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CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCHI 
AL JUNIORILOR

ZIUA REVANȘEI
BUȘTENI 18 

telefon, 
nostru), 
bil să 
vremea 
brusc, adăugind 
cursului 
el juniorilor 
risticile 
și un strat de zăpadă

Ca și sîmbătă, com
petiția juniorilor — șta
feta — s-a desfășurat 
pe un traseu ales cu 
(migală de foștii cam
pioni ai Buștenilor, Gh. 
Drăguș și M. Aldescu, 
Pe Valea Cerbului spre 
Gura Dihamuluii. Dacă 
proba individuală, dis-

(prin 
de Ia trimisul 
Dorind proba

se contrazică, 
s-a schimbat 

con- 
internațional 

caracte- 
iernfi : frigul

PATRICK RUSSEL 
din nou primull

Concursul in
ternațional de 
schi de la Kitz- 
bilhel (Austria) a 
continuat cu pro
ba de slalom spe 
cial. Ea a prile
juit o nouă vic
torie pentru fran
cezul 
Russel, 
„Trofeului 
vian". Russel 
fost cronometrat 
în 110,77 fiind 
urmat de Gus
tavo Thoeni (I- 
talia) — 111,27 și 
Jean-Noel As- 
gert (Franța) 
112,28.

Patrick 
liderul 
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putată pe ploaie și o 
zăpadă grea, extenuan
tă, a pretins eforturi 
fizice deosebite, ștafeta 
desfășurată duminică, 
pe o pîrtie înghețată, 
cu platouri prelungite 
și câteva urcușuri, a 
pretins cunoștințe teh
nice deosebite. Alune
care prelungită la fie
care pas, variația pro
cedeelor tehnice de 
alunecare, în funcție 
de relief, sau altfel ex
primat, valorificarea 
tehnicii individuale au 
oonstituit principalele 
caracteristici ale între
cerii.

Ștafeta 3x10 km a 
fost câștigată de o echi
pă combinată formată 
din reprezentanți ai 
R.D. Germane și Ro
mâniei, oare a cuprins 
în alcătuirea sa pe 
campionul șl vicecam- 
pionul oaspeților și pe 
foarte tânărul și talen
tatul nostru reprezen
tant Tudor Ion. Acesta
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(Continuare 
in pag. a 2-a)

In proba de ștafe
tă a întrecerii In
ternaționale de schi 
de la Bușteni, des
fășurată ieri, echi
pa României I poar
tă nr. de concurs 
2. In foto : Nico- 
lae Veștea predă 
ștafeta lui Gh. Glr- 
niță.

Foto 1 V. ZBARCEA 
cores p.
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Lotul fotbaliștilor români „pozează" fotorepor- 
1S: , , . i i ■ • • terulul nostru Înaintea decolării. De la stingăHGPOrTO iul nostru Iu plecureu echipei la dreapta, ln rindul doi: Dumltrache, Răduca- 

“ * r nu, Deleanu, Dinu, dr. Tomescu, Dobrin, Lu-
cescu, Dan, Mocanu, Lupeseu, Dembrovschi, nntînnnlp in Amfiriffl ria Slid 1 Sătmâreanu, Ghiță, Ghergliell; in rindul din 

UUț IUUUUS IU Hmerica au JUO i . Dumitru, Hălmăgeanu, Domlde, Neagu și
Radu Nunweiller

„DRUMUL SPRE MEXIE
TRECE PRIN... BRAIIL1A!

ne declară, in holul aeroportului Băneasa, Mircea Lucescu, căpitanul reprezentativei
...E frig, și vîntul înțeapă, 

purtînd printre case,} de-a 
lungul străzilor pustii la a- 
ceastă oră matinală, verita
bile alice de gheață, rele și 
viclene, care te biciuiesc, fă- 
dndu-te să strîngi paltonul 
cit mai aproape de trup... 
Sub „pălăria" de beton și 
sticlă a aeroportului Băneasa 
insă, toți cei care au venit 
să-i conducă pe fotbaliști la 
plecarea în îndelungatul tur
neu sud-american — prieteni, 
admiratori, vecini — încăl
zesc parcă aerul, cu îmbră
țișările lor, cu urările lor de 
bine, îl înfierbîntează, îl fac 
dogoritor...

Prin fereastra aerogării 
sculptată de florile iernii, 
Radu Nunweiller privește ab
sent, poate fără sens, cu gîn-

durile alergînd departe... O 
știm cu toții: sînt ultimele 
minute dinaintea plecării, și 
fiecare ignoră — sau măcar 
se străduiește s-o facă, ino
cent și stingher — glasul din 
microfon, tot mai puternic, 
mai autoritar, mai obsesiv: 
„jucătorii echipei naționale 
de fotbal sînt invitați de ur
gență la avion I 
echipei...".

Neconvingător, patern, An
gelo Niculescu își zorește bă
ieții, cu o voce moale, cati
felată — „cine nu intră ime
diat în vamă, rămîne acasă, 
și-l luăm pe... Both !“, și 
toată lumea zîmbește, des
tinsă și prietenoasă, ca de o 
glumă intr-adevărgbună... In
tr-un colț, Dembrovschi, cu 
aerul lui de timid incurabil,

îi șoptește lui Mocanu : „crezi 
oare, că o să-mi placă așa 
de mult jocul brazilienilor ?

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 3-a)

In „Cupa Martini
Irimiciuc, cel mai activ 

dintre sabrerii români
BRUXELLES, 18 (prin te

lefon). — „Cupa Martini" la 
sabie a consemnat — și la 
această ediție — valoarea 
ridicată a trăgătorilor sovie
tici, maghiari și polonezi. In 
optimile concursului cîștigă- 
torii au fost în ordine Ba- 
koni, Sidiak (campion mon
dial al probei), Vinokurov 
(in grupa sa reprezentantul 
țării noastre, Dan Irimiciuc 
s-a clasat pe locul 2, cu a- 
celași număr de victorii — 4 
— ca și câștigătorul), Marots, 
Kalmar, Pawlowski etc.

Apoi, în sferturi, Sidiak 
s-a impus din nou împreună 
cu Kalmar, Rakita, Mezsena 
și Pawlowski. Bine a mers 
și Dan Irimiciuc care a ter
minat din nou pe locul 2 în 
grupa din care a făcut parte 
Vinokurov. Tînărul nostru 
reprezentant nu va mal a- 
vansa decit pînă Ia semiiL-

Membrii echipajelor 
românești pregătin- 
du-și boburile in 

clipele de repaus

TIMIȘOARA, 18 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — 
Duminică după-amiază în 
sala Olimpia s-au reluat par
tidele turneului de sală ale 
campionatului feminin de 
handbal, categoria A. Jocu
rile disputate cu acest prilej 
n-au oferit revirimentul 
spectacular așteptat, dominan
tă fiind lupta pentru puncte.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — VOINȚA ODOR- 
HEI 11—10 (5—5). Am asis
tat la una dintre cele mai 
slabe, din punct de vedere 
calitativ, partide ale acestui 
campionat Echipa timișorea-

nă, lipsită de Gerllnde Oprea 
(înlocuitoarea sa Ana Nemetz 
n-a revenit încă la valoarea 
care a consacrat-o cu ani în 
urmă) a jucat confuz, timid 
uneori și în general fără ritm.

Singurul lucru interesant 
a fost evoluția scorului, echi
pele conducînd pe rînd. In 
final. Constructorul a avut 
un avantaj de 3 goluri : 10—7 
(min. 47) care i-a facilitat a- 
ceastă victorie la limită. Au 
înscris : Sauer (8), Kașpari, 
Pavel, Gavrilov — Construc
torul ; Teglaș (5), Maghiari 
(3), Sas, Marcos — Voința.

ii ' ii

■țrr-,,

Wx' <: ■
Corespondență din Zurich

unsprezecea oară stațiunii St. Moritz îi revine cinstea de a găzdui 
mondiale de bobsleigh. Alegerea acestei localități nu este întîmplă- 

. că, de fapt, aici s-a născut sportul bobului. In iarna de cumpănă a 
anilor* 1889—1890, un englez, Wilson Smith, a construit primul bob din lume 
unind două sănii americane- 
arătat atît de încîntat de a- 
ceastă noutate încît a con
struit el însuși în 1891 un a- 
devărat bobsleigh. încă din 
anii 1896—97, Bobsleigh-Clu- 
bul din St. Moritz avea sta
tutele de înființare semnate.

Pista de aici (purtînd indi
cative engleze rămase de la 
primii utilizatori 
numită 
lungime 
nivelare

Pentru a 
campionatele 
toare, pentru

„bob run", 
de 1560 m 
de 135 m.

fervenți), 
are o 

cu o de- 
o pantă

Henri SCHIHIN
redactor S.I.Z.

(Continuare In pag. a 2-a)

Localnicul din St. Moritz, Cristian Mathis, s-a

La competiția „Speranțelor olimpice" care se des
fășoară la Berlin participă 75 de tineri patinatori 
de viteză din U.R.S.S., R.P.D. Coreeană, Cehoslova
cia, Polonia, R. D. Germană, Ungaria și România.

In prima reuniune a concursului, reprezentanta 
țării noastre Roxana Salade a realizat un nou re
cord național (junioare II) la 500 m, fiind cronome
trată cu 53,7" (v.r. 55,2). Tot la această probă, Sanda 
Bărbulescu a obținut cea mai bună performanță 
personală : 55,9.

întrecerile continuă.

Au condus D. Purică și V, 
Erhan — Ploiești.

RAPID — RULMENTUL 
BRAȘOV 11—11 (5—7). La 
sfîrșitul acestui joc handba
listele de la Rulmentul erau 
tare supărate. Trebuie să re
cunoaștem că aveau și mo
tive. Ele 
clară — 
(min. 34) 
deoarece 
partida 
inexplicabil ritmul de joc și 
fermitatea în apărare. Fero
viarele, fără să strălucească, 
dar puțin mai ambițioase în 
finalul întîlnirii, au obținut o 
remiză nesperată. Au înscris : 
Naco (5), Oancea (3), Drasser, 
Serb, Prundaru — Rulmen
tul ; Gheorghe (3), Petrache 
(4), Țopîrlan (2), Oancea, Mî- 
năstîrlă — Rapid. Au arbitrat 
Al. Codreanu și I. Luchici — 
Timișoara.

CONFECȚIA BUC. — 
C.S.M. SIBIU 19—9 (11—3). 
Victorie comodă, realizată de 
handbalistele de la Confecția 
la capătul unui joc bun, fa
cilitat și de slaba rezistență

au ratat o victorie 
conduceau cu 9—5 
și 10—6 (min. 37) — 
au crezut prematur 
încheiată, slăbind

Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

NOU RECORD MONDIAL
DE PATINAJ VITEZĂ

Pe pista de gheață de la 
Davos (Elveția), patinatorul 

suedez HASSE BJOERS a 
reușit ieri o performanță 
excepțională. Ei a parcurs 
500 m în timpul de 38,9 ceea 
ce constituie un nou record 
mondial al probei. Vechiul 
record aparținea vest-germa- 
nului Erhard Keller — 39,2.I-----------------------
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•fi profesor de educație fizică 
reprezintă astăzi un prilej de 
infinite satisfacții, de aceleași 
proporții ca și în cazul în 
care un tînăr ar îmbrățișa 
studiul matematicii, al știin

țelor naturale, al oricărui obiect cu
prins în sfera culturii umane.

Precizarea ASTĂZI se împuns. Fi
indcă orînduirea socialistă a eliminat 
pentru totdeauna discriminarea dintre 
profesiuni, acordînd exponenților lor 
același credit moral și material, ace
eași prețuire. Și astfel în arhitectura 
complexă a învățămîntului din Româ
nia profesiunea legată de educația fi
zică a ajuns să aibă viguros definită 
poziția sa, personalitatea sa. Iar drept 
rezultantă, obiectul, ca atare, a cîșii- 
gat în substanță. Integrată organic în
tre celelalte materii, educata fizică 
este acum un obiect indispensabil.

Un asemenea adevăr îl înțeleg de
plin absolvenții Institutului de educa
ție fizică și sport, cei ai facultăților de 
educație fizică. II înțeleg ca o cuce
rire, ca o schimbare radicală de men
talitate. Dar ceea ce nu s-a ajuns încă 
să se înțeleagă, pe alocuri, este mo
dalitatea de a pune în practică ba
gajul de cunoștințe acumulat, vocația 
pentru profesiunea aleasă. Pentru unii 
— puțini de altfel — numirea într-o 
școală trebuie să fie însoțită și de 
predarea cheilor sălii de sport, a com
plexului sportiv, a magaziei de echi
pament și materiale sportive. Altfel, 
se evită încadrarea la o școală fără 
«condiții speciale", nu se mai respec
tă repartiția, se caută alte rezolvări 
și-atunci cînd nu sînt găsite — aban
donează profesiunea, dedieîndu-i-se al
teia care, firește, nu are nici o con
tingență cu pregătirea lor.

