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Delegația Republicii Socialiste România 
care a participat la Consfătuirea 

Comitetului Politic Consultativ

AZI, PROGRESUL — F- C- DJURGARDEN DIN NOU HOCHEI LA POIANA BRAȘOV

DIVIZIONARELE A-LA STARTUL 
ULTIMEI MANȘE A CAMPIONATULUI

al Statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia 

in Capitalăs-a înapoiat
Marți dimineața s-a înapoiat în Capitală, ve

nind de la Budapesta, delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat, care 
a participat la Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al Statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Din delegație au făcut parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și general-coloncl Ion Ioniță, minis
trul forțelor armate.

La sosire, la aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinatâ de tovarășii Gheorghe

Apostol, Emil Bodnaras Chhu Stoica, Paol 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin. Lie Verdel, 
de membri și membri supleanti ai Corr'.e- 
tului Executiv, secretari ai CC. al P-CJL. 
vicepreședinți ai Consilralui de Stat și ai 
guvernului, conducători ai instituțiilor cm- 
trale și organizațiilor obștești, generali.

Erau prezenti Jozsef Viate, am bandore. 
R. P. L'ngare la București, și membri ai aaa- 
basadei.

Un grup de pionieri au oferit Dori aaeaa- 
brilor delegației.

Un mare număr de cetățeni ai Capitalei 
veniți la aeroport, an intîMpiaat ca aaaU 
căldură pe conducătorii de partid si de stat 
la înapoierea în patrie.

(Agerpresj

TOATE GÎNDURILE
DUC LA ATENA!

• La antrenamentul lotului național
Ședință tehnică și un meci«școală
Alte trei absențe (motivate) din rândurile selecționabililor

Sîmbătă și duminică se va 
desfășura în capitala Austriei 
un concurs internațional, a 
cărui importanță este sporită 
de faptul că Viena va găzdui 
ediția viitoare a Jocurilor eu
ropene de sală. La întreceri 
vor lua parte și săritorii ro
mâni Șerban loan (înălțime), 
Petre Astafei și Dinu Piștalu 
(prăjină), care părăsesc jo: 
Bucureștiul.

C M DE TENIS
DE MASA

Cu fiecare filă care cade din 
calendar, mai facem tin pas 
spre 16 aprilie, dată la care 
aindurile tuturor celor ale 
căror inimi bat pentru fotbal 
var călători spre bătrîna He- 
ladă. Acolo — poate e inutil 
să mai reamintim — pe sta
dionul de la poalele Partheno- 
nului. reprezentativele Româ
niei fi Greciei își vor disputa 
sansa în prima lor intîlnire 
directă, din preliminariile 
CM.

In acest scop, lotul național 
lărgit a fost reunit, luni la 
prim. la București, pent-u o 
pregătire comună de trei zile

Hotelul sportivilor de la .23 
August". „în sala mare de la 
parter — ne informează mo
sorul Tudose — a început, de 
5 minute, ședința tehnică*.

In pag. a 3-a

Mozaic pugilistic
• Desp re un posibil 22—0!_

• PAVH NEDELCEA : .Cred râ Giju nv e imbcriobil !*

POIANA BRAȘOV, (prin 
telefon). — Campionatul divi
ziei A la hochei a ajuns în 
faza finală. Astăzi se dă star- 
tul în turul ultimei manșe 
a III-a) a acestei competiții, 
in jurul căreia aici, la Poiana, 
există un interes major. Or
ganizatorii întrecerilor, au 
uoărit afișe cu întregul pro
gram al jocurilor. De aseme
nea. se va mări parcul de ma- 
Sir.i care să-i transporte pe 
iubitorii hocheiului la reuniu
nile programate în fiecare 
seară.

Intrăm. Antrenorul Angelo 
Niculescu le vorbețte biîeți- 
lor despre trecerea din apă
rare fn atac ji invers. Asis
tența ascultă concentrată Din 
cînd fn cînd- Lupescu (de ea 
numai el ?) își notează ceva 
„Elasticitatea echipei e unul 
din factorii esențiali ai vic
toriei..." — spune Angelo X» 
culescu. Toată lumea pa-, 
convinsă de acest adevăr, dar 
pe teren...

Intri Axen'.e. Are o mân) 
întunecată. Vine de la cat» 
netul medical. Prirtmjor iar* 
rogative le rdspande «cart

AU FOST ALCĂTUITE
REPREZENTATIVELE CUM A

ÎNVINGĂTORII SE iNTiLNESC LA BANEASA
Două trofee, aceeași familie: 

ILEANA Șl IONEL DRIMBĂ

Cele cinci divizionare A sînt 
gata de concurs. Agronomia 
Cluj și Petrol Geologie Bucu
rești se află la Poiana încă 
de săptămîna trecută, timp în 
care au susținut cîteva me
ciuri de verificare. Duminică 
au sosit Steaua și Dinamo 
București, iar Avîntul Miercu
rea Ciuc, care a avut acasă 
condiții bune de pregătire, și-a 
făcut apariția în penultima zi 
înaintea startului Iată progra
mul jocurilor de azi : ora 16,30 
Steaua — Petrol Geologie; 
ora 19,00: Dinamo - Avîntul 
Miercurea Ciuc.

Campionatul se reia de la 
următorul clasament 1 1. Stea
ua 30 p, 2. Dinamo 26 p, 3. A- 
vîntul 13 p, 4. Agronomia 7 p, 
5. Petrol Geologie 4 p.

C. GRUIA — coresp. principal

^EXCEPTAȚI!

•e

Dar iată. că aceste 
cLpe ale așteptării — și 
așa destul de lungi — se 
dublează- („Cursa RO 
236. din direcția Roma, 
va sosi la orele 18” — a- 
nunță crainica aeropor- 
tuhri). Și. in timp ce mi
nutarul ceasornicului mai 
face un tur și ceva de 
cadran (sosirea a avut 
loc către orele 18.15), Io
nel Drimbă deapănă im
presii fără a uita că la 
Paris a trăit o așteptare 
și mai lungă. Nu a aflat 
de succesul soției sale 
decît a doua zi in zori, 
cind a parcurs cu febri
litate presa in căutarea 
rezultatelor de la Torino. 
Oh. ce clipă de bucurie 
a trăit atunci ! Victorie ! 
La Torino, ca și la Paris!

Acum, in acest amurg 
de iarnă, făuritorii succe- 
seîor se imbrățișează sub 
privirile celor ce au ți- 
r.<" sa-: intimpine. cu o 
felicitare, cu o stringere 
- ? mină pe aeroport Pri- 
vemoționate, firește, 
per. tu că erau, in defi
nitiv. martori la un mo
ment puțin obișnuit : 
coafluența a două 
moașe victorii.

AZI, VOLEI LA FLOREASCA

ROMÂNIEI
In vederea campionatelor 

mondiale de tenis de masă 
care vor avea loc la Munchen, 
între 17 și 27 aprilie, biroul 
F.R.T.M. a alcătuit următoa
rele reprezentative : FEMEI : 
Maria Alexandru, Eleonora 
Mihalca, Carmen Crișan, re
zervă fiind Viorica Ivan ; 
BARBAȚI : Șerban Doboși, 
Silviu Dumitriu, Cornel Ma
covei, Gheorghe Naftali. La 
probele individuale au fost în
scriși următorii : Maria Ale
xandru. Eleonora Mihalca, 
Carmen Crișan (simplu femei), 
Doboși,
Naftali (simplu bărbați), Ale
xandru — Mihalca, Crișan — 
Stephan (R.D.G.) la dublu fe
mei, Doboși — Dumitriu, Ma
covei — Naftali (dublu băr
bați), Alexandru — Vecko (Iu
goslavia), Mihalca — Dumitriu, 
Crișan — Doboși (dublu mixt). 
De asemenea, au mai fost în
scriși Victor Vladone și Nicu 
Naumescu pentru a partici
pe la „Cupa Jubiliară".

Dumitriu, Macovei,

RUGBY LA MIJLOC
DE SAPTAMINA

Starea terenurilor a impus 
rețprogramarea 
divizionare de rugby, după 
cum urmează : 
martie, pe terenul Construc
torul, Grivița Roșie — Farul 
Constanța (divizia A); joi, 20 
martie, pe terenul Construc
torul, Rapid — Vulcan (divi
zia B).

unor partide

miercuri, 19

ECHIPA DE VOLEI RAPID
PLEACĂ LA MOSCOVA
Azi, echipa feminină de vo

lei Rapid urmează să plece 
pe calea aerului la Moscova, 
pentru a susține la 22 martie, 
prima manșă din cadrul sfer
turilor de finală ale Cupei 
campionilor europeni, în com
pania formației Dinamo Mos
cova.

ETAPĂ AMÎNATĂ
IN CAMPIONATUL DE VOLEI

Federația comunică progra
mare* etapei a treia a returu
lui campionatului diviziei B 
de volei pe 20 aprilie (femi- 
•ia) și pe 4 mai (masculin).

Răspund cei opt
romăni, participant!
natele mondiale

luptători
la campio-
de lupte

In completarea comentariilor 
pe marginea pasionantelor între
ceri ale campionatelor mondiaic 
de lupte, desfășurate în Argen
tina, și înaintea concluziilor teh
nice pe care și le vor definitiva 
— și, desigur, împărtăși — spe
cialiștii noștri, publicăm astăzi 
opiniile „tricolorilor- prezenți în 
sălile Cazinoului din Mar del 
Plata.

Sînt impresii și păreri culese 
în timpul competiției, în puți
nele ceasuri de răgaz, petrecute 
împreună pe țărmul argintiu al 
Atlanticului, sau în lunga călăto
rie transoceanică spre București.

Așadar, pentru toți — în ordi
nea categoriilor — aceeași între
bare : CUM A FOST LA MAR 
DEL PLATA ?

Gh. berceANU ; „Ce bine că 
nu m-am bizuit pe sorți“. . .

Se știe că multe din calculele 
pe care și le fac luptătorii, por
nesc de la prezumtivele avanta
je sau dezavantaje ale tragerilor 
la sorți. în ceea ce mă privește, 
nu m-am bizuit prea mult pe 
șansa desemnării unor adversari 
mai slabi in primele tururi. De 
altfel, era foarte greu, pentru că 
la categoria mea adversarii — deși 
puțini (8) — erau de valoare apro
piată. S-a întîmplat, însă, ca eu 
să-i întâlnesc pe cei mai puter
nici ! Mai întîi, pe sud-corfeeanul 
Soung Hyun Back, pe care l-am 
învins la puncte, cu 9—2. Am că
pătat curaj, deși mă aștepta me
ciul in care, sincer vorbind, am 
aviît cele mai multe emoții, cel 
cu luptătorul bulgar Ștefan An
gelov. Cînd, Ia terminarea luptei, 
am văzut pe tabela de marcaj 
14—1, parcă nu-mi venea să cred. 
Se scurtase foarte mult drumul 
spre o medalie. A venit, apoi, în
tâlnirea cu cel mai dificil dintre 
adversari — sovieticul Vladislav 
Kostov, excelent tehnician, foarte 
bun în primele două reprize, dar 
lipsit de rezistentă în final. Așa 
am reușit să cîștig greu, la limi
tă (1—0). Finala, cu luptătorul 
iranian Rahim Aliabadi (13—1), 
mi-a netezit definitiv drumul spre 
titlul mondial.

N.R. Reține, desigur, atenția 
faptul că Gh. Berceanu a termi
nat neînvins competiția, cu un 
punctaj excelent : 37—4.

I 
I

ștâzi începe în șase mari cen
tre provinciale așa numita 
etapă de zonă a campionatu
lui național de box, trecere în 
revistă anuală a celui mai im
portant eșalon de masă (la 

un anumit nivel) în pugilismul nostru. 
Se vor înfrunta pe șase ringuri, con
comitent, cei mai îndrăzneți, cei mai 
zeloși, cei mai dotați flăcăi dintre cei 
ce au acceptat — în locul cafe-baruri- 
lor — viața ascetică a omului cu mă
nuși de 8 uncii. Etapa de zonă esle pro
babil confruntarea cea mai crîncenă, 
f>roba cea mai dramatică în care se 
anseazâ aspiranții la gloria pugilistică, 

pentru câ învingătorii de sîmbătă își 
netezesc calea spre finalele campiona; 
tutui țării. Și ce altă satisfacție mai 
mare poate să aibă un practicant al 
boxului decît aceea de a obține drep- 
tul și onoarea de a fisura printre fina- 
liști, aceea de a putea nădăjdui că va 
urca eventual chiar treptele podiumu
lui medaliaților, aceea de a i se îngădui 
visul la centura de campion ?

La urma urmei, întreg eșafodajul or
ganizatoric al campionatului național 
reprezintă o sită din ce în ce mai deasă 
prin care se cern anual valorile, pîno 
la culegerea ultimului rod. Sistemul eta
pelor succesive și progresive creează o 
filieră stimulatoare și de trial, echitabilă 
pînă la un pune*. Această împrejurare 
încurajează pe tinerii boxeri, îi face 
mai ambițioși, mai sefoși de victorie, 
mai pofticioși în raport cu laurii care 
strălucesc tot mai tare cu fiecare etapă 
depășită.

Expresia franceză „bruler Ies etapes" 
(adică „a sări peste etepe") a fost în
totdeauna o expresie denigratoare. Nici 
aici, în seria treptată de încercări a 
campionatului național (cu tot riscul 
unei eliminări de circumstanță), nu există 
scuze pentru tentativa de a eviîa o 
scară sau alta. Din păcare, reluăm o 
temă pe care am mai dezbătut-o îna
intea Jocurilor Olimpice, cu impresia je
nantă că predicăm în deșert Consta
tăm din nou că — în ciuda tuturor aver
tismentelor prevenitoare, în diverse do
menii sportive — politica dădăcelii, a 
creșterii unei serii de performeri în seră, 

I în puf, în laborator, continuă, încercîn- 
du-se absolvirea lor de probe dificile, 

(nu atît pen
ii v ei, u, poiiu tei uv răspunderea 
selecției). în mod deliberat Federația 
română de box a exceptat ae la fazele 
preliminarii ale campionatului național 
(inclusiv faza de zonă) un lot de pugi- 
liști în număr dublu față de cei ce vor 
reprezenta țara la campionatele euro
pene. De ce ? Federația a angajat pen
tru aceeași perioadă două meciuri in
ternaționale — a căror valoare de ele
ment verificator, comparativ, este indu
bitabilă — dar nu este în măsură să 
precizeze de ce nu s-au găsit alte date 
pentru aceste partide, în așa fel incit 
desfășurarea normală a competiției na
ționale să nu fie tulburată. (Lăsind. la 
o parte faptul că măsura aceasta a im
pus modificarea sediilor de zonă, stabi
lite init'al, reducîndu-le de la opt la

l
I
I
I
i
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

e Stc- : - Ftrit. ros

tind pentru etapa 
XlX-a. din 6 aprilie.

Ovidiu (OANrrCALA
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FOST LA MAR DEL i

Zonei Drimbă cu trofeul cucerit 
la Paris: Cupa Rommel

Am g
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partlcipanțl, adversari de valoare 
șl surprize".

La categoria 52 k* 5-au înscris 
cei mai mulți concurenți (IZ». Si. 
toți de valoare, mai mult 
de jumătate dintre ei cu pretenții 
justificate la un loc pe pod umuJ 
din sala Cazinoului. Favoritul În
trecerilor era, Indiscutabil, luptă
torul bulgar Petar Kirov, campio
nul olimpic de la Ciudad de Me
xico. înaintea campionatelor. Ki
rov îmi mărturisise că vrea să 
cucerească titlul mondial și apoi 
să abandoneze activitatea comue- 
tițională. Se știe, acum că Petar 
Kirov s-a clasat abia pe locul IV î 
Dar, să răspund la întrebarea re
dacției. ..

