 6—1 (3—0)
Bihoreana Marghita — So 

meșul Satu Mare 0—1 (0—1) 
s-a jucat la Oradea, terenu 
din Marghita fiind suspen
dat.

Dinamo
Sighetul 
(0-1)

Metalul ______ __
Gherla 2—1 (1—0)

Victoria Cărei — Unir« 
Oradea 5—0 (2—0)

Minerul Baia Sprie — Da
cia Oradea 2—3 (0—1)

Constructorul Baia Mare - 
Gloria Bistrița 1—2

Oradea — C.I.L 
Marmației 0—1

Salonta — C.I.L

(L-O)

■ I 21—a 18 CLASAMENT

(Corespondenți •• A. Verba, 
T. Prodan, A, Jilău, P. Lo- 
rincz, Gh. Cotrău, Tr. Silaghi, 

Teodor și L. Chira).T.

1
4

3 7
3 6
4 3

U
7 XT—17 14
8 17-80 13
7 11—23 12
8 82—29 U

21 
n

t.

CLASAMENT

Olimpia Bătu Mare
II 11 4
16 11 2
16 11 2
16
16
16
16
16
16
16

20
19
17
17

2.
3.

Unirea Dej 
Vict. Cărei

4. cjl. Gherla
5. Met. Salonta
6. Unirea Or.
7. Topit. B.M. 
* Gloria Bis.

Constr. B.M. 
C.I.L. Slghet 
Someșul S.M.

18
Dacia Or. 16

4. Voluta Lugoj 
I.
6.
7.
8.

8 0
7 2
7 2
7 2
6 3
6 3
8 3

U.M. Tlm. 1
Furnirul Deta 1
Met. Topleț 1
Progr. Strehaia

IS I 4 I 2*—» II
Șoimii Tlm. 11 I I I U—U II 
Mln. Bocșa Ulii 21-84 U

18—21 16
19—28 16
23— 33 16
24- 19 15
23—26 15
13—28 15|

I 14—>4 143 4 
Unirea MZnistlrea

16 4 3 18 S-tt 11 
Aurora Urzieenl

U 2 4 11 15—35 8
Etapa viitoare i LT.C. Constan

ța — T.U.G. București, Ideal 
Cernavodi — Olimpia Giurgiu, 
Cimentul Medgidia — Tlacâra ro- 
ș'e București, Petrolul Videle — 
Celuloza Călărași, Autobuzul 
București — Marina Mangalia, 
Aurora Urzieenl — LM.U. Medgi
dia, Sirena București — S.N. Ol
tenița, Unirea Mănăstirea — Elec
trica Constanța.

15.
14.

SERIA A IV-A
Minerul Cîmpulung Muscel 

— Prahova 
(0-1)

C.I.L. Rm. 
man Bușteni

Comerțul
Muscelul 
(2—0)

Progresul Corabia — Voin
ța București 2—1 (0—1)

Chimia Tr. Măgurele — 
I.R.A. Cimpina 2—1 (2—0)

Metalul Tîrgoviște — Ma- 
șini-unelte București 1—0 
(0—0)

Carpați Sinaia — Unirea 
Drăgășani 2—1 (0—1)

Tehnometal București —
Progresul Balș 3—1 (2—0)

(Corespondenți: D. Rădu- 
lescu. F. Giornoiu, M. Bizon, 
C. ~
P.

Ploiești 0—1

Vîlcea — Caral-
1—3 (1—2) 
Alexandria — 

Cîmpulung 4—0

Filip, D. Gruia, M. Avanu, 
Popa șî D. Diaconescuj.

CLASAMENT
Metalul Tîrgoviște

23
28

1.
16 19 5 1 33-17 25

2. Carpați Sinaia
16 19 2 4 27—24 22

3. Prahova PI. 16 9 2 4 34-18 24
4. Com. Alex. 16 9 • 4 34—13 34
4. Progr. Corabia

16 8 4 4 24—14 24
n Voința Buc. 14 8 2 4 44—21 13
7.

I 0—17 11U
Caraiman Bușteni

16 7 4

4. 8 4
8 4

18
18
11

16 4 6
12. Prop-. Balj 14 3 2 n— - - - -

14.
15.
18.

Muscelul C. lung
16 4 4

CJ.L. Hm. VIJcea
16 4 2

Minerul C. lung
16 2 3

Unirea Drăgăsaai
16 4 1 U U—M

8 11—32
18 14—14
i ii—r

14 
U
12
18
9
9

Etapa viitoare : Carat—an Buș
teni — Tehnometai Btacureșri. Ma
șini unelte București — Chimia 
Tr. Măgurele. Voința Bucureșu - 
Mlneru: Clmpulu.rg MusceL Pro
gresul Ba:ș — Carpap Sinaia. 
Muscelul Clmpulung — Pnyr.ii 
Corabia. Unirea Drăgășarj — Me
talul Tirgo-.'.ște. Prahova Ploiești 
— Comerțul Alexandria. I-R-A„ 
Clmpina — C IL. Rm. VUcea.

SERIA A V-A
Victoria Tg. Jiu — Furni

rul Deta 0—1 (0—0)
Victoria Caransebeș — U3L 

Timișaara 2—0 (0—0)

8.
10.
U.V.O-teTg.m |4|>-au

U.Ste^ roșu

U. Duuărta Calafat
16 8 2 8 M—M U

14. Bnargia Tr. Bovecia
Ulii XI—M U
11 4 4 I W-XT UXI. Mln. Motru 

18. Auto. Craiova
14 1 I I 14-» 11
Steagul ro.uEtapa viitoare i

Plenița — Energetica Tr. Severin, 
Furnirul Deta — Progresul Stre
haia, Metalul Topleț — Victoria 
Tg. Jiu, Voința Lugoj — Șoimii 
Timișoara, Minerul Bocșa — Au- 
torapld Craiova, U.M. Timișoara
— Minerul Anina, Minerul Motru
— Minerul Lupeni, Dunărea Cala
fat — Victoria Caransebeș.