Repetăm : fenomenul nu este tipic, 
dar el există, creînd uneori neajunsuri 
mai ales la nivelul județelor, al șco
lilor din mediul rural. Adică tocmai 
acolo unde se simte mai acut nevoia 
unor cadre de specialitate, care să 
aducă cu ele un flux de tinerețe și .._r , cj0 nQj jnjr>jz.
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Martini"

și un 
La ora 
convor- 
se afla

Jucătorii

IFoto i

IIc cele două

patinoarul a I
GALAJIUL

»1

tnaugurarea noului patinoar ’ artificial
Tovarășul Anghef Alexe, președintele 3.N.E.F.S., taie panglica la

.............. _ A NEAGU

A Gtevfl Mii de spectatori au fost prezenfi 

demonstrații sportive A Do duminică la prînz 

fost pus la dispoziția publicului A Echipele participante la 

grupa C pot sosi, do acum, în Galați.

Amănunte în pagina a 2-a

probei. Oricum o 
performanță pe care 

companie 
cele mai

nalele 
celentă 
el o obține într-o 
dă scrimeri dintre 
selecte.

în finala „Cupei
aveau să se întîlnească trei 
trăgători sovietici (Rakita, Si
diak, Nazlimov), doi unguri 
(Kalmar, Mezsena) 
polonez (Pawlowski), 
la care am efectuat 
birea turneul final 
în plină desfășurare.

O modificare în calendarul 
competițional datorită sesiu
nii de examene (student!) i 
divizia B, etapa I va avea 
loc în zilele de 14 și 15 fe
bruarie, iar campionatul de 
calificare (tur) tn 21—22 II,

I
i
l
l

entuziasm, 
nete.

lată de ce problema repartiției ab
solvenților Institutului de educație fi
zică și ai facultăților de educație fizică 
nu este de neglijat. Ea se impune a 
fi rezolvată eliminînd chiar și cazu
rile izolate. O soluție ar fi aceea ca 
încă de la înscrierea pentru concursul 
de admitere în învățămîntul superior 
candidatul să știe precis unde urmea
ză, la absolvire, să-și desfășoare — 
eventual — activitatea de profesor, ju
dețul și — de ce nu ? — chiar și lo
calitatea. In acest sens, printre actele 
ce le va prezenta la înscriere va fi
gura și un angajament ferm, în fapt 
un act juridic, pe care candidatul se 
obligă să-l respecte, să-l onoreze.

Materializarea unei asemenea su
gestii nu comportă decit un singur 
efort: acela ca Ministerul Tnvăfămîn- 

să trimită,tului să întocmească și 
în timp util, institutelor de învăfămini 
superior vizate situația de perspectivă 
a catedrelor de educație fizică.

Fără îndoială că sugestiei noastre i 
se pot aduce îmbunătățiri. în orice 
caz însă ea poate constitui un punct 
de plecare în rezolvarea unei proble
me foarte actuale : încadrarea fermă 
a tuturor absolvenților în producție, 

I prezența lor activă în procesul muncii, 
în specialitatea căreia i s-au dedicat.

Tiberiu STAMAL
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gol al ho*

de amenajat 
din plin da- 
au aplaudat

rile mai multe 
în cele cîteva 

iarnă.

in apă. Precum ve- 
am fost scos, alții 
Incepînd de astăzi 
o îndeletnicire bâ

rnele. Voi veni til- 
la patinoar".
Mariane Kl<5- 
prlma patina-

„tunurile

eu 
nu.

a fost
care a evoluat pe noua 
iar Traian Trăușan, au
relul dinții

dut in clteva 
patine decit 
săptămini de

Am remarcat în tribună un 
om vîrstnic aplaudînd căldu
ros evoluția sportivilor, insen
sibil la ploaia care se cernea 
din înalturi: „Mă numesc Ne- 
culai Vasilescu, pensionar de 
la Șantierele navale. In tine
rețe mi-a plăcut tare mult pa
tinajul. Cu alții de vîrsta mea 
mergeam pe Brateșul înghe
țat și țin minte, nu o dată, 
am căzut 
deți, 
însă 
am găsit 
trineților 
nle cu nepoții

Brașoveanca 
chner 
toare 
bază 
torul 
cheiștllor.

Mașina „Rolba" 
gheața și-a făcut 
torid. Spectatorii 
Iscusința in conducerea el a 
tehnicienilor Mircea Lupu și 
Spiridon Budelean, iar fostul 
internațional Vasile Boldescu 
aprecia

maximă de 16 grade și o 
pantă medie de 8,4 grade. 
Plecarea, situată în parcul 
Badrutt, se află la 1855 m al
titudine, iar sosirea, în bu
za localității Celerina — la 
1730 m. De-a lungul pistei 
se numără 13 viraje, dintre 
care cinci mari și 8 curbe. 
Punctele cele mai spectacu
loase sînt „Sunny Corner" 
(virajul soarelui) și „Horse 
Shoe* (potcoava),

Punerea la punct a pistei 
— de care se ocupă fostul 
campion mondial din 1955, 
elvețianul Franz Kapus — a 
debutat la începutul lunii 
decembrie. în lipsa unei can
tități suficiente de zăpadă, 
au fost instalate .* 
de zăpadă" care produc e- 
lementul alb prin pomparea 
apei pe deasupra pistei,

Dintre reprezentanții nu
meroaselor țări participante 
la campionatele i._—

Nr. 788 (6222)

secund la mon- 
va reuși oara 
egaleze pe fai- 

baberiî
Câm- 

" i Alexandru
— Dumitru Hubert 

la Schreiberbau) și
V. Dimi- 

(1934 ia Engelberg,

noble 1968), 
diate (1969), 
Panțuru să 
moșii săi înaintași, 
români care au Cost 
pioni ai lumii I 
Papană 
(1933, 
Alexandru Frim 
trescu 
tot în Elveția) 7 Grație tutu
ror acestor succese, Româ
nia figurează de pe acum 
printre marile națiuni ale 
bobului.

Iată de altfel statistica in
tegrală a campionatelor mon
diale 1924—1969, întocmită pe 
baza numărului de medalii 
(aur, argint, bronz ți totalul 
lor) t 
1. Italia 17
a. Elveția iS
3. Germani* 13
(în periosa* postbelic*
4. S.U.A. 9
s. m. Britanle 5 3 4 12
5. ROMANIA 12 2 6
7. Canada 3 13 6

1» 7 (a
11 13 39
12 13 38
R.F.G.)
11 14 34

GALAȚIUL A REDESCOPERIT HOCHEIUL...
calitatea gheții ca fl- 

superioară 
de la 
Brașov. 

i darea

...Hocheiul, la rîndu-i, a re
descoperit Galațiul! Nu. Nu 
este un simplu joc de cuvin
te, ci o situație de fapt pusă 
in evidență — intr-un mod 
mai mult decit elocvent — 
de foarte recenta inaugurare 
a patinoarului artificial din o- 
rașul de pe malul Dunării, a 
pâtra bază de acest fel din 
țara noastră.

Cînd a cunoscut, de fapt, 
Galațiul hocheiul ? De mult, 
foarte de mult spun mai vîrst- 
nicli. Mișu Flamaropol îți a- 
mintea cu nostalgie că în 1938 
echipa Telefon Club din Bucu
rești a jucat demonstrativ mai 
multe partide în localitate și 
la Brăila, că aceste meciuri, 
ca și inițiativele unor hoche- 
iști (LUcasievici și Ștefănescu), 
stabiliți aici, au găsit un teren 
propice de dezvoltare pentru 
hochei, mai ales că și condi
țiile climaterice îngăduiau in
tr-un an o activitate susținută 
de mai multe săptămini și 
chiar de luni.

Pe planul competiției Ga
lațiul a trăit prin Gloria CFR 
înainte de război și apoi prin 
Știința, echipă care in 1954 
a jucat la București în turne
ul final al campionatului re
publican, clasindu-se pe pe
nultimul loc, șapte, înaintea 
Gheorghieniului.

Prezent la patinoar, Tran
dafir, unul dintre foștii jucă
tori localnici arăta cunoscuți- 
lor — așa, pentru rememora
rea faptelor — 
vechi al revistei 
care citim intre 
ința Galați a fost 
destul de dificil . 
te echipe". Și tot Trandafir, 
pornit pe drumul aducerilor 
aminte, a readus în actualitate 
numele vechilor săi colegi de 
sport: Stafie (a ajuns și în 
lotul republican), Ungureanu, 
frații Preisler și Gheorghian, 
Brînduș, Grigoriu, Berdan, 
Peev, Dinescu, Marin. Mulți 
dintre ei au ținut cu totdina- 
dinsul să fie de față, plini 
de emoție dar și de mindrie 
pentru orașul lor, la eveni
mentul inaugurării noului pa
tinoar. Inginerul Anton Preis
ler, directorul șantierelor na
vale din Tr. Severin, aflat

un număr 
Stadion în 

altele: „Ști- 
un adversar 

pentru mul-

ZIUA REVANȘEIIII

(Urmare din pag. 1)

în jnteres de serviciu în' lo
calitate, și-a întrerupt pentru 
cîteva ore bucuria revederii 
cu familia pentru a-și satis
face plăcerea de a fi martor 
la un vechi vis. Mai mult 
chiar, el a oficiat ca arbitru 
cronometror.

Au fost de-a dreptul emo
ționante clipele, imediat urmă
toare inaugurării, în care a- 
cești vechi sportivi se îmbră
țișau, ca și altădată după 
un succes at Științei. De alt
fel, am văzut mulți alți gă- 
lățeni, mai ales dintre con
structori, îmbrățișindu-se, iar 
președintele CJEFS, tov. Teo
dor Oprică, unul dintre cei. 
care au contribuit activ la e- 
dificarea acestei baze sporti
ve, avea pur fi simplu ochii 
plini de lacrimi.

Patinoarul gălățean se află 
amplasat pe Bd. George Coș- 
buc. El a fost executat pe 
baza proiectului întocmit de 
D.S.A.P.C. Galați, proiectant 
de specialitate fiind ing. Vlad 
Munteanu. Construcția a fost 
realizată de întreprinderea de 
construcții șl montaj siderur
gic iar instalația de răcire dr* 
întreprinderea Frigotehnica din 
București. Directorul general 
al I.C.S.M.G., tov. CORNEL 
CAZAN, un mare iubitor al 
sportului, cu care am avut o 
amplă, instructivă șl foarte 
plăcută conversație, evident 
satisfăcut de reușita patinoa
rului ne spunea : „Alături de 
toți ceilalți localnici care, in
tr-un fel sau altul, au ajutat 
la ridicarea acestui patinoar, 
trăiesc astăzi o mare satisfac
ție. Același lucru vi-l vor 
spune, fără îndoială, toți, de 
la inginerul șef al șantierului 
și pînă la ultimul dintre mun
citorii necălificați care au lu
crat aici". Aveam intenția, de 
ce să n-o spunem, să-i soli
cităm tov. Cazan unele date 
tehnice privind amploarea lu
crărilor de 
anticipînd 
ne-a spus : 
care ar fi 
zută doar prin metri cubi de 
pămînt excavat, prin tonele 
de diferite materiale folosite, 
ci prin oamenii care au Inăl- 
țat-o. De aceea, zic, si nu 
vorbim de asemenea unități 
de măsuri ci de oameni, de 
inginerii Lucian Popescu și 
Alexandru Sorescu, de măi1- 
strul principal Alexandru Dră- 
gan, de atîția alții care au 
pus inimă, multă inimi jl e-

nouă linie de autobuze (nu
mărul 8) tare face legătura 
directă între patinoar șl cen
trul orașului.

De cină iarna a poposit pe 
malurile Dunării, in oraș abia 
de s-au vlndut Cîteva perechi 
de patine. De săptămîna tre
cută însă situația s-a schim
bat radical. Avindu-se. de a- 
cum, certitudinea ghețil, uni
tățile comerciale locale au vin-

inrf 
celei ■( 
ietna 

Prin 
funcțiune a 
tlnoarulul 
țean, 

C.M. 11
___ __ spâne, o mare piatră 
de pe inimă. Cel puțin în Ceea 
ce privește grupa C (progra
mată între 13 și 22 februarie) 
există de acum asigurate toate 
condițiile. Rămîhe să vedem
ce fee va întimpla, în s&ptă-
tnirllle următoare, cu gazda
grupei B, patinoarul „23 Au
gust11 clin Capitală.

Romeo VILARA

tarilor 
cum se

Po-

in 
pa* 

gălă- 
organlza- 

ș-a luat.

