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Vizita președintelui Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România,

Plecarea din București
Luni dimineață, a părăsit Ca- 

pi’.ala. plecind spre Ankara, 
președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialista Româ- 
r.:a. Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu soția, care, la invitația 
președintelui Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, și a soției sale, 
va face » vizită oficială In 
Turcia.

Prețedimele Consiliului de 
Stat este însoțit de Ilie Verdeț, 
p;. n- .cecreședințe al Consi
liul-; de Miniștri, cu soția. Cor
nelia Mănescu. ministrul afa-

cerilor externe, cu soția, Octa
vian Groza, ministrul energiei 
electrice. Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Virgil Trofin, Constantin 
Drăgan, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vilcu, Ștefan Voitec, Iosit Banc, 
Petre Biajovici, Dumitru Coliu,

Emil Drăgănescu, Mihai Gere, 
Dumitru Popa, Dumitru Popes
cu, Vasile Patilineț, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat, miniștri, 
conducători ai instituțiilor cen
trale și organizațiilor obștești și 
alte numeroase persoane ofi
ciale.

Erau de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
București și membrii Ambasa
dei Republicii Turcia.

(Agerpres)

Sosirea la Ankara
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ANKARA, 24 Trimișii spe
ri ak Agerpres, Al. Ctmpeanu și 
.on Badea transmit : Luni la 
amiază a sorit la Ankara pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, împreunâ cu 
soția. Elena Ceaușescu, care la 
invitația președintelui Repu
blicii Turcia, generalul Cevdet 
Sunay, și a soției sale, Atifet 
Sunay, face o vizită oficială in 
Turcia.

Președintele Consiliului de 
Stat este însoțit de tovarășii Iiie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, cu 
so;:a. Corneliu Mănescu, mi- 
nistrul afacerilor — externe, cu 
soția. Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, și Nicolae 
Nicolae. adjunct ai ministrului 
Comerțului exterior.

în intimpinarea președintelui 
Consiliului da Stat al Republicii 
Socialiste România au venit pe 
aeroport președintele Cevdet 
Sunay, cu soția, primul ministru 
Suleyman Demirel, cu soția, mi
nistrul de externe, Ihsan Sabri 
Caglayangil, cu soția, Ibrahim 
Sevki Atasagun, președintele

senatului, Ferruh Bozbeyli, pre
ședintele Adunării Naționale, 
generalul Memduh Tagmac, șe
ful statului major general, 
membri ai guvernului, înalți 
demnitari turat, generali, ofițeri 
superiori și alte persoane ofi
ciale.

La ora 11.30 (ora locală), a- 
vionul aterizează. Coboară tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu so
ția, și persoanele oficiale ro
mâne. La scara avionului, oas
peții români sint intimpinați 
cordial de președintele Cevdet 
Sunay, cu soția, de primul mi
nistru al Turciei, Suleyman De- 
mirel. cu soția.

Sint intonate imnurile de stat 
ale României și Turciei. Coman
dantul gărzii militare de onoare 
prezintă raportul. Apoi pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu președintele Cev
det Sunay trec in revistă garda 
militară aliniată pe aeroport.

Răspunzînd solicitărilor nu
meroșilor reprezentanți ai pre
sei, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a făcut 
următoarea declarație :

„Aș dori, in primul rînd, să

mulțumesc domnului președinte 
Sunay și celorlalți colaboratori 
ai domniei sale pentru primi
rea foarte cordială care mi s-a 
făcut. Doresc să transmit din 
partea poporului român un salut 
cordial pentru președintele Tur
ciei, pentru conducătorii acestei 
țări și pentru poporul turc.

Am venit în Turcia animați 
de dorința cea mai sinceră de a 
stabili împreună căile pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare multilaterală între Româ
nia și Turcia. Sint convins că 
vizita noastră și convorbirile pe 
care le vom avea cu domnul 
președinte, cu primul ministru 
și ceilalți conducători ai Tur
ciei vor contribui la dezvoltarea 
relațiilor dintre popoarele noa
stre”.

Numeroși locuitori ai Ankarei, 
prezenți la aeroport, și-au ma
nifestat sentimentele de simpa
tie față de oaspeții români. Vi
zita debutează intr-o atmosferă 
caldă, expresie a spiritului de 
colaborare, Înțelegere și stimă 
reciprocă care caracterizează re
lațiile dintre cele două state și 
popoare.

COMENTARIUL NOSTRU

SĂ NU UITĂM PRINCIPALUL CALCUL
• O ETAPĂ A BUCUREȘTENILOR

• DATORII FATĂ DE PUBLICUL PLĂTITOR

ANCHETA Sportul

PRIORITATE ATLETISMULUI!

Dacă etapa precedentă a fost a Aradului, cea de duminică a fost a Bucu- 
reștiului : 7 din cele 8 puncte posibile intrind în zestrea echipelor Progresul, 
Dinamo, Rapid și Sleaua. Și iarăși au început calcule, au început să mijească 
speranța.

De altfei, de la o vreme, deși 'U.T.A. îți ține urmăritorii la o distanță 
apreciabilă, se fac calcule, se fac pronosticuri, se dă în... cafea, doar-doar se va 
afla, cit mai devreme, cine va fi campioană și cine va retrograda. Dacă pentru 
unii această chestiune nu mai prezintă interes, U.T.A. fiind considerată virtuală 
campioană și Vagonul viitor participant in „B“, pentru alții ascensiunea Rapidului 
este plină de perspectivă, după cum promițătoare pare si revenirea lui Dinamo 
(cu ambele, U.T.A. joacă la București), neneglijîndu-se nici șansele 
Iată insă că, fără să vrem, cădem și noi în păcatul calculelor și, de
_________________ altceva doream să reți

nem după aceste prime 
trei etape ale returului.

Ce anume ? Că de v a 
5 martie nici în cam
pionat și nici in meciu
rile de 
asistat 
fparle-, 
(doar frigul și 
terenurilor să 
de vină ?),

craiovenilor. 
fapt, cu iotul

în principal, 
slăbiciuni ca- 
decit să pună

I
i
i
I
I
I

Cupă 
la un 
bună

ÎN DISCUȚIE: prima școală a atletismului românesc

n-am 
joc de 
calitate 

starea 
fi fost 

echipele,

fotbaliștii 
dovedind 
re nu pot 
pe gînduri pe antrenori 
și... susținători. In loc 
ea, pe măsura ce echi-

Cristian MANTU

In
(Continuare
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Un nou succes al lui ILIE NĂSTASE

Unul din puținele atacuri 
mai periculoase ale jucă
torilor de la A.S.A. Tg. 
Mureș la poarta Rapidului. 
Rădiicanu a fost la post 
și l-a blocat la picior pe 

Mureșan, evitlnd golul

Foto i A. HARKO
Tg. Mare?

NOUL VAL
I
i

F
i
I
I

Ancheta organizată de re
dacția ziarului nostru 
sub titlul „Prioritate a- 

tietismutui I" a depășit, după 
cum lesne se poate observa, 
cadrul inițal ai problemelor 
primei școli a atletismului ro
mânesc. Participanții Ia a-

Răspund la întrebările redacției: prof. CAMIL MORȚUN
prof. VASILE DUMITRESCU ;i ZAHARIA IGNIȘCA - antrenor

1 ceasta dezbatere abordează4 aspecte din întreaga activi-

prejudicii procesului instruc- 
tiv-educativ ? Și, în concor
danță cu aceasta, credeți că' 
sistemul de recompensare a 
antrenorilor și profesorilor 
care depistează și pregătesc, 
pînă la un anumit nivel, spor
tivul este echitabil 7

Circuitul Caraibilor4
Amănunte în pag. a 4-a

tate a generațiilor tinere de 
atleți, fac propuneri menite 
să soluționeze Unele probleme 
generale, să elimine o serie de 
carențe ale procesului instruc- 
tiv-educativ și de ordin orga
nizatoric.

Astăzi au cuvîntul trei cu- 
noscuți specialiști ai atletis
mului românesc I prof. CA- 
MIb MORȚUN, prof. VASILE 
DUMITRESCU și ZAHARIA 
IGNIȘCA — antrenor. Publi
căm mai întîi întrebările și, 
apoi, răspunsurile primite.

1 Realitatea atestă că 
grupele de atleți ale
Școlii sportive de atle

tism au o alcătuire eterogenă. 
Considerați că această stare 
de lucruri asigură activității o 
desfășurare normală sau că 
ar fi 
grupe

elevi T Sint statornicite relații 
între profesorii școlii și antre
norii cluburilor cu secții de 
atletism 7

Iubitorii atletismului cer 
te pentru acest 

sport al sporturilor, 
vedeți, într-un viitor a-

4 Iubitorii 
priorități

necesar să se creeze 
pe probe 7

2 Prin forța împrejurări
lor, după un anumit nu
măr de ani — îndeobște 

atunci cînd depășește vîrsta 
junioratului — atletul pără
sește Ș.S.A. Școala, profesorii 
ei trebuie să se îngrijească de 
viitorul sportiv al foștilor lor

3 Activitatea profesorilor 
de educație fizică este 
judecată prin prisma 

unui barem de punctaj (grupa 
de performantă) și a număru
lui de începători 
au în pregătire, 
bază sînt afectate 
program. Socotiți 
ficient de bine înțeleasă ra
țiunea care a stat la baza a- 
cestei hotărîri, că punerea ei 
în practică nu aduce unele

Cum
propiat, realizarea acestui de
ziderat pe toate planurile — 
bază materială, selecție prefe
rențială, sistem competițio- 
nal?

„Cupa speranțelor" și campionatul
național al juniorilor la hochei

Pe patinoarul din parcul „23 
August" din Capitală au început 
„Cupa speranțelor" (juniori 
mici) și campionatul național de 
juniori.

Iată primele rezultate din Cupa 
speranțelor : Șc. sp. nr. 2 Buc. 
— Constructorul 5—1 (1-1, 1-0, 
3-0) ; Șc. sp. Gheorghienl - 
Avintul M. Ciuc 1—11 (0-1, 1-3, 
0-7) ; Olimpia București - Me
talul Rădăuți 1-7 (0-0, 1-2, 0-5) ; 
Metalul Rădăuți - Constructo
rul București 6—2

Ciuc 
(0-0, 
nr. 2

2-0) ; Școala sportivă M.
- Olimpia București 2-1 
0—1, 2—0) ; Școala sportivă 
Buc. — Școala sportivă Gheor-
ghienl 18-0 (3-0, 5-0, 10-0).

pe care îi 
Pe această 
și orele din 
că este su-

5 Juniorii au în decursul 
anului obiective compe- 
tiționale. Ei participă la 

campionatele naționale (de 
juniori, școlare), luptă pen
tru realizarea recordurilor. Se

(•ontinuore tn poo. a l-«J

Juniorii au trecut cu succes primul examen
Timp de două zile, sala Giulești din Capitală a 

găzduit întrecerile primei finale republicane a ju
niorilor, la care au participat 80 de judoka din nouă 
orașe ale țării.

Calitatea superioară a partidelor a demonstrat 
nivelul ridicat al pregătirii fizico-tehnice a selor mai 
mulți componenți ai pepinierei noastre de judo.

Aspect din timpul finalelor. Foto i A. NEAGU

Dinamo București
pentru a 7-a oară

BucureștiLeningrad

Dinamo București este din nou 
virtuală campioană, (mecfuriȘ. 
turneulul final nu mal vrezArae. 
interes decit pentru atribuirea lo 
cuiul UD, iar 
Farul Constanța au părăsit Intre 
cerea divizionarelor A. Clasamen
tul competiției, la încheierea re
turului, arată astfel i
1. Din. Buc. 22 21
2. Steaua Buc. 22 18
3. Poli. Buc.
4. Rapid Buc.
5. „U“ Cluj
6. Poli. Gl.
7. aU“ Tlm.
8. I.E.F.S.
9. Poli. Bv.

10. I.C.H.F.
11. Farul C-ța
12. Poli. Iași

campioană la baschet 
(înainte de termen)

iresc, un sport își are perioa
dele lui de apogeu și declin. 
Fiecare generate cuprinde un 
număr nedefinit de talente, 
dar, în funcție de calitatea 
și modul cum sînt puse în

aplicare criteriile de selecție, de nivelul 
procesului instructiv-educativ, însușirile 
native ale unora sînt mai bine sau 
mai puțin bine valorificate.

Bunăoară, tenisul de masă românesc 
a cucerit într-o vreme nenumărati lauri. 
De cîțiva ani, însă, aureola a început 
sa pălească, ajungîndu-se la situația de 
azi, binecunoscută și de loc de invi
diat. în acest context, pentru foarte 
multă lume apare complet surprinzător 
faptul că cei mai buni jucători — 
Adalbert Rethi, proaspătul campion na
țional, și Dorin Giurgiucâ, locul 20 in 
clasamentul mondial și cel mai bun pro
dus în tenisul nostru de masă masculin 
de la Matei Gantner încoace — nu au 
fost selecționați pentru întîlnirea cu 
echipa Ungariei (din „Liga Europeană") 
și campionatele mondiale de la Miin- 
chen, ce vor avea loc luna viitoare. 
Pentru că, oricum, atît Rethi cît și Giur
giucâ, chiar fără a deține cea mai 
bună formă, au o valoare superioară 
celei a actualilor titulari ai naționalei : 
Doboși, Dumifriu, Macovei, Naftali. Și 
recentele campionate republicane ou 
confirmat, fără nici un echivoc, această 
constatare. Totuși, hotărîrea forului de 
resort de a apela la reprezentanții 
„noului val' o apreciem ca îndreptă
țită. Nu sîntem partizanii saltului peste 
generații, ai promovării juniorilor nu
mai pe considerentul că sînt tineri, dar, 
în cazul amintit, credem că nu exista 
o altă ieșire.