Am început bine concursul. Cu 
toate că în primul tur am intilnit 
un adversar mai puțin periculos 
— argentinianul Miguel Aguilar — 
vă mărturisesc că am avut destul 
trac. Poate și pentru că eram la 
Mar del Plata, într-o sală unda 
toți spectatorii scandau numela 
reprezentantului țării gazdă. Am 
cîștigat însă ușor, prin tuș in ul
tima repriză. Turul următor nu 
mi-a adus decît 0,5 puncte rele. 
După victoria realizată (cu 14

i
I
i

I eventual compromițătoare (i 
tru ei, cit pentru cei ce au I

I
I
I
I
I
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luat conducerea. Apoi am greșit 
in continuare, căutând să forțez 
recuperarea. Și iar am pierdut 
punct după punct. Cînd, în sfîrșit, 
m-im regăsit și am începtft să 
lupt la valoarea posibilităților 
mele, era prea tîrziu. Trebuie să 
recunosc, în plus, că adversarul 
meu s-a prezentat, față de ultima 
noastră intîlnire, cu un remarca
bil plus de 
rezistență.

Mai aveam 
ne in cursa 
victorie ’.a tuș în turul următor,

pregătire fizică, de

o șansă de a lămî- 
pentru medalii : o

Mar del Plata 
luptătorii ro

mâni par pentru o 
clipă un grup

tuar

La I
I

Don GAKlEȘTEANU

hih d» t.ao a 3 a >

Șase echipe, printre

sta- I

life init'al, reducîndu-le de la opt 
șase !).

Selecționerii noștri se tem oare din 
nou de confruntarea celor pe care au 
pus ochii (indiscutabil în mod compe
tent) cu cvasi-necunoscuții candidați la 
gloria sportivă, al căror asalt e de pre
supus a fi înverșunat ? Nu înțelegem 
altfel această tocercare de a eluda re
gulile etice, nu înelegem pe ce criteriu 
regulamentar se aleg cei exceptați de 
la faze de campionat, în care alții 
trebuie să transpire pentru a promova. 
Si-apoi, mai întrebăm, oare nu în con
fruntarea cu adversari cu stiluri variate, 
aprigi în luptă, se verifică cel mai bine 
potențialul selecționabililor ? Oare nu o 
competiție cu un ciclu de întîlniri asi
gură pregătirea cea mai bună pentru 
altă competiție cicli.ă — așa cum sînt 
campionatele europene ?

Dar, toate astea le-am mai spus o 
dată...

I
I
I
I
I
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Foto :
I. CORNEANU I

Victor BANCIULESCU I
I

care cea a României, calificate din oficiu

PRINTRE AUTOMOBILISTII BRAȘOVENI
județeană Brașov a A.C.R.UN CLUB 

(APROAPE) ADEVĂRAT
Cind i-am văzut ttrînși aco

lo, ca la o adunare tainică, In 
pivnița cu aspect de berărie me
dievală, i-am invidiat din toată 
inima pe automobiliștii brașo
veni. în toate pledoariile noas
tre, mai vechi și mai noi, am 
militat pentru un club adevă
rat al automobiliștilor, nu nu-

7
mai cu cotizații și cu insigne, 
ci și cu un sediu al lor, un loc 
de înttlnlre care să le permită 
schimburi de experiență, de 
idei, de păreri, Intr-un dome
niu care este totuși restrtns, 
de specialitate, într-un cuvint : 
al lor. Adică, in mentalitatea 
noastră, un club al automobiliș
tilor trebuie A 0a cu adevă
rat un club, 0Ma oa filiala

a 
realizat parțial In mod cu totul 
ingenios. In timp ce noi, bucu- 
reștenii, jinduim tncă...

Fructiflctnd o inițiativă ante
rioara a gazetarilor locali ,i

(vib)
(•cmttnuar* m pd0. a t-a)

de 
cu care prilej s-a 

sistemul de desfășu- 
vlitorului campionat 

m 'sculin de handbal.

ZURICH 18 (Agerpres). — 
La Basel a avut loc reuniunea 
Fed i Miei internaționale 
handbal 
stabilit 
tare a 
mondial

Turneul final va avea loc 
fn Franța, intre 26 februarie 
și 8 martie 1970. Vor lua par
te 16 echipe, dintre care 6 
(Franța ca țară organizatoare, 
primele trei clasate la ultimul 
campionat: Cehoslovacia, Da
nemarca și România, apoi Ja-

ponia, și S.U.A. sau Canada) 
sint calificate din oficiu. Pen
tru celelalte 10 locuri, 20 de 
echipe vor susține anul acesta, 
intre 14 și 20 noiembrie, me
ciuri de baraj. Prin tragere 
la sorți au fost programate 
următoarele meciuri: Iugo
slavia — Spania ; U.R.S.S. — 
Finlanda ; Suedia — Portuga
lia : Norvegia — Belgia ; R.F. 
a Germaniei — Olanda ; Is
landa — Austria ; R. D. Ger
mană — Israel ; Polonia —

Maroc ; Ungaria — Bulgaria ; 
Elveția — Luxemburg.

In cursul ședinței de la Ba
sel a fost examinată și pro
blema turneului olimpic de 
handbal ce va avea loc cu 
prilejul Olimpiadei de Ia MUn- 
chen din anul 1972. Această 
competiție ar urma să reu
nească 16 echipe, primele opt 
clasate la campionatul mon
dial din 1970 fiind calificate 
din oficiu.

Celelalte opt echipe vor fi 
desemnate prin turnee preli
minare.
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Deunăzi a căzut cortina pas- 
ta atletismul de sal& — s-a ter
minat ou atletismul. Oare așa 
#ste Ț* în fond s-a schimbat 
ceva, ța formă și. chiar, in 
conținut Aproape două luni 
tie acum încolo, gazetarii nu 
vor mai avea titluri sonore ț 
Șerban loan nu va sări 2,18 
m, Carol Corbu nu va realiza 
16,37 m, nici Nicolae Perțea 
nu va mai stabili pe cel de-al 
8-lea record de sală, de tea
ma Iul HIdioșanu, sau vice
versa. Nu are importanță ca 
sens, căci indiferent care din 
cei doi cîștigă, învingător este 
numai atletismul nostru. Și 
asta contează în primul rînd.

Cum să privim, așadar, 
arest sezon de două luni al 
competițiilor de sală ? Rezul
tatele sînt, fără îndoială, față

PRINTRE AUTOMOBILIȘTII BRAȘOVENI
(Urmare din pag. 1)

tiparul ei, filiala 
tinerea 
laie a

mulîndu-se pe
A.C.R. Brașov a decis țir.cr:: 
uneî reuniuni săptămiriale a 
membrilor săi în localul cu 
proaspătă tradiție numit „Cafe- 
clubul ziariștilor". Acolo. în 
clădirea fostului Pod al Bătu- 
șilor din sec. XVI, în sala din 
fund, cu originalitate restau
rată, a complexului „Cerbul 
carpatin”, se întîlnesc în fiecare 
vineri seara amatorii de auto
mobilism și de autoturism din 
Brașov. Acolo stau o oră-două, 
la taclale. în față cu o cafea, 
o pepsi-cola și uneori cu un 
coniac (pentru că localul fiind 
în centru, vin aici fără ma
șini !). Atît n-ar justifica Insă 
reuniunile și ar duce poate la 
o inevitabilă plictiseală. Se
cretarul filialei, ing. Constantin 
Niculescu. a avut grijă să le 
agrementeze, programind de 
fiecare dată cite o dizertație, 
mai puțin doctă și mai mult 
impregnată de observații per
sonale. de învățăminte, de a- 
mintiri, cîte o dată chiar de a- 
necdote. La ultima intîlnire ma
rele nostru campion Petre Cris- 
tea. asistat de foriul campion 
motociclist Otto pfennings, a 
po've^tit. cu umorn-i recunoscut, 
episoade din frnctu’oasa sa ca
rieră sportivă de automobilist. 
Cu același interes au fost as
cultate. în alte ocazii, prelege
rea cu diapozitive a ing. Con
stantin Gheorghiu, 
liurilor lui Aurel 
rile de călătorie 
Heitz etc. Poate 
organizatorii vor reuși să re
alizeze și ceea ce și-au propus 
mai de mult : să invite la o 
asemenea reuniune amicală, ne
oficială, pe responsabilii circu-

i, novestea ra- 
Puiu. aminti- 
ale lui Oi io 
că într-o zi.

ACEI AMBIȚIOȘI BUNiCI—

AȘII NOULUI VAL
La Buenos Aires trăiește liniș

tit, preocupat de familie și de afa
cerile sale, un bărbat voinic și 
plin de viață care înaintează se
nin spre vîrsta de 60 de ani și 
căruia cunoscuții îl spun Don 
Juăn Manuel. Este celebrul auto
mobilist Fangio, printre puținii 
piloți de „Grand Prix- ajunși să
nătoși la ceasul retragerii din ac
tivitate și singurul acceptat între 
copertele marilor enciclopedii.

Dacă acest om a posedat sau 
nu un talent ieșit din comun — 
chestiunea încă se discută. Ceea 
ce a rămas însă clar și definitiv 
este faptul că el a cîștlgat de 
cinci ori campionatul mondial, la 
volanul a patru mașini diferite, 
performanță neegalată pînă acum.

Fangio s-a retras de pe pistele 
de concurs lăsînd locul englezu
lui Stirling Moss, primul pilot 
cu adevărat modern și șeful ge
nerației de alergători ivită după 

•anii 50. Pasionat și combativ, stă- 
pînind la perfecție arta conduce
rii automobilului, Moss a fost 
aproape un deceniu regele neln- 
coronat al circuitelor, încheindu-și 
cariera prematur, în 1962, după 
cel de-al 11-lea accident grav, șl 
purtînd în suflet durerea de a nu 
fl putut deveni niciodată campion 
al lumii.

Dar Anglia a dat noii generații 
de ași și alț............
ham Hlli. ca 
J962 și 1968 ;

alți piloți celebri : Gra- 
campionul mondial din 

T__ T. John Surtees, cîști-
gător al titlului suprem in 19G4, 
după o extraordinară evoluție în 
arena motociclismului dc viteză ; 
Jim Clark, cel comparat adeseori 
cu Fangio și dispărut anul trecut 
pe cțrcuițul de la Hockenheim. 
Clark devenise idealul pilotului 
de astăzi. Mic de statură șt cu o 
greutate redusă însă cu o foarte 
bună constituție fizică, el era o 
fire rece, calculată, răbdătoare, 
insensibilă la panică ; liniștit în 
general, devenea extrem de bă
tăios pe circuit unde explozia sa 
de voință, tenacitatea și prevede
rea impresionau.

Spre deosebire de trecut, pilo- 
ților „Grand Prix“ de astăzi li se 
cer cunqștințe multilaterale și o 
atitudine creatoare față de acti
vitatea lor. De aceea, adeseori, ei 
își spun cu competență punctul 
de vedere asupra unei mașini, 
participă la proiectarea și perfec
ționarea ei, J’““
Gurney,

. așa cum fac Dan 
Gurney, jack Brabhan. Bruce 
McLaren, Mike Parkes. El mun
cesc enorm, uneori de dimineață 
pînă seara, conștiențl că numai 
astfel * i pot clădi succesele. Cel 
mai mulțl sînt căsătoriți, au co
pii șl în zilele libere citesc, se de
dică pasiunilor personale, prac
tică alte sporturi. Fangio a jucat 
fotbal șl • făcut box, jack Brab
ham practici zborul cu motor; 
Clark cjlfirea peste ogoarele fer
mei sale din Scoția, Moss este un 
iscusit vînător submarin șl un 
pasionat reporter de televiziune.

Majoritatea așilor actuali nu 
fumează de loc, iau foarte pu
țin. și nu beau luni de zile nici 
măcar un strop de alcool. Viața 
lor este austeră, deși condițiile 
materiale le-ar permite să trăiască 
opulent l

In afară de sumele ce 11 se cu
vin din concursurile proprlu-zlsc, 
piloți! bine apreclațl primesc ofer
te de la diferiți fabricanți pentrii 
s face reclamă unor produse. Dar 
banii cîștigațl nu rămîn In în
tregime pilotului. El se împart 
cu proprietarul Intr-un anumit 
raport,- dacă alergătorul nu este 
Independent. Graham HUI, spre

începe „a doua iarnă44
d« anii trecuțî, neobișnuit de 
bune. Dar aceasta nu este to
tul. Nu cifrele in sine trebuie 
«ă ne mulțumească, d faptul 
că aceste cifre slut consecința 
unei pregătiri temeinice de 
lamă, a unor metode modeme
— dacă doriți, mal expeditive
— «re «curtează drumul spre 
vîrf. Dar cum orice virf are 
o bază, care este mult mai 
mare, pentru performanță, a- 
ceastă bază o constituie pre
gătirea.

Așadar, bilanțul sezonului 
de iarnă a fost pozitiv, recor
durile naționale și cele per
sonale ale majorității atleților 
fruntași sînt superioare celor 
de anul trecut din aer liber. 
Aceasta înseamnă că și baza, 
respectiv pregătirea, a fost 
mult superioară anilor prece-

lației rutiere din județ pentru 
clarificarea unor probleme de 
interes comun. Iar după cum 
6ințem informați, săptămina a- 
ceasta va vorbi la club însuși 
secretarul general al A.C.R., 
ing. Vasile Iordăchescu. Progra
mul permite să se prevadă o 
afluență-record și dezbateri 
fructuoase. Obișnuit, clubul e 
frecventat da 30-40 de membri 
A.C.R. Oricum, inițiativa de la 
Brașov merită toată atenția și 
deplină prețuire. Așteptăm noi 
vești de la secretarul impro
vizat al acestor reuniuni, Oc
tavian Rizescu.

SPRIJINITI ACTIVITATEA 
LOCALA I

Filiala A.C.R. Brașov numără 
aproape 1000 de membri și ea 
se străduiește — cu destul de 
limitatele resurse pe care le 
are dincolo de programul cen
tralei - să impună vieții auio- 
mobilistice din județ și mai 
ales din oraș tenta unei vii ac
tivități. cu respectul intereselor 
reciproce Sediul de pe str. 
Armata Roșie e destul de frec
ventat Din păcate nici aici — 
ca și in alte părți — nu se poate 
evita impresia de bazar orien
tal. cu veșnice tirguieli. Pose
sorul de autoturism bagă capul 
timid pe ușă și întreabă : . Ce 
se aude cu... Funcționarul 
ii răspunde : ..Cotizația pe anul 
curent ați plătit-o iar soli
citantul timid continuă : . Dar 
dacă plătesc, pot obține..." ți 
așa mai departe. O clarificare 
netă, fără ipocrizii reciproce, 
a drepturilor și datoriilor mem
brilor A.C.R.. ar ajuta der.z r 
la o mai cursivă activitate, făiă 
poticneli. Nu pledăm aici pen
tru satisfacerea curiozității 

exemplu, trebuie sa verse 
te din prime lui Colin Cha 
constructorul și patronul 
Chris Amon — lui Ferrari. 
Pierre Beltoise — propoe 
societății franceze Mat ra-S ports 
De fapt, aceste combina;-. tiBI 
atît de complicate. îneît daa Ic>< 
la situații paradoxale, la alterca
ții, la ruperi de contracte r - 
mormfntări de prietenii care ae
raseră ani de zile șl care păruse
ră făcute pentru veșnicie. Văzu
tă din tribune, lumea curselor 
este poetică, măreață, emuz ss- 
mantă. Tn culisele ei. însă, stăpâ
nesc adeseori tenebrele.

răspuns 
declartn- 
la expe
ct nd or

Graham Hill a dat plecarea, 
anul trecut, la Î4 noiembrie» din 
Londra, partidpanplor la cel nu: 
răsunător raliu modem. a! cărui 
punct terminus ÎM aflat tocmai 
la Sidney, în Îndepărtata Au - 
lie. Dar această aventură moteri- 
zată, susținută de un cortegii de 
mijloace tehnice fără precedent, 
pălește In fața celor două rai- 
duri-gigant, organizate la inctpu
tui secolului, pe distanțe ce chiar 
în zilele noastre par de dome
niul fantasticului : Pekin — Pa
ris și New York — Paris.