_______ mondiale, 
favoriți potențiali se arată 
de pe acum : Italia (De Zor- 
do și Gaspari), R.F. a Ger
maniei (Floth) la boblet, El
veția (Wicky), R.F. a Ger
maniei (Zimmerer. campion 
mondial 1969 la Lake Pla
cid) la bobul de 4. Ion Pan- 
țuru pare a fi un outsider 
redutabil, mai ales în urma 
locului secund cucerit anul 
trecut la Lake Placid. Chiar 
dacă pilotul român nu și-a 
confirmat performanțele în 
acest sezon la Cortina, se 
știe în schimb că Panțuru 
preferă pista de la St. Mo
ritz celei italiene. Campion 
european (Ig]s 1967), meda
liat olimpic cu bronz (Gre-

Elena Mirza —
7,5 s pe 50 mg

sala 
Capitală,

In cadrul etapei orășenești 
a campionatelor de juniori 
mari, desfășurată în 
„23 August** din
Elena Mîrza a egalat recor
dul republican în proba de 
50 mg cu 7,5 s. Alte cîteva 
rezultate bune i C. Uhu 4,10 
m la prăjină, C. Drepții (năs
cut 1053) 1,91 m la înălți
me.

in
ca

construcție. Parcă 
întrebarea dînsul 

„O construcție, ori- 
ea, nu trebuie va

nergie în tot ceea ce au făcut" 
Patinoarul dispune, la ora ac
tuală, de o tribună cu 1500 
de locuri, avînd patru vesti
are pentru echipe, două pen
tru arbitri, cabinet medical, 
încăperi diferite pentru se
cretariat, directorat (evident, 
este vorba de cel al CtM.). 
atelier pentru ascuțit patinele, 
bufet, administrație etc. Sînt 
gata, de asemenea, trei ca- 
bitie* pentru comentatorii de 
radio și T.V., o masă a presei 
cu pupitre și un centru de 
presă (centrală telefonică, pa
tru cabine cu telefoane, trei 
telexuri, mese de scris etc).

O a doua tribună, lungă de 
70 de metri (a cărei fundație 
a și fost executată) va fi înăl
țată la primăvară. Sub ea va 
fi amenajată o sală înzestrată 
cu cele trebuincioase activită
ții atletice in timpul iernii. 
Pentru C.M. de hochei va fi 
rriontată insă o tribună din 
țevi metalice în care specta
torii, — Sugestia noastră 
ar trebui să aibă locuri 
picioare, pentru a-i spori 
paritatea.

Farmece ? Nu. Organizare 
excelen'ă! Simbătă spre prînz. 
Cinci am vrzifat pentru prima 
oară patinoarul, erau încă des
tul de multe lucruri rămase a 
fi executate, in special chesti
uni finind de finisarea lucră
rilor care, precum se știe, pre
tind o muncă migăloasă. Am 
zlnibit neîncrezători atunci 
cînd tovarășul Oprică s-a -ară
tat absolut convins că pînă 
la ora 17. la inaugurare, totul 
avea să fie gata. N-am crezut 
nici măcar atunci cînd am 
văzut cîteva zeci de lucrători 
desfășurînd cu precizie o mun
că de... stup. Spre surprinderea 
noastră, la Ora 17 totul stră
lucea de curățenie și mirosea 
plăcut a nou!

Evident, inaugurarea oficială 
a patinoarului a arătat și li
nele mici, aproape neînsem
nate deficiențe. Observațiilor 
critice formulate de specialiști 
și mai cu seamă de sportivi 
le vor urma în' zilele următoa
re măsuri practice, astfel ca 
meciurile din cadrul „Cupei 
orașului București", progra
mate aici ta sfirșitul lui ia
nuarie, să însemne, cu ade
vărat, ultima repetiție gene
rală înaintea C.M.

Galațiul a mai avut sîmbă- 
tă o inaugurare. întreprinde
rea de transport orășenesc a 
introdus in traficul > local o

CONCLUZII
inițială dr 
la mijlocul 
scopul de a 

cele mai 
voleiului ro- 
capăt. Tn- 

sprijinul 
recunosetiți, 

acestei

de articole 
ziarul nostru, pe 
lunii decembrie, în 
dezbate problemele 
spinoase ale crizei 
mânese a ajuns la 
cetcind să găsim, cu 
unor specialiști 
punctele nevralgice ale 
stări de fapt, am prezentat cl
teva fenomene determinante it> 
degringolada pe care voleiul a 
Inreglslrat-o tn ultimii ani. Sin- 
tetlzind, am găsit următoarele 
cauze cardinale : îngustarea artei 
voleibailstlce prin neglijarea, In 
parte sau totală, a acestui sport 
la nivelele inferioare diviziei B 
(vină pe care și-o pot recu
noaște organele sportive jude
țene In primul rînd) ; ignorarea 
— chiar din timpul epocii de 
strălucire — a depistării și creș
terii unei mase largi de ele
mente de valoare din care să 
se afirme voleibaliști de Clasă. 
Aceasta pentru că atunci cînd 
exista o națională puternică fe
derația de specialitate a „rume- 
-----  ' .... roadelerindid

mult anterioare, 
ce a terminat...

__ , dat seama că 
uitase să se mai Îngrijească de 
rezerve, că fusese Ingrată cu 
„șlefuitorii de perle", iar aceștia 
renunțaseră Intre timp să le 
mai procure voleibaliști. Criza 
a fost oarecum lntîrziată de 
vechil Jucători care au mal re
zistat pe baricade timpului im
placabil, dar o dată cu retrage
rea lor s-a manifestat în toată 
amploarea ei, adueîndu-ne pe 
locuri modeste tn ierarhiile ma
rilor competiții. Tot ca urmare 
a dulcei visări șl a îmbătăm 
cu rezultatele deceniului de glo
rie, centre voleibailstlce de 
mare productivitate In sportul 
de performanță (Timișoara, 
Cluj, Brașov etc.) s-au prăbușit 
tn mediocritate. De asemenea, 
au fost menționate erori fatale 
pentru înalta performanță, dato
rate selecției neștiințifice și ne- 
Judicioase, la nivelul cluburilor, 
al echipelor divizionare, ceea ce 
a dus la scăderea valorică 
campionatului intern, precum 
greșeli săvîrșite în selecția

gat" ani de-a 
unei munci cu 
Și abia după 
proviziile, și-a

pregătirea loturilor naționale prin 
care a fost agravată retrograda
rea pe scăra valorilor interna
ționale. La toate acestea poate 
ii adăugată fără greș concep
ția deformată a multora illntre 
actualii voleibaliști despre sport, 
despre culorile naționale, des
pre stima pe caro trebuie să o 
acorde spectatorilor — exigcn(i

lor și a federației, în prezent, 
cînd nici măcar jucătorii de o 
valoare mai ridicată nu sînt 
pregătiți îndeajuns — cantitativ 
și calitativ — pentru a alcătui 
echipe naționale care sft ne re
prezinte onorabil, pînă în mo
mentul ivirii unei gefterațil va
loroase. Și le-am făcut aceste 
reproșuri, știind că, cu eforturi

CAILE
ORIEI SPICTACIILOME
retrogradări

In general pe munca lor, pe , 
metodica „modernă* de pregă
tire care este indicată (oare ?) 
antrenorilor. Dar cum aceștia nu 
>-au Înțeles conținutul realist, 
după cum n-au Înțeles intenția 
noastră de a oferi cititorului un 
tablou veridic al voleiului, invi
tația a fost refuzată și taxata 
de Însuși secretarul 
federației drept „o ___ .____
negativistă". Poate că am negat 
noi sau colaboratorii noștri vreo 
medalie, vreun succes, vreun 
tiu obținute tn ultimii 3 ani ele 
primele noastre reprezentative șl 
nu ne-am ' :

Păcat ! păcat 
avut prilejul să 
autorizată, ctim

general 3.1 
campanie

ti-

s-a ridicat la valoarea 
partenerilor, alcătuind un 
trio armonic închegat, 
combativ și animat de do
rința revanșei pe care, de 
altfel, a și obținut-o. Echi
pa România I, alcătuită 
din N- Vestea, N. Papuc 
și Gh. Gîrniță, deși s-a 
comportat bine, n-a mai 
avut, totuși, strălucirea din 
proba individuală. Anga
jarea fizică totală din 
prima zi s-a făcut acum 
resimțită. Dacă amintim 
că nici cunoștințele teh
nice ale componenților săi 
nu le egalează pe ale 
oaspeților din R.D.G., și 
dacă recunoaștem că nici 
ceruitul (dificil pentru 
toți) și schiurile nu i-au 
ajutat în aceeași măsură 
ca pe învingători, avem 
tabloul complet al desfă
șurării evenimentelor și 
nu „explicația înfrîngerii" 
așa cum unii ar fi ten
tați s-o facă. Apoi, să nu 
uităm că prima noastră 
echipă a fost alcătuită 
din biatloniști și nu din 
specialiști ai probelor cla
sice de fond. Locul 3 a 
fost ocupat tot de o com
binată î Iugoslavia—Ro
mânia, alcătuită din M. 
Zelenec, M. Simnic șl ju
niorul român N. Cristolo- 
veanu, care, asemeni lui 
Tudor, a avut o impor
tantă contribuție în clasa
rea echipei sale. Locul 4: 
Ungaria, meritorie parte
neră de întrecere și agre
abilă surpriză valorică în 
fondul juniorilor. Româ
nia II (Cojocaru, Catrici, 
Dihoi) ar 
mai bine, 
ocupa un 
dacă n-ar 
capriciile 
dolesceiit* 
și dacă Dihoi ar fi „prins* 
o zi mai bună-

Aceeași organizare bună, 
promptă, competentă a 
completat fericit acest 
concurs care trebuie pri
vit ca un test intermediar 
de verificare pentru 
urătoarele competiții 
ternaționale.

Rezultate tehnice : 
Combinata R.D. Germană- 
România 2h:00,15 ț 2. Ro
mânia I 2h:01,56 ; 3. Com
binata Iugoslavia-Româ- 
nia 2h:04,35 ț 4. Ungaria 
2h:07,23 ■ 5. România II 
2h:08,33 ț 6. Tractorul 
Brașov 2h:12,28. La între
cere au luat parte 14 
ștafete.

fi putut evolua 
ar fi putut 
loc mai bun 
fi fost prezente 
„răsfățatului a- 
Gh. Cojocaru

0 
?>

Judecători al evoluțiilor lor. Nu 
este, oare, o realitate faptul că 
voleiul de performanță se joacă 
astăzi din interes, nu din cu
rata și sflnta pasiune care-i ani
ma pe Înaintașii actualei gene
rații ? Atitudinea aceasta s-a 
născut, firește, din mari carențe 
educative.
‘Am semnalat cu arest prilej 

șl un fapt pozitiv — singurul — 
al ultimilor ani : reînființarea 
diviziei naționale școlare, de la 
care așteptăm regenerarea (să 
sperăm, și in domeniul concep
țiilor despre sport) voleiului, in
fuzia de tineret valoros în toate 

.echipele divizionare, multe din
tre ele integralmVnte lmbătri- 
nite, fără nici o perspectivă. Dar 
și la nivelul acestei vaste sursă 
volelbailsllee am semnalat vicii 
(existența formală a unor echipe, 
neproduetivitatea șrolilor t----
tive, diferențele uriașe Intre 
mațlile aceleiași serii etc.) 
ar putea fi eliminate prin 
suri mal ferine din partea 
nlsterulul Invățătntntulul șl 
derației de specialitate.

reproșurile 
analiză s-au re- 
rînd la neaslgU* 
timp înainte, a 

perspectivă, la 
munca insuficientă a antrenori-

mai intense șt bunăvoință, Jucă
torii și antrenorii puteau obține 
rezultate mal bune. Din păcate, 
in șirul analizei încheiate astăzi 
ne-au apărut clteva teme pe care 
am ținut să le oferim specialiș
tilor din federație pehtru a le 
dezbate. Mai ales că se axau

■ă-,

dat seama !
că cititorii n-an • 
afle$ de la sursa ( 

___  feti fost pregă
tiți voleibaliștii pentru „Cupa 
Mondială", cum a fost ridiculi
zată naționala de fete (cu două 
excepții, echipa primă) la euro
penele de Junioare și cum s-a 
ajuns la deraieri de la morală, 
cum merg echipele noastre în 
Franța, r. F. a Germaniei și alte 
^puteri volelbailsllee". ca sft în
vețe de la începători cum se 
pierd meciurile. Dar cîte lucruri 
interesante nu ne puteau spune 
Invitații noștri. De aceea poate 
au ș] refuzat. Și ne pare râm 
Dar ne vom bucura să cOhsla- 
tăm că pe viitor lucrurile se 
petrec invers. Atunci credem că 
invitația va fl acceptată.

Aurelian BREBEANU

Id ordinea zilci-loturilc
și pregătirile pentru

Desigur, toate 
cute de aceasta 
ferii in primul 
rarea, cu mult 
elementelor <ie

spor- 
i for

țare
C. li. de tineret i

E ste cert că datorită 
măsurilor organiza
torice luate în de
cursul sezonului tre
cut se poate vorbi, 
de acum, de un revi

riment al atletismului din ju
dețul Dîmbovița, practicat, 
ani de Zile, în mod sporadic, 
rezultatele puținilor sportivi 
nefiind nici măcar... modeste!

Găiești și Mareni. Simpla e- 
numerare a acestor patru lo
calități vădește un fapt îm
bucurător : în județul Dîm
bovița activitatea nu a fost 
concentrată într-o singură lo
calitate, așa cum se întîmplă 
în multe locuri, dîndu-se ast
fel posibilitatea reunirii mai 
facile a atleților la pregătire.