Indubitabil, măsura este neplăcută 
pentru cei doi jucători, ea provocînd

I totodată o oarecare amărăciune și în 
rîndurile iubitorilor sportului cu mingea 

talele avertismente
Giurgiucâ de a-și 

privința pregătirilor, 
în sensul de a ie efectua cu toată se
riozitatea, s-au lovit de o indolență 

I dezarmantă. In consecință, alunecușul 
pe toboganul înfrângerilor s-a produs 
rapid. Prezența lui Giurgiucâ în con- 

I cursurile de la Belgrad, Moscova și din
Suedia a însemnat o mare dezamă
gire, iar după scoaterea temporară din 

| clu- 
_ de îndrep- 

. tare. Poate că după acest nou duș, 
ii ca el) va reveni la 

________ __  june. Poate.

I Desigur, introducerea în prima for
mație a țării, în condițiile arătate (re
nunțarea la cei mai buni seniori), a 
unor juniori va aduce o diminuare mo
mentană a potențialului echipei. Dar 
această fermitate era necesară și cre
dem că decizia F.R.T.M. va constitui un 
punct de plecare pentru o abordare 
mai realistă a pregătirilor de către 
toți jucătorii, indiferent de. rangul pe 
care-l poartă. Sperăm, deci, câ hotă
rîrea federației de specialitate va găsi 
ecou și printre tinerii sportivi, că ei vor 
înțelege cum se cuvine această promo
vare. Ea trebuie să constituie un mare 
stimulent în pregătirea lor viitoare, ju
niorii noștri fiind abia la începutul dru
mului anevoios și îndelungat care duce 
la măiestria sportivă.

I
I
I
I
I
I

UN INTERESANT COIIICVIU PROFESIONAL
Consiliul Național pentru Edu

cație Fizică șl Sport organizează, 
In Capitală, un amplu colocviu 
profesional, la care vor participa 
președinți și vicepreședinți ai con
siliilor județene, președinții șt se
cretarii unor cluburi sportive, se
cretarii generali ai federațiilor, 
antrenori federali.

Vor fi prezentate informări, re
ferate, expuneri Imbrățișind o te
matică vastă privind problemele 
actuale și de perspectivă ale acti-

vității sportive de masă șl de per
formanță, stilul și metodele de 
muncă ale organelor și organiza
țiilor sportive.

Se anunță, deci, o reuniune de 
mare utilitate și interes, care de
ține toate atributele pentru a con
stitui un prețios schimb de expe
riență și un mijloc de Îmbunătă
țire continuă a activității de edu
cație fizică și sport din țara 
noastră.

I cursurile de la Belgrad, Moscova și d 
Suedia a însemnat o mare dezami

I reprezentativa României, jucătorul 
jean n-a manifestat semne de în1

I tare. Poate câ c
Giurgiucâ (și alt’f 
sentimente mai oi

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Recordurile libelulelor I
Constantin COMARNISCHI I

I
în campionatele internaționale de micromodelism

SLANIC, 24 (prin telefon). Ediția din acest an a internaționalelor de 
micromodelism „România-Indoor '69" s-a bucurat de un frumos succes. întrt- 
carile au fost găzduite de salina Slănic-Prahova. Au evoluat sportivi micro-

MECIUL DE BOX
BUCURESTI-BERLIN

IN APRILIE?
Federația de box din R.D.G. a 

anunțat ieri forul nostru de re
sort că nu mai poate trimite zi
lele acestea selecționata Berlinu
lui la București,_întrucît joi re- 

Germane ur- 
cu 
loc

modeliști din Cehoslovacia, 
Italia, Ungaria, Iugoslavia și 
România. La sfîrșitul celor 
două zile de concurs am putut 
consemna, cu satisfacție, nu
meroase performanțe remar
cabile

Rezultatele tehnice : indivi
dual : 1. Jiri Kalina (Cehoslo
vacia) 76:26 ; 2. Eduard Chlu- 
bny (Cehoslovacia) 63:03 ; 3. 
Ree Andrâs (Ungaria) 58:16. 
Echipe : 1. Ungaria 164:09, 2. 
Cehoslovacia 156:26, 3. Româ
nia A 150:56, 4, Iugoslavia
140:00, 5. România B 115:48.

în cadrul concursului s-au 
stabilit și o serie de noi recor
duri : Jiri Kalina — 39:18 —

nou record mondial la catego
ria 650 mm (în același timp, 
nou record al „sălii" — salina 
Slănic—Prahova); Otto Hintz
— 27:42 — nou record al Ro
mâniei ; Ree Andras — 29:50
— nou record al Ungariei.

Vasile TOFAN

I 18M-1528 43
4 18N-14W 40
I 1540-1474 36
9

10
II
12
13
14
14
15
20

prezentativa R. D. 
mează să susțină un meci 
Scoția, după care va avea 
finala campionatului republican. 
F.R. Box a propus ca întilnirea 
să se dispute în perioada 20—24 
aprilie. In cursul zilei de azi se 
așteaptă răspunsul federației de 
specialitate din R.D.G.

1648-1611 
1556-1484 
1564-1595 
1593-1548 
1395-1472 
1444-1556 
1509-1570 
1331-1504 
1383-1833

13
12
10
10

9
S
8
7
3

întrecerile turneului final sînt 
programate la sfîrșitul săptămî- 
nii : VINERI : Rapid — Steaua și 
Pinarao — Politehnica ; SÎM- 
BATA : Politehnica — Rapid și 
Dinamo — Steaua; DUMINICA : 
Mapid — Dinamo și Steaua — Po
litehnica.

Ștefan (Dinamo) asaltează 
poarta echipei petrol-Geologie.

Ultima fazd a turneului

final al campionatului na

țional de hochei pe gheață 
se reia mîine, miercuri, pe 
noul patinoar artificial de 

la Poiana Brașov.

5-4 la haltere
La Leningrad s-a desfășurat in- 

tîlnirea d,e haltere dintre echipa 
acestui oraș șl formația Bucu- 
reștiului.

Victoria le-a revenit gazdelor, 
la un scor limită : 5—4. Iată 
cîștlgătorii, in ordinea cate
goriilor : cat. muscă — I. Horto- 
pan (B) 285 kg: cat. cocoș — Z. Flat 
(B) 322,5 kg ; cat. pană — V.
Rusu (B) 340 kg; cat. ușoară — 
V. Zemliatkin (L) 367,5 kg. Dra- 
goș Niculescu a obținut același 
total (367,5 kg), dar a fost mai

greu; cat. semimijloeie — I. Epi
fanov (L) 400 kg; C. Dumitru a 
realizat 367,5 kg; cat. mijlocie — 
Boris Selițkl (L) — campion olim
pic și recordman mondial — 440 
kg, Șt. Pintilie 415 kg; cat. semi
grea — Al. Kazianov (L) 455 kg, 
M. Crlstea a realizat 425 kg; cat. 
grea — VI. Hrulkov (L) 475 kg. 
Rezultatul lui I. Vlădăreanu nu 
ne-a parvenit; cat. supergrea 
(peste 110 kg) — Gh. Mincu (B) 
460 kg.

Record etlctic dc solo
în „Cupa Viitorul" la atletism, Lucia Jinga (Șc. sp. Ploiești) 

a sărit la lungime 5,57 m — record de sală pentru junioare 
mici.
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PRIORITATE ATLETISMULUI!
(Urmare din pag. I)

întîmplă însă ca aceste obiec
tive să devină un scop în 
sine. Credeți că o astfel de op
tică impietează asupra evolu
ției ulterioare a sportivului și 
asupra atletismului nostru în 
general ?

Prof. CAM1L MORȚUN :

Deși legată de organi
zarea și funcționarea 
Școlii de atletism, cred 

că ancheta ziarului „Sportul“ 
se poate extinde și asupra al
tor forme de manifestare din 
viața atletismului nostru. Pro
blema grupelor și a activității 
pe specialități (probe) se po
trivește în aceeași măsură și 
cluburilor cu secții de atletism 
pentru juniori, după cum im
portanța ce trebuie acordată 
atletismului în general și ju
niorilor în special are un ca
racter universal. Pentru aceste 
motive nu mă voi referi nu
mai la Școala de atletism, ci 
voi încerca o privire mai 
largă.

Progresul atletismului im
pune ca organizarea activită
ții, chiar din perioada juni
oratului. să se facă ne grupe 
de specialități (probe), mai 
ales în cazul Școlii de atle
tism și al cluburilor sportive 
cu un număr mai mare de 
antrenori. Importantă rămîne, 
de asemenea, asigurarea con
dițiilor de depistare și orga
nizarea verificării calităților 
prin numeroase probe de con
trol. cu scopul de a se asigura 
o selecție cît mai corespunză
toare 
gene.

1

și grupe eft mai omo-

2 Trebuie să se
deosebită grijă
Trebuie să se acorde o 

i consem
nării datelor ce vor con- 
la alcătuirea fișei spor-tribui

tivului. Din fișă trebuie să 
rezulte evoluția atletului sub 
aspect fizic-medical și spor
tiv. Această veritabilă biogra
fie sportivă să fie întocmită 
o dată cu legitimarea și intra
rea juniorului în concursuri și, 
apoi, să-l 
treaga sa 
da oricine 
vor folosi 
rului și mișcării atletice aceste 
fișe care prezintă activitatea 
unui sportiv de la primii săi 
pași pînă la culmile perfor
manței. W|

însoțească în în- 
evoluție. își poate 
seama cît de mult 
atletului, antreno-

-Tl

ACTUALITĂȚI

3 Activitatea profesorilor 
de la Școala de atletism 
și de la alte instituții 

cu profil asemănător trebuie 
privită Ca o muncă de specia
litate. Statutul cadrelor didac
tice oferă perspective noi ce
lor ce lucrează în învățămînt și 
în aprecierea profesorilor se 
ține seama de activitatea lor 
creatoare, de pasiunea cu care 
lucrează, de pregătirea profe
sională și de rezultatele mun
cii. în cadrul Școlii de atle
tism, profesorii au suficiente 
ocazii să-și afirme calitățile 
de pedagogi și tehnicieni. Să 
ne ferim a-i categorisi în for
me rigide, să-i lăsăm să-și 
valorifice potențialul îndru- 
mîndu-i și controlîndu-i la 
timp, determinîndu-i să ob
țină rezultate cît mai bune, 
nu atît din obligație, ci din 
pasiune pentru atletism.

4 Nu știu dacă trebuie a- 
cordată prioritate atle-
tismului față de alte 

sporturi, ci mai repede să 
recunoaștem că stînd la baza 
pregătirii atîtor alte discipline 
el și-a cucerit o poziție pe 
care nu o mai contestă ni
meni. Ea va trebui materiali
zată, în primul rînd, prin or
ganizarea și îndrumarea tine
retului la practicarea atletis
mului, prin asigurarea tere
nurilor simple și organizarea 
de competiții care să-i creeze 
tradiție în lumea școlară, prin 
activizarea cluburilor univer
sitare — în care secțiile de a- 
tletism să figureze în mod o- 
bligatoriu, prin îmbunătățirea 
activității cluburilor sportive 
sindicale, prin forme noi de 
popularizare a acestui sport 
al sporturilor. Desigur, sînt 
multe de realizat pentru atle
tism și cred că întocmirea 
unui plan de perspectivă, cu 
obiective precise pe cîțiva ani 
— îndeplinite în ritm accep
tabil, 
tarea

obligați

ar contribui la dezvol- 
lui.
în situația atletismu-
lui nostru, care are
un număr redus de

buni. să
5
atleți 
participe la multe acțiuni 
(concursuri.
bere de pregătire, antrena
mente numeroase), se întîni- 
plă ca intensa solicitare să 
aibă efecte negative în pre
gătirea profesională, în viața 
tinerilor atleți. Pentru acest 
motiv, socotesc că este nece
sar ca juniorii solicitați la •

deplasări, ta-

DIN nilîlll RINGULUI
FORMA PUBLICĂ

ai dreptate I 
lipsa de me-, 
fornjă publi-

Bădol suferă

Incorigibilul pasionat de 
box C. Nour era profund ates
tat după înfrîngerea lui Bădoi. 
în „zona" de la Bacău. Și nn 
atît de decizia oarecum hazar
dată a juriului, cît de faptul 
că „mînzul n-a prea mers".

— Ba aș putea spune că 
n-a mers de loc! — repeta 
el îngîndurat. Și nu știu de 
ce. Să-l fi văzut la antrena
mente... !

— Poate lipsa de meciuri, 
maestre ! — am îndrăznit.

Nea Costică s-a luminat deo
dată la față.

— Să știi că 
Da, da 1 Asta e, 
ciuri I Lipsa de 
căi

Dar nu numai
de acest lucru. Am putea a- 
firma că toți cei prezenți în 
ringul zonelor de la Bacău 
resimțeau lipsa de meciuri. 
Ea se manifestă atît prin lipsa 
de experiență în ring, care nu 
permite sesizarea la timp și 
contrarea acțiunilor adverse, 
cît și prin incapacitatea 
transformării procedeelor teh
nice în procedee tactice. 
Este cunoscut faptul că 
un boxer își însușește miș
cări speciale în măsură să 
constituie o anumită acțiune 
de luptă, corespunzătoare ca
lităților și defectelor proprii 
sau ale adversarului. Acestea 
ar fi procedeele tehnice. însu
șirea elementelor simple se 
face în scopul de a le putea 
combina ulterior cu finalitate 
tactică, transformîndu-le deci 
în procedee tactice. Această 
transformare este posibilă nu
mai prin repetarea multiplă 
a elementelor în variate situ
ații create de parteneri de an
trenament sau de adversari în 
ring. Dar acest lucru incumbă 
parteneri sau adversari cît 
mai mulți, în compania sau 
împotriva cărora vor trebui 
acționate procedeele cunos
cute. perfecționîndu-le. De alei 
se trage experiența de 
concurs, „forma publică" cum 
o numește C. Nour.