Pe atunci automobilul abia !și 
trăia adolescența. Iar căi-e de 
comunicație terestre lipseau. Si, 
totuși, cîțiva ambițioși s-au ho
tărî t să plece la drum, stăpîniți 
de ideea de a demonstra ’urnii că 
noul mijloc de locomoție merită 
să fie luat în seamă. Inițiativa a 
pornit și de astădată tot de la 
o gazetă; cotidianul wLe Matin-, 
care în primăvara lui 1907 și-a în
trebat cititorii : „Este cineva ca
pabil să ajungă cu automobilul 
de la Pekin la Parii T-

Numeroși amatori au 
ăfirmațiv la întrebare, 
du-se gata să participe 
dlție. Numai că. atunci 
ganizatorii au comunicat prețul 
unei înscrieri, entuziasmul s-a 
potolit și pe listă n-au mai rămas 
decît cinci echipaje formate din 
automobiliști francezi, cărora li 
s-au atașat trei italieni : Seiolone 
Boreheze, mecanicul Ettore Guiz- 
zardi și ziaristul Luigi Barzini. 
Aceștia aveau să facă traseul pe 
o vestită mașină a epocii, marca 
Itala.

Pregătirile au durat citeva sfip- 
tămîni și. la 10 iunie, convoiul se 
afla Ia Pekin, gata de drum. Nai
vitate, îndrăzneală, spirit de aven
tură ? Iată cuvintele care reve
neau în fiecare comentariu al ga
zetelor timpului. Și se pare că 
autorii nu greșeau, pentru că cele 
cinci automobile n-au putut înain
ta fără dificultăți decît pînă la. . . 
periferiile Pekinului. De acolo, a 
început, calvarul. Răsturnate în 
rîpl, căzute în albia unor torente, 

■împotmolite tn noroaie, demon
tate și montate la loc. mașinile 
îșl continuă drumul avar.sînd în 
unele zile cu numai doi-trei ki
lometri.

După o lună și jumătate de Ia 
plecare echipajele reușiseră să 
străbată Mongolia șl Siberia și 
să ajungă în Rusia europeană, fo
losind pe ultima porțiune, drept 
cale de acces, linia precară a 
Transsiberianului. Primii care in
tri în Moscova sînt cei trei Ita
lieni. După cîtva timp, ei trec 
prin Berlin și apoi, la 10 august, 
cînd se împlineau două luni de 
la plecare, victorioasa mașină ita- 
la pătrunde scîrțîind pe asfaltul 
Parisului. Primirea este trium
fală, dar banchetul de încheiere 
ae amînă cu cîteva săptămîni; 

denți, metodele folosite au fost 
mai bune, mai expeditive. Fo
losesc cuvîntul expeditiv, de
oarece în zilele noastre efi
ciența este la modă, iar t'ne- 
retul nostru refuză căile în
tortochiate, ocolișurile, care 
duc spre acel 8,90 m al super- 
atletului Bob Beamon. Fiindcă 
dacă astăzi aoeastă cifră este 
— cel puțin aparent — in
accesibilă. mîine ea poate și 
trebuie să devină ținta atacu
rilor tuturora, fiindcă această 
cifră sfidează ambițiile noastre.

Dec’ metodele folosite în lu
nile noiembrie, decembrie și 
ianuarie au fost mai bune, 
mai propice pentru perfor
manțe superioare. în acest caz 
ce ne poate împiedica să le 
scoatem din arhivă și să le 
aplicăm cu același curaj pen-

tuite sau — și mai rău — a unei 
tagme de profitori, ci pentru 
satisfacerea legitimei dorințe de 
a cunoaște a adevăraților iubi
tori ai sportului automobilist. 
Citeva afișe limpezi ar putea 
rezolva totul...

Am promis însă să vorbim 
despre strădaniile filialei, în 
afara activității de club. Cea 
mai importantă realizare ni se 
pare aceea obținută prin inter
vențiile mașinilor de asistență 
rutieră. Am putut constata 
promptitudinea acestor inter
venții. eficacitatea lor și ab
sența spiritului de căpătuială la 
vrednicii șoferi-mecanici.

Ni s-au dat asigurări că la 
toate stațiile de service din ju
deț, membrii A.C.R. se bucură 
de atenția cuvenită și că la 
noua stație de Ia Bartolomeu, 
membrilor li se va acorda în 
mod oficial prioritate pe o ram
pă specială rezervată lor. 
intr-un ceas bun !

Proiectele filialei sint 
de interesante, cum ar fi 
oară acela dc a organiza și pre
lua conducerea unor școli de 
șnferie pentru amatori. Dlspu- 
nind de excelenți piloți in oraș, 
sintem convinși că nroieriul are 
bu ne șanse de repsită. Par bu
nele intenții 
sprijin. Este 
intr-un mare < 
Brașovul. cu 

con st n
ș roti 
și bici

Să fie

ia fel 
bttnă-

au nevoie și de 
de mirare rum 

oraș industrial ca 
două importante 

urtoare de vehi-

tnr imp
jurimi). nu se eâseste in<o'cge-
rea necesară s> istinerea
artivitâtii automobili^*’ce. Fiîb
diversele forme ;,e <pu-
Micitate. prenvi. asisitentă la
oraanrr^rea unn- conrursuri lo
cale etc.). Nădăjduim ca In
tr-o zi vorr primi veșii bune

această din

anume, câ nu se txtaxe ni*ree de
la Pek.n la Pans cu b’ 
tn! -

Ziarul nu se lasA. în
arx: următor, eî lar.seazîi o nouâ
prosorare : raidul Nev York —
Par*s care a*ea s* âs;3lâ*z'ascâ
tnvtneltoruJ cu 15 tM e .'ranci
fi cu o cupa de aur ». Acum
act ur.es avea un «u?»s<^aii r mer-
ctaL înv’Bfi tn e■d ’11 r’e
tnrreeeni Initiate de Gordon

btr.-e : plecarea York
trecerea pein Detrr cage
si apoi sosirea la S ciseo.
De acele urma an dri vano-
rv; pîrJ In Alaska care
maytnfle trebuiau să -ăreindă ne 
ecastBCMvl astatic tredisd perte 
ghețur-.le strim'orU BeT.ring. în 
rest itinerarul era acelaș. ca tn 
raidul anului preced ~m_

La 11 februarie IMS. peste Stas 
de new-y»rkezi se aflau pe 
Broadv ay pentru a ura drum bun 
celor cîteva automobile t un Tho
mas. condus de amencanul Mon
tague Roberts, un De Dion. un 
Zust în care stăteau zgribulit! eițiva 
italieni, un Protos. un Motobloc $i 
un Stzalre-Nandin. Un foc de pis
tol. . șl concurenții pornesc la 
drum. Ar fi probabil Inutil să 
mal reținem atenția cititorului cu 
d-srsterea peripețiilor acestui for
midabil traseu, lung de peste 
20 S#0 de kilometri. Vom spune 
numai ci raidul a fost încheiat 
de trei din cele șase automobile 
P’.eeate la drum, iar învingătorul 
și-a savurat succesul In urma li
nei lovituri de teatru.

Faptele s-au petrecut astfel : la 
Paris a ajuns mat întîl mașlr.a 
Protos. condusă de un echipaj 
german. Cum însă această mași
nă nu recuperase dectt puțin din 
timpul cu care fusese penalizată 
rin urma folosirii trenului, pentru 
deplasare, pentru o bună porțiu
ne din traseul de pe teritoriul a- 
mencan). ctștlșător a fost decla
rat americanul Montague Roberts, 
sosit tn capitala Franței cu cîteva 
zile mal tîrziu. Deși învinși în 
acest marșton. autnmobiliștii 
francezi au fost nevoit! să-1 aplau
de totuși 
Ocean șl 
următori 

pe învingătorul de peste 
să aștepte cursele anilor 
pentru a-și lua revanșa.

Dumitru LAZĂR
(Va urma)

In zilele de 10—11 aprilie a.c. Centrul de Cercetări pentru 
problemele tineretului în colaborare cu Ministerul Sănătății, 
Ministerul învăjămîntului și C.N.E.F.S. va organiza o consfă
tuire științifica pe tema „Sănătatea, creșterea și dezvoltarea 
somato-funcțională și psihică a adolescenților și tinerilor”.

La această consfătuire sint invitați să io parte cercetători, 
profesori de educație fizică, medici, biologi, sociologi, psiho
logi etc. care au preocupări în acest domeniu.

Doritorii pot trimite, pînă în ziua de 25 martie a.c., lucră
rile dactilografiate în trei exemplare la sediul Centrului de 
Cercetări pentru problemele tineretului, strada Onești nr. 
9—11, București.

tru lunile de vară. Putem 
afirma eu toată convingerea 
că tot ce ne-a oferit aezwnul 
concursurilor de sală, și tre
buie să recunoaștem, ne-a ofe
rit multe satisfacții, în special 
din partea băieților, se dato- 
reste în exclusivitate unei pre
gătiri mai bune. Acum, cînd 
cunoaștem ..secretul*, putem 
fi cu conștiința împăcată și eu 
speranța zilei de miine. Fără 
a fi mecaniciști, fără a scăpa 
din vedere faptul că atleții 
pornesc de Ia un nivel supe
rior de pregătire față de luna 
noiembrie sau decembrie, nu 
trebuie decît să schimbăm. în 
mod imaginar, desigur, date
le calendarului, pentru a ne 
reîntoarce înapoi la pregătire, 
la acea pregătire, care ne-a 
dăruit atitea performanțe.

De nenumărate ori s-a spus 
că la baza performanței stă 
pregătirea. Este o axiomă atit 
de cunoscută. îneît devine co
tidiană. Această axiomă de
vine plată și în același timp 
obsedantă. Dar, cum axiome
le sînt intangibile, unanim re
cunoscute, de ce să nu facem 
din pregătire o filozofie a per
formanței sportive, esența 
atletismului, care și așa este 
considerat ca obîrșie a tutu
ror sporturilor din cite există. 
Din moment ce calea este cu
noscută, din moment ce mij
loacele de antrenament nu 
constituie „căi întortochiate", 
nici'măcar secrete nu mai 
sint, hai să îmbrățișăm meto
dele noastre, metodele lunilor 
decembrie — ianuarie, ca să 
aducem nivelul atletismului 
nostru în ansamblu la nivelul 
atletismului continental, în ma
joritatea probelor atletice, ele 
fiind atît de numeroase, îneît 
la orice ediție a Jocurilor 
Olimpice dețin monopolul ab
solut.

Așadar, înapoi la pregătire, 
înapoi ia metodele folosite in 
lunile de iarnă. Dacă este așa, 
de ce să nu spunem că pen
tru atletismul nostru începe 
abia acuma iarna ? Chiar dacă 
aceasta este cea de-a doua 
iarnă.

lolanda BALAȘ-SOTER

CONTRIBUȚII, PERSPECTIVE: GALATI
7

cu Galațiul, 
spre mirarea unora 
consideră Bucu reștiul

Spre a putea cunoaște In
tr-adevăr întreaga activitate 
de kaiac-canoe este necesară 
o trecere în revistă a reali
zărilor și perspectivelor ac
tualelor centre și chiar ale 
celor viitoare

Acest lucru îl voi face, 
pe parcurs, în cadrul rubricii.

Am începtn 
poate 
care 
și D.-jlta centrele importante 
în kaiac și canoe, dar am 
făcut-o amintindu-mi de pri
mele prezente gălățene din 
anii 1948—1949 la campiona
tele naționale de la Snagov. 
Participarea de care vorbesc 
s-a soldat cu o mare surpri
ză : ciștigarea unor titluri de 
campioni de către tinerii 
muncitori gălățeni. In frunte 
cu Munteanu, Virlan și Gre
ta Nicolau. care împreună cu 
Boneff. Nasopol. Bălineanu 
și alții au arătat, pentru pr.- 
ma dată, marile posibilități 
ale tinerilor crescuți pe ma
lurile Dunării. Cu ambarca
țiuni de împrumut, veniți la 
campionate în concediul lor, 
cu mincarea In traistă, died 
dpvadă nu numai de calități 
excepționale, dirzenie și pu
tere de luptă, d și de pa
siune. « au arătat că 
cest oraș sint mulți 
talertațt Din păcate, 
țațele acestor pioneri 
teni 
prea mare pe pian local și, 
probabil, nu au determinat 
un sprijin pe plan central, 
fiindcă anul 1954 a fost ul
timul cînd Galațiul cuce
rește tin titlu de kaiac la se
niori, prin S. Panait și V. 
Mănâilă

Aceasta se întimpla în mo
mentul cind kaiacul românesc 
începea să se afirme pe plan 
mondial, cucerind prima me
dalie de bronz, prin Mircea 
Anastasescu, la Campionatele 
Mondiale, și cînd se părea 
că activitatea din orașul Ga
lați s-a terminat.

Dar. ultimii campioni gălă- 
țeni, S. Panait și V. Mănăilă, 
consacrîndu-se muncii de an
trenori. entuziaști și perseve- 
renți, printr-o muncă migă
loasă și grea, în condiții ex
trem de dificile, cu prea mo
dest sprijin, au luptat din 
toate puterile pentru afirma
rea kaiacului gălățean. Și 
astfel a început a doua etapă, 
în care alți tineri de pe ma-

în a- 
inerU 
ezul- 
gălă- 

nu au avut un răsunet

Virgil Atanasiu 
a realizat

(296+197), 
uemenea. 
punctajele 
Bratu, 550 
Goreti 556

Poligoanela Dinamo și Tunari 
au găzduit, la sfirșitul săptă- 
mînli trecute, două concursuri 
Interesante : etapa I a campio
natului divizionar al municipiu
lui București și „Cupa Tînărul 
Dlnamovlst". Dintre rezultatele 
obținute se detașează cele de la 
pistol viteză : V. Atanasiu 593 p 
------------ I. Tripșa 588 p. De 

pot fi menționat* și 
înregistrate de N. 

p la pistol liber. Ana 
p, Victoria Savovlci

p și Viore! Savin 558 laP

(Dinamo) 
(Dinamo) 
(Metalul)

Victoria 
p. 2. Ce- 
543 p. 3.

551 . .
armă standard 3X20 f.

Rezultate tehnice, campiona
tul Capitalei : armă standard 
3X20 t, seniori : 1. V .Savin (Di
namo) 553 p, 2. G. Vasilescu (O- 
limpia) 548 p. 3. Gh. Sicorschi 
(Dinamo) 547 p ; senioare : 1. 
Ana Goreti (Olimpia) 556 p. 2. 
Marina Vasiliu (Dinamo) 551 p, 
3. Rodica Hnat (Dinamo) 545 p ; 
juniori : 1. G. Paștea
544 p, 2. L. Ionescu 
540 p, 3. G. Adam 
532 p ; junioare : 1. 
Savovicj (Dinamo) 551 
cilia Lujeru (Dinamo) 
Grațiela Dragomirescu (Meta
lul) 531 p ; pisto! viteză 60 f :
1. V. Atanasiu (Steaua) 593 p.
2. I. Tripșa (Dinamo) 588 p, 3.
M. Roșea (Dinamo) 586 p : pis
tol liber 60 f : 1. N. Bratu (Con
strucții) 550 p, 2. V. Atanasiu
545 p, 3. T. Jeglinschi (Dinamo) 
540 p ; pistol sport 60 f juniori: 
1. D. Ciobanii (Steaua) 556 p, 2. 
I. Cornel (Steaua) 555 p. 3.
N. Ena (Dinamo) 551 p ; talere 
aruncate din șanț (150 t) se
niori : 1. Gh. Florescu (Steaua) 
136 t, 2. Șt. Popovici (Dinamo 
Obor) 135 t, 3. I. Dumitrescu 
(Dinamo Obor) 132 t

„Cupa Tînărul Dinamovist", 
armg sport 3X10 f juniori • 1. 
D. Lavric (Dinamo) 247 p, 2. 
L. Stoian (Dinamo) 224 p, 3. D. 
Iordaehe (Olimpia) 221 p ; ju
nioare : 1. Cristina Dumitrescu 
(Dinamo) 222 p, 2. Angela Tu- 
dorică (Dinamo) 212 p, 3. Anca 
Iuga (Dinamo) 209 p.

Trofeul a fost ciștigat de Di
namo, urmat de Olimpia și a- 
sociația sportivă Cutezătorii.

tai- 
în- 
in-

ro-

lurile Dunării, inițiați în 
nele kaiacului și csnoei 
cep să se afirme pe plan 
ternațional.