Dotarea centrelor de antre-

Moreni, profesorul Romi Goi- 
cea, specializat în probele de 
sprint, 
Cristian 
de reală
11 fiind,
100 m și 
zecime de secundă de recor
dul național de juniori).

Centrul din Tirgoviște (an
trenor Marin Dumitrescu), a

are în persoana lui 
Pascu, un element 
perspectivă (junior 
a realizat 11,1 pe 

37,4 la 300 m, la o

î

NOILE COORDONATE
ALE ATLETISMULUI DÎMBOVIȚEAN

Pentru curmarea acestei 
stări nefirești de lucruri, con
ducerea C.J.E.F.S. a mobili
zat profesorii de educație fi
zică din școlile generale și 
licee, la o activitate mai bună 
în vederea depistării de ca
dre tinere, capabile de pro
gres. Cele mai talentate ele
mente au fost îndrumate apoi 
către centrele de pregătire 
de la Tirgoviște, Pucioasa,

nament cu materialele nece
sare (garduri, saltele pentru 
sărituri, bloc-starturi, greu
tăți, discuri, cronometre pan
tofi cu cuie etc.) precum și 
încadrarea lor cu profesori 
calificați, inimoși, cu dragoste 
pentru îndeletnicirea aleasă, 
au făcut să se obțină în timp 
scurt cîteva rezultate promi
țătoare.

La centrul de atletism din

Oricine poate deveni 
„campion", dacă știe sâ-și 
aleagă schiul potrivit.

Alegefi-vă una din măr
cile :

rttCOM.

turist 
SUPER 
CAMPION 
OLIMPIC

fost profilat pentru probele 
de aruncări. Și aici activează 
o serie de tinere speranțe 
cum ar fi Georgeta Tache, 
Luminița Bivolarii, Liliana 
Voicu care, îndrumate cu 
competență, au șanse mari de 
progres.

Din rîndurile atleților celui 
de al treilea centru, Găiești, 
(antrenor Dumitrescu Lauren- 
țiu) specializat în probele de 
sărituri, s-a remarcat foarte 
tînărul Cezar Vasilescu, cam
pion național la copii.

tn fine, ultimul centru, cel 
din Pucioasa (antrenor Ion 
Cosma) a pregătit concurenți, 
în special, pentru probele de 
semifond și fond. Trebuie sub
liniat că din acest centru 
au făcut parte majoritatea 
componenților echipei jude
țului Dîmbovița care, după 
cum se știe, a obținut un suc
ces meritoriu (primul loc pe 
țară), la cea mai importantă 
competiție d« masă „Crosul 
tineretului".

Desigur că numai antre
namentele, fără concursuri 
permanente, nu ar fi putut 
duce la accelerarea progre
sului, la călirea tinerilor a- 
tleți în focul întrecerilor. A 
fost deci salutară inițiativa 
conducerii C.J.E.F.S. de a or
ganiza un campionat la ni
vel județean. Alături de echi
pele celor patru centre amin
tite a participat și reprezen
tativa localității Titu. între
cerile, desfășurate de-a lungul 
a patru etape, au dat cîștig 
formației centrului din Tir
goviște și au permis, totodată, 
obținerea de noi recorduri 
județene. Cu acest prilej an
trenorii au putut trece la al
cătuirea unei reprezentative a 
județului, care a participat 
la un îneci triunghiular cu 
Școala sportivă Ploiești și 
Școala sportivă Pitești.

Apoi un alt „triunghiular1 
(Dîmbovița — Teleorman — 
Olt) a întărit speranțele că, 
intr-un viitor nu prea de
părtat, echipa poate aspira la 
promovarea în divizia B.

Pentru acest an sînt pre
văzute noi măsuri organiza
torice menite să dinamizeze 
și mai mult activitatea atle
tică. Astfel se preconizează 
ca și la Titu să funcționeze 
un centru atletic ; se contează 
pe o participare mai „consis
tentă" la diferitele concursuri; 
pentru prima dată se vor in
troduce în program probe ce 
necesită condiții speciale, cum 
ar fi 3000 m obstacole, cio
can și prăjină ele.

In acest fel, îndeplinindu-se 
fără întîrziere dezideratele 
propuse, se poate „ataca" — 
credem, cu succes — obiec
tivul amintit: participarea 
în categoria secundă a divi
ziei naționale de atletism

Puncte de vedere exprimate 
in Biroul federal

.•«I 
tea biroului federal, ci șl 
a dubului Electroputere 
iova, de care aparține 
scfltfier ! ea a cerut < 
conducerii federației o 
țiune exemplară.

O situație limpede este și 
la sabie, unde Crăițaru, Vlad, 
Lupuțiti, I. Bop și Iliescu nu 
au nici contracandidați la lot. 
Biroul federal a lăsat însă o 
portiță deschisă și altor tineri 
sabreri cum sînt Marin, Mo- 
Canu, Androne și Oaneea.

Paralel cu pregătirea efec
tuată la cluburi sau în loturi, 
tinerii scrimeri la care ne re
ferim vor fi verificați 
prilejul unor întreceri inter
naționale. Prima de acest fel 
va avea loc chiar în zilele care 
urmează, în Polonia. Apoi, 
peste puțin timp (24—25 ia
nuarie) elita scrimei noastre 
va participa la un important 
concurs găzduit de capitala 
Bulgariei. Vor face deplasarea 
toți cotnponenții loturilor mai 
sus-amintite. Le amintim cu 
acest prilej că sînt convocați 
la sediul federației, miercuri 
21 ianuarie, la ora 12.

Tot îh Bulgaria, la PloVdiv, 
(21—22 februarie) vor evolua 
cîțiva trăgători din loturile 
de floretă băieți și sabie.. Va 
urma turneul speranțelor olim
pice de la Budapesta, progra
mat între 25 februarie și 4 
martie. De fapt, repetiția ge
nerală a campionatelor mon
diale. Ultimul „colocviu" in
ternațional va avea loc la Iași, 
cu ocazia meciului bilateral de 
Săbie România-Bulgaria și in 
care Vor apare pe planșă cîți- 
va dintre trăgătorii din lotul 
de tineret.

Verificări indirecte dar la 
fel de utile vor fi realizate 
și prin intermediul altor con
cursuri și competiții, la nive
lul seniorilor — „Cupa Sprea- 
fico" (Milano), „Cupa Mari ini" 
(Paris), „Cupa Martini” (Tori
no), „Cupa MOnal" și „Cupa A- 
drien Romei" (ambele la Paris) 

etc.
Apare deci evidentă pre

ocuparea biroului federal de 
a realiza o verificare foarte 
serioasă a loturilor de tineret. 
Și este foarte bine. Numai 
astfel ele se vor prezenta cu 
fruhtea sus la Minsk.

a- 
au

I aceea 
> Cra- 

acest 
expres 

sanc-

Emilian GEORGESCU

ședință a biroului 
avut ca principal 

ordinea de zi stă

Chiar din prima lună a 
nultii, tinerii noștri scrimeri 
intrat îh stare de alertă. Semn 
că Se apropie un eveniment 
sportiv deosebit, in speță cam
pionatele mondiale de la 
Minsk. Pregătirile decurg in
tr-o atmosferă de mare inte
res, iar antrenorii au și în
ceput să-și formuleze unele 
concluzii.

Ultima 
federal a 
punct pe
bilirea loturilor , și asigurarea 
unor concursuri de verificare, 
cu solicitări progresive.

Un număr de ,S trăgători au 
fost incluși, de la prima... ci
tire, în lotul masculin de flo
retă : Ursovici, Ștefan, Bănică, 
Dinu și Mieloș. Sîht fără du
biu trăgătorii cei mai de nă
dejde la această probă, ynii 
dintre ei eu rezultate remar
cabile, chiar în competiții la 
nivelul seniorilor. Candidați i 
la lot, Iiciz, Cioară și Ruff, 
rămin să mai fie văzuți îri 
primele concursuri oficiale ale 
anului.

Pentru fete, sufragii unani
me au întrunit floretistele Mag
dalena Bartoș, Eva Lenghel, 
Aniiita Alexandrov, Ecaterln» 
Eenieș șl Nina Halchin. îm
bucurător este insă și faptul 
că foarte aproape de potenția
lul acestui lot se află și cel 
al rezervelor, care le include 
pe Eva Palai, Elena Prieop, 
Ana Halchin, Viorica Draga, 
Elisabeta • Doară și Mariana 
Ostafi. în schimb, a provo
cat îngrijorări faptul că una 
din floretistele de perspectivă, 
Luminița Popescu se află in 
regres, la fel ca și Ana Gîr- 
bea, cu o evoluție mai puțin 
concludentă, anul trecut.

Cvintetul de spadasini, unde 
în general există mai puține 
elemente în prim plan, a fost 
destul de ușor de alcătuit : 
Bunea, Bălan, Cărămidă, Stân
cii și Ștefănescu. Rămine să 
mai fie încercați Butuman, 

Szabo, Bărăgan, T6rok și Io- 
nașcu. Surprinde, desigur ab
senta lui Podeanu. In pofida 
faptului că se numără printre 
cei mai talentați spadasini din 
tînăra generație, el a fost ex
clus din lot pentru acte ne
conforme cu etica sportivă. Este 
de apreciat nu numai fermlta-

și cu

T. BRADEȚEANU

Campionatul feminin de handbal
(Urmare din pag. I)1

Prețul tchiurilor de la 80 lei pînâ la 1210 lei. Se 
găsesc de vînzare în toate magazinele și raioanele 
de specialitate cu articole de sport. [3422]

Au
(4),

opusă de adversarele lor. 
marcat: Ilie (7), Dincă 
Matache (3), Constandache 
(2), Nedelcu (2), Papa — Con
fecția ; Brezaie (4), Birthel- 
mer (3), Dragoș, Chitea — 
C.S.M. Sibiu. Au condus V. 
Cojocaru și T. Andreia — Cra
iova.

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — IEFS 11—8 (5—3). 
Partida a fost dominată tac
tic în primele sale minute

de studentele bucureștene 
care au încercat, prin pre
lungirea atacurilor, să scoată 

. din ritm formația campioană 
a țării. Ele au reușit în parte 
acest lucru (min. 17: 
pentru Universitatea) 
spre finalul primei 
timișofencele și-au 
oarecum obținînd un

2—1 
dar 

reprize 
revenit 

- ____    avantaj
minim. în repriza secundă 
ambele echipe au jucat ceva 
mai rapid, scorul evoluînd 
în favoarea limișorencelor la 
diferență mică, Au înscris ;

Metzerrath (5), Neghină (3), 
Szekely, Hrivniak, Onofraj — 
Universitatea ; Băicoianu (3), 
Mohanu, Guță, Bunea, Pe
pene, Tomanischka — I.E.F.S. 
Au arbitrat P. Radvani (Cluj) 
și M. Grebenișan (Tg. Mu
reș).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI—PROGRESUL 25—17 
(15—8). Soarta victoriei s-a de
cis în ultimele cinci minute ale 
primei reprize, deoarece în 
min. 20 Scorul era 8—8 iar 
pînâ la sfîrșituj reprizei

studentele au înscris 7 punc
te. în general, partida a fost 
plăcută de urmărit, ambele 
formații practicînd un hand
bal curat. Principalele reali
zatoare: Arghir (12) pentru 
Universitatea și Seceleanu (5) 
pentru Progresul. Au con
dus P. Cîrligeanu și G. Po
pescu — București.

Astăzi au loc următoarele 
întîlniri : ora 15 — Rapid — 
Progresul; ora 16,10 — Con
structorul Timișoara — C.S.M. 
Sibiu ; ora 17,20 — Univer
sitatea Timișoara — Rulmen
tul Brașov ; ora 18,30 — U- 
hiversitatea București — Con
fecția ; ora 19,40 — voihța 
Odorhei —< L&F.S,
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„DRUMUL SPRE MEXIC TRECE PRIN... DRA711IA!“
(Urmare din pag. 11

\ Vezi, ăsta-i avantajul meu 
fată de ceilalți care au mai 
fost acolo: eu merg pentru 
prima oară, nu mă cunoaște 
nimeni, nu mă marchează ni
meni 1“

...Privim în jur, toată lu
mea e agitată, Mocanii însuși 
l-a părăsit pe internaționalul 
băcăuan ale cărui ultime cu
vinte se strecoară, indiferen
te, printre oameni la fel de 
Indiferenți. E un moment de 
acalmie generală, și se aude 
vocea, tunătoare, a lui Ră- 
ducanli:

— Am stat și m-am gîndit 
bine : eu semăn la statură 
și la mișcări cu Carbajal, 
idolul Mexicului. Ei bine, 
nh-i normal ca să-mi atrag 
primul simpatiile publicului 
din Guădălajard ? Să nu cre
deți că glumesc, sînt convins 
că a venit vremea ca întrea
ga lume fotbalistică să afle 
ca. Ro.mânia are un portar 
mare... Său, știu eu, s-o afle 
măcar... Pele și Tostao!