Lipsa meciurilor duce la 
stagnare într-o anumită fază, 
la plafonare, la rutină. A- 
ceasta era situația marii ma
jorități a boxerilor din zona 
băcăuană. Ei manifestau di
versele faze în care i-a găsit 
lipsa de meciuri. Unii cunoș
teau oarecare procedee teh
nice, dar nu se puteau 
descurca eu ele, alții nu le 
cunoșteau nici pe acestea, iar 
alții erau de-abia în faza în
sușirii elementelor. Dar toți 
erau animați de o voință ine
puizabilă, de o energie formi
dabilă, grefate pe calități re
marcabile.

Din nefericire, situația este 
generală. Ea se răsfrînge și 
asupra activității lotului, unde 
se caută excesiv experiența 
internațională, neglijîndu-se a- 
proape total activitatea com- 
petițională „de casă", în sco
pul verificării și ameliorării.

— De ce nu vor să înțeleagă 
aceste lucruri oamenii din lot? 
— exclamă eu ciudă același 
C. Nour. De ce fug de meciuri? 
I^e-am spus de atîtea ori eă 
forma publică nu înseamnă

numai meciuri de mare im
portanță.

Forma publieă înseamnă și 
antrenamente cu public, în
seamnă și demonstrații sau 
„exhibiții" cum se mai nu
meau, înseamnă și meciuri cu 
adversari adecvați stadiului de 
moment al pregătirii. Aseme
nea necesități îndeamnă pe 
inimoșii antrenori brăileni să 
organizeze atît de utilele și 
frumoasele „Joi ale tineretu
lui", în care îneepătorii, ca și 
cei mai avansați, sînt angre
nați săptămînal în reuniuni 
de casă.

Asemenea necesități impun 
umplerea golurilor din calen
darul oficial cu mereu noi 
prilejuri de întîlniri cu ad
versari diferiți și cu publicul 
pasionat. Tot ele ar trebui să 
îndemne pe antrenorii lotului 
să organizeze meciuri cît mai 
dese cu boxerii din țară. An
trenorii ar trebui să răspundă 
la provocări individuale, de- 
plasîndu-se cu 2—3 boxeri din 
lot la date diferite și nu cu 
toată echipa, ceea ce ar ușura 
organizarea și ar reduce chel
tuielile. Iar pentru masa mare 
de boxeri ar trebui reînviate 
reuniunile de cartier.

în discuțiile cu merituoșii 
activiști ai C.J.E.F5. Bacău a 
reieșit că s-ar găsi condiții pe 
scară locală, chiar și acolo 
unde ele sînt bănuite a fi mai 
grele. Și totuși... lipsa formei 
publice se face tot mai resim
țită. De ce oare ?

Eustatiu MĂRGĂRIT
naestru al sportului

activitate atît de bogată (la 
care se adaugă sau mai bine 
zis primează obligațiile șco
lare și cele de familie) să facă 
obiectul unei atente analize. 
Printr-o mai strînsă colabo
rare între familie-școală și an
trenor s-ar putea evita unele 
neajunsuri care izvorăsc din 
lipsa de înțelegere față de do
rințele și aspirațiile atletului, 
cerințele familiei și ale școlii 
și ‘ '

stituirii unei grupe, iar a lu
cra doar cu 4—5 atleți este în 
neconcordanță cu cerințele a- 
tletismului.

interesele sportului.

Prof. VASILE DUMI-

TRESCU :

IEste necesar ca la înce
put ponderea în antre
namentul tînărului a- 

tlet să o constituie pregătirea 
fizică generală. în ceea ce pri
vește reorganizarea activității 
școlii prin crearea grupelor 
pe probe, socotesc că este un 
lucru care trebuie făcut fără 
întîrziere. Mai mult, ar fi ne- 
ceșar să se statornicească le
gături de conlucrare între an
trenorii cu aceeași speciali
tate.

Din cîte cunosc eu, nu 
există relații de acest 
gen între antrenori și 

fișe pentru sportivi.
Baremul de punctaj 
alte forme de condițio
nare a activității (ex. i 

grupe numerice de sportivi) 
vor să suplinească lipsa unui 
sistem stimulativ la toate ni
velurile. Sînt pentru institui
rea unui sistem de recompen
sare pe principiul productivi
tății.

2
nici

3 ¥i

4 Mai înainte de toate 
este necesar să se dez
volte continuu atletis- 

în școală. Ideal este camuj
pe lingă fiecare școală gene
rală, pe lîngă fiecare liceu 
sau — cel puțin — pe lîngă 
un grup de școli și licee să 
existe un antrenor de atle
tism. Programa școlară să fie 
bazată pe atletism, disciplină 
care este baza tuturor sportu
rilor. Numai așa vom crea 
premisele priorității atletis
mului.

5 Concursul este cel mai 
bun antrenament. Pe
ricolul constă însă fn

efectuarea antrenamentelor 
tari și participarea la un mare 
număr de concursuri pentru 
copii. Perioadele de pregătire 
și organizarea activității com- 
petiționale a juniorilor nu 
trebuie să fie copiate de la 
seniori, ci adaptate la pro
grama școlară.

ZAHARIA IGNISCA .
antrenor

1 Această realitate va 
exista tot timpul, deoa
rece este foarte greu să 

găsești talentele necesare con-

3

2 Ca un atlet să rămînă 
totdeauna în pregătirea 
aceluiași antrenor-profe- 

sor (vezi cazul prof. Eveline 
Tudorache — atletul Dan Hi- 
dioșanu) este ideal. Dar, dacă 
nu se poate realiza acest lu
cru este foarte necesară crea
rea unor relații strînse între 
antrenorii de juniori și cei 
profilați (la cluburi) pe pre
gătirea seniorilor.

Baremul (punctaj — 
grupe numerice) cointe
resează profesorii. Ar

trebui însă să existe și posi
bilitatea recompensării celor 
ce depășesc limitele baremu
lui. De asemenea, cred că se 
impune recompensarea profe
sorilor și a antrenorilor care 
depistează și inițiază tinerele 
talente. Altfel, riscăm să nu 
mai crească nimeni noi con
tingente de atleți.

Atletismul este — nu 
spun o noutate — baza 
tuturor sporturilor. De 
școala ar trebui să-i a- 
mai multă importanță,

4
aceea 
corde 
să faciliteze depistarea ele
mentelor talentate pentru a- 
tletism, chiar dacă în primă 
instanță acest lucru ar dimi
nua interesele de moment ale 
unor echipe de volei, baschet 
etc. După ce își vor însuși o 
bună bază atletică, aceștia vor 
corespunde mult mai bine și 
exigențelor altor sporturi. Sînt 
pentru un program competi
țional rațional. Cred însă că 
ar trebui să se organizeze o 
competiție sistem divizie și 
pentru copii și juniori mici.

5 Recordurile — atunci 
cînd nu devin un scop 
în sine — au o mare 

importanță în activitatea 
juniorilor. Nu trebuie ui
tată însă pregătirea fizică ge
nerală chiar șl a juniorilor 
mari, neglijarea ei în antre
namentul copiilor și juniori
lor mici ducînd la nedezvolta- 
rea ulterioară a sportivului, 
chiar dacă el este foarte ta
lentat.

Intr-un număr viitor al zia
rului vom publica răspun
surile primite de la maestrul 
emerit al sportului prof. ION 
MOINA, SILVIU DUMITRES
CU — antrenor coordonator la 
clubul sportiv Metalul și prof. 
AUREL CIORTEA — șeful 
secției sporturi individuale din 
Consiliul municipal pentru 
educațje fizică și sport Bucu
rești.

PRIMII
PAȘI

O dată cu disputarea „Cupei 
de iarnă", într-un cadru care 
nu i-a dezmințit cu nimic nu
mele, rugbyul a făcut primii 
pași în noul sezon Echipele 
bucureștene din divizia A, 
precum și o parte a celor din 
divizia B, au folosit prilejul 
pentru a-și verifica stadiul de 
pregătire, pentru a-și fixa con
cepția de joo și a-și stabili 
„XV“-le de bază. După această 
premieră, a început competi
ția oficială — returul cam
pionatului național, din care 
s-au disputat pînă acum două 
etape. Pornind pe urmele aces
tor primi pași în noul sezon 
competițional, vom încerca să 
facem unele aprecieri privind 
concepția de joc a echipelor 
noastre.

Prima constatare cu carac
ter general este aceea că re
virimentul semnalat în rug
byul nostru, încă din turul 
campionatului, concretizat prin 
victoria obținută în fața „co
coșului galic", continuă și în 
noul sezon. Dar, deși existent, 
acest reviriment nu a dus încă 
la creșterea evidentă a nive
lului spectacular al partidelor. 
De ce 1 Datorită progreselor 
prea puțin vizibile făcute în 
asigurarea CONTINUITĂȚII 
fazelor de atac pornite din 
poziții fixe și datorită capa
cității încă reduse de a genera 
ofensiva din poziții întîmplă- 
toare ale jocului. Echipe ca 
Dinamo, Steaua, Grivița Roșie, 
Știința Petroșeni, Universita
tea Timișoara și Farul Con
stanța dovedesc, prin jocul lor, 
o predilecție pentru ofensivă, 
cu atacuri din tușe și din 
grămadă ale înaintașilor, pre
ferind jocul „la mînă" în 
loviturilor de pedeapsă 
date Deci, un atac în____
unei lovituri sigure în tușe, 
în sfîrșit, tot mai dese sînt 
tendințele acestor echipe de » 
contraataca, chiar și atunci 
cînd pornesc din terenul pro
priu.

Dar, asemenea seîntei de 
atac, deși strălucesc, au — 
din păcate — viața scurtă. 
Incapacitatea de dezvoltare și 
continuare a acțiunilor de 
atac, bine inițiate, dă jocului

urma 
acor- 
locul

HOCHEI PRIN CORESPONDENTĂ
Nu mă pot plînge că, deși 

începută numai de cîteva săp- 
tămîni, rubrica de față este 
tratată cu indiferență de citi
tori. Este adevărat că, intre 
corespondențele primite, nu 
chiar toate sint de natură să 
mă înveselească Ba chiar, 
unele trebuie să le citesc — și 
singur fiind! — numai cu 
glas șoptit: altfel ar fi să ro
șesc peste măsură. De fapt, 
totul a plecat de la articolul 
în care vorbeam despre an
trenorul Constantin Teașcă. 
Dar nu are nici o importanță. 
La urma-urmei, esențial e fap
tul că, din discuțiile posibile, 
ar fi cu putință să apară și 
soluții fertile.

Dintre scrisorile primite, 
mai cu seamă două îmi rețin 
atenția, tn ambele este vorba 
de hochei. Fapt firesc. întrece
rile din grupa B a mondia
lelor abia au luat sfîrșit. iar 
confruntările din grupa A con
tinuă să ne pasioneze.

Mă opresc la cele două scri
sori, pentru că una dintre ele 
caută să absolve1 total com
portarea submediocră a „se
lecționatei" noastre de hochei 
de la recentele mondiale, cită 
vreme cealaltă este o lungă 
suită de scuze.

Dar în ambele figurează, 
ironic subliniat, faptul că evi
tarea retrogradării 
noastre in grupa Q, a 
întâmpinată cu explozii 
bucurie care, în general, 
dedică unui mare succes, 
tem fi mulțumiți! Eram 
punctul ca viitorul să ne ofere 
una dintre cele mai stranii si 
tuații 1 să organizăm o com
petiție mondială la București,

echipei 
fost 

de 
se 

Pu
pe

vreo șansă — dacă formulez 
această propunere.

Totuși, ce avem de făcut, ce 
vom face ? Sincer vorbind, 
nu-i invidiez de loc pe tova
rășii de la federația de specia
litate. Nu cred că este cu pu
tință, ca, intr-un an de zile, să 
refacem distanța ce ne des
parte de formațiile care au 
ocupat primele locuri, recent, 
în grupa B. Dar obligația de

dar noi să nu fim prezenți in 
cadrul acestei competiții. Insă, 
așa cum fericit s-au încheiat 
lucrurile, anul viitor — cînd 
vom adăposti partidele din 
grupa B a campionatului mon
dial de hochei — nu vom sta 
pe tușă. Dacă ar avea măcar 
o șansă din o sută — aș pro
pune ca anul viitor hocheiștii 
din grupa B să-și arate com
petența in handbal, iar noi să 
avem dreptul sil participăm cu 
„naționala". Dar nu cred să am

a ne prezenta onorabil o 
avem.

De aici speranța că, într-un 
răstimp cît mai scurt, fede
rația de specialitate ne va po
vesti pe larg ce măsuri preco
nizează „pentru mai bine". Ur
mărind, la televizor, marile 
confruntări din grupa A a 
mondialelor de hochei — trăim 
aceleași sentimente pe care, 
deseori, le-am avut privind în
tâlnirile de fotbal dintre ma
rile cluburi europene și de

o sedorită nuanță de încîl 
cealâ, de nesiguranță, el fiind 
mereu fragmentat prin între
ruperi care îi scad din nota 
spectaculară. Astfel de nea
junsuri apar din ignorarea de 
către jucători a unor principii 
de bază, devenite de fapt ade
vărate legi nescrise ale jocu
lui.