O mîndrie a kaiacului 
mânesc, V. Nicoară, maestru 
emerit al sportului, fiu al 
plaiurilor gălățene, cucerește 
trei titluri de campion mon
dial și șapte de campion eu
ropean. Ion Irimia, campion 
european. Rccco Rujan. cam
pion european de juniori, C. 
Coșniță, frații Năstase, O. Ru- 
șan și alții încep să urce trep
tele afirmării.

Tn ultimii ani. atît pe plan 
local (prin aportul tov. ing. 
Oprică, președintele consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport), cit și cen
tral (prin preocuparea fede
rației române de kaiac-canoe) 
sprijinul acordat a început 
să devină din ce în ce mai 
mare.

S-au înființat două centre 
puternice (Ancora ți Dunărea 
Galați), parcul de ambarca
țiuni a crescut, a intrat în 
funcțiune ți bacul de iarnă 
de la Dunărea Galați. Primii 
pași au fost făcuți. S-a do
vedit curind că se pot obți
ne rezultate bune Astăzi, 
aproape 100 de tineri dornici

/^KhVoHnK 
ycu domnul Gore J

La Ministerul Sănătății
După o absentă de citeva 

săptămini — timp în care aflîn- 
du-se pe alt continent ți mai 
alea lume, dl. G. 6-a rupt, 
după cum îmi mărturisea, de 
fotbalul românesc — prietenul 
meu șf-al Federației pornește 
din nou, o dată cu reluarea 
campionatului, să mediteze pe 
marginea ciocnirilor sportive.

— Aș vrea să te văd — li 
apun nerăbdător la telefon.

— Miine la 11 dimineață, răs
punde el.

— La dumneata acasă ?
- Nu, Ia Ministerul Sănă

tății.
Invitația m-a derutat Intru

de după cite-1 știu, dl. G. n-a 
acordat niciodată o atenfie ex
cesivă nici ministerelor, nici 
sănătății.

A doua zi. dl. G. mi-a expli
cat. că dorind să studieze mai 
in adincime corelațiile dintre 
fotbal și diferitele fenomene 
ale vieții social-economice-cul- 
turale. a solicitat citeva audien
țe la foruri responsabile, cel 
dinții in această ordine de idei 
fiind Ministerul Sănătății.

— Vino cu mine. Te-am a- 
nunțat.

Profesorul doctor docent Ma
rian G.. adjunct al ministrului, 
ne-a primit cu amabilitate.

— Așa cum v-am anunțat 
foarte pe scurt la telefon — 
începu dl. G. — mă interesează 
atitudinea Ministerului Sănă
tății față de problemele actuale 
ale dezvoltării sportului, în ge
neral. ți ale fotbalului, în spe
cial.

— Trebuie să mărturisesc — 
spuse ministrul — că pină nu de 
mult departamentul nostru n-a 
acordat problemelor la care vă 
referiți importanța cuvenită. 
S-ar putea vorbi chiar de un 
fenomen de subestimare. Ba 
chiar — de ce nu ? — de o anu
me neînțelegere a ceea ce a- 
duce fotbalul modern în struc
tura sănătății publice. în ulti
ma vreme. însă, conducerea 
Ministerului, receptivă la di
versele sesizări, a adoptat o 
serie de măsuri energice pen
tru lichidarea acestei rămineri 
în urmă.

— De exemplu...
— Mai întii s-a procedat la 

o analiză statistică. Secția „An
chete sanitare" a constatat, pe 
baza unor cercetări efectuate in 
toate județele tării, că în pe
rioada 1905—1969 numărul acci
dentelor. traumatismelor și in
validităților provocate de acti
vitatea fotbalistică organizată 
s-a ridicat la 7431. Această ci
fră reprezintă o creștere de 45 
la sută în raport cu perioada 
1961—1965 și de 69 la sută față 
de perioada 1957—61. Fără a dori 
să exagerez gravitatea fenome
nului, trebuie spus totuși că 
astăzi maladiile provocate de 
mișcarea fotbalistică ocupă un 
loc însemnat în...

f

se spune, cu Du-

kaiac-canoe 1 Există

se practică ! Ce părere

de afirmare muncesc zi de 
zi în rele două secții. Nume 
ca rele ale Iui Țarălungă, 
Ceaușu, M. Nicbiforov. D. 
Gruiță de la Dunărea, Lujan- 
schi, Gheorghiu, Pavlov, Po- 
tîrnichie de la Ancora vor 
face, sînt convins, gloria spor
tului gălățean.

Dar, din păcate, în orașul 
Galați funcționează o școală 
sportivă care cu tot specifi
cul, cum 
narea în prag, nu are cate
dră de 
și un puternic centru studen
țesc ce se afirmă la alte spor
turi, dar kaiacul ji canoea 
nu 
au forurile respective ? Nu 
există condiții propice la 
Galați ?

Am mai putea consemna: 
s-a construit bacul de iarnă, 
dar din lipsă de încălzire se 
transformă în patinoar; de 
asemenea, clubul Dunărea, 
față de sprijinul acordat de 
federația de specialitate, pu
tea să doteze cu echipament 
corespunzător ți suficient sec
ția respectivă. Secția de la 
Ancora funcționează în ca
drul Șantierelor Navale Ga
lați Este cazul ca aici să se 
construiască o cabană cores-

- Adică ?
— Șapte. După, firește, can

cer, Infarct, nevroze astenice, 
etc. dar înaintea unor maladii 
ca de exemplu tuberculoza care, 
după cum știți, provoca ravagii 
•cum 20—25 ani.

— C« măsuri de ordin profi
lactic și curativ a adoptat Mi
nisterul Sănătății ?
- în primul rînd s-au creat 

secții de specialitate la o serie 
de mari spitale din București. 
Ploiești, Cluj, Iași, Tg. Mureș, 
urmînd ca în viitorii trei ani 
asemenea secții dotate cu me
dici calificați și aparatură mo
dernă să ia ființă în toate cen
trele unde funcționează echipe 
din diviziile A și B. în același 
timp „Direcția Construcții" din 
Minister în colaborare cu
I.P.C.H.I.  elaborează proiectele 
necesare pentru amenajarea a 
trei policlinici speciale.

Revenind la planurile noas
tre de perspectivă, aș mai dori 
să amintesc faptul că în 1970 se 
va organiza Ia Mamaia un 
Simpozion internațional con
sacrat problemei la care ne re
ferim. Tema lucrărilor : „Pro
filaxia faultului în careu".

— Ce măsuri a luat Ministe
rul pentru stoparea epidemiei 
de maladii fotbalistice ?

— După cum se știe încă de 
la Esculap, menirea fundamen
tală a medicinii nu constă în 
vindecarea bolii, ci în preveni
rea acesteia. Or, pornind de la 
experiența dobîndită de rețeaua 
noastră sanitară în depistarea 
și eliminarea diferitelor ma
ladii sociale, am pășit ia o vas
tă acțiune propagandistică, de 
ale cărei roade ne vom bucura 
— sper — curînd. Astfel, s-a 
editat în colaborare cu Crucea) 
Roșie un afiș în 3 milioane e- 
xemplare ; autorul este același 
grafician care semnează afișul 
contra alcoolismului ; în colabo
rare cu alte instituții vom or
ganiza în toate școlile din țară 
un ciclu de conferințe pe tema 
„Cum să ne ferim de efectele 
dăunătoare ale fotbalului" , 
și așa mai departe. Dar, adăugă 
interlocutorul nostru, pentru 
amănunte o să vă pun in legă
tură cu profesorul Iordăchescu.

- Cine este profesorul lordă- 
chescu — întrebă dl. G. ?

- Șeful „Direcției generale 
pentru combaterea maladiilor 
provocate de sport".

p. conf.
Al. MIRODAN

« ws

șală 
pen- 
con-

punzătoare, dotată cu o 
și un bac corespunzător 
tru pregătire, la nivelul 
strucțiilor moderne din orașul 
Galați.

început din entuziasm și 
continuat cu muncă și perse
verență, kaiacul și canoea 
din orașul Galați are per
spective foarte mari. Cu spri
jinul organelor competente 
ale C.N.E.F.S., atît pe plan 
local și central, al Ministe
rului învățămîntului, al or
ganelor U.G.S.R., al U.T.C. 
sper ca malurile lacului Bra
țe?, ale Dunării și chiar ale 
Șiretului să se îmbrace în
tr-o 
care 
neri 
mos 
și canoea.

zi cu o salbă de cabane 
să permită miilor de ti
să practice acest fru- 
sport care este kaiacul

R. HUȚAN
antrenor emerit
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Din carnetul cronicarului
1 Cinci jucători, cinei atitu-
\ dini Și... un gol. Așa a des

chis scorul Dinamo Bacdu ' 
tn ftartida cu Progresul

Foto 1 V. BOGDANET

(Urmare din pag. 1)

nervos: „întindere. Azi 
joc*.

Discuția se reia. E rîndul Iul 
E. Vogi. Vorbește calm, apă
sat despre marcaj' I «Cu echi
pa Israelului, nld nu ne încăl
zisem bine și primisem trei 
goluri...". Ud amintiți, Miefi 1 
Ia cuvtntul Ghergheli, care a 
mai jucat — ca ți Sătmărta- 
nu, Dumitru Nicolae, Dan și 
Mocanu — contra Greciei, la 
Atena, în 1967 t „Sideris și co
echipierii săi aleargă mult, 
sar la cap ca niște... săritori 
la înălțime, dar pasează pu
țin, nu prea au tehnică. Aici 
trebuie să-i batem. Cu pase 
pase la nesfirșlt Păcat că nu 
va juca Radu...'. Intr-adevăr, 
neobositul mijlocaș de pe 
Wembley va lipsi la Atena. I 
s-a recomandat o lună de re
paus.

tntervlne din nou Angelo 
Niculescu: „După Sideris, cei 
mai periculos atacant grec 
este Papaioanu L-am văzui 
de trei ori și de trei 
cat... altceva! Cînd 
retras, când avansat, 
de atac. El va fi un 
ricol*.

Mă 
vul 
lung, 
poate

ori a ju- 
mijlocaș 

cînd virl 
mare pe-

uit 
lui 
de 
n-o fi chiar așa...“.

la Dan, prezumpti- 
adversar. Privește 

parc-ar spune :

Ședința ia sfîrșit. îmi aduc 
aminte ultima replică:

— Ce părere aveți, băieți, 
de marcaj ?

— O să răspundem în... 
practică I — șoptește Hălmă- 
geanu

Terenul „13 August" II. 
Plouă mărunt, ca toamna. De 
cinci minute s-a terminat tn- 
călzirea și, sub conducerea an
trenorului C. Drăgușin, a în
ceput un meci-școală Intre 
„galbeni" — Ghiță — Lupes- 
cu, D. Nicoiae, Dan, Ivănces- 
cu, Petescu, Datcu, Grozea, 
Dobrin, Tufan, Gybrfi — și 
„albaștri" — Gornea — Săt
măreanu, Hălmăgeanu, Dinu, 
Deleanu, Ghergheli, Lupulescu 
Dembrovschi, Domide, Lu- 
cescu.

Notez ultimele absențe: 
Mocanu, cu inflamație la 
chiul sting, și Năsturescu,

flat tn examene la școala 
maiștri.

Se joacă pe zăpadă, dar 
nerv. Fiecare vrea să arate 
poate. Cel mai mult are de lu
cru Deleanu, căci extrema... 
Datcu pare in mare formă! 
A trecut o jumătate de oră. 
Grozea a marcat un gol, Dem- 
brovschi l-a imitat după un 
minut. Se schimbă terenurile. 
Discut cu Angelo Niculescu i 
„Mijlocul mă îngrijorează. 
Radu e bolnav, Anca e acci
dentat. Știu eu ? Poate Dan, 
pe fund, și Dinu mai în față... 
Poate Lupulescu..."

Antrenamentul s-a tncheia.t 
„remiză" : 3—3. Fețele băieți
lor sînt 
cescu e

— Ai 
glumă!

— Ce 
mîine e 
ante portas !

Alături, Sătmăreanu zîmbeș- 
te ușor. Știe el ce știe... .

să-i faci ? ! Mîine-poi-
16 aprilie și... Sideris

La Tg. Mureș, cu puțin îna
intea fluierului final al me
ciului A.S.A. Tîrgu Mureș — 
Farul, la o fază confuză, con
ducătorul jocului, E. Martin, 
a acordat lovitură de la 11 
metri în favoarea gazdelor, 
motivând că Dumbravă (Fa
rul), care căzuse la pămînt 
împreună cu Dondoș (A.S.A. 
Țirgu Mureș), l-a împiedicat 
pe acesta din urmă să se ri
dice șl să joace mingea.

Este adevărat că arbitrul 
se afla mal aproape de fază 
decît oricare altă persoană de 
pe stadion și că avea astfel 
posibilitatea să vadă dacă s-a 
comis sau nu o infracțiune. 
Dar, în orice meci, arbitrul 
este omul oel mal aproape de

joc șl, totuși, nu o dată deci
ziile sale sînt în contrast cu 
realitatea. în cazul de la Tg. 
Mureș, trebuie să reținem fap
tul că NIMENI în afară de 
E. Martin n-a văzut faultul 
cu pricina. Nici observatorul 
federal, Coloman Braun-Bog- 
dan, cu care am stat de vor
bă după meci, nu ne-a putut 
oferi o precizare, argumen
tând că faza a fost foarte con
fuză.

în schimb, avem noi o în
trebare clară pentru conducă
torul partidei : ÎN ACELEAȘI 
CONDIȚII, ați fi acordat lovi
tură de la 11 metri șl pentru 
oaspeți ? Pe cuvînt de onoare?

Dorin ȘTEFLEA

un cotonogar?
Nimic de zis despre o se

rie de calități ale tînărului 
fotbalist Dumitru, de la Rapid, 
care au determinat conduce
rea acestei echipe să-l titula
rizeze în prima formație, în- 
credințîndu-i tricoul cu nr 10. 
Aceste calități au fost apre
ciate și de 
care, nu o 
notelor sau 
logioase au 
cestui jucător, aportul pe care 
îl aduce acesta in linia me
diană — cheie — a echipei din 
Giulești.

Iată însă că, în ultima vre
me, avem ocazia să consta
tăm în jocul lui Dumitru o în
clinație spre durități, spre in
trări periculoase, atît pentru 
adversar cît și pentru el în
suși. Mai pe față, mai pe as
cuns, el a început să-și „cio
cănească" adversarii, să „in
tre" tare pentru a-i intimida, 
încâlcind disciplina și etica 
sportivă. Așa a procedat și 
duminică, în unele momente 
ale meciului Rapid — Univer-

cronicarii sportivi 
dală, sub forma 

a unor cuvinte e- 
relevat talentul a-

sltatea Cluj, deși pregătirea 
sa tehnică — bună — nu tre
buia să-l Împingă pe acest 
drum.

îl întrebăm : ce are ie 
gînd ? Vrea neapărat să-și a- 
sigure un loc de bază într-o 
eventuală „echipă a cotonoga- 
rilor", pe care am putea-o al
cătui într-o zi, ținind seama 
de răul pe care îl fac fotba
lului jucătorii care acționează 
de o asemenea manieră ?

Dar, există și măsuri disci
plinare, pe care le-ar putea 
lua, fie clubul, fie organul de 
resort al F.K.F.

Jack BERARIU

MANIFESTĂRI
REPROBABILE
În planul tactic elaborat de 

antrenorul C. Drăgușin pen
tru partida de la Bacău, Oai- 
dă a avut de indeplinit cla
sicul rol de „ghimpe" înfipt

pieptul apărării adverse, 
omul care să se bată pentru 
un gol, pe contraatac.

Lupta sa ~ cînd cu Nun- 
weiller IV, cînd cu Velicu — 
a fost aprigă, fără menaja
mente, iar starea terenului (în
ghețat, alunecos) a determinat 
și unele ciocniri mai violente, 
sancționate 
trul Cornel 
însă mi s-a 
neînțeles și 
atitudinea unei părți din pu
blic la adresa lui Oaidă. Unii 
spectatori nu s-au mulțumit 
să-l vizeze numai verbal, ci 
au aruncat în el cu gheață și 
noroi. Nici antrenorul Drăgu
șin n-a scăpat de unele „ama
bilități". La sfîrșitul meciului, 
o piatră aruncată la nimereală 
l-a lovit în cap pe tușierul O. 
Turcitu.