De alături,, dr. Tomescu in
tervine glumind, deși, gin-

dim acum, poate că n-a fost 
totul numai o sinlplă glu
mă :

— Nici o grijă, Rică, tu ai 
să-ți faci un nume mare în 
Mexic, dar eu aș fi mai mul
țumit să... șomezi! Pur și 
simplu, să n-ai ce apăra!

...Discuția se stinge, la fel 
de brusc cum începuse, ne
provocată de nimeni. Și din 
nou îmbrățișări. Din nou 
flori. Din nou — se putea 
oare altfel 7 — vocea aceea 
neliniștită din megafon.

Incet-încet, băieții părăsesc 
holul aeroportului. împărțind- 
ultimele autografe, zîmbind 
frumos, curat și pe undeva 
trist. Ca la orice despărțire 
de cei dragi, mai lungă sau 
mai scurtă, se simte peste 
tot, ascunzîndu-se printre 
trupuri, întipărindu-se pe 
chipuri, poate fără voia oa
menilor, o tristețe, calmă și

nedisimulată, pe care o pi
păim parcă și o înțelegem 
cu toții. .O văzusem cu o clipă 
înainte în privirea dezorien
tată a (ui Radu Nunweiller, 
o reintilnim acum în ochii 
mari și parcă obosiți ai lui 
Dan „cel de fier" care se a- 
dresează cuiva :

— Teamă 7 Ce teamă 7 Noi 
o să ne descurcăm, o să tra
gem cu dinții... La urma-Ur- 
mei, plecăm să ne antrenăm. 
O să vedeți, totul o să fie 
bine, stați liniștiți! La re
vedere, ' să ne vedem sănă
toși !

Ca un veritabil căpitan, 
Mircea Lucescu a rămas ul
timul :

— Aș vrea să transmit, a- 
cum, la plecare, urările noas
tre de bine tuturor. Vom ră- 
mîne aproape o lună și ju

mătate departe de casă, dar 
gindurile băieților vor fi ală
turi de iubitorii fotbalului 
românesc. La fel cum îndem
nurile lor, fierbinți și since
re, ne Vor însoți pe întregul 
drum al Sud-Americii.

— Mircea, o întrebare de 
ultim moment, șoc, care să 
te prindă . pe picior greșit! 
Spune-ne, ce va fi în Mexic?

— O, nu știu ! Dar vă fă
găduiesc : cînd ne vom în
toarce din turneu, după ce 
vom fi studiat mai atent fot
balul brazilian, chiar la el 
acasă, am să vă dau un răs
puns ferm și cinstit. In orice 
caz, rezultatele noastre la 
mondiale vor depinde, cred 
eu, foarte mult de ceea ce 
Vom acumula în această lună 
și jumătate... Dacă vreți, 
drumul spre Mexic trece 
prim.. Brazilia I

...Dispare, trecînd în fugă 
pe sub privirea admirativă a 
unui vameș... In hol, mai ză
bovește înconjurat de mai 
inulți confrați Angelo Nicu- 
lescu. Cu greu, distingem ul
timele cuvinte ale antrenoru
lui reprezentativei:

— Pentru mine, cel mai 
mare cîștig al acestui turneu 
ar fi să pot căpăta încredere 
totală în jucătorii mai tineri, 
în Neagu sau Dumitru, de 
exemplu... Nu uitați că în 
Mexic ne vor trebui cel pu
țin 15 titulari de aceeași va
loare !

...Gata, asta a fost tot.
Precaut, la început greoi, 

apoi tot mai zburdalnic, un 
BAC zvelt al TAROM-ulul 
se ia la întrecere cu spațiul, 
ducînd cu el echipa națională 
de fotbal a României.

Drum bun, băieți, și sa- 
uzim de bine !

MB

rapidiști, despreControlul 
care veți

balonului altitudine. l-ați recunoscut, desigur,
afla amănunte in ziarul nostru de mîine

• Stănescu și *Sfirlogea
• „De trei ani n-am

An de an, iarna, în perioada 
de întrerupere a campionatului, 

a echipelor 
iau calea mun-

marea majoritate 
noastre de fotbal 
telui.

Divertisihfent de 
vorbă. Pregătirea 

siguranță perioada cea 
din întregul an vom
ai fotbaliștilor. Peri
mai grea, dar și ufta 
mai importante, dacă

vacanță ? Nici 
de iarnă repre-

zintă eu 
uiai grea 
pelițiobal 
oada cea 
din cele 
nu cea mai importantă. De ce? 
PSiltru <a în lumea fotbalului, 
ani de muncă și experiențe ati 
dovedit că pregătirea de iarnă 
„te duce tot campionatul", echi
pele și fotbaliștii care s-au pre
gătit iarna bine avlnd forță de 
Joc de-a lungul întregii compe
tiții. în severa pregătire 
Iarnă se „reînearcă 
obișnuiesc să spună

de
bateriile*’, 

antrenorii...

dimineața....Sinaia, ora 11
e aflăm în cartierul „de 

dincolo de șină", în elegan- 
“ E

nu 
că
la

lo-

tul complex „Cumpătul*, 
soare, soare cald, cum 
ne-am fi putut închipui 
vom întîlrii plecînd de 
București. Sezoniști sau 
calnlci se plimbă în talie 1 
„Valea rea", cea mai sigură

a 3-a

Vișan a plonjat zadarnic. E gol!

pot rezolva o problemă mai veche

mai făcut așa antrenament !"
prevostitoare de vreme bu
nă, ploaie, ninsoare sau fur
tună, se află de citeva zile 
sub o cupolă de cer senin, 
albastru intens, cum întîl- 
nești numai în ilustrațiile 
de vară ale litoralului.

Vila nr. 13. Fotbaliștii Pe
trolului se întorc de la an
trenamentul de dimineață. 
Cîțiva băieți de la tineret 
urcă aleile în fugă, dar ma
rea majoritate a Iotului se 
opintește vizibil. Nae lones- 
cu, Florea, Mihai Ionescu și 
Iuhasz par cei mai mureați 
de efortul depus la antrena
ment. In aceeași stare se a- 
flă și ahtrenorii Cernăianu 
și Marinescu, care se antre
nează cot Ia cot cu elevii lor. 
Un duș cald, reconfortant, și 
iată-i pe antrenori în dlspo 
ziție „de apărare" (și de... 
atac) în fața reporterului de 
la București.

Dar pînă atunci?
Ce frumoase par adeseori 

pentru dumneata, stimate ci
titor, cele 90 de minute petre
cute în. aer liber, lntr-o zi 
însorită, ca spectator la un 
meci de fotbal I Și dacă ci
neva din teren te-a deran
jat cumva, pe drept sau pe 
nedrept, ce repede ești În
clinat, dumneata sau vecinul 
de tribună, să-1 blamezi, să-I 
etichetezi drept unul ce tră
iește pe banii lăsațl la casa 
de bilete...

De aceea mi-aș permite 
să vă invit în mijlocul a- 
cestor fotbaliști, nu numai 
la diverse agape tovărășești 
(care uneori iau forme re
duse, în doi, la un 
analize critice sau 
și la pregătirile 
din acest ano
timp cîinos. Vă 
asigur, cu anti
cipație, că vă 
veți schimba în 
bună măsură op
tica, jucătorul 
obținînd de la 
dv. nu clemența, 
ci 
reală pe 
majoritatea 
mef-ită. De 
toate acestea 7 
•victoria sau 
ieri sau de 
tacolul cu decor și costume 
al campionatului, nu lasă să 
se vadă dîrzenia și stoicis
mul cu care acești fotbaliști, 
unii trecuți deja de prima 
tinerețe, alții abia gîndind 
performanța, se luptă în a- 
ceste zile cu ploaia și noro
iul, cu zăpada și gerul.

Eu i-am văzut ieri, alaltă
ieri, pe cei de la U.T.A. 
Știu, niulți îmi vor replica, 
de aceea am devenit senti
mental, că fotbaliștii aceștia 
mai au niște 
Dar am să le 
care aleargă 
miază 10 000 
noroi și ploaie torențială, pe 
malul Mureșului, fără să 
crîcnească, după ce diminea
ța lucraseră o oră într-o sa
lă de loc primitoare, cu 
haltere și aparataj auxiliar, 
niște exerciții pe cit de o- 
bositoare, pe atît de plicti
coase (chiar dacă sînt nece-

pahar...), 
festive, ci

sare pentru forță și deten
tă !), nu pot fi niște învinși 
definitiv. L-am văzut, 
mate cititor, pe bătrînul Le- 
reter, alergînd încă un tur 
pe panglica dură de beton 
din jurul terenului, alături 
de ceilalți mult mai tineri, 
deși antrenorul Reinhardt îi 
spusese să treacă la vestiar, 
și mi-am amintit că prm 
toamnă unii îi cereau pen
sionarea... L-am văzut, e a- 
devărat, și pe foarte tînărul 
Broșovschi, cel care de cîte- 
va luni a schimbat munca 
ți modestia pe fumurile unei 
oglinzi înșelătoare, dar ală
turi de el era Lereter... L-am 
auzit pe Gornea icnind de 
durere la un exercițiu difi-

sti-

tl.f.A. este singura echipă 
dintre cele 16 -divizionare A 
care își efectuează întreaga 
pregătire acasă, pentru ca 
necazurile toamnei să se du
că pe apa Mureșului.

Dumneata Insă, stimate ci
titor, îți vezi favoriții doar

de departe, înveșmîntați nu
mai In tricouri strălucitoare 
de campioni, pozînd în lu
mina unui soare sărbătoresc.
Dar pînă atunci 7

celei u-

această 
fizică

Paul SLAVESCU

ch Cernăianu : Cine o să 
vă spună că în acest stagiu 
de pregătire aplică nu știu 
ce metode, savante este un 
adept al literaturii fantasti
ce. .

— Sau un erou al 
moristice...

— Eventual. în 
perioadă, pregătirea
este o muncă — desfășurată 
în cadrul unor parametri bi
necunoscut! — de o durita
te mare, neștiută de marea 
ntasă a iubitorilor de fotbal. 
Fotbaliștii își supun organis
mul la eforturi deosebite, dar 
sînt perfect conștien(i de fap
tul că reușita lor din anul ce

5 locuri să dispute jocuri 
(pregătitoare), iii perioada de 
iarnă, în țările calde. Or, a- 
ceste jocuri, în perioada pfe- 
competițională — deci după 
pregătirea fizică generală pe 
care o realizăm la munte — 
își au importanța lor recu
noscută.

— Fără să fiți singurlil an
trenor care exprimați această 
doleanță, dv. punctați o 
realitate care unora II se 
pare bizară. Ca să nu spun 
anormală : echipele neclasate 
în primele 5 locuri 
turul campionatului 
private de dreptul 
pregătire completă I 
știe cine a „brevetat1 
tă idee, demnă de orice ru
brică de curiozități, d'ar v-aș 
întreba, pentru a discuta 
speța dv. pînă la capăt, da
că aveți oferte din străină
tate ?

— Avem, bineînțeles (din 
Algeria), și tocmai de aceea 
prohibiția ne lovește 
mult.

— De unde se vede 
ăiitonomia cluburilor n-a 
pS^it fhdă stadiul teoriei. Să 
revenim, totuși, la... Sinaia, 
la viața echipei, la gindurile 
și la faptele care depind ex
clusiv de voința dv. Ce vă 
doriți, ce așteptați in retur ?

— Tînăra echipă Petrolul 
se va afirma — sînt sigur 
— mai pregnant iii acest re
tur. Nu-i exclus ca saltul pe 
care sper să-l facem să se 
producă și datorită pregătirii 
exemplare a doi oameni 
care inii pun

în 
sînt 

4a o 
Nu se 
aceas-

mai

că 
de

în 
speranțe:

REPORTAJ
LA ARAD

considerația 
care 
dihtre 
ce

el o 
vă spun 
Pentru că 

eșecul da 
mîine, spee

răni de oblojit, 
răspund că cei 

într-o după-a- 
de metri, prin

Pronosport

cil, dar a continuat, 
nind din dinți. 
Nicolae 
spus că 
mai bune rezultate la pro
bele de control, dar Mircea, 
neras și supt de efort, părea 
un sfînt bizantin. I-am vă
zut pe toți încrincenați, cu 
tricourile pătate de noroi în
ghețat și sudoare, pe cei 
vechi și pe cei doi noi : Do- 
bai de la Cugir și Boroș, de 
la Vagonul. Și acum cred că 
cei de la U.T.A. au pierdut 
în toamnă doar o bătălie...

Amintirea ei, dureroasă, 
am întîlnit-o într-o singură 
exclamație, voit veselă, in
tr-un moment de relaxare 
intre două exerciții : „Și-acum 
băieți, decontractați-vă, în
chideți ochii și . visați că 
sinteți în turneu..."