Pentru ca atacul să existe 
el trebuie, mai întîi, declan
șat de jucătorul purtător al 
balonului, care-si manifestă, 
astfel, PERSONALITATEA, 
încercînd să-și „bată" sau 
să-și „fixeze" adversarul di
rect șl numai după aceea pă
șind balonul unui coechipier, 
în fapt, însă, fiecare echipă 
își are atacanții ei „de pro
fesie', ceilalți jucători trans- 
formîndu-se în simpli trans- 
mițători ai balonului, dacă nu 
cumva au rămas într-o... ad
mirație prelungită prin vreun 
colț al terenului. Este facilita
tă, astfel, sarcina apărării ad
verse care-și concentrează 
atenția, în principal, asupra 
acestor obișnuiți inițiatori ai 
ofensivei. Dar, o dată declan
șat, atacul trebuie susținut 
prin ÎNCADRAREA acestui 
purtător de balon, oferindu-1- 
se posibilitatea ca, în momen
tul „stopării" de către apără
torii adverși, să poată alege 
mai multe soluții de continua
re a atacului. Iar dacă aceste 
două cerințe vor fi îndeplini
te, PROTEJAREA balonului 
va fi absolut necesară pentru 
ca efortul depus de atacant 
și efe susținătorii lui să nu de
vină inutil într-o fracțiune de 
secundă, printr-o aruncare ne
glijentă a balonului înapoi, de 
cele mai multe ori prin aceas
ta favorizîndu-se contra
atacuri adverse periculoase.

Fără a avea pretenția de a 
da soluții salvatoare, conside
răm că mai multă atenție din 
partea jucătorilor în respec
tarea acestor cerințe, mai mul
tă prezență în joc, cu și fără 
balon, ar mări continuitatea -șl 
cursivitatea jocului, ar genera 
spectaculozitatea lui și, im
plicit, atractivitatea Iul.

ing. Paul CIOBĂNEL 
maestru al sportului

peste Ocean. Noi jucăm alt
ceva — și cînd este vorba de 
hochei și cînd e vorba de fot
bal! Deși regulamentul care 
prezidează aceste preocupări 
este identic pentru toată lu
mea. Se pare- că, în subtilită
țile lui, sau noi sau alții nu-l 
respectăm.

Dar, să mă reîntorc la ho
chei.

După cum s-a dovedit în 
acest an, solicitările fizice ale 
jucătorilor în cadrul meciuri
lor au crescut. Ne amintim 
toți de recenta întâlnire dintre 
Suedia și Cehoslovacia —, 
spectacol care a însemnat o 
confruntare atletică de maxi
mă încordare. tn condiția fizi
că în care au evoluat jucăto
rii noștri se părea că ne sint 
înfățișați într-un film desfă
șurat cu încetinitorul. (Sît des
pre execuțiile tehnice ?! — ce 
să mai vorbim! Autenticele 
reușite puteau fi numărate pe 
degete.

In consecință, pentru mo
ment, ce ne promite federa
ția noastră de hochei — pen
tru a putea cunoaște o adine 
necesară infuzie de optimism ? 
Și, din ceea ce ne poate pro
mite, ce are capacitatea să 
realizeze ?

Al. CAPRARIU

HANDBAL

Din cauza vremii nefavorabile^ 
care a deteriorat terenurile de 
sport din unele centre din iară, 
etapele din 27 martie, S0 mar
tie și 3 aprilie ale campionatului 
republican de handbal al ju
niorilor și școlarilor (masculin și 
feminin) se amină la date care 
vor fi anunțate ulterior. Campio
natul republican de handbal , al 
juniorilor și școlarilor se va relua 

6 aprilie cu disputarea 
programate la această

Juniorilor : 
în ziua de 
partidelor 
dată.

INOT

Primele reuniuni ale 
iarnă 
100 tn 

"(b) : ‘ M. Bîeleșan (Reșual

REȘIȚA. _ __ 
campionatului național de 
rezervat copiilor. Grupa B: 
liber (_, . Z-. _2 '.
1:10,6. D. Gropșan (Reșița) 1:11.-. : 
100 m liber (f) : I. Sporea (Reșița) 
1:14,0, '...................
1:14,4 ;

E. Cristescu (Din. Buc.) 
........... 100 m bras (b) : D. Ma
rin (Petrolul) 1:30,7, Buhoci (Stea
ua) 1:31,0 ; 100 m bras (f) : A. 
Hutzu (Sc. sp. 1) 1:31,6, Bivolaru 
(Prahova) 1:34,4 : 100 m spate (b): 
Bîeleșan 1:20,5, A. Horvat (Steaua) 
1:22,9 ; 100 m spate (f) : I. Sporea 
1:20,9. A. Pop (ȘC. sp. 2) 1:23,2 ; 
200 m mixt (b) : Z. Zvolenscbl 
(Șc. sp. 2) 2:52,2, A. Barani (Re
șița) 2:53,9 ; 200 m mixt (f) : E. 
Cristescu 3:00,2, T. Leutscbaft 
(Timiș.) 3:01,2 ; 4 x 100 m liber (b): 
Șc. sp. Reșița 4:56,8; 4 x"100 m 
liber (f) : Șc. sp. Reșița 5:52,1 : 
Grupa C : 50 m liber (b) : I. Șvet 
(șc. sp. 2) 34,0 ; 50 m liber (f) : 
M. Cristea (Steaua) 36.3, E. Puel 
(Reșița) 36,8 ; 100 m bras (b) : M. 
Simion (Rapid) 1:38,3. Birlni <O- 
radea) 1:39,0 ; 100 m bras (f) : M. 
Cristea 1:41,7: 100 m mixt (bl : 
șveț 1:30,7 ; 100 m mixt (f) : M. 
Vasiliade (Rapid) 1:30.9 ; 50 m
bras (b) : Blrini 45.9, M. Slrnlon 
46,1 ; 50 m bras (f) : I. Adrian 
(Dinamo) 46,4, M. Cristea 47,2 ; 
4 X 50 m liber (b) : Petrolul 2:43,0 : 
4x50 m liber (f) : Petrolul 2:49.8. 
Grupa D : 25 tn liber (b) : M. 
Gothard (Petrolul) 19,8 ; 50 m li
ber (f) : M. Georgescu (Paualull 
20.4 ; 25 m bras (b) : S. . Julescu 
(Reșița) 23,8 ; 25 m bras (t) : M. 
Georgescu 24,3 ; 4 x 25 m liber <b>: 
Șc. - - ------- - - - - ..
ber

(A.

sp. Reșița 1:33,4 ; 4 x 25 m 11-
(f) : șc. sp. Reșița 1:33,9.

RUDEANu — corespondent)

MOTOCICLISM

MORENI. Ai doilea co-curs re
publican de motocros. Clasament 
final: 1. ȘTEFAN CH1ȚU (Steaua),
2. P. Paxino (Steaua), 3. Cr. Do- 
vfds (Metalul), 4. M. Dânescu 
(Steaua), 5. FI. Ștefan (Locomoti
va Pl.), 6. — - — -
plna).

M. Banu (Poiana Cim-

PATINAJ

dimineața șî pină joi,De ieri
Ia patinoarul Floreasea. se dis
pută o nouă ediție a „Cupei 
Cutezătorii", tradițională între
cere de sfîrșit de sezon a pati
najului artistic. Primii clasați 
în această interesantă competi
ție vor fi răsplătiți cu numeroa
se premii, printre care și ace
lea oferite de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor.

POPICE

In campionatul divizionar :
FEMININ : Rapid București — 

Voința Cluj 2 408—2371 p.d. ; Hi
dromecanica Brașov — Voința 
București 2 486—2 374 p.d. ; Gaz 
metan Mediaș — Voința Tg. Mu
reș 2 219—2 314 p.d. ; C.S.M. Re
șița — U.T. Arad 2 523-2 322 p.d. : 
Petrolul Ploiești — Laromet Bucu
rești 2 451—2 358 p.d.

MASCULIN : Flacăra Clmplna
— C.F.R. Timișoara 5 346—5 145 p. 
d; Olimpia Reșița — Gaz metan 
Mediaș 5 288—5 190 p d; Petrolul 
Ploiești — Voința Tg. Mureș 
5 358—5 222 p d; Rapid București
- Voința Cluj 5 075-5 064 p. d.

VOLEI

(divizia B)

MASCULIN, «eria I : Alumina 
Oradea — Pedagogic Tg. Mureș 
3—0 ; Gloria Arad — C.F.R. TI- 
mișoara 3—1 ; Universitatea Tlmi- 
șoara — C.F.R. Cluj 3—0, A.S.A. 
Sibiu — Ind. sîrmei C. Turzii 3—2; 
seria a n-a t Semănătoarea Buc.
— Universitatea Buc. 3—1; IEFS
— Medicina Buc. 3—0 ; Construcții 
Buc. — Politehnic* Iași 3—1 ; Po
litehnic» Brasov — Electroputera 
Craiova 3—2; Constructorul Su
ceava — Universitatea Craiova 
2—3. FEMININ; seria I: Voința 
M. Clue — U.T.A. 3—1 5 Medicina 
Tg. Mureș — Tricotajul Brașov 
1—3 ; Sănătatea Arad — Medicina 
Cluj 0—3 ; Drapelul roșu Sibiu — 
Corvlnul Deva 3—0 j Politehnica 
Brașov — Pedagogic Oradea 3—0 ; 
seria a n-a : Universitatea Buc. 
viitorul Buc. o—3 ; Constructorul 
Buc. — A.S.E. Buc. 8—0 ; Progre
sul Buc. — Universitatea Iași 3—2; 
Flacăra roșia Bua. — Sănătatea 
Tlrgovlșta 3—3.

— confecționări pistoane

în
str. Icoanei nr. 107 

telefon 12.20.43

AUTOMOBILIȘTI!

Nr. 4 din șos. Giurgiului er. 178, alezaje cilindritel. 23.94.0S
Nr. 6 din str. Buzești nr. 78, 15.18.58tel.
Nr. 8 din bd. Aerogării nr. 38, tel. 33.16.21

Nr. 10 din bd. N. Titulessu nr.
17.57.33

Nr. 16 din Bereeni n», 7, tel. 23.44.82șos.

Nr. 19 din •al. Floreasea nr. 234, tel. 33.43.52

Nr. 21 din str. Vasile Tei nr. 10, tel. 11.40.61

Nr. din22 str. Berzei nr. 94. tel. 14.98.76

Nr. din34 «al. Dorobanți nr. 85. tel. 12.26.06

PENTRU LUCRĂRI DE SPECIALITATE CA s

rectificări arbori cotit!

re-

— confecfii garnituri chiulase
fn

reconditionări amortizoare, cilindri 
ceptori ți pompe centrale ambreiai

str. Ieoanei nr. 107 
telefon 12.20.43

șos. Beraeni nr. 7 
telefon 23.44.82

str. Căuzașl nr. 12 
telefon 22.05.81

reconditionări ți confecții de arcuri 
melare ți spirale

, adresați-vă
în «alea Rahovei nr. 11—13 

telefon 1502.13

— sudură blocuri motor și chiulaie 
fontă ți aluminiu

Reparații auto de orice gen ți la toate tipurile de autoturisme execută 

personal de înaltă calificare specializat la firmele furnizoare din

COOPERATIVA „AUTOMECANICA" PRIN UNITĂȚILE

96, 
tel.

ireproșabil, cu 

străinătate

;i segnienți

reconditionări ambielaje
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LA CAPMÎINE LA CRAIOVA

România-R. 0. Germană (juniori) prea a-

de zis I 
cu cit 

încheierea
Reprezentativa română de ju

niori va susține miercuri, la 
Craiova, în deschiderea meciu
lui Universitatea Craiova - 
Universitatea Cluj, prima sa 
partidă internațională pe anul 
1969, în compania echipei R.D. 
Germane.

Iată „U“-le pe care ni l-a 
anunțat antrenorul lotului de

juniori, Gheorghe Ola : ARICIU, 
CRISTACHE, DECU, BROȘOV- 
SCHI, HAJNAL, ȘTEFANES- 
CU, NAOM, IONESCU, KASAI, 
CANIARO, SIMIONAȘ.

Rezervele echipei sînt Ior- 
dache, Gligorie, Drăgan, Bel- 
deanu, Petreanu și Atodiresei.

Vineri, la Rm. Vîlcea, se va 
disputa partida revanșă.

Să nu uităm principalul calcul
(Urmare din pag. 1)

pele avansează in activitatea 
oficială să fim martorii unor 
partide de calitate, multe din 
ele se prezintă în teren lip
site de orizont, fără o tac
tică de Joc precisă, merg la 
„mica ciupeală" ș.a.m.d. Insu
ficienta pregătire a jucători
lor se manifestă pînă și la 
executarea loviturilor de la 
11 m (care ar fi putut schim
ba soarta unor meciuri), ca 
să nu mai vorbim de slaba 
eficacitate, în general, a îna
intașilor care, asemeni mercu
rului unui termometru, scade 
de la o etapă la alta (Cupă 
și campionat), ajungîndu-se 
duminică la numai 15 goluri 
înscrise...

Poate ar trebui discutată de 
către conducătorii de echipe 
nota de spectaculozitate a me
ciurilor, ca și aceea a fair- 
play-ului. Dar cine mai are 
timp de așa ceva ? Peste tot 
se fac calcule: cine va ciș- 
tiga campionatul și cine va. 
retrograda ! Această psihoză 
a pus în întregime stăpinire 
și pe jucători, făcîndu-i să 
uite elementara obligație pe 
care o au de a oferi publicu-

CLASAMENTUL
GOLGETERILOR

lui plătitor spectacole fot
balistice. Mai mult, interese
le înguste de club și perso
nale ale fotbaliștilor (unii ies 
de pe teren după bunul lor 
plac, situulînd întinderi), via
ța extrasportivă a unora 
(chiar la anumiți componcnți 
ai lotului național), nemulțu
mesc profund ,publicul, care 
se gîndește cu grijă la par
tida ce va avea loc peste 20 
de zile la Atena. îngrijorare 
justificată, deoarece nimeni 
n-ar vrea ca echipa naționa
lă să reflecte nivelul scăzut 
la care se dispută astăzi me
ciurile din prima divizie.