SERIA A VI-A
‘Mureșul Deva — Arieșul 

Turda 1—0 (0—0)
Metalul Copșa Mică —

Știința Petroșeni 1—1 (1—0)
Metalul Aiud Mtyeșul 

Luduș 2—0 (1—0)
Soda Ocna Mureș m Pro

gresul Sibiu 0—1 (0—4))
Aurul Zlatna — Minerul

Baia de Arieș 3—1 (2—1)
Minerul Ghelar — Aurul 

Brad 2-1 (1-0)
A.S.A. Sibiu — Arifșul 

Cimpia Turzii 0—1 (Q—1)
Victoria Călan — Tehno

frig Cluj 2—0 (2—0)

(Corespondenți: I. Simion, 
M. Faliciu, Al. Crișan, Gh. 
Tăutan, N. Băișan, Fi. Oprița, 
L Ilie și A. Giinther).

clasament

I. Aorol Zlatna 1< 9 3 
Z. Vict. Cilan 16 9 2
3. Su Petroșeni 16 7 6
4. Met. C. M. 16 7 6
5. Mureșul Deva

16 8 3
A.S.A. Sibiu 16 7 4 
Arieșul C. T. 16 6 5_ . ---- j

2
3 
3
2

8.
7.
8.
9.

10.
11.
12. 
IX
14.
15.
15.

Min. Ghețar 11 8 
Met. Aiud 16 1 
Aurul Brad 16 7 
Soda Ocna M. 16 S 
Min. B. A. 16 6 
Arieșul Turda

16 3 3
Tehnofrig Cluj

II
Progr. Sibiu 1* 
Mureșul Luduș

11

3 2
4 2
2 4

8.
9. 

io. 
u.

8 2
8 2
5 2

13.
13. Din. Oradea 1«
14. Minerul Bala Sprie

11 ă 2
11. Bihor Marghlta

II 4 3

8 29-30 14
8 20-23 14
9 18—18 12
i a-F u

.1 Ml U 
U. Bradul Vișsu 1IIIU 11-36 19

Etapa viitoare: C.I.L. Gherla — 
Dinamo Oradea, Gloria Bistrița
— Olimpia Satu Mare, Unirea O- 
radea — Bihoreana Marghlta, To- 
pltorul Baia Mare — Metalul Sa
lonta, Dacia Oradea — Victoria 
Cărei, Someșul Satu Mare — Mi
nerul Bala Sprie, Bradul Vlșeu
— Unirea Dej, C.I.L. Slghetul 
Marmației — Constructorul Bala 
Mare.

SERIA A VIII-A
Medicina Tg. Mureș — Co

lorom Codlea 2—0 (1—0)
Torpedo Zărnești — Mine

rul Bălan 1—0 (0—0)
Tractorul Brașov — Avîntul 

Reghin 10—0 (4—0)
C.F.R. Sighișoara — Car

pați Brașov 2—3 (0—1)
Chimia Orașul Victoria — 

Vitrometan Mediaș 0—0
Chimia Făgăraș — Lemna

rul Odorheiul Sesuiesa 3—0 
(3-0) '

Oltul Sf. Gheorghe — Voin
ța Tîrnăveni 2—0 (1—0)

Chimica Tîrnăveni — Uni
rea Cristuru Secuiest 2—1 
(1—1)

(Corespondenți: A. Sabo, 
C. Chiriac. T. Maniu, I. Tur- 
jan, E. Aslan, B. Stoiciu, Gh. 
Briotă și I. Ducan).

CLASAMENT
1. Chim. Făg. 16 13 1
2. Chim. Tir. 16 10 2 
2. Oltul Sf. Gheorghe

16 8 6
4. Medicina Tg. Mureș... I16 5
5. Torpedo Zărnești

" 7

2 38-11 27
4 38—15 22
2 29-17 22
S 20—13 18

5 13—18 19
5 23—15
5 19—18
7
7
7
7
8

22-23
28—26
21—27
27—27
20—30

18
17
17
18
18
15
14

16
C. Avtntul Reghin 

16
Tract. Bv. 16
Lemnarul Odorhei

7 
S
5

7.
8.
9.

90.
11.

4 5 22—18 18

8
9

10

22—22
23-24
10—28

10 13—34

13
12
10
8

Etapa virtoar* : Stiinta Petro- 
peai — Metalul Aiud, Arieșul Tur
da — A S.A. Sibiu Progresul Si
biu — Victoria Călan, Tehnofrig 
Cluj — Soda Ocna Mureș. Arie
șul Clmpia Turzil — Mureșul 
Deva. Aurul Brad — Aurul Zlat- 
na. Mureșul Luduș — Minerul 
Ghelar. Minerul Baia de Arieș — 
Metalul Copșa Mică.

2
5

6
5

30—35
30—12

18
17

16
Car păți Bv. 16
Chim. Vict. 16
Colorom Codlea

16

3
5
5

6 30-22
6 • "
6

18—21
16-29

17
15
15

. 5 i
Vltrometan Mediaș

16 5 3 
13. C.FJt. Sighișoara

16 $ 3

12.
4 7

8
18—29
15—24

14
13

6 15—22 13
14. Unirea Crlsturu Seculeșc

16 4 4 8 21-32 12
15. Voința Ttraăveni

16 3 2 11 12—34 9
16. Mln. Bălan 16 2 3 11 17—39 1

Etapa viitoare : Vitrometan Me
diaș — Chimica Tirnăvenl, Mine
rul Bălan — Tractorul Brașov, 
Voința Tirnăvenl — Torpedo Zăr- 
nești. Lemnarul Odorheiul Se
cuiesc — Medicina Tg. Mureș, 
Colorom Codlea — Chimia Or. 
victoria, Avtntul Reghin — Chi
mia Făgăraș, Carpatl Brașov — 
Oltul SI. Gheorghe, Unirea Cris- 
turu Secuiesc — C.F.R. Sighișoara.

