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Consfătuirea
antrenorilor centrelor
de copii și juniori

în 
în 

De

tu ,
Hammond

Gherig
Kaltenberger

(Anglia) 
(Anglia)

(Aus-

Accra, capi- 
C. Argeș în- 
forurilor de

la biatlon

F.C. ARGEȘ A SOSIT ÎN GHANA
înaintea campionatului mondial de boblet

- ‘T
in drum spre locul de start

Foto: TH. MACARSCH1

AL SCHIORILOR

Sub cupola sălii Floreasca

Participări 
internațio-

informat 
vor be- 

bune, 
va men

țării. Cîteva 
deal 35 cm, 
cm, Sinaia —

10 cm, Țarcu 43 cm, Seinenic 
50 cm. Rarău 54 cm, Ceahlău 
-Toaca 27 cm, Vlădeasa 6 
cm, Brașov 8 < ni

un panoramic al court-ului de 
parchet de sub cupola sălii Flo
reasca, cu toți ..cel patru" tn ac
țiune (de la stingă) : Sever Dron, 
Petre Mărmureanu, Ilie Năstase 
șl Ion Țiriac. poto ■ Aurel Neagu

exemple : Pre-
Vf. Omul 60
Cota 1500 — 44

cm, Păltiniș-

din a- 
Armata', 
schimbe

PANȚURU - AL 4-lea 
TIMP AL ZILEI

ST. MORITZ, 22 (prin tele
fon). — Emoțiile de - precon
curs pentru candidații la ti
tlul de campion mondial de 
boblet (bob de două persoa
ne) s-a incheiat o dată cu 
ultimul antrenament desfășu
rat la ora prinzului pe o pîrtie 
excelentă și în condiții atmos
ferice favorabile (minus 8 gra
de). La cele două manșe au 
luat parte 25 de echipaje din 
13 țări, lipsind bobul secund 

'al României care, din pricina 
ușoarei răniri a pilotului Pa- 
naitescu, nu va putea lua star-

Rezultatele zilei : Floth
(R.F.G.) 2:34,35 ; Zimmerer
(R.F.G.)2:35.08 ; Stadler (Elve
ția) 2:35,59 (echipaj care a 
realizat și cel mai bun timp 
intr-o manșă — 1:17,03) ; Pan- 
țuru 
prima 
manșa 
Zordo 
(Italia)

(cu Zangor 1:17,79 
manșă și 1:18,43 
a doua) 2:36,22 ;

(Italia) 2:36,36 ; Vicario 
2:36,44 ; Baturone (Spa

nia) 2:36,46 ; Lamey (S.U.A.) 
2:36,49; " ...............
2:36,64 ; 
2:36265 ;
tria) 2:36,98 ; Hora (Cehoslo
vacia) 2:37.74.

Ziua s-a încheiat cu un coc
teil oferit participanților de 
către sindicatul de inițiativă 
din St. Moritz. Comitetul de, 
organizare a hotărît ca în zi
lele de concurs de sîmbătă 
duminică, cu începere de 
orele 9,30, înaintea probelor 
ficiale să aibă loc cite 
coborîri-pilot.

ACCRA, 22. Fotbaliștii piteșteni au sosit la 
tala Ghanei. După cum am mai anunțat, F. 
treprinde un turneu în Ghana la invitația 
specialitate din această țară. Imediat după sosirea fotba
liștilor români, au fost stabilite echipele în compania că
rora vor juca. în primul meci, F. C. Argeș va avea ca ad
versară pe Olimpios Accra. Următoarele partenere : Back 
Stars Accra și Asante Kotoko din orașul Kumasi.

Azi, la Predeal:
„Cupa Carpați“

Azi va avea loc la Predeal, 
pe pîrtia Poliștoacă, concursul 
de verificare a biatloniștilor 
din loturile de seniori și ti
neret ale României care se 
pregătesc pentru C.M. din 
Suedia. Concursul, dotat cu 
„Cupa Carpați", va cuprinde 
doar proba ștafetă
3 x 7,5 km.