Lăsînd pe planul al doilea 
calculele, antrenorii prime
lor noastre formații Și jucă
torii trebuie să sa gindească 
mai serios la evoluțiile lor 
viitoare. Am dori ca prezen
țele observatorilor federali să 
se facă mai simțite in apre
cieri și am insera cu plăcere 
în ziar niște comunicate ale 
federației cu măsuri menite 
să pună lucrurile la punct.

Tehnicienii forului nostru 
specialitate nu trebuie să 

se lase prinși în hora pro
nosticurilor interne, ci să ve
gheze ca jocul practicat de 
echipele noastre să fie, in
tr-adevăr, de fotbal, răspun
derea lor principală fiind 
buna reprezentare a socceru- 
lui românesc peste hotare.

Orice alte calcule, contează 
mai puțin.

Orice s-ar zice, e bun și 
televizorul la ceva: te ajută 
să observi amănunte. De pil
dă, duminică după-amiază 
micul ecran ne-a permis să 
apreciem o remarcabilă exe
cuție tehnică a fundașului pe
trolist cu nr. 4, la un duel pe 
linia de tușă cu omonimul său 
din echipa oaspete. L-am vd- 
tut foarte clar pe Mocanu ex
pediind un „cap" de toată 
frumusețea spre arcadele 
preopinentului Dumbravă, 
(dacă nu mă înșel), tntr-un 
moment în care mingea nu 
se afla în aer, ci — rețineți 
amănuntul — în mîinile vaj
nicului apărător ploieștean. 
La fel de limpede a văzut 
scena si crainicul reporter 
care, cu un umor involuntar,

a taxat-o drept „nu 
micală" I

Plăcută fază, nimic 
Cu atît mai plăcută, 
imediat după 
transmisiei de la Ploiești l-am 
revăzut pe Mocanu In postură 
de membru al lotului A, încli- 
nindu-se cuviincios In fața 
publicului din sala Foreasca. 
Numai că nu prea înțeleg cum 
s-ar putea pune „cap la cap" 
ieșirea huliganică de pe teren 
și atitudinea civilizată din 
fotoliul de selecționabil... 
Poate încearcă Mocanu, cu a- 
jutorul Comisiei de disciplină 
a F.R.F., să ne dea vreo ex
plicație, mai ales că-i putem 
aduce aminte și de alte ges
turi asemănătoare.

Dan DEȘLIU

Cei patru pași ai portarului...

mai

Subiect de discuții, acești 
patru pași pe care portarul 
are dreptul să-i facă cu ba
lonul în brațe. Am încercat 
să elucidăm cazul, fiindcă re
gulamentul este interpretat în 
chip și fel. După etapa de du
minică (mai ales că meciul 
de la Tg. Mureș ne-a oferit 
o asemenea situație), am rugat 
șapte arbitri cu vechi state 
de serviciu, apreciați pentru 
competența lor (A. Bentu, N. 
Rainea, N. Cursaru, C. Nițes- 
cu, Gh. Popovici, V. Pădu- 
reanu, inclusiv observatorul 
federal, fostul arbitru interna
țional M. Cruțescu) să-și ex
pună punctul de vedere. Dis
cuțiile puteau continua, cre
dem, și acum. Problema se

■ pune în felul următor i por
tarul are dreptul să efectueze 
cei patru pași înainte sau 
după ce a jucat mingea cu pi
ciorul ? Dar, dacă portarul 
prinde balonul, face un pas, 
de pildă, lasă mingea jos și 
apoi, după ce a condus-o cu 
piciorul, reluînd-o în brațe, 
face al ți trei pași și o dega
jează ? E regulamentar ? Unii

mmim

In meciul de la Petroșeni, defensiva băcăuanilor a fost pusă la grea încercare de atacurile 
insistente întreprinse de gazde. In fotografia noastră, Libardi, aflat în poziție bună, reia 

pe lingă poarta lui Ghiță
Foto I AUREL LULEA — Petroșeni

„VREM TROFEUL PETSCHOWSCHI !"
Intr-o vreme, se spunea că 
greu de jucat la Petroșeni,e

din cauza atmosferei „încinse" 
care exista în tribune la fie
care meci al echipei favorite. 
Se pare că lucrurile s-au

că 
ceea

pei oaspe, se poate spune 
spectatorii n-au... uitat 
ce și-au propus la început (cu
cerirea Trofeului Petschow
schi), ci și-au stăpînit în bună 
măsură nervii, chiar atunci

cînd, în min. 84; conducătorul 
partidei, Gheorghe Manole, a 
refuzat Jiului un 11 metri, 
după părerea noastră, justifi
cat. S-a protestat la această 
fază, dar nu de o manieră care 
să învenineze atmosfera.

Reținem acest prim pas 
spre... Trofeul Petschowschi 
și sperăm că spectatorii din 
Petroșeni se vor strădui să 
obțină note și mai mari la 
viitoarele meciuri, decît acest 
7, care reflectă și unele mani
festări mai puțin frumoase.

Dumitru VIȘAN

goluri: OBLEMENCO
Craiova)
goluri; OPREA CU

12 goluri: DUMITRACHE 
(Dinamo București)

11
CU“

10 
Cluj)

9 goluri; TUF AN (Farul), 
VOINEA (Steaua), GROZEA 
(Petrolul)

7 goluri I OAIDA (Progre
sul), CREINICEANU (Steaua), 
NEAGU (Rapid)

IN DIVIZIA C
Seria I

ARBITRII MECIURILOR
DE MllNE

BUCUREȘTIDINAMO
STEAUA : I. Ritter (Timișoa
ra) la centru, Gh. Popovici 
și Gh. Vasilescu I la linie 
(ambii din București).

F. C. ARGEȘ — JIUL : R. 
Buzdun la centru, A. Milnich 
și D. Isăcescu Xa linie (toți 
din București).'

FARUL — VAGONUL I C. 
Bărbulescu la centru, I. Dră- 
ghici și M. Cîțu la linie (toți 
din București).

U.T.A. — PETROLUL: C. 
Nițessu (Sibiu) la centrtt, I. 
Hrisafi și Fr. Coloși la linie 
(ambii din Busurești).

PROGRESUL — RAPID: 
V. Pădureanu la centru, I. 
Dancu și C. Petrea la linie 
(toți din București).

DINAMO BACAU — A.S.A. 
TG. MUREȘ: G. Bîrsan (Ga
lați) la centru, V. Liga (Ga
lați) și V. Buimistriuc (Iași) 
la linie.

„U“ CRAIOVA—„U- CLUJ: 
Gh. Limona la centru, C. Po
pa și Gh. Motorga la linie 
(toți din București).

POLITEHNICA— CRIȘUL: 
Al. Pîrvu la centru, A. Bentu 
și M. Sadoveanu la linie (toți 
din București).

Victoria Roman —
Fulgerul Dorohoi

Cimentul Bicaz —
Foresta Ciurea

Știința Bacău —
Minobrad V. Dornei

Textila Buhuși —
Petrolul Moinești

Nicolina Iași —
Letea Bacău

Rarăul Cimpulung —
Textila Botoșani

Foresta Fălticeni —
Penicilina Iași

Unirea Negrești —
Minerul Gura Humorului 0—3 
(Unirea Negrești fiind elimi
nată din campionat)

8-0

1-0

3-1

5-1

1-0

0-2

(2-0)

(1-0)

(2-0)

(3-1)

(1-0)

(0-1)

0-0

(Corespondenți : G. Groapă, Șt. 
Ghimpe, I. lancu, I. Vieru, V. 
Diaconescu, A. Rotaru, D. Cră
ciun).

BILETE PENTRU CUPLAJUL
INTER-BUCUREȘTEAN

De Ieri dimineață s-au pus 
in vînzare, la casele obișnuite, 
biletele pentru cuplajul inter- 
bucureșteau (Progresul — Ra
pid și Dinamo — Steaua), pro
gramat mîine pe stadionul 
„23 August".

3.

4.

8.

10.

11.

12.

15.

16.

1.
2.

13.
14.

CLASAMENTUL

Știința Bc. 18 14 8 1 41— 9 30
Foresta 
Fălticeni 18 11 5 8 34—12 27
Textila 
Buhuși 18 10 8 5 38—20 23
Textila 
Botoșani 18 9 4 5 35—21 22
Nicolina lași 18 8 6 4 27—21 22
Vict. Roman 18 9 3 6 31—22 21
Mln. G. H. 18 8 5 5 28—20 21
Minobrad 
V. Dornei 18 7 5 6 26—26 19
Petrolul 
Moinești 18 8 1 9 37—32 17
Penldllna 
Iași 18 6 4 8 22—23 16
Rarăul 
Cimpulung 18 6 4 8 23—29 16
Cimentul 
Bicaz 18 5 4 9 18—30 14
Letea Bc. 18 5 4 9 15—31 14
Flamura r. 
Ciurea 18 6 1 11 21—31 13
Fulgerul 
Dorohoi 18 4 4 10 22—41 12
Unirea 
Negrești 18 0 1 17 9—59 1

VIITOARE : Letea 
Rarăul Cimpulung ;

ETAPA
Bacău —
Petrolul Moincști — Știința Ba
cău ; Fulgerul Dorohoi — Nico- 
iina Iași ; Minerul Gura Humo
rului — Foresta Fălticeni ; Tex-

LOTO-PRONOSPORT 4

MARI CÎȘTIGATORI 
LA PRONOEXPRES

teți procura biletele pentru 
concursul Pronoexpres de 
mîine.

tila Botoșani — Unirea Negrești; 
Foresta Ciurea — Victoria Ro
man ; Minobrad V. Dornei — 
Cimentul Bicaz ; Penicilina Iași 
— Textila Buhuși.

Seria a Il-a
Flamura roșie Tecuci

Unirea Focșani 
Chimia Mărășești —

Metalul Buzău 
S.U.T. Galați -

Delta Tulcea 
Șoimii Buzău —

Ancora Galați 
Chimia Oraș Gir 

ghiu-Dej 
Berea 

Metalul Brăila —
Gloria C.F.R. Galați 1-0 

Metalul Plopeni —
Petrolistul Boldești 

Rulmentul Bîrlad —
Gloria Tecuci 

(Corespondenți : V. 
Sandu, Gh. Arsenie, 
tru, Gh. Grunzu, D. 
M. Bedrosian).

0-1

1-0
3-0

Gheor- 
Petrolul

3-1

2-0

(0-1)

11 6 118
33—15310 518
28—2278 318

CLASAMENTUL
1. Metalul

Plopeni
2. Unirea

Focșani
3. Șoimii

34—11

4. Chimia Or. Gh,, Gheorghiu-
Dej 18 5 9 4 24—22 19

5. Gloria 
CFR Gl. 18 9 1 8 25—25 19

6. Petrolistul
19Boldești 18 .8 3 7 22—24

7. Ancora
Galați 18 7 4 7 24—23 18

8. Metalul 
Buzău 18 6 5 7 27—24 17

9. Petrolul 
Berea 18 7 3 8 29—30 17

10. Metalul
Brăila 18 5 6 7 22—25 16

11. S.U.T. Gl. 17 4 8 5 20—24 16
12—13. Delta

15Tulcea 17 1 5 7 11—13
12—13. Rulmentul

Birlad 17 5 5 7 14—16 15
14. Flamura r.

Tecuci 18 6 3 9 22—32 15
15. Chimia

Mărășești 18 6 2 10 26—35 14
16. Gloria

Tecuci 15 4 a 9 13—33 10

ETAPA VIITOARE : Petrolul
Berea — Metalul Buzău ; Șoimii 
Buzău — Metalul Brăila ; Pe
trolistul Boldești — Chimia oraș 
Gh. Gheorghiu-Dej ; Unirea 
Focșani — Rulmentul Birlad ; 
Gloria Tecuci — Chimia Mără
șești ; S.U.T. Galați - Gloria 
C.F.R. Galați ; Delta Tulcea - 
Metalul Plopeni ; Ancora Galați 
— FI. roșie Tecuci.

Seria a IlI-a

arbitri susțin că nu e, că s-a 
comis o infracțiune. Arbitrul 
Nițescu ne spunea că și în a- 
cest caz portarul a procedat 
regulamentar. Și noi sîntem 
de aceeași părere. Indiferent 
că a făcut unul, său doi pași 
și apoi a jucat mingea cu pi
ciorul, după care a făcut din 
nou alți doi pași, el s-a folo
sit de prevederea regulamen
tului, nu a depășit numărul 
de patru pași. In acest sens, 
am primit și confirmarea pre
ședintelui Colegiului central 
al arbitrilor. Deci, e clar l In
diferent cînd i-a efectuat, por
tarul are dreptul la patru 
pași. Tovarăși arbitri, proce
dați în consecință I

C. ALEXE

schlmbat mult, partida de du
minică, dintre Jiul și Dinamo 
Bacău, oferindu-ne prilejul de 
a verifica acest fapt și de a-1 
consemna cu satisfacție.

în primul rînd, vom men
ționa dorința fermă a specta
torilor din Valea Jiului de a 
se evidenția printr-o atitudi
ne cît mai sportivă, exprimată 
printr-o pancartă purtată de 
doi spectatori prin fața tribu
nelor și pe care scria i „VREM 
TROFEUL PETSCHOW- 
SCHI!“

Și, în ciuda faptului că for
mația locală n-a putut obține 
cîștig de cauză în fața echi-

CULESE LA
• Badea, pînă nu de multă 

vreme „petrolist", a jucat du
minică împotriva fostei sale 
echipe. El a suportat un șir 
de „atenții" din partea foști
lor colegi. Alexiu și N. Io
nescu i-au servit cîteva „tălpi", 
iar Oprișan și Dridea au în
cercat să-1 pună în situații 
neplăcute, spre deliciul (dacă 
îl putem numi astfel) ga
leriei...