CAMPIONATUL DIVIZIEI A

Etapă cu multe surprize
FEMININ

VOINȚA BUCUREȘTI - GAZ 
METAN MEDIAȘ 2440-2209 p.d. 
Meci fără istoric, in care bucu- 
reștencele au ciștigat cu ușurin
ță. Rezultatele — cu două ex
cepții. Crista Szocs 458 p.d. și 
Cornelia Moldoveanu 440 p.d. 
(Voința) — au fost mediocre. De 
la mediejence o singură jucă
toare a fost mai precisă in arun
cări, și anume, Elvira Cercea, 
notată cu 395 de popice doborl- 
te. (T. R.)

VOINȚA TG. MURES - 
C.S.M. REȘIȚA 2374-2381 p.d. 
O surpriză de proporții : tnfrin- 
gerea mureșencelor pe arena 
proprie. Trei jucătoare de la 
Reșița au obținut rezultate ex
celente : lldico Jijlc (432), Ger
trude Apro (420) și Marla Stan
ca (442). (L FAUȘ — corespon
dent principal)

LAROMET BUCUREȘTI - 
HIDROMECANICA BRAȘOV 
2301-2298 p.d. Victoria liderei 
la limită se datorește, in prin
cipal, Măriei Sabo, care a ob
ținut cel mai bun punctaj al re
uniunii : 425. Ambele formații 
au dat dovadă de multă preci
zie in aruncări : Laromet 0 bile 
in gol (II) și Hidromecanica, 3. 
(GH. SANDU — corespondent)

a
VOINȚA CLUJ - PETROLUL 

PLOIEȘTI 2409-2252 p.d. Voința 
a reușit s-o Întreacă pe cam
pioana de anul trecut, datorită 
sportivelor L Nagy. A Nagy, 
Gyarfas și Kelemen, care au 
doborit fiecare peste 400 de po
pice. De la Petrolul s-a remar
cat doar Maria Dumitru cu 
396 p.d. (U. PALADE — cores
pondent).

U.T. ARAD - RAPID BUCU
REȘTI 2315 - 2307 p.d.

MASCULIN
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI - FLACARA CÎMPINA 
4393-4900 p.d. Ciștigătoarea a 
fost decisă la ultimele bile. Cei 
mai buni : Constantinescu (C) 
846 și Purje (F) 870. (N. IO RA
CES — corespondent)

VOINȚA TG. MUREȘ - 
OLIMPIA REȘIȚA 5090-5229 
p.d. Cel care s-au acomodat mai 
bine cu noile piste de pe arena 
Voința au fost reșitenii, cere au 
ciștigat detașat și pe merit. Un 
singur popicar cu rezultate de 
peste 900 - 1. Micoroiu (Ol.) 
953 p.d. (!).

C.F.R. TIMIȘOARA - RAPID 
BUCUREȘTI 5034 - 5189 p.d. 
BucureștenH au întrecut orice 
așteptări tnvingind la scor pe 
timișoreni îa ei acasă. Foarte 
buni : Măntolu și Vrinceanu de 
la Rapid, notați cu 902, respec
tiv. 894. (P. ARCAN - cores
pondent principal)

GAZ METAN MEDIAS - 
GLORIA BUCUREȘTI 4997-4783 
p.d. Gazdele au ciștigat ușor, 
datorită slabei comportări a 
bucureștenilor. De la Mediaș s-a 
evidențiat Biciușcă (859 p.d.). 
De la Gloria, cel mai bun rezul
tat a fost cel al lui Tudor 819 
p.d. (Z. RIȘNOVEANU - co
respondent).

VOINȚA CLUJ - PETROLUL 
PLOIEȘTI 5098-5074 p.d. Ce) 
mai eficace jucător a fost ploieș
teanul Cristu Vlnătoru, cu 912 
p.d.
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SE APROPIE DE SFlRȘlT
Bd i n ter nat lonaiaA MAR DEL PLATA LUPTA PENTRU MEDALII

MAR DEB PLATA. 10 (prin 
Jeton), întrecerii* da ^libera" 
n cadrul mondialelor oferft 
i continuare o Încleștare de 
Tțe care-ți tale respirația.

Tștil In lupte libere dinSpecialiștii 
ran, Uniunea 
iia șl S.U.A. ______
ompetiția. Sovieticul Alexandr 
Jedved, cel care a primit cu- 
uni olimpice la Tokio și Ciu- 
lad de Mexico, se pregătește 
cum să-și adjudece a 5-a me- 

Jalia de aur la campionatele 
urnii I Este o excelentă perfor- 
nanță a .greului" Medved. 
>pre surprinderea generală, 
portivil bulgari cu o reputa- 
ie deosebită în luptele libere, 
i-au micșorat considerabil șan- 
ele la medalii.
Ieri a ieșit din competiție și 

cel de al doilea reprezentant al 
nostru. Cu două infrîngeri, 
Francisc Bolla a spus adio me
daliilor. în cel de al treilea 
meci el a fost întrecut la puncte 
de Y Munkbat (Mongolia). Iată 
acum cîteva relatări despre dis
putele din ziua a doua.

La prima categorie, 48 kg, 
medalia de aur va fi cucerită, 
aproape sigur, de iranianul 
Ibrahim Javadi, care a trecut 
cu succes de principalii săi ad
versari — Umeda Akihiko (Ja-

Sovietică, Japo- 
domină copios

poni»), Roman Mmftrtev 
(U.R.8.S.) șl Bob Keitel (3.UA.) 
invlnrindu-f detașat America
nul Richard Sanders a dominat 
categoric la categoria 5â kt și 
în cea de-a doua ri a mondia
lelor, anunțîndu-se pretenden
tul nr. 1- îa titlu. El Șl-a învins 
prin tuș toți adversarii, printre 
care I. Dimov (Bulgaria) și 
Yasu Kasugen (Japonia), Nu 
este mai puțin adevărat însă că 
Sanders va avea un med foar
te greu eu iranianul Mohamed 
Ghorbani, care întră în finală 
cu un singur punct de penali
zare. Ghorbani i-a Învins prin 
tuș pe Stirejan Sukhbaatar 
(Mongolia), clasat pe locul III 
la Ciudad de Mexico, și pe Aii 
Begașvili (U.R.S.S.). neînvins 
pină în partida cu sportivul ira
nian.