Conducerea clubului Dinamo 
Bacău are datoria să ia mă
suri pentru a feri, pe viitor, 
oaspeții — jucători și ar
bitri — de astfel de manifes
tări care, în cele din urmă, 
pot duce la suspendarea tere
nului.

P.S. Dacă am acordat, to
tuși, nota 6 publicului bă
căuan, am făcut-o din consi
derentul că numai o parte 
dintre spectatori se pot identi
fica în rîndurile de mai sus. 
marea majoritate menținin- 
du-se în limitele decenței 
buneicuviințe. (G.M.).

prompt de arbi- 
Nițescu. Ceea ce 
părut cu totul de 
reprobabil a fost

fi

CUM A FOST LA MAR DEL PLATA?
(Urmare din pag. 1)

dar sorții au decis să-I inlilnesc 
pe puternicul luptător bulgar 
Hristo Traikov. Am ciștigat — fă- 
cind, cred, un meci bun — insă 
doar ia puncte, și după „egalul" 
cu redutabilul Rustem Kazakov, 
căvula ii convenea de minune 
acest rezultat, am devenit un sim
plu spectator.
rău..,

îmi pare foarte

hasi (Japonia). Și, totuși, ce lung 
e drumul spre medalia de aur !

Mai departe n-am riscat. In în- 
tilnirea cu luptătorul vest-german 
Klaus Rost am urmărit, tactic, un 
rezultat egal pentru a rămîne trei 
în finala categoriei. Am reușit, 
totalizînd după această partidă 

iugo- 
(egal)

Iuri 
exact

trecut la puncte, de so . e. • ui 
Alexei Jurkevici (după nune, cel 
mai bun, merituos oșugăsur) ia 
care am pierdut Ia puncte, și de 
luptătorul bulgar Venko Țințarov, 
uu adversar du atit de puternic 

pre- 
„are

c»a

totuși, remarcabil 
Baciu a arătat că 
și să învețe. Dar,

N.R. Este, 
faptul că Ion 
știe să piardă , 
sa nu uite că în 1967, la București, 
Ion Baciu a cucerit titlul mon
dial !

2,5 p. A urmat meciul cu 
slavul Sreten Damianovici 
și, in sfîrșit, cu sovieticul 
Grigoriev (din nou „egal“, 
ceea ce era necesar pentru locul 
I .’), întîlnire care mi s-a părut 
cea mai grea și mai lungă din 
toate cele susținute pînă acum 
în cariera mea sportivă. Am ter
minat epuizat finala, dar merita...

ca Jurkevici, dar excelent 
gătit tehnic și tactic, arme ci 
de altfel, m-a învins la tu,.

Cel mai greu meci a tos . 
cu luptătorul sovietic (cu un re
zultat egal, păstram șaus, hiar 
pentru locul I), iar cel «na. bun 
— după părerea mea — cu Over
bye, in compania căruia, ta euro
pene, nu reușisem dccit egalitate.

nsă,

,Am ratat

Fara strălucire 
dar cu randament
Cu franchețea și sinceritatea 

care il caracterizează, antrenorul 
N. Dumitrescu recunoștea, la 
sfîrșitul meciului disputat in Ora
șul dr. Petru Groza, că echipa 
sa a avut o comportare — in ge
neral — modestă, evoluția ei din 
acest început de sezon 
du-se sub nivelul celei 
nă.

Desigur, în condițiile 
ții cu care se muncește 
ale disciplinei liber consimțite de 
care dau dovadă elevii lui Coco 
Dumitrescu, formația arădeană 
va putea atinge din nou — in vii
torul apropiat — forma de virf 
(deși intensa solicitare compe- 
tițională din această primăvară 
pare mai degrabă să ducă spre 
un efect contrar).

Ceea ce se poate remarca, însă, 
este că U.T.A., chiar și in aceas
tă situație, a obținut rezultate 
foarte bune : trei victorii și o e- 
galitat? în patru partide — două 
de campionat și două de cupă
— dintre care trei susținute in 
deplasare, înaintașii săi înscriind 
12 goluri. Aceasta dovedește că 
echipa arădeană a căpătat sufi
cientă maturitate, că are de-acum 
o bună experiență, care o ajută
— chiar și atunci cînd nu stră
lucește — să se impună în fața 
adversarilor săi, să obțină ceea 
ce dorește, printr-un joc prudent 
și economicos, dar eficace.

★
Așa cum arătam și 

apărută luni, pentru 
Petru Groza meciul 
Crișul — U.T.A. a constituit 
adevărat eveniment. Cu deosebi
tă plăcere am putut constata că

inenpnin - 
din toam-
seriozită- 

la U.T.A.,

în cronica 
Orașul dr. 

de fotbal 
un

S. POPESCU : „Lung — și greu 
e drumul spre medalia de aur !“

Mal iutii, cîteva precizări. La 
Mar del Plata am debutat ia ca
tegoria 68 kg (înainte am concu
rat la 63 kg). Intîlneam, așadar, 
pentru prima oară pe adversarii 
înscriși la această ediție a cam
pionatelor mondiale. Nu este un 
lucru lipsit 
plus, destul 
(11) care — 
zut ulterior 
pregătiți ca

de importanța. In 
de mulți pariicipanți 
după cum i-am vă- 

— au fost mai bine 
__ la Jocurile Olimpice 

din Mexic. Nu pot spune că sor
ții mi-au fost potrivnici. După 
primele trei tururi rămăsesem cu 
0 puncte, realizind victorii prin 
descalificare in fața luptătorilor 
Gordon Garvls (Canada), B. Buz- 
zard (S.U.A.) și Yoshiteru Taka-

N. NEGUT : „Progrese tehnice 
remarcabile la toți adversarii".

Comparațiile le-am făcut cu în
trecerile de la Jocurile Olimpice, 
intrucit la campionatele mondiale 
am debutat abia acum, la ediția 
din Argentina. Mi s-a părut, insă, 
evident faptul că tendința gene
rală a luptătorilor de la categoria 
mea (90 kg) este perfecționarea 
cunoștințelor tehnice in primul 
rînd, și numai după aceea dez
voltarea forței și rezistenței.

De toate acestea m-am convins 
încă din primele meciuri ciștigatc 
prin tuș la Elio Francone (Argen
tina) și Ettienne Martiuetti (El
veția), dar, mai ales, în partidele 
următoare, cînd am intilnit ad
versari foarte bine pregătiți teh
nic. Este vorba de norvegianul 
Hakom Overbye, pe care l-am în

N. MARTINESCU : 
o ocazie unică-.

La categoria mea (100 kg), s-au 
înscris doar 7 coneurpuți. Este 
drept, cei mai mulți lupc^toii cu 
experiență, medaliați la diferite 
competiții de amploare. Dar, din
tre aceștia, pe unii din «ci mai 
buni (suedezul Leonard Eriksson 
și norvegianul Hem Tore, ii în
vinsesem în alte întilniri, iar pre
tendentul principal la titlu, so
vieticul Nikolai Iakovenko, n-a 
strălucit in primele doua partide. 
Aveam, deci, șanse mari ia me
dalii, poate chiar la cea de aur. 
M-am îmbolnăvit, insă, in pre
ziua concursului și (dar cu două 
meciuri egale și o in, tngexc la 
tuș) am ratat o ocazie unică. Să 
vâ mai spun cît de rău inii pare ?

★

292976 lei report
Șl acum, au cuvintm cei doi 

sportivi care ne-au reprezentat 
la întrecerile de lupte libere, unde 
— după cum se știe — rezultatele 
obținute au fost total nesaUsfă- 
cătoare.

lu tragerea LOTO de vineri
aplicarea unei noi 
tehnice la Loto au ie- 
în evidență marile a- 
eare se oferă partici-

După 
formule 
șit clar 
vantaje 
panților. Astfel, săptămână de 
săptămînă a crescut numărul 
câștigătorilor și valoarea pre
miilor. Dăm mai jos câțiva 
dintre marii câștigători înre
gistrați la Loto de la începu
tul anului :
200 000 lei : Păduraru Dumi

tru — com. Berceni — Pra
hova

200 000
corn. Șivița — Galați (7.III.) 

130 701 ' ’ *' ’‘ *
rnisoara (24.1.)

HO 590 lei : Rade Ștefan —
Tuleea (7.III.)

1’0 590 lei: Anton Vaslle — 
Bârlad (7.III.)

100 657 lei : Brădeanu Elisabe- 
la — Pitești (31.1.)

90 940 lei: Paul Minerva — 
Sibiu (7.IL)

93 527 lei : Keul Martha — 
Dumbrăveni (21.11.)

87 909 lei: Balteș Isaia — 
București (14.11) și alții.
Un frumos succes a înre- 

glstinat participanta Cazacii 
Catinca din comuna Șivița ju
dețul Galați care la tragerea 
Mărțișorului a jucat un bilet 
sfert de 8 variante (10 lei) și

(5.I.).
lei : Cazacu Catinca —

lei : Moldar Ion — Ti-

a obținut cu numerele 60-56-69 
un premiu de 200 000 lei.

La tragerea Mărțișorului s-a 
înregistrat și un raport de 
292 976 lei (71 796 lei la extra
gerea I și 221 180 lei la extra
gerea a Il-a), care este vala
bil pentru tragerea de vineri 
21 martie a.c. Deci, este în in
teresul participanților ca pen
tru tragerea Loto de vineri 
să-și procure bilete care parti
cipă la ambele extrageri, cea 
mai mare parte din reportul 
de 221 180 lei — atribuindu-se 
la extragerea a Il-a.

★
Tragerea Pronoexpres de 

azi via avea loc în Capitală 
- în sala Clubului Finanțe 

Bănci din str. Doamnei nr. 2 
— la ora 18,30. Ea va fi pre
cedată de tragerea la sorți a 
autoturismelor de la tragerea 
Mărțișorului.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 11 DIN 16 MARTIE

Categoria I (13 rezultate) : 6,5
variante a 29 290 lei.

Categoria a II a (12 rezultate) : 
107,3 variante a 1 471 lei.

Categoria a IU :i (11 iczulute) : 
1171,5 variante a 202 lei.

gazdele au făcut totul pentru 
fi la Înălțime. Panouri imense 
dispuse pe strada principală a- 
trăgeau atenția, printre altele, că 
este pentru prima oară cînd din 
acest oraș se va retransmite prin 
radio un meci de fotbal și, tot
odată, invitau publicul local să 
se manifeste in mod cit mai 
sportiv. Indicatoare plasate la 
tot pasul arătau drumul spre a- 
rena " -
dion 
nuni

Cu

de fotbal. In fine, la sta- 
nu se uitase nici un amă- 
de organizare.
toate acestea, n-am putea 

să spunem câ alegerea localității 
ca gazdă a partidei Crișul — 
U.T.A. a constituit cea mai bună 
soluție. Aceasta mai ales din mo
tivul că tribunele stadionului din 
localitate n-au făcut față afluen
ței mari de public. In aglomera
ția produsă, și îndeosebi din cau
za lipsei de prevedere a organi
zatorilor, un chioșp de lemn 
luat cu asalt de spectator» s-a 
prăbușit, accidentul soldindu-se, 
din fericire, numai cu rănirea 
unui tinăr, care a fost dus ime
diat la spital.

Pe de altă parte, construcția 
necorespunzăioare a gardului îm
prejmuitor a permis pătrunderea 
în terenul de joc a unor spec
tatori afiați în stare de ebrieta 
te, care au tulburat în anumite 
momente desfășurarea partidei 
dintre echipele de tineret.

în aceste condiții, a fost 
atît mai salutară nota de 
fectă sportivitate în care a__
curs întilnirea, precum și manie
ra corectă de arbitraj a lui Aurel 
Bentu. Căci altfel, cine știe ce se 
mai putea întîmpla...

CU 
per- 
cle-

C. F.

Drăgușin sus-
_________ ______ ____ _ încălzire sînt

.made in Manchester United". De-ar fi de bun augur! 
Foto i THEO MACARSCHI

Ultimele „secvențe" ale încălzirii... Antrenorul 
ține că marea majoritate a metodelor folosite 

„1

C. 
la

ARBITRII JOCURILOR
ETAPEI A XVIII-a

P. COMAN : „Sînt foarte ne
mulțumit. Poate că am stat prea 
mult în categorie. .

Deci, două eliminări ! Prima, la 
greco-romane, mai ușor explica
bilă prin faptul că n-am mai 
participat la aceste întreceri de 
cînd eram junior și, în plus, am 
Intilnit adversari redutabili, cla
sați, de altfel, pe primele locuri 
în clasamentul categoriei. Poate 
că nici nu trebuia să particip la 
greco-romane, poate că n-a fost 
bine să stau atit de mult in cate
gorie » La libere, cred că tocmai 
din aceste cauze am evoluat sub 
posibilități și sub așteptările an
trenorului meu, și am încercat, 
din nou, neplăcutul sentiment al 
eliminării. Sînt forate nemulțu
mit de acest lucru.

F. BOLLA : „Nici acum nu-mi 
explic. ..“

Pînă după primul meci m-am 
simțit excelent. L-am învins, cu 
multă ușurință, pe argentinianul 
Eduardo Menozzi, e drept, un ad
versar fără multă experiență, dar 
apoi n-am mai știut ce se intim* 
plă. Nici brațele, nici picioarele 
nu aveau forța lor obișnuita. Sim
țeam că îmi arde tot corpul. Cert 
este că evoluțiile ulterioare au 
constituit decepții atit pentru 
mine, cît și pentru antrenori. îmi 
este greu să explic 
dintr-un 
pusesem

eliminarea 
canțpionat in care-mi 

mari speranțe.

*

explicații, amănunte pe 
facem publice, pentru a 

o retrospectiva 
campionatelor

Opinii, 
care le 
oferi cititorilor 
mai completă 
mondiale de lupte de ia Mar del 
Plata și, In același timp, pentru 
a furniza specialiștilor șl Biroului 
federal noi puncte de reper înain
tea unei analize pe care o dorim 
cit mai bogată în învățăminte.

Colegiul central al arbitri
lor ne-a comunicat ieri lista 
„cavalerilor fluierului 
gați la jocurile 
XVIII-a a diviziei 
A de fotbal :

CRIȘUL — „U“ CRAIOVA: 
Gheorghe Popovici — la cen
tru, C. Ghemingean și A Ra
dulescu — la linie (toți din 
București).

U.T.A. — STEAUA : Emil 
Vliiiculescu (Ploiești) — la 
centru, M. Marinciu (Ploiești) 
și Joan Rus (Tg. Mureș) — la 
linie

A.S.A. TG. MUREȘ — RA
PID : Nicolae Cursaru (Plo
iești) — la centru, Al. Alexe 
(Rm. Vîlcea) și C. Nițescu (Si
biu) — la linie.

PROGRESUL

,“ dele- 
etapei a 
naționale

V AGO-

NUL: Nicolae Rainea (Bir- 
lacj) — la centru, S. Mureșan 
(Turda) și V. Mezaroș (Cluj) 
— la linie.

JIUL — DINAMO BACAU: 
Gheorghe Manole — la centru, 
N. Stavru și R Cocoi — la 
linie (toti din Constanța).

DINAMO BUCUREȘTI — 
F. C. ARGEȘ 1 
Toth — la centru, 
leșcu și Tr. Vecan 
(toți din Oracțea).

PETROLUL — 
Aurel Bentu — la 
Buzdun și Al. Pîrvq — la li
nie (toți din București).

„U“ CLUJ — POLITEHNI
CA : Constantin Petrea — la 
centru, V. Dumitrescu și Gh. 
Limona ~ la linie (toți din 
București).

Alexandru 
M, Wp- 

— la linie

FARUL t 
centru, R.