între 25—28 ianuarie v 
avea loc în Capitală cea de 
a Il-a consfătuire a antre
norilor de fotbal care acti
vează în cadrul centrelor de 
copii și juniori.

Consfătuirea se va desfă
șura la complexul sportiv 
„23 August".
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Ilie Năstase primul performer al galei de tenis

Pentru a evita o even
tuală surpriză la sfîr- 
șitul săptăminii, ieri 

dimineață ne-am interesat 
în primul rînd asupra situa
ției atmosferice din zilele ur
mătoare. Amabili, ca întot
deauna, specialiștii Serviciu
lui prevederi de scurtă du
rată din cadrul Institutului 
meteorologic ne-au 
că doritorii de schi 
neficia de condiții 
deoarece vremea se 
ține rece, păstrînd stratul de 
zăpadă existent. Cerul va f> 
mai mult noros, iar vîntul 
va sufla potrivit. Singurele 
impedimente posibile sînt 
ceața și poleiul care își pot 
face apariția sporadic, jn ce
ea ce privește grosimea stra
tului de zăpadă, ea se men
ține acceptabilă în majorita
tea stațiunilor montane

• Zdpado se menține 
favorabilă practicării 
schiului •„Cupa A.S.A." 
la probe alpine se dis
pută în Bucegi • Po
iana Brașov, gazda în
trecerilor nordice • 
Vom avea, în sfîrșit, 
concursuri de sărituri 
la Borșa • 
la întreceri 
nale.

Și toti 
ției 
cele 

giuni în 
schiul, zăpada 
mai la Poiana 
stațiunea în care erau pro
gramate, în luna ianuarie, u 
serie do importante compe
tiții republicane. Ca (Amare, 
organizatorii uneia 
cestea, „Cupa A.S 
au fost nevoiți să 
locul de disputare a întrece
rilor. Acestea vor avea I c 
în Bucegi, unde zăpada se 
menține în cantitate și stare

i totuși, in ciuda sitna- 
favorabile din 

> mar multe' re- 
care se practică 

lipsește t.jc- 
Brașovului,

O sală de pasionați ai 
sportului alb — dar care s-a 
încălzit parcă mai greu la 
spectacolul tenisistic de ieri 
— a ținut să ureze drum bun 
jucătorilor naționalei noas
tre, cei ce pornesc acum în- 
tr-un nou
întreceri în fața fileului, de
pănate pe meridianele

„serial" de mari

bului. A fost o gală de re
vedere, dar și de rămas bun, 
cu primele noastre rachete, 
Xlie Năstase și Ion Țiriac, 
ca și cu cei doi secunzi ai 
lor, Sever Dron și Petre 
Mărmureanu, cu care au îm
părțit atîtea frumoase suc
cese în sezonul trecut.

Pe plan sportiv, mai mult

cm. Paring 17
Sibiu 30 cm, Muntele (Continuare tn pag. a 2-a)
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poate decît pe cel spectacu
lar, gala de la Floreasca ne-a 
oferit elemente interesante. 
Ne-am putut da seama de 
stadiul de pregătire — în
deobște avansat — al tenis- 
manilor noștri fruntași, chiar 
și de raportul actual de forțe 
între aceștia. Din acest 
tim punct de vedere, am 
vit cu reală satisfacție 
plica deosebit de dîrză' 
rită de out-sideri în semifi
nalele turneului de simplu, 
atît Mărmureanu, cît și Dron, 
cedînd după dueluri susți
nute. Apoi, într-o partidă de

Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

PANORAMIC
Aspect din timpul lucrărilor reuniunii

SPORTIV
INTERN

FORFAIT LA 0ALATIECHIPA POLONIEI
I
ISilviu FLORESCU

început 
reuniu- 
planifi-

Foto i A. NEAGU
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Steaua va incerca duminică să recupereze handicapul de la 
Varșovia din meciul susținut cu Polonia în cadrul „Cupei 
gupelor" și- să pășească în tutui următor al competiției. in 

imagine, Gzmor (Steaua)

Nu este vina „Panoramicu- 
i” că a aminat, vreme de 

aproape trei săptămîni, primul 
rendez-vous ’70 cu obișnuiții 
săi cititori. Știm că ianuarie 
este luna pregătirilor — de 
regulă la altitudine — pentru 
marea majoritate a loturilor 
fruntașe, dar aceasta nu des
tramă total impresia de hiber
nare prelungită. Și nu ex
plică decît parțial sărăcia ca
lendarului competițional al a- 
cestui început de ah, pe ca- 
re-1 vedeam — și ii doream — 
inovator în făurirea unei alte 
tradiții.