O dispută mult mai echili
brată pentru desemnarea fina- 
liștilor a avut loc la cat. 57 kg. 
Japonezul Tadamiki Tanako și 
americanul Donald Behm (locul 
II la J. O. Mexic) au avut de 
Înfruntat adversari valoroși : 
sovieticul P. Malian, bulgarul 
I. Savov, vest-germanul Paul 
Neff ș.a. Prima șansă pentru 
medalia de aur se pare că o are 
luptătorul american. La catego
ria următoare, 62 kg, unde s-au

preae&tat rru msl ptrțîn d* eind 
madaîlațl olimpici ți mondiali, 
nu sa ponta anticipa nimic. Sa
ved Abs&sy (Iran), Morita Ta
keo (Japonia), Z. Abdnlbecov 
(U.R.S.SJ și E. Todorov (Bul
garia) au rămas tn cursa pentru 
primele locuri. Medalia de aur 
s-ar putea să revină Ce sporti
vului japonez, fie celui iranian.

Abdulah Movahed (Iran), 
campion olimpic la Ciudad de 
Mexico și triplu campion mon
dial, a terminat la egalitate cu 
Bob Douglas (S.U.A.), dar are 
prima șansă Ia titlul categoriei 
68 kg. Tot la această categorie, 
insă, a Înregistrat rezultate 
foarte bune și Enio Vilcev (Bul
garia), campion olimpic la To
kio și medaliat cu argint la 
J. O. din Mexic.

Sovieticii Zarbeg BeriașviH 
(cat. 74 kg). Boris Gurevici (cat. 
90 kg) și AJexandr Medved (cat. 
+ 100 kg) s-au detașat in ulti
mele partide. înscriindu-se 
printre pretendenții la titlurile 
de campioni ai lumii. Luptăto- 

speranțe
■ la cat.
, să ob-
■ aur, in 

depăși

rii americani au 1 
prin reprezentantul lor
100 kg. Larry Cristoff, 
țină o altă medalie de 
cazul cind acesta îl va 
pe sovieticul Șota Lomidze.

FOTBAL PE GLOB

BALCANIADA 1969 - VAL GARDENA 1970
Echipa Franței, care fnttlnește mii na la Londra selecționata Angliei, a fost mult întinerită. Noul antrenor, Roger Boulogne, 
va apela la numeroși jucători din echipa de tineret. In fotografie, o fază din jocul Franța (tineret) — Algeria (1—1, la Oran).

In stingă, Revelli privește faultul comisIn de nigerianul Bade fi asupra lui Loubet

(Urmare dtn pag. If

schiorii nu au un antrena
ment, o adaptare cu viteza 
ridicată, nu au o poziție 
„proprie", rodul unor înde
lungate ședințe de lucru, nu 
eu ușurința traversării difi- . ... . . a 

nu
cultăților de teren și 
schimbărilor de pantă, 
au automatizarea unei po
ziții aerodinamice în condi
țiile unor desprinderi suc
cesive de la sol de 15—20 m 
pe pîrtii foarte lunecoase 
sau înghețate. Bucurîndu-ne 
de succesul balcanic — rea
lizat totuși numai la sla
lom — ți oarecum la uriaș 
(singurele probe organizate) 
ne gîndim că sugestiile de 
față ar putea ajuta schio
rilor și antrenorilor în pre
gătirea pentru Val 
1970, cu speranța 
că performanțele 
trebuie consolidate 
ales că pot fi întărite prin 
rezultate de prestigiu, rea
lizate în compania „așilor" 
și în confruntări de mare 
anvergură. Schiul nostru al
pin începe să facă dovada 
posibilităților sale. El poate 
și mai ales trebuie să anco
reze în aria sporturilor care 
ne onorează pe plan inter
național 
„rodaj"
necesar 
barierelor 
schiorii le simt încă în fața 
lor, pentru aruncarea peste 
bord a tuturor îndoielilor, 
complexelor și bîjbîielilor. Iar

Gardena 
legitimă 

balcanice 
și mai

cu condiția unui 
prealabil, absolut 
pentru dărîmarea 
psihologice pe care

viteza — înainte de toate — 
es-te o problemă de ordin 
psihologic.

De aceea, cred că toți schi
orii noștri, sau cel puțin 
lotul reprezentativ — prin re
vederea probelor din calen
darul intern — trebuie să 
aibă posibilitatea să parti
cipe la cît mai multe curse 
de coborîre, iar peste hotare 
echipa trebuie să aleagă con 
cursurile în care se dispută 
coborîri. Curse grele, pîrtii 
cu diferențe de nivel ridi
cate, avînd, în consecință, 
medii de peste 100 km la 
oră, alese progresiv pentru 
acomodare și pentru cimen
tarea pozițiilor. Intr-o primă 
etapă, pirtiile noastre din 
Bucegi — Valea lui Carp — 
Valea
Lupului din Postăvarul se 
pretează foarte 
astfel de gen de pregătire 
cu mențiunea eliberării trep
tate a porților de control, a 
dirijării cursei spre a se 
ajunge la vitezele limită 
posibile pe aceste pîrtii. In 
continuare, cred că ar trebui 
abordate 
pezi, dar 
bruște, 
ritm, cu 
să mărească procentul de 
dificultate, prin desprinderi 
(sărituri) consecutive. In 
timpul cărora poziția aero
dinamică trebuie păstrată cu 
orice preț. Nu am să pot 
uita niciodată dezamăgirea 
lui Jo Minsch — celebrul 
coborîtor elvețian — la con
cursul de la Val Gardena,