MOZAIC PUGILISTIC
Colegul nostru R. Vilara 

critica, pe bună dreptate, în- 
tr-una din revenirile sale pe 
marginea meciului de box 
România — Iugoslavia (10— 
12), pe cei doi oficiali români 
prezenți la Belgrad, M. Stă
nescu, D. Dimulescu, careau 
acordat credit în toate întîl- 
nirile boxerilor echipei noas
tre. Mai concret, indiferent 
dacă au fost depășiți, cum a 
fost cazul lui C. Gruiescu sau 
V. Zilberman sau au învins 
net de maniera lui V. Anto- 
niu, cei doi oficiali au în
scris pe buletinele lor ca în
vingător numeie unui boxer 
român. Așadar, după origi
nala manieră de a oficia și 
de a cîntări — la sfîrșitul ce
lor 9 minute — punctajul, M. 
Stănescu și D. Dimulescu, au 
apreciat că echipa noastră 
trebuia să cîștige întilnirea 
cu... 22—0 ! Optica celor doi 
oficiali, cu vechi state de ser
vicii, ne surprinde total, mai

ales că 
prilejul 
ternațior.ale sau interne, atît 
M. Stănescu cit și D. Dimu- 
lescu au dat dovadă de mul
tă obiectivitate. Dar ce se în-

PAVEL NEDELCEA

„Cred că Gîju

Pentru a trece pragul sălii 
box — sport in care numele 
a început în ultimul timp să 
pete tot mal multă reverberație
— „cocoșul" Pavel Nedelcea a 
trebuit să agațe în cuj racheta 
de tenis. Și nu a făcut-o cu 
inima ușoară, căci i se prevedea 
un viitor frumos în fața fileului, 
anul 1962 găslndu-1 Intre compo
nență lotului național de juniori. 
„De la primul antrenament cu 
mănușile, parcă nu jurasem te
nis niciodată ! Boxul mă atrăgea 
ca un magnet" — ne mărturisea 
mai tîrziu.

Primii pași intre corzile ringu
lui i-a făcut tînărul acesta suplu
— 54 kg și 1,64 m — în orașul 
natal, Reșița, la clubul C.S.M.S. 
cu maestrul Aurel Gherghina, 
omul care-1 conduce șl acum din 
colțul careului magic și, am a- 
dăuga noi, cu destul succes. 
După trei ani de anonimat (sau 
„de acumulări" — cum îi place 
antrenorului reșițean să spună), 
Nedelcea culege prima sa satis
facție pugillstică la campionatul 
național de juniori, ajungînd în 
finală.

Ulterior, se impune, surprinză
tor (nimeni nu-1 acorda nici un 
credit), la „Turneul speranțelor 
olifnpice", cînd urcă pe podiumul 
de premiere, pe treapta a treia 
la Berlin (1966) șl pe cea secun
dă la Budapesta (1967). Ultimele 
adnotări de‘ pe cartea de vizită 
a boxerului reșițean sînt ; me
dalia de argint obținută la Fes
tivalul mondial al tineretului de 
la Sofia (1967) șl cea de bronz 
primită la capătul ultimelor cam
pionate naționale.

Ultima oară cînd l-am avut in 
față pe Pavel Nedelcea era 
intr-o stmbătă, după o gală găz
duită de sala Dinamo, gală tn 
care acesta coborîse scările rin
gului cu fruntea sus. L-am În
trebat c® părere ane despre in
cluderea sa în lotul național, 
despre prezumtivele șanse la 
„europene".

La început, ne-a răspuns eva-

în ultimele luni, cu 
diferitelor întilniri in-

na“ ca, indiferent ce se pe
trece între corzile ringului, să 
consemneze ca învingător pe 
reprezentantul echipei cu 
care a făcut depiasarea. Com
portarea la Belgrad a celor

Despre un posibil... 22-0!
tîmplă, în general, cînd ofi
cialii noștri sînt programați 
să evolueze peste hotare ? Se 
pare că ei nu înțeleg că, și 
în continuare, au datoria să 
fie la fel de loiali și să apre
cieze fără părtinire, un meci 
de box, chiar dacă unul din
tre combatanți poartă maioul 
echipei României. Mulți din
tre oficialii noștri cred că în 
postura pe care 
menea situații,

o au în ase- 
au și „sarci-

nu e imbatabil!

<*$=•

doi cavaleri ai ringului a 
decepționat și considerăm că 
federația are datoria să ana
lizeze temeinic și să ia mă
surile corespunzătoare.

Și pentru că sîntem la a- 
cest capitol vrem să arătăm 
că, de multe ori, chiar și în 
meciurile din țară oficialii 
noștri se simt parcă „obligați" 
față de federația care-i pro
gramează să dea semnalul u- 
nor decizii false care produc 
ilaritate și provoacă discuții 
penibile. Pe de altă parte — 
din păcate — sînt cazuri cînd 
și unii dintre arbitrii noștri 
corecți, mai ales la meciurile 
internaționale ale echipei 
noastre programate peste ho
tare, sînt mai apoi „stigma
tizați" de colegii lor din țară 
pentru că nu au știut să... tra
gă la timp, pentru ca rezul
tatul să ne fie favorabil. Acest 
lucru nu este admisibil și a- 
semenea practici 
fierate.

Boxerii noștri 
pot plînge, că,
timp, au fost defavorizați, ca 
altă dată, de către oficialii

trebuie în-

nu se mai 
în ultimul

străini. Să nu uităm că la J.O. 
de la Ciudad de Mexico nu
mai C. Ciucă a plătit scump 
cu ratarea calificării, diri. cau
za unor arbitri incorecți care 
n-au făcut altceva decît să 
plătească niște polițe piai 
vechi (vezi campionatele eu
ropene de la Roma și turneul 
internațional de anul trecut 
din sala Floreasca). In rest, 
nu am fost nici defavorizați, 
nici favorizați, ci analizați 
corect în spiritul literei regu
lamentului. Să nu uităm că 
C. Cuțov, cu două avertis
mente pentru lovituri cu mă
nușa deschisă, a primit totuși 
decizia în meciul eu bulgarul 
Ilicev, că lui I. Monea, deși 
numărat în rundul III, în fața 
polonezului Dragan, i-a fost 
acordat credit cu 4—1 și că 
I. Covaci l-a eliminat cu 3—2 
pe polonezul Stachurschi, la 
capătul unui meci foarte 
strâns, în care nimeni dintre 
noi nu s-ar fi supărat dacă 
decizia era inversă.

Ne aflăm acum înaintea 
campio’natelor europene de la 
Bucjurești și considerăm că 
este de datoria noastră de a 
ne câștiga o reputație bună de- 
monstrînd amatorilor de sport 
de pretutindeni că în Româ
nia nu numai spectalorii sînt 
obiectivi, ci și oficialii.

Paul OCHIALBI

NEDELCEA
văzut de

Neagu RADULESCU

ziv. la modul cei mai general cu 
putință : „Mă bucură, desigur. 
Este un . merit al maestrului 
Gherghina și al lui Titi Dumi
trescu. care mă pregătește la 
lot...". Apoi, s-a dezlănțuit, a- 
mintindu-ni-1, instinctiv, pe boxe
rul rapid și mobil care cu cîtev3 
minute înainte își surclasase ad
versarul, pe I. Lungu, în aplau
zele entuziaste ale asistenței : „In 
curind voi împlini 22 de ani (n.a. 
ia 18 martie), mă simt mai bine 
pregătit ca oricind, deși mai am 
atîtea de învățat. După 6 ani de 
box, poate că am ajuns la vîrsta 
tnarli performanțe... In conse
cință, intenționez — nu, nu mă 
gindesc incă la europene, mal e 
pînă atunci — să atac titlul de 
campion național. Adversarul cel 
mai de temut 7 Cunoașteți răs
punsul : campionul european Ni- 
colae Gîju, un boxer aproape 
complet. Gtju este, desigur, 
toarte tare, dar nu Imbatabil 1".

în drumul său ascendent „co
coșul" reșițean Pavel Nedelcea 
va întîlni, probabil, obstacolul 
Gtju. Ne e foarte greu să apre
ciem de parțea căruia dintre el 
va înclina balanța lzbtnzil, dar 
cuvintele elevului lui A. Glier 
ghlna reprezintă o certă prumi- 
slune. Promisiunea unei con
fruntări de mare spectacol.

Ov. I.

A

START ÎN ETAPA DE ZONĂ
de 

final.
Campionatele naționale 

box se apropie de punctul 
Săptămîna aceasta, în zilele de 
19, 20 și 22 martie, se vor 
disputa — în orașele CLUJ, 
BRAȘOV, CRAIOVA, BACĂU. 
TIMIȘOARA și GALAȚI - în
trecerile din cadrul etapei zo
nale. Aproximativ 350 de pugi- 
liști din Capitală și din pro
vincie vor ataca primul loc la 
cele 11 categorii de greutate, 
toți țintind participarea la 
turneul final de la București, 
programat între 4 și 13 aprilie.

Inițial, forul de specialitate 
stabilise 8 localități, care să 
găzduiască etapa zonală. Datp- 
rită faptului că boxerii selec
ționați în lotul pentru campio
natele europene sînt angrenați 
in această perioadă în întilniri 
internaționale (este vorba des
pre meciurile România—Bulga
ria și București—Berlin), numă
rul zonelor a fost redus la 6. 
în acestea fiind incluși și spor
tivii programați inițial să evo
lueze în orașele Ploiești și Su
ceava. Astfel, campionii jude
țelor Suceava. Satu Mare. Har
ghita, Sălaj. Hunedoara, Cluj și 
Mureș vor lupta în zona de LA 
CLUJ ; campionii din Ploiești,

Covasna, Sibiu, Arad, Bistrița 
și Brașov — LA BRAȘOV ; 
campionii din Brăila, Teleor
man, Gorj. Mehedinți, Olt, Ca- 
raș-Severin, Dolj — LA CRA
IOVA ; campionii din Constan
ța, Neamț, Botoșani, Vaslui, Bu
zău, Bacău, Argeș — LA BA
CĂU ; campionii din București, 
Timiș, Maramureș, Vilcea, Al
ba, Bihor - LA TIMIȘOARA ; 
campionii din Vrancea. Tuleea, 
Iași, Ilfov, Galați, Ialomița, 
Dîmbovița - LA GALAȚI.

Conducerea „ostilităților" a 
fost încredințată următorilor 
arbitri-judecători : BRAȘOV : 
P. Epureanu, M. Zamfirescu. A. 
Rișat, Z. Ferber, N. Babețin ; 
CRAIOVA : Gh. Stănescu, FI. 
Piroiu, I. Necula, I. Băncescu, 
I. Ștefănescu ; CLUJ : E. La- 
zăr, P. Mihelfi, Gh. Almadi, I. 
Olah, E. Bava ; BACAU : M. 
Stănescu, Gh. Mihai. D, Ionel, 
Gh. Șeitan, I. Mușat ; TIMI
ȘOARA : V. Șchiopu, P. Dumi
trescu, I. Chendreanu, L. Sacact, 
Al. Izverniceanu ; GALAȚI : N. 
Matei. Gh. Sibana, I. Nicules- 
cu, D. Oprișan, I. Dumitru.



SUPREMAȚIA HALTEROFILILOR
SOVIETICI A FOST RECONFIRMATĂ

• Participări
• „împinsul**
• 5 medalii

șl performanțe record
- stilul cu maximum de ratări 
atribuite... la cîntar

interna
Chiar de la prima ediție a 

Jocurilor moderne, la Atena, 
în 1896, sportul halterelor a 

fost Înscris în programul olimpic. 
La cele două probe (aruncat cu 
un braț — probă suprimată ulte
rior, și cu ambele brațe), engle
zul Elliot Launceston și danezul 
Viggo Jensen au făcut între el 
rocada pe podiumul de premiere, 
întrecînd cîțiva concurenți greci. 
De la o mină die participant!, din 
trei țări, halterele au cunoscut 
ulterior o mare dezvoltare. 
1968, pe podiumul instalat 
Teatre de los Insurgentes, 
capitala Mexicului, au

In 
la 

din 
capitala Mexicului, ău evoluat 
148 de competitori, reprezentanți 
a 45 de țări din toate continen
tele.

Cît despre valoarea rezultatelor, 
pentru a ilustra grandiosul pro
gres, vom folosi un singur exem
plu : în 1928, la Amsterdam, ger
manul Josef Strassberger cuce
rea medalia de aur a categoriei 
grea cu 372,5 kg la clasicul triat- 
lcn ; exact după patru decenii, 
cam 'a nivelul acestei perfor
manțe s-au situat primii doi 
..cocoși" (367,5 kg — Nassiri șl 
Foldi). atleți a căror greutate 
corporală nu depășea 56 kg I

Nu este lipsit de Interes nici 
faptul că 41 de halterofili, adică 
aproape 30 la sută din totalul 
participanților, au fost supuși la 
Mexico. în afara cîntarului ofi 
cial pentru acceptarea în limitele 
categoriei, și unei a doua opera
țiuni de urcare pe balanță, în 
scopul departajării locurilor ocu
pate la rezultate egal®, ceea ce 
dovedește un nemaiîntîlnit echi
libru de forțe.

Ca o constatare 
bilă se impune a 
dificultatea sporită

a lipsit mult să se lupte... la cîn
tar, pentru argint, cu sovieticul 
Ditto Șanidze, întrucît acesta l-a 
depășit doar In extremis șl la 
limită (2,5 kg) la stilul aruncat. 
Totalurl realizate : 387.5 kg Șa
nidze, 385 kg Yoshiuki Miyalce. 
După cum se vede. Japonia nu a 
pierdut îneă supremația aceste: 
categorii, care convine de minune 
morfologiei atleților săi.

Șanidze. un halterofil de 29 ani 
și 1,60 m. care sare în înălțime 
1,70 m (!) și a jucat fotbal In 
prima divizie sovietică, deși a 
progresat formidabil în ultimul 
timp nu a putut, la J.O., mal 
mult decît să-l egaleze la smuls 
pe campionul olimpic, rămlnlnd 
în poziția a doua la aruncat șl la 
total.

O surpriză a produs tînărul po
lonez Jan Wojnowski (locul 4). 
care l-a întrecut pe compatriotul 
său, rutinatul Mleczyslaw Nowak 
(31 ani) — campion european Ia 
Leningrad. Dintre cei 20 de con- 
curenți care au terminat întrece
rea (alți 8 au fost eliminați), au 
mal ieșit In evidență tinerii Nas- 
rollah Dehnavi din Iran și Ma
nuel Mateos din Mexic, ambii în 
vîrstă de 18 ani, care s-au clasat 
pe locurile 6 și 8, egalînd recor
durile mondiale 
total (365 kg) și. 
pins (120 kg).

greșeală tactică a lui Beleaev. 
Acesta a pierdut ocazia de a cu
ceri titlul, cerir.d la aruncat 194 
kg (cit recordul mondial). deși 
187.5 kg, l-ar fi fost suficiente 
pentru obținerea aurului olimpic. 
Rărind la ultima Încercare, el a 
totalizat 483 kg la triatlon (152.5— 
147,5—185). egal cu Selițk: (150— 
1473—167.5). dar avind o greutate 
corporală mai mare cu 3M gr a 
cedat acestuia primul loc.

Bronzul a fost atribuit, tot 
egalitate de performanță, p 
nexului Norbert Orimek. 
ușor cu 1 kg decit ungurul 
GyozS Veres. De remarcat că. ia 
J.O. precedente, ghinionistul Ve
res a pierdut medalia de argint 
de asemenea la cîntar, fiind în
trecut de mai suplul său compa
triot Geza Toth.