E drept, sporturile de iarnă 
fac excepție, spre lauda diri-

în Capitală a 
ieri cea de a V-a 
ne a Comisiei de 
care pentru concursurile 
de tineret, „Prietenia", 
ale sportivilor din țările 
socialiste.

Pe ordinea de zi a lu
crărilor figurează :

1. Schimb de păreri și 
informații in legătură cu 
desfășurarea concursurilor 
în anul 1969 ;

2. Planificarea întrece
rilor din anul 1970 ;

3. Stabilirea, in princi
piu, a unui proiect de 
perspectivă pînă în anul 
1976 ;

4. Propuneri pentru com
pletarea regulamentelor ce 
urmează să fie aplicate 
începînd din anul 1971.

La reuniune iau parte 
delegați din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană,

Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România.

La primul punct al or- 
dinei de zi, delegația Ro
mâniei, condusă de prof. 
Marin Bîrjega, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S., a pre
zentat o informare. în 
programul oaspeților figu
rează o excursie la Po
iana Brașov, unde se des
fășoară concursurile de ti
neret „Prietenia" la 
biatlon.

Federația poloneză de specialitate a făcut cunoscut că în urma noii situații 
ivite (echipa va participa în grupa A la C.M.) prezența selecționatei la Cupa ora
șului București nu mai este posibilă. Acest forfait (justificat) scade, desigur, din 
forța și valoarea competiției. A patra concurentă în întrecere a fost desemnată să 
fie ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI, alături de prima selecționată a țării 
noastre, formația secundă a R.F. a Germaniei și echipa cehoslovacă de club Ceske 
Budejovice, fruntașa în divizia secundă a campionatului national.(Continuare In pag. a 2-a)

Deși n-ați exprimat fățiș, 
știam că sînteți nemulțumiți 
și nerăbdători. Așa sintem 
toți,. Uităm prea repede 
acum 10—12 zile de-abia 
țineam pe picioare și că o 
borîre însemna o aventură 
care ne temeam. Ei bine, 
azi înainte visul dv începe 
prindă forme. Și pentru că am 
repetat îndelung ghirlanda cu 
săritură, azi vom învăța o 
cristianie modernă, paralelă, 
care folosește săritura pivota
tă și descărcarea, învățate la 
procedeul amintit. Noua cris
tianie, utilizată în special pe 
pantele medii și înclinate, asi- 
gurînd un control al vitezei și 
o alunecare uniformă, echili
brată, se numește jet-virajul

ea 
ne 

co
de 
de 
să

sau cristiama cu contraviraj. 
încercînd o definiție, putem 
spune că jet-virajul este o 
cristianie spre vale, cu schiu- 
rile paralele, începută dintr-o 
coborîre oblică și terminată 
tot așa, dar în sens contrar, 
viraj precedat de un contra- 
derapaj pregătitor care ser
vește ca mijloc de propulsare 
a coboririi. Contraderapajul 
este mecanismul cunoscut de 
la ghirlanda cu săritură sau 
poate fi progresiv diminuat, 
devenind o simplă descărcare, 
în oricare jet-viraj există un 
moment de frînare corespunză
tor fazei pregătitoare, un mo
ment de accelerare — de unde

a București se desfășoară, as
tăzi și mîine, sesiunea anuală 
de comunicări științifice în 
domeniul educației fizice și 
sportului.

Evenimentul își sporește di
mensiunile prin faptul că reprezintă 
prima confruntare publică amplă a 
unei instituții care împletește armonios 
tinerețea actului de naștere cu fer
voarea și entuziasmul juvenil dl lu
crătorilor și colaboratorilor săi.