• Pe Gruber, jucător ta
lentat, fără îndoială, l-am 
surprins de vreo eîteva ori 
zeflemisindu-și adversarii șl 
executând diverse „figuri" 
ieftine... Gruber are în față

PLOIEȘTI
un drum plin de perspecti
ve, dar nu în modul acesta 
va putea ajunge fotbalistul 
util de care are nevoie echi
pa. Și să nu se mai uite un 
lucru. El moștenește postul 
lui Pahonțu, jucător oare a 
constituit un model de corec
titudine.

• După înscrierea celui 
de-al doilea gol petrolist, 
N. Ionescu a „bubuit" min
gea, trimițînd-o hăt departe, 
peste tribuna I. E și acesta 
un fel de a-ți manifesta bucu
ria. Dar, noi, mărturisim, am 
prefera alte modalități de... 
exprimare 1

(g. m.)

9.

10.

’1.

METALUL TÎRGOVIȘTE-PERFORMERA ETAPEI
3. Prahova

25—23

18 5 7 6 22—23 17 Ploiești
4. Comerțul

18 10 2 6 32-19 22

18 5 7 6 21—32 17 Alexandria
5. Caraiman

18 9 4 5 31—20 22

18 5 5 8 29—30 15 Bușteni 18 8 5 5 27—18 21
6. Voința Buc. 18 9 2 7 47—22 20

18 6 3 9 16—37 15 7. Progresul
18 3 8 7 11—23 14 Corabia

8. Chimia
18 8 4 6 20—17 20

18 5 4 9 20—35 14 . Tr. Măgurele 18 8 3 7 24—28 19
18 5 3 10 24—32 13 9. I.R.A.

Cimpina 18 7 4 7 28—18 18
18 5 2 11 10—32 12 10. Tehnometal

București 18 7 4 7 28—28 18
18 3 5 10 19—36 11 11. Mașini

16

(1-0)
(1-0)

(3-0)
(0-0)
(0-0)

13—33
19—43
16—38

amînat 
Doruș, S. 
M. Dumi- 
Cristache,

0-0

11 12—36 11

9

încă un gol pentru T.U.G. in

14
13
12

meciul cu Cimentul Medgidia
Foto l ȘT. MICLOȘ

8. Marina 
Mangalia 
Ideal 
Cernavodă 
Olimpia 
Giurgiu 
Celuloza 
Călărași

12. I.T.C. C-ța
13. Petrolul 

Videle
14. Sirena Buc.
15. Unirea 

Mănăstirea
16. Aurora 

U rzicenl
ETAPA VIITOARE : S.N. Olte
nița — Aurora Urziceni ; I.T.C. 
Constanța — Petrolul Videle ; 
T.U.G. București — Autobuzul 
București ; Olimpia Giurgiu — 
Cimentul Medgidia ; Celuloza 
Călărași — Marina Mangalia ; 
Unirea Mănăstirea — Ideal Cer-

Unelte Buc.
12. Mușcelul 

Cimpulung
13. Prog. Balș
14. C.I.L. Rm. V.
15. Unirea

Drăgășani
16. Minerul C-Iu 

Muscel

(Corespondenți : O. Vîlceanu, 
Gh. Crăciunel. Gh. Dobreanu, 
M. Bobcl, C. Avram, B. Plăia- 

Mutașcu, Gh. Manafu).
CLASAMENTUL
Anina 
Lupeni

șu, M.

1. Min.
2. Min.
3. Victoria 

Caransebeș
4. Voința Lugoj
5. Met. Topleț
6. Furnirul 

Deta
7. Progresul 

Strehaia
8. U.M. Tim.
9. St. r. Plenița

10. Min. '■ '
11. Dun.
12. Min.
13. Vict.
14. Șoimii Tim.
15. Energ.

Tr. Severin
16. Auto. Cv.

Motru 
Calafat 
Bocșa 
Tg. Jiu

18 11 4
418

18
18
18

18

18
18
18
18
18
18
18
18

18
18

9

3 36— 6 26
5 25—13 22

Bradul Vișeu —
Dacia Oradea 2—2 (1—0) 

C.I.L. Sighetul Marmației —
Gloria Bistrița

Dinamo Oradea —
Someșul S. Mare

(Corespondenți : A.

0-0

4
3
1

1

4
5
2
4
2
2
5
5

5
6
7

20-16 22
20—19 21
34—34 21

24—23

24— 32
36—24
25— 27
23—26
26— 34
21—37
26—20
15-23

19

18
17
16
16
16
16
15
15

14
14

ETAPA VIITOARE : Minerul 
Lupeni — Autorapid Craiova ; 
Furnirul Deta — Energetica Tr. 
Severin ; Minerul Motru — Stea
gul roșu Plenița ; Dunărea Ca
lafat — Voința Lugoj ; Progre
sul Strehaia — Victoria Caran
sebeș ; Minerul Anina — Șoimii 
Timișoara ; Minerul Bocșa — 
Metalul Topleț ; U.M. Timișoara 
— Victoria Tg.

Seria

Jiu.

a Vl-a
Mureșul Deva 

Aurul Brad
Metalul Copșa 

Arieșul C. Turzii
Minerul Ghelar — 

Victoria Călan
Mureșul Luduș — 

Progresul Sibiu
A.S.A. Sibiu — 

Tehnofrig Cluj
Soda Ocna Mureș — 

Știința _ Petroșeni
Arieș —

2-2

1-1
Mică —

2—0
(0-1)
(1-0)

5-2

1-0
1-0

(2-1)
(1-0)

(1-0)

Minerul Baia de
Arieșul Turda 

Aurul Zlatna -
Metalul Aiud

1-1

3-1
I.

(1-0)
(2-0)
(2-0)

Simion, M. 
I. Borgovan,

(Corespondenți : 
Faliciu. Fi. Oprița, 
Gh. Topîrceanu. E. Tîrnoveanu, 
I. Abrudean, N. Băișan).

I-O (1-0) 
,____,____ , . Verba, Tr.
Silaghi, A. Kontrai, L. Chira, 
A. Sabău, A. Ghilezan, V. God- 
ja, S. Vasile).

CLASAMENTUL
1 34- 7 30
3 48— 9 28
4
8

18 13 4
18 13 2
18 12
18 10

2 
0

54—15
30—24

26
20

18

18
18

18
18
18
18

18
18

18

18
18

2

8 2
6 5

20—26

25—39
13—28

24—20
30—31
23—27
19—24

6 3 9
6 2 10

5 3 10

18

18
17

22—28
17—21

16
16
16
16

15
14

15—39 13
21-40 12

Unirea

1. Olimpia S. M.
2. Vict. Cărei
3. Unirea Dej
4. C.I.L. Gherla
5. Unirea 

Oradea
6. Topitorul

B. Mare
7. C.I.L. Slghet
8. Gloria 

Bistrița
9. Someșul S.M.

10. Constr. B. M.
11. Met. Salonta
12. Dada

Oradea
13. Din. Oradea
14. Bihor.

Marghita
15. Bradul 

Vlșeu
16. Min. B. Sprie

ETAPA VIITOARE :
Dej — Victoria Cărei ; Minerul 
Baia Sprie — Olimpia Satu 
Mare ; Topitorul Baia Mare — 
Dinamo Oradea ; Gloria Bistri
ța — Bradul Vișeu ; Someșul 
Satu Mare — C.I.L. Gherla ; Da
cia Oradea — Unirea Oradea ; 
Metalul Salonta — Constructo
rul Baia Mare ; Bihoreana Mar
ghita — C.I.L. Sighetul Marma- 
ției.

Seria a VUI-a

Unul din sistemele de joo 
care atribuie mari cîștiguri 
săptămină de săptămînă este 
Pronoexpresul.

Ultimele. rezultate ale con
cursului Pronoexpres au mar
cat un mare succes.

Dintre marii cîștigătorl ci
tăm pe: Mihai Dumitrescu 
din comuna Strejești. județul 
Olt = 200.000 Iei la concursul 
special din 5 februarie a.c. ; 
Mihai Andronache din comu
na Pîngărați, județul Neamț =» 
114.913 lei la concursul din 
12 februarie 1969 ; Dumitru 
Vlăduț din Pitești = 100.000 
lei și Grigore Belu din Bucu- 
lești = 200.000 lei, ambii la 
concuisul Pronoexpres din 9 
martie 1969 și alții.

Iată numai cîțiva dintre 
marii premiați, care demon
strează din 
concursurilor

Participînd săptămînal la 
Pronoexpres, 
obține un premiu mare.

Nu uitați 1 Astăzi este UL
TIMA ZI în care vă mai pu-

• In atenția câștigătorilor 
de la concursul excepțional 
Pronoexpres din 23 martie 
1969 :

Depunerea biletelor ciști- 
gătoare se va face pînă în 
ziua de joi 27 martie 1969, la 
ora 13,00 în orașele reședin
ță de județ, și pînă miercuri 
26 martie 1969, la ora 13,00 
în celelalte localități.

Omologarea biletelor cîști- 
gătoare se va face în ziua 
sîmbătă 29 martie 1969.

PREMIILE
CONCURSULUI 

PRONOEXPRES nr. 12 
DIN 19 MARTIE 1969

Electrica Constanța -
Celuloza Călărași 

T.U.G. București —
Cimentul Medgidia 

Marina Mangalia —
Olimpia Giurgiu 

Ideal Cernavoda —
Autobuzul Buc.

I.M.U. Medgidia —
Sirena București 

FI. roșie București —
I.T.C. Constanța 

Aurora Urziceni -
Unirea Mănăstirea

(neprezentare) 
Petrolul Videle —

S.N. Oltenița 2-1 (1-0)
(Corespondenți : C. Popa, O. 

Andronic, 1. Cioboată, N. Pană, 
A. Mavlea, G. Papuc, V. “ " 
V. Pancu).

6-0
3-0
1-1
2-1
3-1

de

I:

(2-0)
(2-0)
(1-0)
(1-1)
(1-0)
0—0
3-0

Gafiuc,

plin succesele 
Pronoexpres.

oricine poate

Extragerea I : categoria 
variante a 36 994 lei ; cat. a4

Ii-a : 305,5 a 484 lei ; cat. a 
IlI-a : 5 252,5 a 28 lei.

Extragerea a Il-a : catego
ria A : 4,5 a 26 647 lei ; B : 239,5 
a 500 lei; C i 4 234,5 a 28 lei.

CLASAMENTUL
1. I.M.U.

Medgidia 18 12 6 0 38— 7 30
2 T.U.G. BUC. 18 10 5 3 33— 8 25
3 S.N. Oltenița 18 10 2 6 40—15 22
4. Cimentul

Medgidia 18 8 6 4 31—23 22
5. Autobuzul

București 18 7 7 4 26—19 21
6. Electrica

Constanța 18 8 4 6 31—20 20
7. Flacăra roșie

București 16 7 6 g 23—22 20

navodă ; I.M.U- Medgidia — 
Electrica Constanța ; Flacăra ro
șie București — Sirena Bucu
rești.

Seria a IV-a
Carpați Sinaia —

Prahova Ploiești 1—0 
Tehnometal Buc. —

I.R.A. Cimpina 3-1
Chimia Tr. Măgurele —

Mușcelul C-lung 1-0
Minerul C-lung Muscel —

Mașini unelte Buc. 
C.I.L. Rm. Vîlcea —

Voința București 
Comerțul Alex. —

Progresul Corabia 
Unirea Drăgășani —

Caraiman Bușteni 
Metalul Tîrgoviște —

Progresul Balș 10-1 
(Corespondenți : P. Popa, D. 
Daniel, D. Gruia, D. Rădulescu, 
P. Giornoiu, M. Bizon, I). Den- 
ghel, N. Borcea).

CLASAMENTUL
1. Metalul 

Tîrgoviște
2. Carpați 

Sinaia

(0-0)
(2-0)
(1-0)

1-2

1-0
1-0
1-1

(0-2)
(0-0)
(1-0)
(0-0)
(9-0)

18 11 6 1 49-18 28

18 11 3 4 28—20 25

ETAPA VIITOARE : Minerul 
Cimpulung — C.I.L. Rm. Vîl
cea ; Prahova Ploiești — Meta
lul Tîrgoviște ; Progresul Balș 
- Comerțul Alexandria ; Tehno- 
metal București — Voința Bucu
rești ; I.R.A. Cimpina - Uni
rea Drăgășani ; Caraiman Buș
teni — Mușcelul Cimpulung ; 
Progresul Corabia — Chimia Tr. 
Măgurele ; Mașini unelte Bucu
rești — Carpați Sinaia.

1. St. Petroșeni
2. Met. C. M.
3. Aurul Zlatna
4. A.S.A. Sibiu
5. Vict. Călan
6. Mureșul 

Deva
7. Arieșul 

C. Turzii
8. Min. Ghelar
9. Aurul Brad 

Arieșul 
Turda 
Met. Aiud 
Soda Oc. M. 
Minerul 
B. de Arieș 
Tehnofrlg 
Cluj

,15. Prog. Sibiu 
16. Mureșul 

Luduș

CLASAMENTUL
8 7 3
8 7 3

10 3 5
8 4 6
9 2 7

18
18
18
18
18

18 4 6 20—20 20

10.

11.
12.
13.

14.