AURUL LUI KANGASNIEMi

de juniori la 
respectiv, îm-

EXASPERANTUL 
SKI

BASZANOW-

generai vala- 
fi menționată 
în noile con-

Este drept, la campionatele 
mondiale de la Berlin (octomorie 
1966), depășind limita de 67,5 kg 
a categoriei în care s-a consacrat. 
Waldemar Baszanowski nu a o- 
cupat la semimijlocie decit locul 
al doilea. Dar, la J.O. de la To-

In campionatul

este din ce

din meciul de Hochei Cehoslovacia — S U.A., disputatAspect
in cadrul C.M. Un atac al cehoslovacilor condus de Pospisil (7). 
De la stingă la dreapta ; Christiansen (20), Branch (2) și porta

rul americanilor, Curran

hochei

Lupta pentru

mondial

puncte
în ce

mai aprigă
(prin tele- 
ANDERS- 

azi a cam-

STOCKHOLM. 18 
fon. ele la KARL 
SON). — Etapa de 
pionatului mondial de hochei 
pa gheață a programat trei par
tide, fiecare dintre ele intere
santă în felul său. Lupta pen
tru ocuparea primului loc și la 
fel de 
derea 
VI, a 
anul 
grupa 
serios 
butul 
selecționatele Cehoslovaciei 
Finlandei, întîlnire în care pri
ma formație a învins greu, cu 
7-4 (4-1, 3—1, 0—2). S-ar pu
tea spune că după ce în minu
tul 35, deci aproximativ la ju
mătatea disputei, jucătorii ce
hoslovaci au văzut că și-au 
asigurat un avantaj consistent 

în final ei n-au mai in- 
Ultima parte a jocului 
foarte dură, notă impri- 
de hocheiștii finlandezi, 
pentru care arbitrii au 

12 eliminări din joc. Au

pasionanta dispută în ve- 
evitării fatidicului loc 

cărei ocupantă va evolua 
viitor la București în 
B. și-au pus amprenta 
pe meciurile de azi. De- 

programului l-au asigurat 
și

COMENTARII OLIMPICE
dlții a procedeului împins — „O 
problemă spinoasă" cum o numea 
„l'Equipe”. Chestiunea acestui 
stil delicat, pe care arbitrii au 
oricînd tendința de a-1 estima 
printr-o optică particulară, a re
venit pregnant pe tapet la Ciu
dad de Mexico, încurcînd nume
roase socoteli, provocînd uneori 
justificate proteste. Arăta coti
dianul parizian că numai în gru
pele B (n.n. — la fiecare catego
rie concurenții au fost Impărțiți 
în două grupe, cei de valoare 
superioară fiind plasați în grupa 
B) au fost eliminați 11 din cej 78 de 
concurenți (14 la sută), din 234 de 
încercări efectuate 133 fiind apre
ciate ca incorecte, adică aproape 
60 la sută 1 Aceste cifre se expli
că șl prin aceea că, după respin
gerea propunerii franceze de su
primare a stilului împins, arbitrii 
au fost sfătuiți să fie deosebit de 
exigențl. în acest caz el au exa
gerat — după cît se pare — sen
sul severității. Noi am calculat 
chiar că din cei 148 de partlci- 
panțl au fost eliminați 31, adică 
21 la sută, ceea oe indică un pro
cent enorm de ratări.

CU AJUTORUL LUI... ALLAH

klo, la „Săptămîna preolimpică 
1967", la campionatele europene 
de la Leningrad (iunie 1968) și 
la alte mari competiții, rezulta
tele l-au indicat, invariabil, pe 
primul loc. A ajuns o adevărată 
obsesie pentru tinerii care își 
înfiripă speranțe la categoria 
ușoară : totdeauna se izbesc, ca 
de up zid de netreeut, de neobo
situl Waldemar, care adună cu 
hărnicie titluri. Un mare haltero
fil care, după o eclipsă tempo
rară de formă la începutul anu
lui olimpic, și-a revenit apropiln- 
du-se — cu 437,5 kg (135—135— 
167,5) — la numai 2,5 kg de exce
lentul său record mondiaL Basza
nowski măsoară 1,65 m și este în 
vîrstă de 33 ani.

In umbra prietenului său. Ma
rian Zielinski, un alt produs va
loros al halterelor poloneze, s-a 
clasat pe același loc (3) și cu 
același rezultat (420 kg) ca la 
Tokio. La actuala ediție, Zielinski 
(39 ani) a fost stopat din cursa 
spre medalia de argint de ambi
țiosul iranian Parviz Jalayer. pe 
care 11 conducea după împins și 
smuls, dar care a avut un "nai 
bun „sprint" final la aruncat.

După ce l-a deposedat pe Jaa 
Taits (U-R.s.s.) de recordul mon
dial al categoriei semigrea, fin
landezul Kaarlo Kangasmemi 
(1,74 m — 27 ani) s-a îndreptat 
cu pași siguri spre treapta cea 
tnai înaltă a podiumului de pre
miere. Puțini ar fi putut ■ indica 
un alt favorit, de vreme ce Kan- 
gasniemi realizase la „Cupa Bal
ticii* acel formidabil, aproape 
Incredibil total de 522.5 kg. ȘL in
tr-adevăr, finlandezul a confir
mat în mod strălucit pronosticu
rile, ciștigind medalia de aur cu 
un valoros triatlon. cifrat ia 
517,5 kg (1724—1574—1674). lăslnd 
In urmă cu 10 kg pe soriettcul 
Talts (medalia de argint), primul 
om din lume care a depășit, in 
1967. 500 kg la categoria semigrea.

De subliniat că. în timp ce 
Kangasniemi cucerea laurii olim
pia. la mil de kilometri distanță 
cădea unul din recordurile sale 
mondiale, cel de 1753 kg la îm
pins ; în campionatele Ucrainei, 
desfășurate in aceeași zi (16 oc
tombrie) la Konowp. baiterofilu! 
Aleksandr Kidiaev „Împingea* 
176 kg

Printre eliminata de marcă ai 
celei mai aglomerate categorii 
(29 concurențL din care 23 figu
rează în clasament), notăm pe 
englezul de culoare Louts Martin 
— vicecampion olimpic la Tokio 
șl pe campionul european dtn 
1966. ungurul Geza Totb Dar. tn 
cazul Iul Toth. ratarea celor trei 
încercări care l-au scos din con
curs nu a reprezentat ceva nou : 
el făcuse o figură simi’Arâ și la 
„europenele* de la Leningrad, cu 
patru luni maj devreme.

a remizat cu Malypetrova
BUDAPESTA, ÎS. In runda a 8-a 

a «racului internațional feminin 
de *ah. care se desfășoară in ca- 
pizaia Ungariei, șabista româncă 
FI rea beta PoUhroaiade a remizat 
CB Malypetrova (Cehoslovacia). 
Caodace tn continuare Nana 
Aleksantaa (UJLSS.) cu 6' > p 
urmată de Katia lovanovicj (Iugo- 
•tavdg si Malypetrova (Cehoslova
cia) nbga dte 7. p. Polihroniade 
are S p. La turneu participă 18

Telefoto ; A. P. AGERPRES

COMBINATA NORDICA DE LA HOLMENKOLLEN
A REVENIT FINLANDEZULUI MIETTINEN

BARRANQUiLLA

OSLO 18. Proba de 50 km 
fond din cadrul concursului in
ternațional de schi de la Hol- 
menkollen s-a încheiat cu vic
toria norvegianului Paal Tyl- 
dum. cronometrat in 2h 50:48,2. 
Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său J. Harviken cu 
2h 51:51,9.

Proba de sărituri cu schiu- 
rile (Combinata nordică) a re-

(Nor- 
punc- 
Hiro-

venit lui Gjert Andersen 
vegia) cu un total de 203 
te, urmat de japonezul 
chi Itagaki — 198,7 puncte și 
finlandezul Rauno Miettinen — 
195.7 puncte.

în clasamentul 
binatei nordice, 
fost ocupat de 
431 puncte.

final al com- 
primul loc a 
Miettinen cu

(7-2). 
sistat, 
a fost 
mată 
motiv 
dictat 
înscris : Mahac (3), Nedoman- 
sky (2), Jiri Holik și Suchy 
pentru Cehoslovacia, Rantisaala 
(2), Jorma Peltonen și Manonen 
pentru Finlanda.

In continuare Suedia a în
vins tînăra și neexperimentata 
selecționată a S.U.A. cu 8—2 
(1-2, 3-0. 4-0).

In cel mai important meci al 
zilei, U.R.S.S. a întrecut net 
Canada cu 7—1 (5—1, 2—0, 0-0).

★
Miercuri la Stockholm sînt 

programate doar două întîlniri î 
U.R.S.S. - FINLANDA și CE
HOSLOVACIA - SUEDIA.

CEL MAI PUTERNIC OM 
DIN LUME

Au 
tigâto 
na! d

Sute de milioane de telespecta- 
au văzut pe micul e- 

cum minusculul iranian 
(1,46 

înain- 
In a- 

pregă- 
halte-

SPRE JUMĂTATE DE TONA
tori 
cran 
Mohammed Nassirl-Seresht 
m).„ 
tea 
fara 
tlrea 
rofil 
forță 
Cînd , .. .
de 150 kg, dl. Clarence 
președintele F.I.H.C. și-a 
mat părerea că : "
valează cu a alerga mila tn 
3:50,0”. (n.n. — pe această dis
tanță, recordul mondial aparține 
celebrului Jim Ryun cu 3:51,1). 
In acest timp, jubilînd și făcind 
tumbe de bucurie, Nassin pretin
dea : „în curînd vor fi 155 kg !“

Cele 150 kg la aruncat au în
semnat un nou record al lumii, 
al 8-lea realizat de Mohammed în 
ultimii doi ani. Totalizînd 367,5 kg 
el l-a „prins" din urmă pe Imre 
Foldi (Ungaria), care conducea 
după două mișcări și căruia vic
toria părea să-1 surîdă. La egali
tate de performanță a urmat un 
moment de suspense, după care 
decizia a dat-o... acul balanței : 
cu 300 gr mal ușor (55,700, față de 
56 ale ungurului). Nassiri a de
venit campion olimpic, aducînd 
Iranului prima medalie de aur la 
haltere.

Tînărul sovietic Ghenadl Cetin, 
la prima sa mare competiție in
ternațională, a fost complet de
pășit de Importanța mizei și n-a 
justificat poziția sa de favorit. Cu 
352.5 kg, el s-a clasat abia al pa
trulea (fiind întrecut surprinzător 
și de polonezul Henryk Trebicki), 
cu 15 kg sub recordul mondial 
pe care îl stabilise cu puțin înain
tea J.O., și pe care 
schimb Nassiri (23 
(30 ani).

implora Profetul 
fiecărei încercări.
celor ținînd de 
psihică, micuțul 

poseda pentru statura sa o 
de-a dreptul miraculoasă, 
a reușit să „arunce” o bară 

Johnson, 
expri- 

,Aceasta echi- 
alerga mila 
pe această

l-au egalat in 
ani) șl Foldi

Unui alt monopolizator de ti
tluri. sovieticul Viktor Kurentov 
(campion șl recordman aurone m 
și mondial, cistigător la „Săptă
mîna preolimpică* etc.), ti lipsea 
din colecție un singur trofsti : 
medalia olimpică de aur. A cu
cerit-o cu brio la Mexico. recoL- 
tînd cea mai categorică victorie : 
un total superior celui de al doi
lea clasat cu nu mai puțin decît 
20 kg 1 Nici la categoria grea nu 
s-a putut realiza un asemenea 
avantaj. Principalul urmăritor, 
fostul recordman mondial Ma- 
sashi Ohuchi (Japonia), conside
rat și el mare favorit înaintea 
Jocurilor, nici nu s-a văzut tn 
fața sovieticului ; asiaticul nu ■ 
reușit decit la procedeul său pre
ferat (smulsul, tn care deține și 
în prezent recordul mondial cu 
149 kg) să-1 întreacă cu 5 kg pe 
campionul olimpic, fără insă a-1 
periclita nici o singură elipă po
ziția de lider.

Viktor Kurențov (1.64 m — 27 
ani), cu toate că înaintea ultimei 
încercări avea deja medalia de
aur în buzunar, a continuat să 
se întreacă cu sine, depășind cu 
2,5 kg fostul record mondial (185 
kg) la aruncat, care-i aparținea. 
Minunat stilist, cum l-au definit 
specialiștii, fără îndoială cel mai 
complet dintre toți halterofilii ac
tuali, Kurențov poate deveni 
mul semimiilocîu 
șească jumătatea 
triatlon.

Dintre ceilalți 
departe de primii 
ungurul de U' de ani Karoly 
Bakocs (440 kg — locul 3). în timp 
ce medaliatul cu bronz la ultima 
ediție a C.M. de la Berlin. Wer
ner Dittrich (R.D. Germană) a 
dat înapoi ca loc și rezultat (6 eu 
435 kg).

care să 
de tonă

pri- 
reu- 

la
deșifruntași, 

doi, a progresat 
de ar.i —

BUCURIE IN FAMILIE DUBLA VICTORIE SOVIETICA

Deși absent multă vreme de la 
start, ceea ce dădea speranțe ad
versarilor, campionul olimpic de 
la Tokio a revenit pe podium de
cis să-și apere titlul. Și, Yoshi- 
nobu Miyake (28 ani) a reușit nu 
numai atît, dar șl-a etalat, o dată 
în plus, calitățile sale de compe
titor, care par în măsură să-1 im
pună ca prima „pană" care va 
atinge 400 kg la triatlon. Japone
zul a totalizat 392,5 kg (față de 
397,5 kg — record mondial — la 
Olimpiada precedentă), cu 122.5 
kg la împins, 117,5 kg la smuls 
și 152,5 kg la aruncat. Cu ultimul 
rezultat și-a egalat propriul re
cord mondial la acest procedeu.

Dar, bucuria medaliei de aur în 
familia Miyake, a fost dublată 
de un alt succes. Fratele mai 
mic, Yoshiuki, s-a urcat șl el pe 
podiumul medallațllor. Mezinul a 
cucerit medalia de bronz, șl nu

Categoria mijlocie a furnizat, 
fără îndoială, cele mai aprige șl 
echilibrate dispute. Afirmăm a- 
ceasta întrucît din cei 21 de hal
terofili care apar în clasament 
(4 descalificați) 12. deci mai mult 
de jumătate, au fost suiți pe cîn
tar pentru departajarea locurilor, 
la egalitate de rezultate. Patru 
din aceștia au efectuat „baraiul- 
cîntarulul pentru a-șl îmnârți 
medaliile I

Antrenorii sovietici au renunțat 
să înscrie un concurent Ia cate
goria ușoară, pentru a avea (con
form regulamentului) dreptul să 
prezinte doi la „mijlocie". unde 
tandemul Beleaev—Selițkj le ofe
rea mari garanții «te succes. ȘL 
au fost după cum s-a văzut, 
foarte Inspirați.

între cel doi reprezentanți al 
U.R.S.S. a domnit în concurs o 
rivalitate surdă. încheiată cu o

Cu prilejul congresului Federa
ției Internaționale de Haltere ** 
Culturism, premergător cu efteva 
zile întrecerilor Olimpiade’. s-a 
stabilit introducerea in viitor a 
categoriei supergrea. pentru atle- 
ții de peste 116 kg. în acest feb 
„grei* vor fi doar cei care cîntâ- 
resc Intre 9« și 11» kg. Deocam
dată. la Ciudad de Mexic-?. in 
limitele categoriei grea s-au con
fruntat oameni Intre care extsta-u 
diferențe de peste 5* kg (Jabc- 
tinski eintăreste 162 kg. pe cfpd 
francezul Fouletier are r.imaai 
IM).

Cu 5724 kg la trtatkm am-Tse 
—3S2.5). Leocid Jabct’.nskț a ega
lat recordul Jocurilor. - pe eare ■ 
stabilise la Tpto : el ptnea. pro
babil să bată acest record, iar 
a renunțat să-și efectueze ult*- 
meie două tacereăr; la or-unc**. 
tn momentul cînd ave» «upra 
celu: mal apropiat rival c?. avans 
de 25 kg. Calmul cu care Jabo- 
Ensk: a acceptat medara ** 
a contrastat flagrant cu 
strațîa aerobarină a „cocogclut* 
Nass-rL exultind de bucurie : dar. 
a arătat o dată în plus că pentru 
Leonid cucerirea titlului oti-np».- 
constituia o pară formalitare. in- 
tr-atît de incontestabilă fiind su
perioritatea sa.