Pregătită cu grijă și atenție, repre- 
zentînd — în ultimă analiză — o pro
fesiune de credință, delimitînd un pro
gram și o conduită, sesiunea și-a pro
pus o agendă amplă. 26 de lucrări, 
rod al ideilor, cercetărilor și talentu
lui autorilor lor, dezbat trei capitole 
majore ale sportului contemporan, în- 
scriindu-se organic în tematica gene
rală de . muncă a Consiliului national 
pentru educație fizică și sport :
• Metode, mijloace și indici obiec

tivi de măsurare și evaluare a efortu
lui fizic în antrenamentul sportiv de 
performanță ;
• Investigații biologice, metodice și 

psihologice asupra sportivilor partici
pant! la mari competiții în vederea îm
bunătățirii selecției și pregătirii echipe
lor naționale ;
• Educația fizică și sportul în bu

getul timpului liber al elevilor ți stu
denților.

Este lesne de văzut că Centru! pen
tru cercetări științifice în domeniul edu
cației fizice și sportului încearcă să 
abordeze probleme stringente, de via
ță, care-i frămîntă pe specialiști, la 
care nu s-au putut da pînă acum răs
punsuri definitorii, o tematică vie, efer
vescentă, în plină evoluție și schim
bare.

Reiese din simpla lectură a titluri
lor celor 26 de lucrări, tendința lăuda
bilă a autorilor de a împleti teoria cu 
practica, de a furniza activității coti
diene a antrenorului și instructorului 
suportul, puternic al experimentului și 
verificărilor de laborator. Nutrim, tot
odată, speranța că investigațiile celor 
care s-au dedicat acestei profesiuni as
pre vor cunoaște răspînairea largă, 
vor coborî, repede și eficace, din tur
nurile de fildeș ale cercetării, pe sta
dion și în sală, vor deveni arme de 
preț în mina practicienilor sportului, I 
reflectîndu-se în noi performante și | 
succese ale sportului românesc.

Este răsplata cea mai de preț pe 
care ar putea o primi o muncă ae 
neprețuit, grea, plină de responsabili
tate,, de cele mai multe ori anonimă. 
Rămîne, însă, superb caracterul ei pe
ren, faptul că ea nu se poate încheia 
niciodată, ci continuă mereu, află și 
descoperă în fiecare zi, în fiecare cli
pă, ceva nou, ceva care este de preț.

Succes deplin sesiunii I
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I. MITROFAN
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„REVOLTA" FORMAȚIILOR CODAȘE
IMPULSIONEAZĂ CAMPIONATUL FEMININ

Un alt act al a- 
cestei interesante 

'Competiții care este 
turul de iarnă al 
campionatului fe
minin de handbal 
s-a consumat re
cent la Timișoara,

oferind celor prezent! satisfac
ții spectaculare de prim ordin. 
Această afirmație, făcută ime
diat după încheierea turneului de 
15 jocuri din sala „Olimpia" (nu
mele nu are absolut nici o legă
tură cu comportarea, șocant de 
gălăgioasă a unora dintre spec
tatori...) ar putea duce însă la 
o falsă impresie. Anume, aceea 
că valoarea spectaculară a în
trecerii a avut, cum ar fi fost 
normal, un suport tehnic șl tac
tic Lucrurile nu s-au petrecut 
însă chiar așa.

De fapt, ceeaflce a animat com
petiția, dind savoare meciurilor, 
solicltînd atenția șl nervii pu
blicului, a fost o tendință spre 
competivitate, spre eliminarea 
placidității atît de frecventă în 
unele competiții, la formațiile mai 
slabe ce se consideră (greșit !) 
aprioric victime în confruntări
le cu echipele de frunte. Această

racilă veche a determinat ca ani 
și ani principala dispută a ca
lendarului competițional intern 
la handbal, campionatul național, 
să fie serios afectată, întrecerea 
limitîndu-se, în fond, artificial, 
doar la derbiurile dintre frunta
șe și la cele pentru evitarea re
trogradării ; în rest, pe agenda 
campionatului fiind consemnate 
doar partide anoste, în care în
vingătorii erau dinainte cunos- 
cuțl.