A fost doar o clipă, căci 
cu toții știau că nu așa ceva 
îi așteaptă, ci trei etape du
re de pregătire, conținînd 9 
cicluri săptămînale, 58 
antrenamente, 10 jocuri 
verificare, 4 lecții teoretice, 
două norme de control, 4 
controale medicale și doar' 
11 zile de odihnă pînă la 8 
martie. Și totul la Arad, pe 
Mureș și iar pe Mureș, căci

Așa arată o variantă cu 13 re
zultate exacte la concursul nr. 3,
etapa din 18 Ianuarie 1970 :

1. Bari — Milan 2
2. Brescia — Roma 2
3. Fiorentina — Nasoli 2
4. Internazionale — Palermo 1
5. Juventus — Verona 1
6. I^anerossi — Cagliari 2
7. Lazio — Bologna 1
8. Sampdoria — Torino x
9. A tal an ta — Reggiăna 1

10. Catania — Livorno x
11. Monza — Varese 1

12. Piacenza —- Modena x
13. Temana — Pisa x

F'ond de premii : 341 8G6 lei.
Plata premiilor se va face ast

fel :
In Capitală. încdpînd de vineri

23 ianuarie 1970, pînă miercuri 4 
martie 1970 :

Tu țară, ineepîiid de marți 27 
ianuarie 1970, pînă miercuri 4 
martie 1970.

scrîș-
Antrenorul 

Dunjitrescu ne-a 
Petescu are cele

de 
de

ECHIPA JIUL

mari

Jucătorii Proqresului iau startul...
fotografii de Vasile BAGEAG

ECHIPA TRACTORUL BRAȘOV 
ARE CONDIȚII OPTIME 

DE PREGĂTIRE
Tractorul Brașov și-a re

luat pregătirile în prima săp
tămînă a lunii ianuarie. In 
dorința de a obține rezulta
te bune și în returul com
petiției (seria a VIII-a a di
viziei C), tînărul antrenor 
Teofil Pop și-a întocmit, în 
primul rînd, un plan judi
cios. Cei 20 de jucători ai 
lotului brașovean dau dova
dă de multă disciplină în 
timpul: antrenamentelor.

Pentru luna februarie sînt 
prevăzute o serie de jocuri 
cu caracter de verificare, 
unele dintre ele în compa
nia unor formații diviziona
re care, în acea perioadă, 
desăvîrșesc pregătirile 
meleagurile brașovene.

LA BĂILE HERCULANE
Incepînd de ieri, Jiul și-a mutat 

cartierul pregătirilor la Băile Hercu- 
lane. In această localitate, unde vor 
sta pînă la 31 ianuarie, minerii vor 
face cite două antrenamente zilnic 
și vor susține în fiecare săptămînă un 
meci amical.

După cum sîntem informați, consi
liul asociației duce tratative pentru 
efectuarea unui turneu în Liban, Si
ria și, probabil, Kuweit»

își 
pe

CAROL GRUIA
coresp. principal

FEROVIARII TIMIȘORENI 
ÎȘI ÎNCĂLZESC MOTOARELE

După refacerea forțelor fi
zice la Govora, Unde au stat 
18 zile, ceferiștii timișoreni, 
sub conducerea antrenorului 
Petre Beker, și-au reluat pre
gătirile din 13 ianuarie.

La antrenamentele zilnice 
participă și cei doi juniori 
promovați din propria pepi
nieră : Brînda și Popoviei.

Tn cadrul pregătirilor s-au 
prevăzut partide de verifica
re cu U.M.T., Electromotor, 
Victoria Caransebeș. Furnirul 
Deta și U.T.A. De asemenea, 
sînt în curs de definitivare 
întîlnirile internaționale cu 
Szeged și Spartac Subotița. 
Atmosfera entuziastă și bu
nele relații dintre antrenor 
și jucători creează premisele 
ca „motoarele" să se încăl
zească, astfel ca echipa să 
ajungă la țelul propus : di
vizia A.

urmează depinde nemijlocit de 
pregătirea de acum. Subiec
tul nu este, îmi dau seama, 
prea spectaculos. Dar cum 
în fotbal 
cel puțin 
tive“, vă 
teresează, 
a cavalerilor fluierului, 
necavaleri ca oricînd 
toamna care a trecut cu 
traiul. în cel puțin 5 
ciuri, cu Farul, Universitatea 
Craiova, Dinamo București, 
Rapid și Steaua, „omul ne
gru" ne-a luat cite un punct 
Recunoașteți că este prea de 
tot. Cu atît mai mult cu 
cit cu două puncte în plus 
ne-am fi clasat la sfîrșitul 
turului in primele 5 echipe, 
loc aducător de drepturi 
ales

poți ataca oricînd 
20 de teme „reac- 
supun, dacă vă in* 
eterna problemă 

mai 
în 

Pe-
me-

Stănescu și Sfîrlogea. Ambii 
muncesc mult, conștienți, bă
nuiesc, de faptul că ei pot 
contribui decisiv la soluțio
narea problemei rămasă ne
rezolvată de vreo trei ani 
la Petrolul : golurile. Cu acești 
doi „tunari" în formă, ne ba
tem cu oricine. Pentru că 
jocul de ansamblu al echi
pei este deja consolidat.

L-am lăsat pe antrenorul 
Cernăianu, ducînd impresia 
pe care clubul Petrolul, ju
cători și antrenori, ne-au co- 
mUnicat-o întotdeauna, 
presia de 
țională", de cumpătare, 
„vorbă 
tă“.

...Vila „Ursulețul" — Cio
plea— Predeal. Aici locuiesc 
jucătorii 
miși în 
„istoric" 
deschise, 
baliștii bancari te întllfiești 
întotdeauna cu plăcere. Nu 
mică ne-a fost surpriza gă- 
sindu-i pe oamenii lui Vic
tor Stănculescu suspect de 
liniștiți, rezervați de parcă 
ar fi fost alții... Trecerea fu
gară în revistă a jucătorilor 
prezenta cîțiva indici curioși: 
Pavlovici se ținea de șale. 
Matei călca pe vîrful picioa
relor. Viorel Popescu ofta 
discret... Ce se întîmplase ? 
Matei a fost cel care nă-a 
mărturisit „cheia" : „De trei 
ani de zile n-am mai făcut 
asa antrenament tare! Nu 
știu pe ce parte să mă culc 
și cînd mă dau jos din pat. 
chem băieții să mă ajute...". 
Trec do la „pacienți" la an
trenorul Stănculescu. Conti
nuăm discuția pe care o în
cepusem cu fotbaliștii. Apre
ciatul antrenor al Progresu
lui este categoric: „De asta 
au căzut în B ! Pentru că nu 
s-au antrenat cum și cit tre
buie ! Fotbalul de azi pre
tinde o fantastică risipă de 
energie. De unde s-o ai cînd 
mimezi antrenamentul ?“

*- Și <_crezi că băieții vor 
rezista ‘Wi antrenamente tari 
cum n-au făcut niciodată ?

— Cine rezistă, rezistă, 
cine nu coboară la prima 
stație. Acesta-i fotbalul de 
performantă. Nu-i badming- 
ton. 
pot 
zilei 
fost 
Mateianu, Matei și Filipescu 
au făcut cite 300 de genu
flexiuni, iar Dinu a făcut 15 
trageri în brațe...

*— L-ai amintit pe Mate
ianu. Deși este unul din ju
cătorii români cei mai iu
biți. se găsesc, totuși, destui 
critici care-i recomandă un 
loc în tribună. Ce părere ai 
în cazul lui ?

— Sînt convins că cei 
care-i recomandă retragerea 
greșesc. La 31 de ani, 
fotbalist model, care a 
nenumărate ghinioane, 
teren și în afara lui, 
are un cuvînt de spus, 
rat recent de menise, 
nul" 
în linia 1. Pe vremuri, Nae 
Georgescu a fost într-o situa
ție asemănătoare. L-am luat 
in „antrepriză" după un ac
cident, dezamăgit, „bătrin și 
terminat", după unii. Peste 
un an juca în națională și 
era căpitanul ei 1

— Și în ce mai crezi, Vic
tor Stănculescu ?

— Cred mult în „mînjii" 
mei de rasă: Beldeanu și 
Dudu Georgescu...

Romică-Pro- 
lui Francois) 
ei sînt 

Fără

Progresului, cei tri- 
divizia B de golul 
al lui Badea. Firi 
expansive, cu fot-

Apropo de performanță, 
să-ți ofer performerii 
de azi: Marinescu a 
primul' la flatări : 41,

acest 
avut 

pe 
mai 

Ope-
..băia- 

revine, încet dar sigur.

mo
de,

la fel. 
scrii, că

dar 
pe 
în-

cret, 
mA 7

acum, iama...
Vă referiți la ceva 
sau ați început o

mai

con- 
glu-

P. ARCAN
coresp. principal

— Gluma, dacă vreți s-o 
numiți așa, aparține Federa
ției de fotbal, care oprește 
echipele neclasate în primele

COLOROM CODLEA-STEAUA
1-1

CODLEA, 18 (prin telefon). In cadrul pregătirilor 
pentru retur, Steaua București și divizionara C Co
lorom s-au întilnlt într-o partidă amicală. Meciul 
a luat sfîrșlt cu un rezultat de egalitate 1—1 (0—0), 
prin punctele marcate de Volnea (min. 63) pentru 
Steaua Ș. Lupu (min. 89) pentru Colorom.

Terenul, acoperit cu strat subțire de zăpadă, 
nu a constituit un Impediment pentru Jucători, 
care au realizat un spectacol agreabil, cu multe 
faze spectaculoase. Steaua a folosit următorul lot; 
Furcaru (min. 46 Haldu) — Rotaru (min. 46 Ml- 
răuță), Negrea (min. 46 Spiridon), D. Nlcolae, 
Vlgu, Dumitriu III (Negrea), Naom (min 46 Vol
nea), Tarmaj, Ștefănescu, lordănescu, Manea.

N. SSCSUEANU—coresp»

CURS DE PERFECȚIONARE 
A' ANTRENORILOR

Colegiul județean al antrenorilor a 
organizat un curs de scurtă durată, 
de perfecționare a antrenorilor echi
pelor din campionatele județean ț’ 
municipal din 'județul Mureș.

Iată citeva din lecțiile predate i 
„Metode moderne de antrenament", 
„Dinamica efortului", „Pregătirea e- 
chipei pentru joc".

Lecțiile practice au fost susținute 
de antrenorii M. Bociardi, Ștefan 
Brassai și Iosif Kajlik.

C. ALBU, coresp.

im- 
„seriozitate tradi- 

de 
puțină și muncă mul-

— Masorul 
greșul (rezerva 
îmi spunea că 
toarele echipei, 
cade avionul...

— Și eu zic 
nu-i nevoie să
urmă n-o să mă mai pot 
țelege cu ei...

— Continuîndu-ți ideeă...
— ...Cred în talentul și se

riozitatea cîtorva tineri, cred 
în dorința „bătrînilor" de a 
nu scăpa ultimul tren, cred 
în munca mea și a colegului 
meu Caricas.

Și noi credem, dar cu mă
sură, să nu se supere Poli
tehnica Galați...

M. POPESCU

CUPON DE CONCURS

^Ldrasa t »,»,», »»»»»»

Numele și prenumele i

1. CARE 
SFERTURILE 
merg mai deparie primele DOUA CLASATE) î

ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B
C

D

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?
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ECHIPA DE HANDBAL

A CANADEI
MICHELE JACOT SE MENȚINE IN FRUNTEA

SCHIOARELOR
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CESARE TRENTINI
COMENTEAZĂ

GRUPELE ITALIEI SI
„Urna ne-a dat o mină de 

ajutor, restul depinde de noi", 
iată comentariul laconic al 
lui Artemio Franchi, președin
tele Federației italiene de fot
bal, imediat după ce a fost 
cunoscut rezultatul tragerii la 
sorți — la care a participat — 
și după stabilirea programu
lui întilnirilor din serii.

Foarte interesant de urmă
rit în ziarele italiene din a- 
ceste zile părerile celor mai 
calificați șl mai autorizați din
tre specialiști. In general punc
tul de vedere dominant este 
cel sintetizat de Franchi, și 
anume că tragerea la sorți este 
acceptabilă pentru „squadra 
azzurra" finind cont de fap
tul că participantele la cel mai 
important tumâu sportiv pot 
fi considerate puternice și bă
tăioase.

Uruguay, Suedia și Israel... 
Putea să fie și mai rău, așa 
cum i s-a întîmplat, de pil
dă, României pe care Fortuna 
a plasat-o în „seria de fier" 
de la Guadalajara, cum a fost 
numită grupa C.

In ce privește pe Italia, este 
interesant de relevat o para
lelă curioasă care amintește 
de... nefericita participare a

TOSTAO
INCERT
PENTRU
MEXIC!

O știre retransmisă 
de postul de radio 
Londra, în emisiunea sa 
sportivă de sîmbătă 
noaptea, pune sub sem
nul incertitudinii par
ticiparea faimosului a- 
tacant braziliail^Toslao 
la turneul final al C.M, 
Cercuri bine informa
te, din jurul reprezen
tativei de fotbal a 
Braziliei, anunță că 
Tostao n-ar fi complet 
restabilit după opera
ția la oclii, la care a 
fost supus acum cîteva 
luni intr-o clinică din 
S.U.A. In orice caz, 
fotbalistul brazilian ur
mează și acum un țra- t 
tament post-operatoriu, 
așteptând ca medicii să 
se pronunțe ulterior 
dacă el va putea face 
deplasarea la Guada
lajara, pentru a lua 
parte la jocurile gru
pei C.