Cerbului Pirtia

bine unui

pîrtii la fel de re- 
cu ruperi de par.:ă 
cu schimbări de 
ondulații mari care

NU NUMAI SIMPATIE,
CI Șl GALOANE DE AMBASADORI

(Urmare din pag. lf

Marcel Le Cleftuoși." Cu dl.
(Belgia), cu care am făcut dru
mul de înapoiere peste Atlan
tic, am avut o discuție mai 
îndelungată, din care vom re
lata succint : „Vă mărturisesc, 
sînt pur și simplu îndrăgos
tit de Panțuru. Este un băiat 
admirabil, și am pentru el o 
adevărată slăbiciune. Tare rău 
mi-a părut că nu a cucerit 
nici o medalie de aur la cele 
două mari competiții din acest 
sezon. Ar fi meritat cu pri
sosință. Și așa, însă, perfor
manțele lui sînt rarisime. Aș
tept cu nerăbdare viitorul se
zon în care sper să-l văd pe 
Panțuru, alături de ceilalți 
bravi boberi români, pe 
treapta cea mai înaltă a po- 
diumului“. Nu mai puțin mă
gulitoare au fost cuvintele 
marelui Eugenio Monti, con

siderat pe bună dreptate cel 
mai valoros bober al tuturor 
timpurilor, actualmente direc
tor tehnic al echipei Italiei i 
„Cu ani în urmă, cînd Pan
țuru de-abia pășise în arena 

internațională, am știut că va 
deveni un mare concurent, 

Pe lingă incontestabilele-i ca
lități de pilot, manifesta since
ritate, modestie, dorința de a 
învăța totul pînă în cele mai 
mici amănunte. Toate acestea 
m-au făcut să mă apropii 
mult de el, să-1 transform în 
elev și prieten care, de-a lun
gul anilor, s-a dovedit extrem 
de silitor- M-am bucurat în
totdeauna de succesele lui, 
chiar și cînd eram adversari, 
sau mai bine spus parteneri 
de întrecere. Acum a avut un 
sezon strălucit, dar sînt con
vins că, ajutat mai mult de 
coechipierii săi, își va împlini 
visul care este, de fapt, al 
oricărui bober ce se respectă : 
cucerirea titlului de campion 
mondial. Ar fi o răsplată pe 
care o merită cu prisosință și 
pe care i-o doresc din toată 
inima."

Stima și simpatia de care se 
bucură boberii români în a- 
rena internațională, atît prin
tre concurenți cît și printre 
diriguitorii acestui sport, au 
avut, însă, și alte forme de 
exprimare. Să ne referim, de 
pildă, la căldura cu care Pan
țuru, Focșeneanu, Neagoe, 
Pușcaș și Țancov au fost în
tâmpinați la New York, la îna
poierea de Ia Lake Placid. Dl. 
Peter Carver, membru al Fe
derației de bob a S.U.A. și al

Comisiei tehnice a F.I.B.T., 
le-a oferit o frumoasă 
structivă excursie în 
ticul și impunătorul 
fiind, în același timp, 
ghid competent. Ei au 
splendidul sediu O.N.U-, uri
așul Empire State Building 
(102 etaje). Lincoln Center 
(unde se află noile clădiri ale 
operei, filarmonicii și teatru
lui), s-au plimbat pe străziie 
străjuite de coloși de sticlă 
și oțel de cîte 60—70 de eta
je, mărturii ale iscusinței și 
hărniciei omului. Seara, spor

tivii români au fost invitați 
la Radio City (cel mai mare 
cinematograf din lume, cu o 
capacitate de 6000 de locuri) 
unde, înaintea filmului „Ma
ryland", a fost prezentat un 
agreabil spectacol de revistă. 
In uvertura spectacolului s-a 
cîntat Rapsodia română, fapt 
care a impresionat, vă daț> 
seama, pînă la lacrimi mica 
noastră delegație, cuprinsă de 
profunde emoții încă de la 
primele acordțiri ale nemuri
toarei capodopere a marelui 
George Enescu. A fost, în- 
tr-adevăr, cea mai plăcută 
surpriză ce le putea fi 
rită.

La Ziirich, unde lotul 
mân a făcut escală, după 
aproape 8 ore de zbor cu 
onul Boeing 707, o altă mani
festație măgulitoare. Hansrudi 
Miiller, Kurt Zurbuchen și Al
fred Muller (toți de ' 
cher Bob Club) i-au 
pe boberii români la 
pentru a-i felicita și 
mîna albume cu fotografii 
făcute de sportivii elvețieni 
cu prilejul participării lor la 
concursurile ce au avut loc 
în acest an pe pirtia din Si
naia. Tot la Ziirich, boberii 
români au fost întîmpinațl de 
familia Mark, gazda obișnuită 
a sportivilor noștri cînd aceș
tia concurează la St Moritz. 
Acea oră de tranzit petrecută 
pe aeroportul din Ziirich a 
constituit prilej de plăcută 
revedere cu vechi prieteni, a 
căror stimă față de reprezen
tanții României este nețărmu
rită.

Poate fi român pare să nu 
fie mîndru de asemenea soli, 
care au urcat pe cele mai 
înalte trepte ale ierarhiei 
mondiale, sportivi desăvîrșiți, 
oameni care prin înalta lor 
ținută morală contribuie la 
sporirea prestigiului Româ
niei Z

și in-’ 
gigan- 

oraș. 
și un 
vizitat

ofe-

ro- 
cele 
avi-

la Ziir- 
așteptat 
aeroport 
a le îr.-

Tiparul I. P, „Informația", th Biezolanu nr 23—25. București

care după cursă — de a- 
cord cu comentatorii și zia
riștii sportivi — a înțeles și 
a recunoscut că a pierdut 
primul loc pentru că n-a 
avut rezistența fizică și, în 
special stăpînirea psihologică 
ce a rămîne grupat — bolid 
aerodinamic — peste hopu- 
rile care îl proiectau. în 
mod repetat, cite 20—25 m. 
Toți cei care, ca și el, ju
decă viteza cu superficiali
tate au plătit prin rezulta
tele obținute. Dacă vrem să 
învățăm din exemplul său 
trebuie să avem în vedere 
și faptul că este o celebri
tate a schiului, cu o bogată 
experiență personală de con
curs și totuși— a greșit.

Cu atit mai mult noi nn 
trebuie să lăsăm ioc nepre
văzutului în șansele pe care 
ni le vom disputa.