Noua formulă de disputare a 
campionatului, atît cel masculin 
cît și cel feminin, care prevede 
organizarea unei manșe supli
mentare de iarnă în sală, cu trei 
turnee, a generat — prin carac
terul său mult mai neutral și 
prin solicitările cu totul diferite 
față de obișnuitele etape săptă- 
mînale de toamnă șl primăvară — 
o adevărată „revoltă" a forma
țiilor suferind de timiditatea pe
riferiei clasamentului. Semnalam 
această tendință spre eliminarea 
unor bariere psihologice încă din 
campionatul masculin, și, nu de 
mult, consemnam că în primul 
turneu al întrecerii feminine „re
volta" codașelor a furnizat pri
mele surprize ale disputei. Și

lată că fenomenul, Izolat la 
început, a căpătat un pozitiv 
caracter general. La Timișoara, 
formația locală Universitatea și 
cele două outsldere ale sale din 
campionat, Universitatea Bucu
rești și Confecția, au fost serios 
zdruncinate de șocurile produse 
în partide considerate înainte 
de toată lumea drept o simplă 
formalitate.

Desigur că, așa cum am făcut 
chiar de la început precizarea, 
ideal ar fi fost ca revirimentul 
din campionat să aibă o bază 
mai mult tehnică și tactică și 
nu exclusiv de ordin moral. Ni
meni nu poate contesta acest lu
cru. Dar nici așa nu este rău. 
Pentru că fenomenul a surprins 
echipele noastre fruntașe. prin
cipalele surse — ca să zicem așa 
— de „aprovizionare" a lotului 
reprezentativ, prea puțin pre
gătite. Șl dacă Universitatea 
București sau Confecția s-au re
simțit mai puțin, deoarece s-au 
prezentat la acest tur de iarnă 
cu ceva mai multe antrenamen
te la activ. Universitatea Timi
șoara, campioana țării și o echipă 
cu mari perspective, crtezînd 
probabil că poate face o agrea

bilă promenadă în primele tur
nee, cînd programul nu-i punea 
în față celelalte două formații 
amintite mai înainte și principa
le pretendente la titlu, a abor
dat disputa cu o foarte sumară 
pregătire, suportînd mai greu 
rigurosul asalt al părții inferioa
re a clasamentului. In felul a- 
cesta, pornind de jos în sus 
și deocamdată mai mult pe fon
dul ambiției, al dîrzeniel în a- 
părarea șanselor, schimbarea at
mosferei competiționale în cam
pionatul feminin de handbal re
prezintă totuși un element po
zitiv, de progres, ce va influența 
în bine creșterea valorică a cam
pionatului. Dispărînd „timidita
tea" competițională, din ce în ce 
mal multe jocuri vor constitui 
o problemă cu eventuale com
plicații chiar și pentru cele mal 
redutabile formații. Și atunci 
poate că handbalistele noastre 
fruntașe (sperăm ca jucătoarele 
de la „U“ Timișoara să citească 
aceste rînduri) vor face mai des 
și cu mal multă convingere dru
mul spre teren sau la sală, la 
antrenamente...

Călin ANTONESCU

v, P0PE?Cțj Am. “ » P.T.T. REDIVIVUS ? 
de un al 5-lea jucător! I—kJ

T Indisponibilitățile din for
mație continuă să-1 frămînte 
pe antrenorul Vasile Popescu 
în preajma meciului retur, pe 
care Steaua îl va susține du
minică după-amiază în com
pania formației poloneze „Po
lonia*1 Varșovia. De la ulti
mul antrenament au lipsit, în 
plus, V. Gheorghe și Czmor 
(gripați), pentru care însă 
prof. V. Popescu a primit asi
gurări că îi va putea folosi 
pînă la sfîrșitul săptămînii. 