Seria a V-a
Victoria Tg. Jiu —

Minerul Lupeni
Minerul Anina — 

Minerul Bocșa
Progresul Strehaia — 

U.M. Timișoara
Autorapid Craiova —

St. roșu Plenița
Metalul Topleț — 

Dunărea Calafat
Șoimii Timișoara - 

Furnirul Deta
Victoria Caransebeș - 

Voința Lugoj
Energetica Tr. Severin — 

Minerul Motru 2-0

3-0
2-1

4-1

2-1

2-0

1-0

0-0

(1-0)

(1-1)

(1-1)

(0-0)

(2-0)

(0-0)

(0-0

18
18
18

18
18
18

18

18
18

18

5
1
3

4
2
4

6 4
6 2
5 2

4 4

8

10
11

10

ETAPA VIITOARE

20—18
27—27
23—28

26—25
29—30
28—30

23—33

24—25
12—29

16—34

19
19
19

16
16
16

16

14
12

12

Știința 
Petroșeni — A.S.A. Sibiu ; Teh- 
nofrig Cluj — Arieșul Turda ; 
Arieșul C. Turzii — Mureșul Lu
duș ; Soda Ocna Mureș — Mine
rul Ghelar; Metalul Aiud — 
Metalul Copșa Mică ; Victoria 
Călan — Mureșul Deva ; Pro
gresul Sibiu — Aurul Zlatna ; 
Aurul Brad — Minerul Baia de 
Arieș.

Seria a VH-a
Olimpia Satu Mare — 

Topitorul B. Mare
Victoria Cărei — 

Metalul Salonta
Unirea Dej — 

Bihoreana Marghita
Constructorul B. Mare — 

Unirea Oradea 0—1
C.I.L. Gherla -

Miner'-’ Baia Sprie 2-0

5-0
1-0
2-0

(1-0)

(1-0)
(2-0)
(0-0)

(0-0)

Chimia Făgăraș -
Chimia or. Victoria 4-0 

Medicina Tg. Mureș —
Unirea Cr. Secuiesc 0—2 

Colorom Codlea —
Avintul Reghin

Voința Tîrnăveni — 
Vitrometan Mediaș

Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc — 
Oltul Sf. Gheorghe

Tractorul Brașov — 
Chimica Tîrnăveni

Minerul Bălan —
C.F.R. Sighișoara

Torpedo Zărnești —
Carpați Brașov

(Corespondenți : B. Stoiciu, N. 
Stănescu, N. Scceleanu, Al. Ga- 
nea, A. Pialoga, E. Bogdan, 
Sfeclă, C. Cbiriac).

(3-0)

(0-1)
1-0
4-0

2-1
3-0
6-0
2-2

(1-0)
(3-0)

(2-0)
(0-0)
(3-0)
(0-1)

l.

CLASAMENTUL
1. Chimia

Făgăraș 18 14 1 3 43—13 29
2. Chimia

Tîrnăveni 18 10 2 6 39—20 22
3. Oltul Sf. Gh. 18 8 6 4 30—20 22
4. Tract. Bv.
5. Lemnar.

18 8 5 5 35—13 21

Odorhei
6. Avintul

18 9 3 6 34—24 21

Reghin
7. Torpedo

18 9 2 7 32—37 20

Zărnești 18 7 5 6 25-^-23 19
8. Medic, Tg. M. 18 5 8 5 21—17 18
9. Carpați Bv.

10. Colorom
18 6 6 6 21—23 18

Codlea 18 7 4 7 24—29 18
11. Unirea

Crlstur 18 6 i 8 27—22 16
12. Vftrom.

Mediaș 18 6 3 9 17—29 15
13. Chim.

Or. Victoria 18 5 5 8 16—38 15
14. C.F.R.

Sighișoara
15. Voința

18 4 3 10 15—38 13
Tîrnăveni 18 5 2 11 19—35 12

16. Min. Bălan 18 3 3 12 24—41 9

ETAPA VIITOARE : Chimica 
Tîrnăveni — Medicina Tg. Mu
reș ; Chimia orașul Victoria — 
Voința Tirnăveni ; Vitrometan 
Mediaș — Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc ; C.F.R. Sighișoara — 
Colorom Codlea ; Chimia Făgă
raș — Torpedo Zărnești ; Car- 
pați Brașov - Minerul Bălan ; 
Oltul Sf. Gheurglie — Tractorul 
Brașov ; Unirea Cristurul Se
cuiesc - Avintul Reghin.



ASTĂ-SEARÂ, ROMÂNIA

RAPID
La 12 aprilie, în sala Teatrului de 
Estradă din Moscova va avea loc 
deschiderea festivă a meciului 
pentru titlul mondial de șaii din
tre actualul campion,- Tigran Pe
trosian, șl șalangerui său Boris 
Spasski, Cei doi mâți maeștri so
vietici vor disputa M de partide;

ASEARA, LA BASCHET

R.D.G.

Pe trambulina „Mamut* de la 
Planica (Iugoslavia) s-au încheiat 
cele trei mari concursuri interna
ționale de sărituri cu schturilie. 
In clasamentul general, întocmit 
la sfirșitul celor 9 manșe, pe 
primul loc s-a cl.asat Jiri Raska 
(Cehoslovacia) cu un total de 
894,50 p, urmat de Bjoern Wlrkola 
(Norvegia) 888,50 p. Manfred Wolf 
(R.D.G.) 841 p.

Tradiționala competiție automobi
listică de 12 ore desfășurată pe 
circuitul de la Sebring (Florida) 
s-a încheiat cu victoria echipaju
lui Jackie Ickx (Belgia) — Jackie 
Oliver (Anglia), pe o mașină 
„Ford G. T. 40". învingătorii au 
realizat o medie orară de 166,348 
km, timp ce constitui, un nou 
record al concursului. Pe locul 
secund s-a clasat echipajul Chris 
Amon (Noua Zeelandâ) — Mario 
Andretti (S.U.A.), pe »Ferrari".

telex'Pe pista de la Stadthalle 
din Viena, in cadrul con
cursului internațional 
de atletism, obiectivul 
fotoreporterului a sur
prins finișul in cursa 
de 800 m. în frunte 
Hans-Ueli Mummenta- 
ler (Elveția), Riidi 
Knill (Elveța), Medi- 
murec (Iugoslavia) și 
Sysovsky (Cehoslovacia)

Telefoto: 
—AGERPRES

Mai rapid decit Stănescu (nr. 8) 
Flau a prins mingea.

Foto: WHEO MACARSCHI

DISPUTA ECHILIBRATA, JOC SPECTACULOS

Sosiți în Capitală la ora 16, 
după o scurtă călătorie cu a- 
vionul de la Sofia, component.! 
reprezentativei masculine de 
baschet a R. D. Germane au și 
susținut, la ora 19 în sala Giu- 
lești, primul meci din cadrul 
turneului pe care-1 întreprind 
în țara noastră. Oaspeții au In- 
tilnit echipa Rapid, din rindul 
căreia a absentat cel mai bun 
jucător și în același timp coș- 
geter al diviziei A, Cristian Po
pescu, dar care a fost intărkă 
cu doi membri ai lotului națio
nal, Bîrsan și Demian.

întrecerea a fost disputată, 
echilibrată in majoritatea tim
pului. Rapidiștii au condus o 
perioadă destul de îndelungată, 
in care selecționata R.D.G. a fo
losit mai mult rezervele, după 
care, însă, oaspeții au introdus 
In teren prima garnitură și au

19. in sala Fîoreasca. cu baschet- 
haiipjj din R.D.G. In deschide
re. la ora 17.30. o intilnire de 
rertCcare intre loturile de tine
ret șt de juniori ale României.

Au marca: in meciul de asea
ră FOnotb 9. Hîntzer 13. Schul
tze 7, Flau 2. Hohre 12, Pertus 
6. G. Adam 10. Stahl 4 pentru 
RJ).G. respectiv Popovici 6, 
Tmsugtan 4. Preduîea 19, Birsan 
X Dem^n 15. Stănescu 7. Ro- 
xîn X Bandu 4. Au arbitrat bine 
A Berger și M. Rlzea.

d. st.

a

Proba masculină Ae slalom uriaș 
din cadrul concursului internațio
nal de schi desfășurat în munții 
Libanului a fost cîștlgată de 
sportivul austriac Franz Schaller, 
cronometrat cu timpul de 1:06. 
Pe locul secund s-a clasat Ber
nard Russi (Elveția) cu 1:07. Fa
voritul întrecerii; elvețianul Mi
chel Daetwyler « ocupat locul S 
cu lîlti

e asupr

Cuplul Năstase "Franulovici victorios in

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
— La o săptămină după victo
ria obținută in proba de simplu

PERFORMANTE EXCELENTE
LA „TROFEO DEI NAVIGLI

la St. Petersburg
a turneului de la Barranquilla 
(Columbia), tenismanui român 
Ilie Năstase și-a înscris în pal
mares un nou succes, cîștigînd 
împreună cu iugoslavul Zeliko 
Franulovici proba de dSblu la 
turneul din St Petersburg 
(S.U.A.), unul din cele mai im
portante ale Circuitului Carai
bilor. Năstase și Franulovici au 
prestat un joc remarcabil în fi
nală, reușind să învingă cu 6—4, 
8—6 cuplul Edson Mandarino 
(Brazilia) — Mike Belkin (Ca
nada).

In proba de simplu bărbați,

proba da dublu

Franulovici a încheiat victorios. 
După ce îl eliminase in semi
finale pe asul american Arthur 
Ashe, tenismanui iugoslav l-a 
întrecut, in finală, cu 6—4, 6—2, 
6—4. pe chilianul Jaime FilloL 

Proba de simplu femei a re
venit australiencei Kerry Mel
ville, care a dispus in finală, 
cu 6—4, 6—4, de compatrioata sa, 
Lesley Bowrey. împreună, cele 
două australience au cîștigat 
proba de dublu femei, învingind 
cu 6—4, 7—5, perechea Mary Ann 
Eisel -Valerie Ziengenfuss 
(S.U.A.).

Concursul Internațional do marș 
de la Tarassa (Spania) a fost cîș
tigat de sportivul italian Abdo.i 
Pamich. care a parcurs traseul 
de 15,500 km în timpul de 1 h 17:20. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
vest-germanul Shush — lh 17:50, 
francezul Delarue — 11118:07, ita
lianul Nigro — th 18:43 etc.
■
In turneul internațional de șah 
de la Sarajevo, după 4 runde 
conduce marela maestru sovietic 
Viktor Korcinol cu 3 (1) p, ur
mat de Barczay (Ungaria) 2 p, 
GUgorici și lanoseviei (ambii Iu
goslavia) 21/» p.

Ca urmare a retragerii echi
pei Sparta Praga din competi
ția feminină de baschet „Cupa 
campionilor europeni-, locul 

(secund în seria a D-a -a fost 
acordat formației române. Po
litehnica București. Prin aceas
ta, campioana țării noastre a 
căpătat dreptul de a juca in 
semifinalele competiției, urmind 
să întilnească pe câștigătoarea 
primei serii, Daugava Riga, ce 
nenumărate ori câștigătoare a 
trofeului continental. După toa
te probabilitățile, cele douâ me
ciuri vor avea loc la 10 aprilie 
(turul, la București) și La 17 
aprilie (returul, la Riga).

Ștefănescu și eristi
ca Balaban an avut comportări 
eeritorii ia „Trofeo cei Na- 

urxdnd de trei ori pe po- 
- -.-se; p-ee- ațelor Anca Ar.- 
crez. în s-h-mh a concurat mai 
4-aâ La 1«J m spate, ratind toa- 

es-rer^e Iată P rezultate-
a

Turneul de șah de la Belgrad
după 12 runde

BE.C-AD JȘ

«ah 
drta

"Sb!-.

rza--â
Silly > 9 S

(Anglia) 430,0; 200 m bras 1 
D juries Bjedov (Iugoslavia) 
2:44.0 ; 100 m delfin : Janssen 
(Olanda) 1:10.6. Perkova (Ceh.) 
1:12.6... 5. N. Ștefănescu 1 d4,5 ; 
IM m spate : Eva Kobieska 
(PoL) 1:10.6, Burrell (Anglia) 
1:10.8. Haffner (Austria) 1:10,9 
...7. A. Andrei 103.6; 200 m 
mixt : Shelagh Ratdife (Ang.) 
230.8. B. Penterman (OL) 231.6. 
1 Cr. Balaban 235,0 ; 200 m 
liber : Ana Bobar. dug) 207.0 ; 
2M m delfin : N. Ștefănescu 
2OCJ, Perkova 2:46.2 : 800 m li
ber : Novella Caii gări s 955.9. 
WLLams 9563 : IM «a liber : 
A. Bobar 1<25. Kocendova 
iCeh.) 13X6 ; 200 m spate : 
BsrreU 239.4. Kooceska 23X9. 
Waffcw^- 23X4. A Andrei 234A; 
NO at bras : Bjedor 1:163. Haz
na CAagJ 1 -i* ■*“* :
WNrTir- 5 31
■Xi. Cr.

Turneul internațional feminin de 
handbal de la Novl Sad s-a în
cheiat cu victoria echipei Iugo
slaviei, care în ultima zi a învins 
cu scorul de 13—9 (4—4j selec
ționata R.F. a t.-rmanlei. Pe lo
cul doi s-a clasat reprezentativa 
Danemarcei învingătoare cu 10—9 
(4—5) în partida cu Cehoslovacia.

BULGARIA : O etapă agitată
Etapa a 18-a a adus mari 

schimbări în clasamentul 
campionatului buigar. Lide
rul, T.S.K.A., lipsit de apor
tul cîtorva titulari, a jucat 
sub valoarea obișnuită și a 
pierdut cu 0—2 meciul cu 
J.S.K.-Siavia. învingătorii au 
înscris prin Koțev și Grigo
rov. Campioana de anul tre
cut, Levski-Spartak a întrecut 
foarte greu pe codașa clasa
mentului, Marek, deși juca 
pe teren propriu. Uniaul 
punct l-a înscris Asparuhov 
din lovitură de pedeapsă. 
Scorul etapei l-a realizat Tra- 
kia, ai cărei atacanți. în mare 
vervă, au înscris cinci go
luri în poarta echipei Krakra. 
Alte rezultate: Akademik — 
Cerno More 0—2 ; Botev Vra- 
ța — Dobrudja 4—0 ; Cemo- 
moreț — Lokomotiv Plovdiv 
3—1 ; Spartak Pleven — Du- 
nav 4—1.