Unii prevedeau o opoziție din 
partea halterofililor americani, 
dar nid George Pickett (stopat 
de bariera celor 190 kg la Împins 
și eliminat din concurs chiar de 
lă primul procedeu), nic* Joseph 
Dube nu au confirmat. Dube (143 
kg), recordmanul lumi! la îm
pins cu 209.5 Itg. a concurat cot 
la cot cu Jabotinski doar la acest 
prim procedeu ; la smuls," sovie
ticul l-a spulberat pur și simplu 
(170 kg față de 145 kg), pentru ca 
la ultimul stil. aruncatuL să re
nunțe la două încercări. Ameri
canul a avut durerea de a pierde 
și medalia de argint." care a re
venit bibliotecarului din Bru
xelles. Serge Reding (35 ani), egal 
ca performanță — âă5 kg — dar 
mai ușor cu 21 kg la cintar. Bel
gianul a încheiat remarcabil 
cursa cu un excelent Î12.5 ke a 
aruncat.

Citeva cuvinte i se cuvin șl 
vest-germanului Rudolf Mang 111 
ani — 1,80 m — 116 kg), o mare 
speranță a sportului halterelor. 
Clasat pe locul 5. înaintea mul-.or 
sportivi consacra-,:, tinăru! radio- 
tehnician din Bellenberg a reali
zat totalul, excepțional pentru 
vlrsta sa, de 525 kg — nou record 
mondial de juniori, ca si perfor
mantele de la smuls (112.5 kg) și 
aruncat (195 kg)

Categoria grea grupează, 
rește, pe ridicătorii celor 
mari greutățt recte pe cel 
puternici oameni din lume, 
este insă ce! mai putern.c dintre 
toți 2 Performanta tnax-mă atinsă 
prin ridicare la un singur proce
deu este cea a american tiu: Bob 
Bednarski : 2204 kg Ia 
Dar. clasat a! treilea ia 
pentru calificarea tn

de

MandarL-.' 
nețuri, ci 
6-1 cupl

2—4. 4-3 
Tegart 4 
guaj.

c lnd începe drumul 
spre măiestrie al 
unui patinator 7 
Asupra acestei pro
bleme atît de com
plexă — și contro

versată totodată — ne-a dat su
biect de meditație și recentul 
concurs Internațional de la 
București. Am avut prilejul să 
vedem evoluînd pe reprezen
tanții tinerei generații a pati
najului artistic din 9 țări euro
pene. Speranțe ale sportului 
gheții, patinatori și patinatoare 
care se pregătesc pentru urcu
șul ce duce la treptele consa
crării în această disciplină a 
grației și preciziei tehnice.

La 12 ani (atît indică limita 
de vîrstă a mini-campionatului 
nostru european) un patinator 
este departe de a fi format. 
Deși în pregătirea lui au fost 
incluse elementele tehnice u- 
tile și viitorului campion. Mai 
multe sau mai puține... Aceas
ta diferă de la școală la școală, 
după concepția fiecărui antre
nor în parte.

Am văzut, de pildă, patina
tori care au executat în pro
gramul lor de figuri libere pa
tru sărituri duble de tipuri di
ferite (Salchow, Rittberger, 
Flip, Lutz !), dar n-au reușit să 
ocupe un loc pe podium. Cazul 
micuțului Mathias Clausner din 
Karl Marx-Stadt. clasat pe lo
cul 5. Concurenții din R. D. 
Germană eu fost, în general, 
excelent pregătiți la sărituri, 
dovedind că antrenorii din a-

ceastă țară pun accentul pe cea 
mai spectaculoasă „armă” a pa
tinatorului de concurs. Dacă la 
12 ani, ucenicul in patinaj e- 
xecută un impecabil dublu-Lutz, 
evident că el are calea des
chisă spre efectuarea sărituri
lor triple, atuul marilor cam
pioni în întrecerile elitei.

La fel de avansați ni s-au pă
rut cei doi reprezentanți ai pa
tinajului polonez, marea reve
lație a acestei competiții. în 
special, dezinvolta Elisabeta 
Lucynska a jonglat cu dublele, 
iar la proba impusă a săritu
rilor și piruetelor a colecționat 
cele mai înalte note. Polonezii 
s-au prezentat solid pregătiți

inoscuți ultimii ciș- 
uraeului internațio- 
de Ia Barranquilla 

Ia finala probei de 
ti- perechea brazi- 
raas Koch-Edson 

a întrecut in 5 
-9. 6-4. 1-6. 6-4, 
ULe «ea» (Ro- 

(Iu-x> t

ru^.

PE PISTELE
DE GHEATĂ

F-

YJL-,

7X75»?

R SS

V

cistga’-ă de Rcth Scâlerenna- 
cher vRJJ.G.) cu un total de 
194.033 p ; 2. Lasrna Kaun: le — 
197.143 p. X Liudmila T.’.or.a 
(ambele U.R.S S.) — 197.232 p.

• Erhard Killer (R-F.G.i a 
cișiiga: proba de 503 m din ca
drul concursului de la Alta 
(Norvegia) cu 40.6 ; 1 L Erik
sen (Suedia) 41.0 ; X A. Her- 
jaun - (Suedia) — 41.X In proba 
da 1 500 m : 1. G. Claess«x-. (Sue
dia) cu 2fI7.4 ; 2. Fornaes
(Norv.) 2-08.4 ; X J. Bois (OL) 
2 «9.1.

ÎN OSCAR-ul FLORETISTELOR
<

ILEANA DRIMBĂ a luat o serioasă opțiune

Au știu exact ce impresie a 
produs asupra publicului ita
lian victoria Ilenei Drimbă în 
competiția de floretă Trofeul 
Martini care, prin proporțiile 
fără precedent ale narticipi- 
ră (aproape l&l de trăgătoare) 
poate fi considerată cea mai 

confruntare mondială a 
istelor în acest 
ta penrru că 
n ip indrfaptă 
în materie de

an. Spun 
publicul 

preferin- 
sport. a- 
re fotbal,

ciclism «i box. Zm- 
<Ies cele de sport.

tse aresret 
e care e ști 
fn fata v

L rmdurt e- 
sportice 'a- 
* aă-și apere 
rr adrersu-e

de mare prestigiu nu a fost, 
desigur, de loc ușor pentru că 
scrimera româncă a întîlnit 
adversare foarte puternice în 
sportivele sovietice . Asaltul 
care a rezolvat problema cîș- 
sgătoarei acestei ediții a Tro-

CESARE TRENTINI
ne transmite

o revistâ a presei
italiene

privind Trofeul
Martini -

teului Martini a fost an iepe 
nuîtimul. cel ce 
Drimbă in fața 
ambele avind trei victorii și 
o înfrângere. Cu toată impor
tanta lui. acesta a fost unul 

itre cele mai scurte asalturi, 
mbă. foarte aplaudată, după 
a condus cu 3—1, a ciști- 
cu 4—2“

punea pe 
Gorohovei,

Drimbă. „Clasată a doua în 
prima ediție — scrie Tutto
sport — Ileana Drimbă... a pus 
acum o serioasă ipotecă 
dobîndirea definitivă a pre
țioasei statuete de argint, fapt 
ce se va decide la anul".

Marele cotidian torinez „LA 
STAMPA" comentează astfel 
succesul floretistei românce: 
„Cu această victorie Ileana 
Drimbă se situează de drept 
printre cele mai puternice 
scrimere din lume. însușirile 
sale tehnice erau recunoscute 
și pînă acum, dar îi lipsea din 
palmares un succes într-un 
mare turneu internațional, în
tr-un campionat mondial sau 
la J O. Cu locul întîi cucerit 
în Trofeul Martini, românca a 
ajuns la un nivel prestigios. 
In afară de îndemînarea sa 
tehnică. Drimbă a știut să se 
impună prin temperamentul 
și prin constanța randamentu
lui său".

pe

aruncat, 
trialul 

--------- -- echioa 
S.U.A.. Bob » scăpa*. sans« de • 
se imnu-e la Olimpiadă. ȘL cum 
aceasra este întrecerea supremă. 
Leonid Jabotinski. pentru a doua 
oară campion olimpic «: totodată 
recordmanul lumii la triatlon cu 

kg. poate primi — pe Mneă 
ramura de măslin ce 1 s-a înmt- 
nat la Teatre de los Insurgenței 
— si titlul onorific de cel 
□uterate om de pe glob.

Adrien IONESCU

prea familiarizați cu execuția 
celor mai grele figuri. Ei au 
fost literalmente alabi la proba 
obligatorie a piruetei-jos sărite, 
unde Serghei Levin, de pildă, 
a luat note spre Hmrtele infe
rioare. Același Levin prezintă, 
insă, o perfectă alunecare, are 
un pas "lung, elegant, mereu pe 
muchia patinei. EI a sărit rel 
mai frumos Axei (simplu) ?i a 
impresionat prin ținuta desă- 
virșită. Sovieticii — avem im
presia — pun mai mult accent 
pe baza patinajului, la această 
virstâ. lăsind pentru mai tirziu 
bravurile tehnice.

Poate că cele de mai sus ar 
trebui luate in discuție amă-

SPERANȚELE CE
de- 
nu-

și la figurile impuse, de 
sene (deși, trebuie spus că. 
mai 3 figuri reprezintă un e- 
xamen prea sumar al cunoștin
țelor). Și este interesant că atît 
Lucynska, cit și ciștigătorul 
probei masculine Jasek Tascher, 
provin din orașe care nu po
sedă patinoare acoperite, deci 
au condiții de pregătire foarte 
apropiate nouă.

Dar iată că în mod diferit 
«-au arătat orientați micuții 
noștri oaspeți din Uniunea So
vietică. Reprezentanții școlii de 
patinaj care urcă impresionant 
pe scara valorică n-au părut
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C.M, DE JUDO
LA CIUDAD DE MEXICO

SCHIORI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Se tot întrece tinerii
tenismani români și sovietici

Brumei

lui Octauian Goga clasat pe locul ill. deși

americani
i-a uimit

pe atlefii

Subliniind marea surpriză 
care a constituit-o eliminarea 
campioanei olimpice Noviko
va. zia-ul .TUTTOSPORT" din 
Torino afirmă că in felul a- 
eesta s-au adus la același nu
mitor sansele floretistelor ce 
aspiră la cucerirea definitivă 
— Trofeului Martini. Conform 
regulamentului, acest trofeu 
revive concurentei care îl 
cucerește de mai multe ori in 
decurs de cinci ani. Or, acum, 
prin victoria Ilenei Drimbă. 
acest .Oscar' al floretistelor. 
cnens la a IV-a ediție, numără 
oatru nume in palmares : Mas- 
âotta. Ragno, Novikova și

U BUCUREȘTI, ÎN APRILIE:

A tos» perfectată tntilnirea 
Internațională de tenis dintre 
reprezentativele României și 
l.R.S.S. devenită tradițională 
pentru flecare început de se
zon. Ea va avea loc la Bucu
rești, in săptămina 21—27 a- 
prilie.

cu un braț 
in ghips, i-a revenit „Cupa sportivității oferită de ziarul nostru 

Foto : V. BAGEAC

nunțită de specialiștii noștri, 
antrenori și tehnicieni. Nu o 
dată, s-a reproșat încărcarea 
patinatorilor noștri de vîrstă 
fragedă cu un bagaj de ele
mente tehnice prea avansat, 
fără aprofundarea lor preala
bilă. Ca apoi, aceleași execuții 
să trebuiască a fi corectate, în
vățate de la Început. S-a re
marcat — de către o autoritate 
în materie ca arbitraj sovietică 
Nesteghina — că unii dintre 
patinatorii români, chiar cei 
mai buni, mai au de lucrat 
asupra ținutei, tot atît de Im
portantă ca fi elementele de 
mare dificultate pe care le !n-

cearcă in concurs. Patinatorii 
noștri suportă in continuare un 
handicap inadmisibil de mare 
la figurile impuse. Chiar la 
acest concurs, unde s-au cu
noscut dinainte figurile, pregă
tirea lor nu s-a făcut în mod 
corespunzător, pentru ca ei să 
se poată prezenta la cel mai 
bun nivel.

Trebuie analizat și acest as
pect, al felului cum sînt pre
gătiți patinatorii români pen
tru concursul nostru, la care a- 
vem obligații și năzuințe fi
rești. Numai Goga Octavian (în 
ciuda accidentului său), Doina 
Mitricică și — în parte — Gabrie-

la Voica au arătat acum o va
loare apropiată oaspeților celor 
mai buni. Ce va fi la ediția 
viitoare a acestui concurs al 
speranțelor ? Cînd parte din re
prezentanții noștri de azi vor 
fi depășit virsta-limită...

Considerăm că preocuparea 
forului de specialitate trebuia 
îndreptată de pe acum către o 
pregătire corespunzătoare a ce
lor mai tineri competitori. Ele
mentele susceptibile de a re
prezenta țara la a 4-a ediție 
ar trebui înglobate din vreme 
intr-un program special de pre
gătire. din care să nu lipsească 
stagii de antrenament înaintea 
deschiderii activității pe pati
noarele noastre artificiale. Bu
nele rezultate obținute la ac
tuala ediție trebuie onorate ne
apărat și în primăvara viitoare.

Radu VOIA

Ultima performanță realizată 
de Valeri Brumei (2,00 m la an
trenament) a stirnit senzație in 
cercul specialiștilor. Recent, a- 
gențiile de presă au furnizat 
citeva amănunte referitoare la 
performanța realizată de re
cordmanul mondial. Iată-le : la 
antrenamentul in care Brumei 
a trecut ștacheta înălțată la 
2 m au asistat și cîțiva atleți 
și antrenori americani, printre 
care antrenorul Bob White și 
săritorul 
Costello. După ce Valeri și-a 
făcut o
(exerciții de gimnastică, trei 
ture de sală), a fost masat pe 
piciorul accidentat de însuși an
trenorul american. Prima sări
tură a făcut-o la 1,80 m și a 
reușit-o din prima încercare, 
ca și pe cele de la 1,85 m, 
1,88 m, 1,90 m, 1,93 m, 1,96 m 
și 2,00 I Apoi, ștacheta a fost 
Înălțată la 2,05 m, pe care, însă, 
netreeînd-o din prima încerca
re nu a mai insistat.

După antrenament, Bob Whi
te și Frank Costello au decla
rat că „progresele lui Brumei 
- oe ulmese — sini de-a drep-

în înălțime Frank

temeinică încălzire

Schiorii fruntași din țara 
noastră concurează, zilele a- 
ceștea, peste hotare. Cornel 
1 ăbăraș și Kurt Gohn au par
ticipat la citeva probe inter
naționale în Italia, în regiu
nea Bolzano. Dan Cristea, Vir
gil Brenci și Dorin Munteanu 
vor lua startul la cel de al 
XII-lea „Mare Premiu Mau- 
rienne" (Le Corbier și La 
Toussuire — Franța) și, săptă
mîna viitoare, la „Cele trei 
zile* ale Etnei, în Italia, iar 
un grup format din Gheorghe 
Vulpe, Ion Bobiț, Marin Foc- 
șeneanu și Constantin Văidea- 
nu va participa la „Cupa 
Aleko“, pe muntele Vitoșa 
(Bulgaria).

Comitetul director al Fe
derației internaționale de judo, 
a confirmat că, anul acesta, 
campionatele mondiale de judo 
se vor desfășura între 16 și 25 
octombrie la Ciudad de Mexico.

tul fantastice. Sperăm că în cu- 
rînd ii vom vedea in concursuri 
oficiale". Antrenorul lui Bru
mei, Cistiakov, a spus : „ele
vul meu esto complet restabi
lit. De fapt, acum la 26 de ani, 
el iși începe cariera sportivă, 
ca și in urmă cu 10 ani. Valeri 
Brumei aleargă bine, face exer
ciții cu haltera de 140 de kg și 
este într-o dispoziție psihică 
excelentă. Sper că în iunie să 
participe în concursuri oficiale”.

COLLETT-45,8
PE 440 YARZI
LOS ANGELE8, 18 (Ager- 

pres). — Cu prilejul unui con
curs atletic in aer liber, dispu
tat Ia 1,03 Angeles, alergătorul 
american Wayne Collett a cîș- 
tigat proba de 440 yarri in 
45,8 (cea mai bună performan
tă mondială a anului). Alte re
zultate i prăjină : Vaughan S,18 
m ; greutate i Marous 18,88 m.