!

Ca de obicei, la cornere, Jackie Charlton vine 
în careul advers, fiind foarte periculos in lovi
turile cu capul. Iată-l in imagine (nr. 5) încer
când (fără succes de data aceasta) să reia 
balonul la un corner la poarta olandeză. Fază 

din meciul Anglia — Olanda 0—0 
Telefotoi A.P.-AGERPRES

ROMÂNIEI
albaștrilor la mondialele din 
Anglia. Și atunci primul joc 
l-a disputat cu outsiderul se
riei (Chile), cel de al doilea 
cu echipa favorită (U.R.S.S.), 
iar ultimul cu formația con
siderată cea mai slabă (R.P.D. 
Coreeană). In Mexic, progra
mul meciurilor este identic: 
primul meci cu Suedia (care, 
conform calculelor, trebuie să 
se claseze pe locul III, după 
Uruguay și Italia), apoi cu 
unsprezecele favorit după cal
cule (dar noi nu împărtășim 
această părere, întrucit „azzur- 
rii“ nu sînt mai prejos decît 
fotbaliștii sud-americani ai lui 
Hohberg) și, în sfîrșit, cu „ce
nușăreasa" seriei de la To- 
luca-Puebla.

Cu toate acestea — și fiind
că in practică sintem ferm 
convinși că nu există tradiție 
— considerăm că Italia va 
reuși de astă dată să treacă 
„proba focului" — și să se 
prezinte cu reale posibilități 
de succes și în sferturi. N-are 
importanță dacă va intra cu 
aureola învingătoarei sau ca 
a doua clasată în grupă, prin
cipalul este să se califice în 
sferturile de finală.

Asta în ce privește seria I- 
taliei. Cit despre cea a Ho-__
mâniei, insă, nu putem decît 
să ne repetăm: unsprezecele 
danubian nu a fost deloc fa
vorizat de sorți. Dar, urmind 
declarațiile lui Angelo Nicu- 
lescu, în cursul unui interviu 
acordat cotidianului „Stadio" 
din Bologna, într-un fel Ro
mânia este mulțumită. Nicu-

„ROMÂNIA ȘI
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BELGRAD, 18. — O nouă „rundă" a Cupei Mondiale la 
schi (feminin) s-a desfășurat în stațiunea de sporturi de 
iarnă Maribor, din Iugoslavia. Aci a avut loc o probă de sla
lom uriaș, care a revenit schioarei austriece Anne-Marie 
Proell, cronometrată în 1:24,34. Pe locul doi s-a clasat Flo
rence Steurer (Franța) în 1:24,49 iar a treia a fost Barbara 
Cochran (S.U.A.) — 1:24,76. Clasamentul Cupei Mondiale nu 
a suferit modificări importante, primele locuri rămînînd în 
posesia schioarelor franceze i Michâle Jacot 136 p, Franjoise 
Macchi 90 p, Florence Steurer 85 p.

DOUA RECORDURI MON
DIALE LA ALMA-ATA

• Pe patinoarul de altitu
dine „Medeo" (1711 m) de la 
Alma Ata au început cam
pionatele feminine de pati
naj viteză ale U.R.S.S- Un 
record mondial a fost reali
zat de Tatiana Sidorova cro
nometrată în proba de 500 m 
cu timpul de 43,22. în cursa 
de 1 500 m, titlul de campi
oană unională a revenit Ni- 
nei Statkievici, care cu per
formanța de 2:17,82 a 
lit, de asemenea, 
record al lumii.

ALTE COMPETIȚII

schi — probe 
Cehoslovacia, 

masculin fac 
Bob

mondiale de 
nordice clin

Din lotul 
parte Mike Galagher, 
Gray, Mike Ellict, Ev Dunk-
lee, Clark Matts, Joe McNul
ty și Peter Davis. în probele 
feminine, S.U.A. va fi re
prezentată de Martha Roc
kwell, Barbara Britch, Trina 
Hosmer și Allison Owen.

MADRID 18 (Agerpres). — 
Ca urmare a unei hotărâri a 
federației Internaționale de 
handbal, echipa Canadei nu 
va mai participa la turneul 
final al campionatului mon
dial de la Paris, deoarece a 
întrebuințat jucători de altă 
naționalitate în meciurile 
preliminarii cu echipa S.U.A. 
Forul internațional a invitat 
în locul echipei Canadei for
mația Spaniei. în principiu, 
federația spaniolă a acceptat 
Invitația. O hotărîre defini
tivă se va lua zilele acestea, 
deoarece federația din S.U.A. 
a introdus la rîndul său o 
contestație, care urmează să 
fie analizată luni sau marți.

TELEX
Selecționata de rugby a 
publicii Sud-Africane a 
cat la Galashiels cu o 
prezențativă 
sud.
un
3—3

Re- 
iu- 
re- 
de 
cu

a Scoției
Jocul s-a încheiat

de egalitate 1rezultat 
(0-0).

turneului irt- 
hochei pe iar-

în semifinala 
ternațional de ----- . .
bă de la Bombay s-au întîl- 
nit echipele R.F. a Germa
niei și selecționata B a 
diei. Oaspeții au obținut 
toria cu scorul de 1—9.

In- 
vic-

zile,In cursa ciclistă de 6 
care se desfășoară pe velo
dromul din Berlinul occi
dental, conduce cuplul Peter 
Post (Olanda) — Alain van 
banker (Franța), urmat de 
perechile Schulze — Renz 
(R.F.G.) și Seeuw» (Belgia) 
— Daler (Cehoslovacia).
■

lescu dorea să facă parte din- 
trro serie puternică, întrucit 
echipa română, confirmând pro
gresele certe din ultimii ani, 
și-a atins țelul urmărit: acela 
de a fi prezentă, cu cea de a 
doua reprezentantă a fotbalu
lui latin (european) la Mexic.

Orgoliul, spiritul de luptă 
și _ ne ce nu ? — "Calitatea 
jocului etalat de români în 
preliminarii ar putea să nască 
surprize. In fotbal, repetăm, 
totul este posibil. Iar în faza 
finală a campionatului mon
dial cu atit mai mult. Noi 
în Italia, de pildă, ne amintim 
de o zi foarte tristă: aceea 
de la Middlesbough...
Bologna; ianuarie 1970

CEHOSLOVACIA
POT SÂ SURPRINDĂ

ATÎT BRAZILIA CÎT ȘI ANGLIA"
Comentînd componența gru

pei a treia a C.M., ziarul lon
donez 
cîteva rînduri și la echipa de 
fotbal a României. Geoffrey 
Green, cronicarul sportiv al 
ziarului, scrie că în afară de 
Brazilia, pe care o consideră 
drept cea mal periculoasă ad
versară, echipa Angliei va tre
bui să înfrunte și „primejdioa
sele formații ale României și 
Cehoslovaciei”. El își exprimă 
părerea că există probabilita
tea ca aceste 
fie „adversari

„România și 
arată, in altă 
cunoscutul gazetar englez — 
pot să surprindă atit Brazilia, 
cit și Anglia, chiar <Țrcă acasă 
sînt lipsite de un sistem com- 
petițional deosebit de intens și 
profesional... Românii, au fă
cut de două ori meci egal cu 
Anglia, acasă și in deplasare, 
în cursul sezonului trecut, și 
probabil că vor desfășura o 
tactică de păstrare a mingii și

„TIMES" se referă în

scoaterea din ritm a adver
sarului".

Referindu-se la faptul că e- 
chipa Braziliei nu are îrică 
un portar titular și că în per
spectivă sînt doi portari încă 
neverificați, Geoffrey Green 
scrie, că numai aceasta nu 
poate oonstitui un motiv de 
liniște pentru Anglia...

PERU - DINAMO
Echipa 

care se 
pionatul 
Lima un joc de verificare 
compania formației Dinamo Za
greb. Jocul s-a încheiat cu 
rezultat de egalitate : 2—2 (1—0). 
Scorul a fost deschis de gazde 
în minutul 36 prin Leon. Oaspe
ții au egalat în minutul 75 prin 
Șovăie și au luat avantaj 8 mi
nute mai tîrziu prin același No
vak care a înscris din apropie-

Selecționată a Perului, 
pregătește pentru cam- 
mondial, a susținut la 

în

un

I
I
!

I

I
I
I
I

două echipe să 
fizici dificili",
Cehoslovacia
ordine de idei,

ZAGREB 2-2
rea porții. Peruvienii au egalat 
prin Gallardo în ultimul minut 
de joc.

în acest meci echipa Perului 
a utilizat următoarea formație : 
Rubinos—-Campos, De la Torre, 
Ihumpitaz, Salinas, Castaneda, 
Cubillas, Munante, Leon, Soții, 
Gallardo. Cele două echipe 
vor reîntîlni miercuri.

Echipa Perului va întîlni 
9 februarie la Lima echipa 
mâniei.

Fotbal meridiane
ITALIA. — Și în etapa de 

ieri, Cagliari și Juventus 
și-au continuat marșul. Echi
pa sardă a cîștigat datorită 
a două goluri marcate 
fen'omenalul Riva, iar 
nezii și-au înscris a 
victorie consecutivă, 
scor cu Verona, un 
rat record- De notat 
gerea Florentinei, campioana 
italiană, pe teren propriu. 
Iată rezultatele și marca
torii : La Bari, Milan—Bari 
5—0 (Prati 4 și Combin) ; la 
Brescia, Roma—Brescia 1—0 
(Spinosi), la Florența, Na
poli—Fiorentina 2—1 (Bianchi; 
Improta, Ferrante); 
Milano, Inter—Palermo 2—0 
(Boninsegna și Bertini) ; 
Torino, Juventus — Verona 
3—0' (Ânastasi 2 și Leonard!); 
la Vicenza, Cagliari—Lane- 
rossi 2—1 (Riva 2 ; Vitali); la 
Rorrta, Lazio—Bologna 1—0 
(Chinaglia); la Genova, 
Sampdoria—Tqrino 1—1 (Sal- 
vl ; Ferri ni). Clasament: Ca
gliari 26, Juventus 23. Fio
rentina și Inter 21, Milan și 
Napoli 20, Torino 19, Roma 
18 etc. (C. T.).

ANGLIA. — în 
londonez, Chelsea a 
cu 3—0 (1—0) de 
Alte rezultate: Crystal Pa
lace—-.Nottingham 1—1 ; Der
by County—Sheffield Wed
nesday 1—0 ; Ipswich Town 
—Burnley 0—1 ; Leeds—Co-

de 
tori- 
opta 

făcînd 
adevă- 
înfrîn-

la

la

derbyul 
dispus 

Arsenal.

ventry 3—1 ;
West Bromwich 1—1 j 
Chester City—Stoke
Southampton—Everton 
Sunderland—Tottenham 
West Ham—Manchester 
ted 0—0 ; Wolverhampton 
—Newcastle 1—1. în clasa
ment conduce Leeds United 
cu 44 p, urmată de Everton 
cu 43 și Chelsea cu 36 p.

R. F. A GERMANIEI. — 
Campionatul vest-german a 
programat sîmbătă doar trei 
meciuri, încheiate cu urmă
toarele rezultate: Rotweiss
Oberhausen—F. C- Kaisers
lautern 0—0 ; Alemannia 
Aachen—Rotweiss Essen 0—0; 
Schalke 04—Eintracht Frank
furt 0—0.

★
® în primul meci al tur

neului „hexagonal" de fot
bal de la Montevideo, e.chi- 
Pa 
Sao Paulo a învins cu sco
rul de 6—0 (3—0) formația 
Steaua Roșie Belgrad. Golu
rile au fost marcate 
Ivair (3), Rivelinho (2) 
Suingue (din lovitură de la 
11 m). ,

• La Alexandria s-a dis
putat meciul amical de fot
bal dintre formația 
Olympic Sport Club și echi- 

_ Barri.
învin- 

6—2

Liverpool— 
Man- 
0-1 ) 
2-1 î 
2-1; 
Uni-

Tiparul: I. P. „Informația",

• Prima manșă 
masculine de slalom 
din cadrul concursului 
național de schi de la Tar- 
visio a ^ost cîștigată de spor
tivul vest-german Fritz Bin
der, cronometrat în 1:55,61. 
Schiorul francez Louis Am- 
broise a ocupat locul 7 cu 
1:58,46.

• Proba de slalom special 
din cadrul concursului 
minin de 
(Bolzano) 
austriaca 
98,515.