Un nou antrenor 
?la

eliminarea echipei 
din C.C.E. se pare că 
efectua unele schim- 
conducerea tehnică a 
La Lisabona se dis- 

. mai mult în cercu-

După 
Benfica 
se vor i 
bări în 
echipei, 
cută tot 
rile oficiale că lecui lui Otto 
Gloria va/fi luat de antreno
rul chilian Fernando Riera. 
Acesta a mai fost antreno
rul campionilor portughezi 
dar în urma unul diferend cu 
conducerea clubului, Riera 
și-a înaintat demisia. Acum, 
aceste neînțelegeri au fcst 
date uitării și Riera este so
licitat de conducerea clubului 
să preia funcția de antrenor 
al Benficăi.

Cu toate că meciurile Por
tugaliei din preliminariile 
CM. bat la ușă, federația de 
specialitate nu a luat pînă a-

rom nici e măsură concretă 
In vederea pregătirilor. Nu a 
avut toc nici un antrenament 
comun, nu a fost desemnat 
încă lotul. Pare curios faptul 
că specialiștii din cadrul fede
rației susțin că grosul lotului 
îl va da șl acum echipa Ben
fica, în ciuda faptului că ea 
se află într-o criză de formă, 
în timp ce alte formații ca 
Guimaraes, Porto șî Setubal 
sînt mai bine pregătite și po
sedă un lot de jucători tineri, 
talentati.

avea loo In capitala Eoliviei, 
La Paz, oraș situat la o alti
tudine de peste 3 000 m. An
trenorul Huberto Maschio 
(care a jucat mult timp în Ita
lia) și medicul dr Pitaluga 
au hotă rit ca lotul să se pre
gătească la o altitudine de 
3 700 m. Primul cantonament 
la această cotă a ți avut loc. 
O a doua măsură luată de

conducerea tehnică a repre
zentativei constă In exclude
rea acelor jucători care sînt 
cunoscuți printr-o mare vir
tuozitate tehnică, dar defici
tari ia capitolul pregătire fi
zică și putere de luptă (în 
locul unor jucători ca Rendo 
Savoy sau Silva au fost pro
movați Pacharpe, Cocco, 
Vehbe).

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

Se va schimba 
sistemul de punctaj 

In Anglia?
.Football League

Foto i TASS

curs 1

Revista
Review", oficiosul Ligii engle
ze de fotbal, publică un in
teresant comentariu orivind 
schimbarea sistemului de 
punctaj în alcătuirea clasa
mentului. Printre altele, re
vista de specialitate arată că 
actuala formulă (dcuâ puncte 
pentru victorie, »n punct pen
tru meci egal și zero puncte 
pentru înfrângere) este demo
dat, propunînd c:*uă variantei 
l. acordarea nnui număr de 
puncte în funcție de golurile 
înscrise; 2. trei puncte pen
tru victorie în deplasare, două 
puncte pentru vi-.-torie pe te
ren propriu ți un punct pen
tru scor egal. Ambele sisteme, 
conchide comentariul, sînt me
nite să avantajeze jacul ofen
siv

AUSTRIA (etapa a l«-a) i Aus
tria Vlena a pierdut pe teren pro
priu eu 3—2 meciul susținut cu 
A.S.K. Llnz, iar Bregens a în
vins cu 1—0 pe Rapid Vlena. Alte 
rezultate : A.K. Graz — Admira 
Energie 2—2 ; Elsenstadt — Do- 
nawitz 2—0 ; Wacker Vlena — 
Klagenfurt 4—1 ; Wattens — 
Sturm Graz 2—0 ; Austria Salz
burg — Wiener Sport Club 2—1. 
In clasament conduce Austria Vie-

PROGRAMUL DE MÎINE
C.C.E.s Celtic Glasgow

— Milan (în tur 0—0): 
A.E.K. — Spartak Trnava 
(in tur 1—2).

CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI: Newcastle Unified
— Vitoria Setubal.

MECIURI AMICALE : 
Londra : Anglia — Franța; 
Tel Aviv ; Israel — Grecia,

Una din performerele recer, 
pe teren acoperit, dertd 
prezinți un stil i 
atleta sovietică I

ionol atletic 
urilor din Moscova, 

igime. Este 
o sdriturd

Argentinienii se pre
gătesc la o altitudine 

de 3700 m
între 27 iulie șl 31 august, 

reprezenta i . a Argentinei va 
susține meci>irile din prelimi
nariile campionatului mondial. 
Unul dintre aceste jocuri va

ia cu 25 de puncte, urmată de 
Rapid Vlena — 24 p, Wiener
Sport Club — 11 p etc.

ItGOSLAVTA (etapa a 18-a): 
Vojvodma — Vardar 2—1 : Celilr 
— Dmamo Zagreb 2—0 ; Velez — 
S-.eaua roșie 1—1 ; Partizan — 
Prelevat 4—1 ; Maribor — Rad- 
nldd 1—1 : Rijeka — Sarajevo 
I—1 : Zeleznidar — Olympia 2—0 ; 
Zagreb — Bor 2—0 ; O.F.K. Beo
grad — Hajduk 1—1. In clasament 
conduce Dinamo cu 27 de puncte, 
urmată de Steaua 
Sarajevo — 21 p.

elveția (etapa 
sanne a învins cu

roșie — 23 p,

a 15-a) : Lau- 
scorul de 4—1 

pe Grasshoppers Ziirich, iar Lu
gano a dispus cu 2—0 de Young 
Boys. Alte rezultate : Basel — 
Bellinzona 1—1 ; Bienne — Lucer
na 2—1 ; Winterthur — Sion 0—0 ; 
Ziirich — Servette 3—0. In clasa
ment conduce Lausanne cu 22 de 
puncte, urmată de Lugano — 
31 p, Zurich — 19 p etc.

CEHOSLOVACIA (etapa a 14-a)t 
Slovan Bratislava — Slavia Pra- 
ga 4—0 ; Jednota Trencln — V.S.S. 
Kosice 3—1 ; Dukla Banska Bis- 
trica — Dukla Praga 3—1 ; Banik 
Ostrova — Z.V.L. Jilina l—o : Lo
komotiv Kosice — V.H.Z. Pardu
bice 2—0 ; Spartak Trnava — 
Union Teplice 2—0 ; Sparta Praga
— Inter Bratislava 1—0. In clasa
ment conduce Spartak Trnava cu 
21 p, urmată de Slovan Bratisla
va șl Banik Ostrava cu cite 17 p 
etc.