Clasament: 1. T.S.K.A. 30 
p ; 2. Levski-Spartak 28 p ; 
3. Lokomotiv și J.S.K. Slavia

Cerno More 23 p ; 
17 p etc.

Toma HRISTOV

Grassho
Lansam
Lugano
de Foods — Young Boys 1 
Bellinzona — Lucerna +

Clasament: L Laus 
25 p; 2. Lugano 23 p 
Young Boys 21 p; 4. 
20 p.

24 p; 5.
6 Beroe

GRECIA Echipele din frunte, 
cîștigătoare

In etapa a 25-a a campio
natului Greciei, echipa Pa- 
nathinaikos Atena a învins cu 
scorul de j—0 formația Ve- 
ria. Alte rezultate : Olympia- 
kos Pireu — 4pollon 2—0 ; 
Ethnikos — Trikala 
Vyzas — Panionios 
Paok — Aris 0—0 ; Egaleo — 
Lemosos 7—0; Pierikos — 
Heraklis 2—0 ; A.E.K. — Pan- 
seraikos 1—0.

Clasament: Ț. Panathinai- 
kos 66 p ; 2. Olympiakos 63 p: 
3. A.E.K. 60 p; 4—5. Aris. 
Ethnikos 55 p etc.
ELVEȚIA : Liderul învinge ușor

Etapa a 17-a a campiona
tului elvețian 's-a soldat cu 
următoarele rezultate: Ba
sel — Sion 2—2 ; Winterthur 
— Servette 3—0 ; Bienne —

4-0 ;
2-0;

C.I.O. condamnă jocurile
de la Bloemfontein

ZURICH, 24 (Agerpres). - 
Comisia executivă a Comitetu
lui Internațional’.Olimpic, în
trunită la Lausanne, a condam
nat Comitetul național olimpic 
al Republicii Sud-Africane în 
legătură cu folosirea abuzivă a 
simbolului olimpic pe insignele 
și mărcile poștale ale Jocurilor 
sud-africane de la Bloemfon
tein. în telegrama adresată, C.I.O. 
iși manifestă dezacordul pentru 
faptul că simbolul olimpic a fost 
folosit la o competiție contrară 
principiilor și idealurilor olim
pice.

O fază care demonstrează că Masny, din formația Trencin, 
care evoluează în acest campionat cehoslovac. El a driblat 

nestingherit
CEHOSLOVACIA : Spartak 

s-a distanțat

In etapa a 16-a a campiona
tului cehoslovac, Spartak 
Trnava a învins cu 4—0 
(3—0) pe Slavia Praga. Alte 
rezultate 1 Sparta Praga — 
Union Teplice 1—0 ; SÎoVan 
Bratislava — Dukla Banska 
Bystrica 0—0 ; Lokomotiv Ko
sice — Dukla Praga 0—4 ; 
Jednota Trencin — V.H.Z. 
Pardubice 1—0.

Clasament: 1. Spartak
Trnava 24 p ; 2. Slovan Bra
tislava 20 p ; 3. Jednota Tren
cin 18 p.

Atletico Madrid 2—1 ; Elche 
— Las Palmas 0—0.

Clasament: 1. Real Madrid 
41 p ; 2-—3. Las Palmas, Bar
celona 34 p etc.

FRANȚA : Bordeaux învinsă 
la Bastia

SPANIA : Real Madrid 
ținut în șah <

în etapa a 26-a a campio
natului spaniol, liderul Real

Rezultate înregistrate în 
etapa de duminică a cam
pionatului francez: Nisa — 
Monaco 1—0; Lyon — St. 
Etienne 1—2 ; Bastia — Bor
deaux 1—0 ; Red Star — 
Metz 1—0 ; Nantes — Nimes 
2—1; Sedan — Rennes 3—1.

Clasament: 1. St. Etienne 
40 p (din 24 de jocuri); 2. 
Bordeaux 35 p (din 23 me
ciuri) eta.

(Agerpres). — A
Turului ciclist al

rulul suedez Goat* Petterson, 
In 3h 12:30, acesta trecind în 
fruntea clasamentului generaL

ALGER. 24 
doua etapă a 
Algeriei (Mostaggnem — Al As- 
nam, 143 km), a revenit rutie-

GOSTA PETTERSON TRECE ÎN FRUNTE

Deocamdată

- zii —

numai doi titulari 
in lotul pugiliștilor 

cehoslovaci

este unul din atacanții 
apărarea adversă ji a

Foto : STADION — Praga
Sporting 1—4; Bele.-.enses — 
Guimaraes 1—0; San Joa- 
nense — Varzim I—2 ; Un» 
Tomar — Leixoes 2—0 : Se- 
tubal — Atletico 4—0.

Clasament: L F. C. Porto 
33 p ; 2. Benfica 32 p; 3. Gui
maraes 31 p etc.

IUGOSLAVIA: Dynamo 
a cedai Voivodinei

Rezultate înregistrate 
etapa a 20-a a campionatului 
iugoslav: Zelesnicîar — Bor 
0—0 ; Velez — Radnicki 1—2; 
Voivodina — Dynamo 1—0 ; 
Cellk — Sarajevo 2—1 ; Par
tizan — Haiduk 2—1 ; Vadar
— Steaua Roșie 1—1 ; Rjeka
— Olympia 0—1; Maribor — 
Proletar 2—0; Zagreb — 
O.F.K. Beograd 2—1.

Clasament: 1. Dynamo 29 
p ; 2. Steaua Roșie 26 p; 3. 
Voivodina 24 p etc.

în

rezenu boxerilor 
la J.O. din Mexic a 
un eșec, participarea 

ar noștri la C.E. de la 
i va trebui să consti

tuie o reabilitare. Aceasta este 
coceluzia biroului federal, care 
a pus iu discuție In ultima sa 
ședință pregătirile lotului Ceho- 
slGvatiei pentru marea întrece
re di.n capitala României.

Motive pentru un prea mare 
optimrsm nu sînt. O serie de bo
xeri. printre care Nemecek și 
Nemec nu mai sint la valoarea 

de acum cipva ani. iar alții, 
eri. nu sînt capabili să a- 
ga dintr-o dată piramida ma- 
ar valori. Campionatele na- 

țianal* «im programate intre 23 
și 30 martie la Duboica nad 
Vahom. după care se va defini
tiva lotul. După părerea spe
cialiștilor. in prezent se tinde 
spre o întinerire radicală a 
componentei reprezentative». 
Președintele federației cehoslo
vace de box, dr. Kirchner, 
consideră că prezența ti
nerilor la marile compe
tiții este imperios nece
sară. Textual președinte
le a spus : „Cu tinerii nu 
ai niciodată de pierdut. 
Dacă sînt învinși pe ring, 
nutrești întotdeauna spe
ranța victoriilor viitoare, 
sir: învingători, te bucuri în
totdeauna întrevăzind pentru 
viitor alte succese”, cîți din
tre campionii naționali 
de anul trecut vor urca trep
tele ringului la europene ? Greu 
de dat un răspuns, pentru că 
actualele campionate vor defi
nitiva lista. (Campionii anului 
1968, în ordinea categoriilor de 
La semimuscă la grea : Prazien- 
ka, Majoros, Moravek, Ivan, 
Cibulka, Kucera, Nemecek, 
Stantlen, Hejduk, Kapin și Ne
mec).

Cel mai talentat dintre aceș
tia este Jan Hejduk (22 de ani)

Turneul internațional de șah de 
l» Veneția s-a încheiat cu victo
ria marelui maestru internațional 
Vlastimii Hort (Cehoslovacia)., 
care a totalizat 11V« puncte din 13 
posibile.

fn:--un meci internațional, Josef Kapin (stingă), elevul lui 
Julius Torma, și-a forțat adversarul să intre intr-un clinei

care, deși a fost eliminat în tu
rul al doilea al J.O. din Mexic, 
are certe calități. Este un boxer 
puternic, cu o bună pregătire 
psihică și tehnică, dar uneori 
este prea economic in lovituri, 
bazlndu-se mai mult pe stil și 
pe lovituri spectaculoase, dar 
Insuficient de eficace. Un al doi-

Corespondentă specială din Praga
Daci lea titular care se conturează 

pentru C.E. este Josef Kapin 
(campionul țării la ' cat. semi
grea), elev al fostului campion 
olimpia Julius Torma. Kapin a 
cîștigat pină acum de cinci ori 
titlul de campion al țării, fiind 
un boxer foarte tehnic, în 
schimb neglijează aproape în 

’■întregime ofensiva și punchul.
Pare paradoxal, dar așa este. 
De la Kapin, de profesiune mă
celar (în vîrstă de numai 24 de 
ani), așteptăm lovituri decisive.

In mod cert, campionul euro
pean Nemec nu va lua startul 
la C.E. și nici prezența lui Ne
mecek nu este certă. După ac
cidentul suferit la Ciudad de

Mexico, Nemecek nu a mal 
urcat treptele ringului. Nici la 
ultimul meci internațional (Ce
hoslovacia — Franța 12—2) fos
tul campion olimpic nu a evo
luat. Să fie oare un abandon 
definitiv ?

în fața pugiliștilor cehoslovaci 
se ridică însă o problemă. După 

cum se știe, în urmă cu 
trei ani, în scopul prote
jării boxerilor, federația 
a obligat pe sportivi să 
poarte căști de protecție 
în toate întîlnirile inter
ne. Conform regulamen
tului A.I.B.A., aceste căști 

pot fi purtate în reuniunilenu ,
internaționale. De aici o contra
dicție între pregătirea boxerilor 
și randamentul lor în meciurile 
internaționale. Utilizînd căști și 
in meciurile oficiale interne, ei 
nu sînt obișnuiți să se despartă 
de ele In partidele internațip- 
nale. Se pare că federația in
tenționează să renunțe la aceste 
căști, dar pină acum medicii 
de specialitate nu par dispuși 
să-și dea avizul.

Oldrich HAJEK
redactor

la „Ceskoslovensky Sport"

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ

Oboseala și emoțiile au început să fie plătite

C. TĂBĂRAȘ Șl K. GOHN PE LOCURI FRUNTAȘE 
LA CONCURSURILE DE SCHI DIN ITALIA

scump Ia C. M. de hochei!

Participînd la două concursuri 
internaționale disputate în Italia, 
reprezentanții României, Cornel 
Tăbăraș și Kurt Gohn, au avut 
comportări remarcabile, clasîn- 
du-se printre fruntași. Prima 
competiție, desfășurată la Costa- 
I lin ga. a programat o cursă de 
slalom uriaș (1 800 m, 57 porți, 
530 m diferență de nivel), cîșli-

gată de Federico Valentini (Ita
lia), eu 1:51,6. Pe locul secund, 
Adolf Putzer (Italia) 1:52,0, iar pe 
locul 3 Cornel Tăbăraș 1:52,2. 
Gohn a ocupat locul 10 cu 1:55,0. 
La Bressanone a avut Ioc „Tro- 
feo Plosen“ care a constat tot 
dintr-o probă de slalom uriaș 
(1 800 m, 47 porți, 520 m diferență 
de nivel). Primii clasați ; 1. Eber

hard Schnials (Italia) 1:07,2; 2. 
Gregor Sinai (Cehoslovacia) 
1:10,0; 3. Cornel Tăbăraș 1:10,3; 4. 
Kurt Gohn 1:11,0.

La primul concurs au partici
pat 146 de schiori, iar la al doi
lea 80, din Italia, Cehoslovacia, 
Bulgaria, Austria, Polonia și Ro
mânia.

STOCKHOLM, 24 (prin tele
fon de Ia KARL ANDERSSON). 
— Activitatea din camerele de 
telex și din cabinele telefonice 
rezervate ziariștilor pe patinoa
rul Johaneshov este, în aceste 
zile, din ce în ce mai febrilă. 
Această atît de agitată ediție a 
campionatului mondial de ho
chei pe gheață furnizează, de 
la oră la oră, elemente noi, une
le de-a dreptul senzaționale.

După ce simbătă a fost o zi 
mai calmă, duminică rezultatele 
jocurilor programate sub bolta 
strălucitoare de neon a Joha- 
neshov-ului au stîrnit, din nou,

agitația. De pildă, mulți ziariști 
nici n-au mai așteptat să vadă 
sfirșitul partidei Uniunea So
vietică — Statele Unite (8-4), în 
care formația de peste Ocean a 
surprins prin vitalitate și forță 
de atac, grăbindu-se să comu
nice redacțiilor lor că antreno
rul secund al selecționatei so
vietice, Anatoli Tarasov, imper
turbabilul Tarasov, a părăsit 
stadionul înainte de vreme.

Emoții la fel de puternice au 
trăit, probabil, și cei doi antre
nori cehoslovaci :' Jaroslav Pit- 
ner și Vladimir Kostka. văzind 
că formația lor, după succesul

anterior, se impune greu, pe li
nia de sosire in fața canadieni
lor. Modul în care au acționat 
în primele jocuri ale returului 
echipele Uniunii Sovietice, Sue
diei și Cehoslovaciei mă îndrep
tățește să afirm că aveam drep
tate într-una din cronicile an
terioare cînd spuneam că ceea 
ce va conta mai mult în lupta 
finală va fi rezerva de forțe. 
Cine are acum mai multă vita
litate ? Ne-o vor spune rezulta
tele.

Aseară, in singurul meci dis
putat, U.R.S.S. — Suedia 3-2 
(1-1, 1-1, 1-0).

Tiparul 1. p. ,,Infortna|ia'', sir Biezoiunu nr. 23—25, București 40368