• Schiorul cehoslovac To
mas Kucera a cîștigat con
cursul internațional de com
binată 
timp i 
ta tea 
El a

probei 
uriaș 
inter-

fe-
schi de la Vipiteno 
a fost cîștigată de 
Siegrid Eberle

stabi-

DE SCHI

a

în etapa a 25-a a campiona
tului cehoslovac de hochei 
pe gheață, echipa Slovan 
Bratislava a cîștigat în 
plasare cu scorul de 
(0_o, 2—0, 1—2) în fata 
mației Sparta Praga. în 
sament conduce Dukla 
lava cu 37 p, urmată 
Slovan Bratislava — 35 

Brno — 32 p.

de- 
3—2 
for- 
cla- 
Jih- 

da
P.

re«La Madrid s-a disputat 
turul meciului dintre echipa 
locală Atletico și formația 
portugheză Porto contînd 
pentru primul tur al „C.C.E." 
la volei masculin. Gazdele 
au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (15—5, 9—15,
15—8, 15—5). învingători și 
în primul joc, voleibaliștii 
spanioli s-au calificat pentru 
turul următor.
■
In cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Bulgaria, 
echipa poloneză feminină de 
baschet AZS Torun a jucat 
la Plovdiv cu formația loca
lă Akademik. Oaspetele au 
obținut victoria cu scorul da 
76—75 (26—23).

LA VARȘOVIA 0
I

I
I
I
I
I

desfășurat 
în locali- 
(Elveția).

nordică 
de două zile 
Le Brassus 
totalizat 429,20 puncte.

• Federația de specialitate 
a S.U.A. a definitivat lotul 
sportivilor care vor participa 
la apropiatele campionate

Suedezul Johnny HOglin 
— pe care-l vedem aci lu- 
înd o turnantă — va fi încă 
un atu al reprezentanților 
Scandinaviei în apropiatele 
campionate europene de pa 
tinaj viteză, programate la 
finele săptămânii viitoare pe 
inelul de gheață de la Inns

bruck

Foto t PRESSENS BILD
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ma zi a concursului interna
țional atletic de sală de la 
Los Angeles, sportivul ame
rican John Lawson a cîști
gat proba de o milă cu per
formanța de 4:00,6. Pe locul

— în pri-

ASHE ÎNVINS

GERMANA
după 12 discipline

9

Mihat Țiu, cel mai 
bun dintre floretiș- 
tii români la ediția 
cubaneză a C. M

R.D
Bilanț mondial 1969

braziliană Corinthians

pa sudaneză S. C. 
Gazdele au terminat 
gătoare cu scorul de 
<3—0).

de
Și

locală

Baschetbalist» bucureștem
în luptă pentru locurile 3-4

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
Au luat sfîrșit întrecerile în 
cadrul celor două grupe ale 
turneului internațional mas
culin de baschet de la Var
șovia. Iată clasamentele ce
lor două serii : 
Tallin — 8 p, 2.

GRUPA : 1.
— o p, a. București — 

6 p, 3. Varșovia II — 4 p, 4.
5. Sofia — 0, 

GRUPA a II-a : 1. Varșovia 
III — 8 p, 2. Praga — 6 p, 
3.'‘Amsterdam — 4 p, 4. Var-

Bruxelles — 2 p,

șovia I — 2, 5. Budapesta — 
0 p.

în finala competiției se 
vor întâlni echipele Tallin și 
Varșovia III. Selecționata o- 
rașului București va juca pen
tru locurile 3—4 cu echipa 
orașului Praga. în ultimele 
meciuri disputate s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Praga — Amsterdam 87—74 
(48—40) ; Tallin — Sofia 94— 
71 (42—36).

secund s-a clasat kenyanul 
Kipchoge Keino, campion o- 
limpic la Ciudad de Mexico, 
cronometrat în 4:09,6. Și în 
proba de 60 yarzi garduri a 
fost înregistrată o surpriză : 
Willie Davenport (S.U.A.), 
medaliat cu aur la J.O. din 
Mexic, a ocupat locul doi, 
fiind întrecut de Gary Power 
— 7,0. Pe 1000 yarzi, austra
lianul Ralph Doubell, l-a în
vins la sprintul final pe a- 
mericanul Juris Luzins. Dou
bell a realizat timpul de 
2:06,5.

In semifinalele campionate
lor de tenis ale statului Vic
toria, care au loc La Mel
bourne, australianul New
combe l-a eliminat cu 6—3, 
6—2, 7—5 pe englezul Taylor. 
Roche (Australia) a cîștigat cu 

9, 12—14, 12—10, 6—3 în

mara fiind realizată de vest- 
germanul Wessel, campion 
mondial la floretă.

J.O. 1968 : 1. U.R.S.S. 48 p, 
2. Ungaria 38 p, 3. Franța 
26 p, 4. Polonia 18 p, 5. 
ROMANIA 15 p, 6. Italia 13

7. R. F. a Germaniei 6 p, 
Mexic 5 p, 9—11. Austria, 

D. Germană și Suedia
P ;

1969 : 1. U.R.S.S. 65 p, 2. 
Ungaria 29 p, 3. Polonia 24 
P, 4. ROMANIA 20 p, 5. Sue-

olimpice

In acest 
diționalul 
de turne. 
naționale 

Indiei are 
jucătorii 
Calcutta, 
de simplu masculin va 
opune pe vechea noastră 
cunoștință, impetuosul 
Aleksandr Metreveli (î.» 
foto), campionului in
dian Premjit Lail. In 
semifinale, Metreveli a 
dispus de B. Singh cu 
6—2, 6—4, 10—8 iar Lall 
s-a calificat in fața lui 
G. Misra: 7—9, 6—1,
6—2, 11—9.

an, tra- 
l circuit 

turnee inter- 
de tenis ale 
ca vedete pe 
sovietici. La 
finala probei I

DE DOEDE
fața lui 
zultatele 
mifinalele probei feminine : 
Margaret Smith Court (Aus
tralia) — Karen Krantzcke 
(Australia) 6—2, 6—0 ; Kerry 
Melville (Australia) — Judy 
Tegart (Australia) 6—2, 6—4.

Ashe (S.U.A.). Re- 
înregistrate în se-

A

J.O. 1968 : 1. U.R.S.S., 2. 
Japonia, 3. Cehoslovacia, 4. 
R. D. Germană, 5. Polonia, 6. 
Bulgaria.

1969 : 1. R. D. Germană, 2. 
Japonia, 3. U.R.S.S., 4. Bul
garia, 5. Cehoslovacia, 
Brazilia, 7. ROMANIA, 
Polonia, 9. Cuba, 10. R.
a Germaniei.

6, 
8. 
F.

POLOISTII ITALIENI — 
REVELAȚIA SEZONULUI

Continuăm astăzi serialul 
bilanțurilor mondiale ale a- 
nului 1969, cu alte patru 
discipline olimpice (scpimă, 
volei, baschet și polo). în 
cazul scrimei, vom compara 
ierarhia stabilită în Mexic 
(1968) cu cea determinată de 
ultima ediție a „mondiale
lor", de la Havana. Cît pri
vește cele trei jocuri sporti
ve, în balanță au cîntărit, în 
primul rînd, rezultatele cam
pionatului european de bas
chet, ale „Cupei mondiale", la 
volei și ale „Trofeului Unga
riei" la polo, iar în al doi
lea rînd, întîlnirile directe 
dintre selecționatele europe
ne și cele de pe alte conti
nente.

„MUȘCHETARII" ROMÂNIEI 
AU MAI URCAT O TREAPTA

Cele trei medalii cucerite 
de echipa feminină de flore-

tă (aur), Ileana Drîmbă (ar
gint) și cea masculină 
retă (bronz), precum 
rile fruntașe ocupate 
hai Țiu (locul V la 
și sabreri au adus selecțio
nata țării noastre pe un loc 
superior (față de J.O.) în ie
rarhia marilor puteri 
scrimei.

în frunte, cu un avans a- 
preciabil datorat celor 4 
ritluri mondiale, reprezenta
tiva U.R.S.S., urmată — ca 
și în Mexic — de cea a Un
gariei. Surprinde regresul în
registrat de sportivii francezi 
și italieni, care au jucat în
totdeauna un rol de frunte 
în marile competiții inter
naționale. Dintre campionii 
olimpici, doar Elena Novi
kova (floretă) și sabrerii so
vietici au reușit să se men
țină în fruntea plutonului. 
Celelalte probe au furnizat 
numeroase surprize, cea mai

de flo- 
și locu- 
de Mi- 
floretă)

ale

str. Brezoianu qr. 23—25, București

dia 11 p, 6. R. F. a Germa
niei 10 p, 7. Franța 7 p, 8. 
Italia 6 p, 
10—11.

9. Elveția 2 p. 
Cuba și Japonia 1 p.

DIN 
IN

VOLEIBALIȘTII
R. D. --------
MARE

GERMANA 
PROGRES

Confruntarea 
bune formații 
lume s-a încheiat 
prinzătoarea victorie a selec
ționatei R. D. Germane, care 
cîștigă pentru prima oară un 
turneu de mare amploare, 
înaintea reprezentativei Ja
poniei. Echipele UR.S.S. și 
Cehoslovaciei au pierdut cîte 
două locuri, iar cea a Bul
gariei a urcat pe cea de a 
IV-a poziție. Comportarea vo
leibaliștilor români la „Cupa 
mondială" a fost destul de 
ștearsă, sextetul nostru ocu- 
pînd doar locul VII.

celor mai 
de volei din 

cu sur-

După un început de sezon 
nu prea concludent, squadra 
azzurra a reușit excelenta 
performanță de a cîștiga 
(neînvinsă) „Trofeul Unga
ria", competiție care a reu
nit cele mai puternice for
mații de pe glob. De altfel, 
întrecerile de la Budapesta 
au modificat radical ordinea 
ierarhică a celor mai valo
roase team-uri, ,.7“-le R. D. 
Germane (locul VI în Me
xic), clasîndu-se pe locul se
cund, în timp ce campioana 
olimpică, Iugoslavia, a ajuns 
tocmai pe poziția a V-a.

Echipa României, alcătuită 
în 1969 dintr-un amalgam de 
jucători ai vechii și noii ge
nerații, a înregistrat rezul
tate contradictorii, care nu-i 
pot oferi decît locul VII în 
clasament.

J.O. 1968 : 1. Iugoslavia, 
2. U.R.S.S., 3. Ungaria, 4. Ita
lia, 5. S.U.A., 6. K. D. Ger
mană, 7. Olanda. 8. Cuba, 9.

R. F. a Germa-

cite o victorie, în meciurile 
directe din cadrul campiona
tului european, dar cvintetul 
sovietic, cîștigător în finală, 
și-a adjudecat titlul conti
nental. Ambele formații, u- 
șor remaniate față de sezo
nul trecut, nu au demonstrat 
o valoare deosebită pentru a 
putea ataca supremația bas
chetului mondial, care ră- 
mîne, în continuare, dincolo 
de Ocean.

Sportivii români, clasați a- 
bia pe locul IX în competi
ția desfășurată la Napoli și 
Caserta, nu au reușit nici în 
acest an să prindă plutonul 
fruntașilor.

J.O. 1968 : 1. S.U.A., 2. Iu
goslavia, 3. U.R.S.S., 4. Bra
zilia, 5. Mexic, 6. Polonia, 7. 
Spania, 8. Italia, 9. Porto 
Rico, 10. Bulgaria.

1969 : 1. S.U.A., 
3. Iugoslavia. 4. 
cia, 5. Brazilia, 6. 
Spania, 8. Italia, 
10. Bulgaria.

★
în clasamentul

anul 1969, alcătuit după 12 
discipline olimpice (atletism, 
înot, 
noe, 
lupte 
volei, 
duce 
mată
R. D. 
lonia 
P, 6. 
R F.
Bulgaria 31 p, 9. Italia 28 p, 
10. Suedia 24 p, 11. Japonia
23.5 p, 12. Iran 20 p, 13-14. 
Cehoslovacia și Franța 18 p, 
15. Iugoslavia 17 p, 16. Bra
zilia 11 p, 17. Olanda 10,5 p, 
18—19. Elveția și Finlanda
9.5 p, 20—22. Anglia, Austra
lia și Danemarca 9 p.

2. U.R.S.S., 
Cehoslova- 
Polonia, 7.
9. Mexic,

mondial pa

Spania, 10. 
niei.

19G9 : 1.
Germană.
U.R.S.S., • 3. 
landa, 7.
S.U.A., 9. R, f. a Germaniei, 
10. Cuba.

Italia. 2. R. 
3. Ungaria, 
Iugoslavia, 6.
ROMANIA,

D
4. 

O-
5.

SUPREMAȚIA BASCHETBALIS- 
TILOR DIN S.U.A. NU POATE 
FI CONTESTATA DE EURO

PENI

Selecționatele
Iugoslaviei au obținut fiecare

U.R.S.S. și

box, ciclism, caiac-ca- 
lupte greco-romane, 

libere, haltere, scrimă, 
polo și baschet) con- 

U.R.S.S. cu 107 p. ur- 
de • 2. S.U.A. 55 p, 3, 
Germană 52 p, 4. Po- 

44,5 p, 5. Ungaria 42 
ROMÂNIA 40,5 p. 7. 
a Germaniei 37,5 p, 8.
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