SPANIA (etapa a 24-a) : Saba
dell — Atletico Bilbao 1—1 ; Pon- 
tevedra — Malaga 1—0 ; Deportivo 
Corruna — Real Sociedad 3—1 ; 
Atletico Madrid — Espanol 1—0 ; 
Valencia — Cordoba 2—2 ; Gra
nada — Elche 1—0 ; Barcelona — 
Real Madrid 1—1 ; Las Palmas — 
Saragossa 2—1. 2..
Real Madrid 39 p, 
32 p, Barcelona 31 p etc.

BELGIA (etapa a 21-a) ; 
schot — Standard 1—3 ; st. 
den — Gilloise 3—1 ; Racing
— Waregem 2—0 : F.C. Li£ge — 
Beringen 2—0 ; Lierse — Beveren 
2—0 ; Anderlecht — Gantoise 
2—3. Pe primul loc în clasament 
se află formația standard cu 33 
de puncte.

SCOTIA : Arbroath — Aberdeen 
2—1 ; Lide Glasgow — Dunferm
line Athletic 3—0 ; Dundee — Fal
kirk 0—0: Heart of Midlothian — 
Dundee United 1—0 ; Kilmarnock
— Partick Thistle 1—1 ; Morton — 
Hibernians Edinburgh 4—3 ; Raith 
Rovers — Celtic Glasgow 1—3 ; 
Glasgow Rangers — St. Mirren 
6—0 ; St. Johnstone — Aidrleo- 
nians 3—1. In clasament conduce 
Celtic cu 41 p din 25 de meciuri, 
urmată de Glasgow Rangers — 
37 p (24 j.), Kilmarnock — 36 p 
(25 j.) etc.

★
La San Francisco, formația „Ca

lifornian Clippers" a dispus de 
Dinamo Kiev cu 1—0 (0—0).

în clasament : 
Las Palmas

Beer- 
Trul- 
White

ElISABETA POLIHRONIADE

TENISMANII ROMANI AU LUAT
UN START BUN LA CAIRO

10 (Agerpres). — 
se desfășoară cam- 
intemaționale de 
R.A.U„ unde sînt

CAIRO, 
La Cairo 
pionatele 
tenis ale 
crezenți și mai mulți jucători
români. în proba de simplu 
bărbați. Constantin Popovici 
a furnizat o surpriză, elimi
nînd pe australianul Fletcher 
cu 3 ■" 6. 6—3 6 ■ 3. Petre Măr— 
mureanu a cîștigat la egiptea
nul El Badr și la bulgarul

Iașmakov, urmînd să se întîl- 
neascâ în turul următor cu Is
mail el Shafei (R.A.U.). Sever 
Dron s-a calificat și el în op
timile de finală, eliminînd pe 
Ghani Mahmud.

printre fruntașe la Belgrad
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

După două runde, în turneul 
internațional feminin de șah 
de la Belgrad șapte concuren
te, printre care și românca 
Elisabeta Polihroniade, au rea
lizat un punct și jumătate. 
PoJihroniade a învins-o pe iu
goslava Markovici și a remizat 
cu șahista sovietică Zatulov- 
skaia.

radio telefonW

LASZLO PAPP: Elevii mei pot produce 
surprize la europenele de la București

Ieri s început cursa cicliști Pa
ris — Nisa. în cadrul primei 
etape s-a desfășurat o semi- 
etapă pe o distanță de 4 km 
contra-cronometru. Cele mai 
bune rezultate le-au obținut 
Poulidor 6:11, Merckx 6:12,0 și 
Anquetil 6:18,2.

Numirea lui LAszlo Papp și • 
lui Zsigmond Adler ca antrenori 
al lotului maghiar de box a stlr- 
nit mare senzație In rindurile a- 
matorilor sportului cu mănuși din 
Ungaria. Intr-adevăr, o asemenea 
măsură este menită să alimenteze 
fantezia acelora care cred că noii 
antrenori pot face minuni. Ce
lebrul cuplu Papp—Adler (ulti
mul, în virstă de 67 de ani. a 
fost timp de două decenii antre
norul iul Papp) are o misiune 
dificilă și de mare răspundere : 
să pregătească în cele mal bune 
condiții boxerii din lotul maghiar 
ce vor fi prezenți la campionatele 
europene de Ia București. Lâszlo 
Papp este o figură legendară in 
lumea boxului. Poate și pentru 
acest motiv iubitorii sportului din 
Ungaria doresc ca viitorii elevi al 
maestrului să obțină, măcar in 
parte, succesele pe care Laci și 
Ie-a Înscris in palmares. In 1945, 
Lăszlo Papp s-a impus în cadrul 
unul trial și, fără să fi devenit 
campion național, a fost intro
dus in lotul celor mal buni 
boxeri. In urmă cu 20 de ani, 
la C.E. de la Oslo, Papp obține 
primul titlu de campion al conti
nentului.

Acum 5 ani, a abandonat pu- 
gilismul, după o carieră care l-a 
consacrat, timp de peste 20 de ani. 
In această perioadă, el a cucerit 
trei medalii olimpice de aur, 
două titluri de campion euro
pean, iar ca profesionist a deți
nut centura de campion al con
tinentului fără să fi cunoscut în- 
fringerea în cele 29 de meciuri 
desfășurate pe o distanță de 15 
reprize 1

L-am întrebat pe Papp ce a 
simțit în momentul cind a cîști
gat titlul de campion al Europei. 
Mi-a răspuns :

— Este un sentiment admirabil 
să devii cel mai bun boxer al

Europei. Acest sentiment l-am 
trăit de trei ori. De două ori ca 
amator șt o da:ă ca profesionist. 
Cucerind trei medalii olimpice de 
aur pot afirma că la unele turnee 
olimpice adversarii pe care !-am 
intUnit au fost mal slabi decit 
cel pe oare f-am învins la „euro
pene". Intr-un campionat al con
tinentului intV.nești adversari mai 
mulți si poate mai bine pregă
tiți decit la Olimpiadă. Ba mai 
mult, la o asemenea întrecere 
poți să ai neșansa unei serii de 
adversari de prima mină, chiar 
din primele tururi.

— Cum explicați longevitatea 
activității dv. sportive 7 Ce viață 
ați dus. cum v-ați antrenat 7

— De mic eram înzestrat cu o 
mare forță. Deși nu am decit 1,67 
m, conformația brațelor m-a a- 
jutat extrem de mult: lungi și 
pumnii mari I Dar asta poate nu 
contează attt. Am dus o viață ex
trem de echilibrată. N-am consu
mat niciodată alcool, nu am fu
mat, nu am cunoscut aventurile. 
In timpul activității mele sportive 
am trăit după un program foarte 
rațional șl extrem de bine dră
muit. De dimineață și ptnă seara 
aveam un program alcătuit pe 
ore și chiar pe minute. Ca spor
tiv fruntaș trebuie să știi să re
nunți la multe tentații și plăceri 
în favoarea dăruirii totale pentru 
disciplina pe care o practici. Ml-a 
plăcut să mă antrenez cu o mare 
conștiinciozitate, să privesc cu 
deosebită seriozitate fiecare meci, 
indiferent de valoarea adversaru
lui. Chiar dacă el este mal slab, 
partida trebuie privită cu cea mai 
mare atenție Pentru un meci im
portant mă antrenam și o jumă
tate de an. Ca să-mi dezvolt forța 
spărgeam butuci de lemn cu to
porul, făceam crosuri, tar pentru 
exersarea uno- lovituri mă antre-

ncm tn sală zilnic, firi excepție, 
timp de citeva ore. Și mat e ceva. 
Nu mi-a fost niciodată rușine să 
cer sfaturi altora, si aleg din 
cele ce mi se spuneau tot ce e 
mai bun și tot ce se potrivea mei 
bine cu tehnica ți tactica mea 
de luptă. Intr-un ctivint, eram 
prevăzător. In fine, relațiile și 
anturajul familial joacă un rol 
deosebit tn obținerea succeselor. 
Soția mea a fost alături de mine 
in toată această muncă incor- 
dată, uneori titanică.

— Ce ne puteți spune despre 
boxerii pe care-i pregătiți ?

— Deocamdată aproape nimic. 
Funcționez ca antrenor federal 
ebta de la 1 februarie. Aș dori, 
firește, ca elevii pe care-i pre
gătesc să-mi urmeze calea. Vă 
promit, insă, că la europenele de 
la București mi voi prezenta cu 
clțiva băieți care pot face sur
prize...

La Geneva au continuat între
cerile campionatului european 
de hochei pe gheață (juniori) 
rezervat echipelor care parti
cipă în grupa „B“. Echipa Un
gariei a întrecut cu scorul de 
8—4 (4—0, 4—3, 0—1) selec
ționata Iugoslaviei.

A
In cadrul turneului internațio
nal de hochei pe iarbă de la 
Lahore (Pakistan), echipa
Franței a întrecut cu scorul 
de 2—1 (2—0) selecționata
Australiei, medaliată cu
gint la Jocurile Olimpice din 
Mexic. într-un alt meci, 
prezentativa Pakistanului

ar-

re- 
a 

învins cu scorul de 3—0 (1—0) 
formația Belgiei.

Z. VINCZE GYDRGY 
redactor la „Nepsport"- 

Budapesta
Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional

PERFORMANȚE IN BAZINUL DIN BREMEN
în cadrul concursului inter

național de natație de la Bre
men, (R.F G.), înotătorul so
vietic Nikolai Pankin a cîști- 
gat proba de 100 m bras cu 
timpul de 1:04,0. Rezultatul 
lui Pankin reprezintă un nou 
record al U.R S.S. și al doilea 
timp mondial al sezonului. 
Proba de 100 m fluture femi
nin a revenit olandezei Ada 
Kok cu 1:06,2, iar cea de 400

m liber masculin lui Werner 
Krammel (RF.G.) cu 4:10,9.

Alte rezultate i feminin : 200 
m bras — Sharon Wichmann 
(S.U.A.) 2:41,6 ; 200 m spate — 
Marju Tilly (Finlanda) 2:31,4 ; 
200 m mixt — Sue Pedersen 
(S.U.A.) 2:28,2 ; masculin i 100 
m liber — Ilicev (U.R.S.S.) 
53,7; 100 m spate — Larry 
Barbiere (S.U.A.) 59,7.

de tenis de la Caracas a fost 
cîștigată de jucătorul brazi
lian Thomas Koch, care în 
finală a dispus cu 8—6, 6—3, 
2—6, 6—4 de englezul Mark 
Cox. în finala probei de du
blu masculin, cuplul ceho
slovac Jan Kodes —■ Jan Ku- 
kal a dispus cu 1—6, 10—8, 
6—4, 7—5 de Manuel Orantes 
(Spania) — Jim McManus 
(S.U.A.). Proba de simplu fe
mei a revenit austral iencei 
Margaret Smith Court, care 
a cîștigat prin neprezentarea 
Măriei Bueno (Brazilia), acci
dentată la brațul drept.

■
Tradiționala cursă ciclistă Mi- 
lano-Torino (209 km) a reve
nit în acest an rutierului ita
lian Claudio Michelotto crono
metrat cu timpul de 5 h 16:13 
(medie orară 39,843 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Van den Bossche (Belgia) — 
la 43 sec., Zilioli (Italia) — la 
49 sec., Bitossi (Italia) — la 
55 seo.

In urma disputării meciului 
Țara Galilor — Irlanda, cîș
tigat de sportivii galezi cu 
scorul de 24—11, clasamentul 
„Turneului celor 5 națiuni" la 
rugby se prezintă astfel : 1. 
Irlanda — 6 puncte (din 4 
meciuri); 2. Țara Galilor — 
4 f (din 2 jocuri); 3. Anglia 
— 2 p (din 2 meciuri); 4. Sco
ția — 2 p (din 3 jocuri); 5. 
Franța — 0 puncte (din 3 me
ciuri). Următoarea partidă se 
va desfășura la 15 martie la 
Londra și va opune selecțio
natele Angliei și Scoției.

3.UA