întrebat ce crede despre po
sibilitățile de recuperare a a- 
vantajului (11 puncte) pe care

il deține team-ul polonez, re
putatul nostru specialist ne-a 
răspuns : „Nu m-aș teme cîtuși 
de puțin dacă alături de Ta- 
rău, Nosievici, V. Gheorghe și 
Czmor aș avea un al 5-lea 
jucător de o valoare apropia
tă. Din păcate, însă, nu-1 am 
și voi fi nevoit din nou să 
recurg la improvizații. Adver
sarii noștri — actualmente o- 
cupă locul V în campionat - 
dispun de un colectiv bine su
dat, din care se disting No
wak, Bula și Frelkiewicz 
Cine se va apăra mai bine, se 
va califica...

Campionatul echipelor bucu- 
reștene participante la cate
goria Onoare s-a încheiat, 
dînd cîștig de cauză formației 
P.T.T. (antrenor Cristian Po 
pescu). Cele trei inițiale ne 3- 
mintesc de perioada basche
tului de acum 15—20 de ani, 
cînd P.T.T. era una din pro 
tagonistele campionatului na
țional. Și iată că, după zece 
ani de la desființarea echipei 
prin trecerea ei în cadrul ch> 
bului sportiv Rapid, auzim 
din nou, cu multă plăcere, 
despre activitatea ei. Reapar’ 
ția P.T.T. s-a produs cu cîțiva 
ani în urmă, fiind marcată de 
unele rezultate modeste : lo- 
cu] III din 12 echipe în 1967 — 
1968, locul VII din 16 echipe 
în 1968—1969. Cu timpul, însă, 
datorită mai strînsei colabo 
rări dintre antrenor și jucători 
precum și aportului deosebit 
adus de unii jucători (maes 
tru] sportului M. Spiridon. 
I. Negoiță, M. Atanasescu 
V. Manolescu ș.a.), P.T.T. e 
reușit să se impună. Merițu' 
este cu atît mai mare, cu cit 
petetiștii au avut de 
adversare valoroase, 
trificarea (antrenor 
rold), Steaua (A.
C.P.M.B. (N. Stănescu) etc

încheiem aceste rînduri cu 
o întrebare: va însemna eu 
cerirea categoriei Onoare o 
simplă treaptă în drumul 
P.T.T. spre divizia B și, de ce 
nu, spre prima categorie a 
tării 7

IN PERSPECTIVA „EUROPENELOR" DE SALĂ DE LA VIENA

Carol Corbu în timpul unui concurs — în aer liber <— la KSln

Antrenorul Ba
ruch Elias a re-

ar. venit de cîteva 
£1 zile la preocupă-

X rile-i obișnuite,
—---------1 după scurtul in

termezzo fotbalistic cind s-a 
ocupat de pregătirea fizică a 
selecționaților pentru campio 
natul mexican. Intrucît trei 
dintre elevii săi (Șerban Cio
chină, Carol Corbu și Mihai 
Zaharia) au luat recent pri
mul start în sezonul de com
petiții al anului 1970, evo-
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La 1 februarie vor începe 
întrecerile „Cupei de iarnă", 
competiție organizată de Con
siliul municipal București 
pentru eduSație fizică și âport. 
Au fost invitate toate forma
țiile . masculine și feminine 
liartîcîpante în campionatele 
naționale (categoriile A și B), 
care vor ti împărțite, după 
criterii valorice, în mai multe 
serii.

• Biroul F.R. Baschet a 
respins cererile ‘de transfer — 
de la clubul Progresul la clu
bul Rapid — ale jucătoarelor 
Elena Nicolae și Elisabeta 
Bolim, deoarece solicitările 
respective nu se încadrează 
în regulamentul 
CNEFS.

în 
de

luînd cu destul succes 
concursurile internaționale 
la Madrid, i-am solicitat prof 
Elias o scurtă declarație:

„Anul 1970 va fi foarte 
dificil pentru atleți, în pofida 
faptului că în calendarul lor 
nu figurează competiții de o 
deosebită amploare, cu ex
cepția „europenelor** de sală 
și a „Cupei Europei**, care 
sîrjt totuși altceva decît C.E. 
în aer liber sau Jocurile O- 
limpice. 1970 este însă im
portant prin faptul că precede

/

Helsinki 
la Mim- 
față. în-
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excelentă. Sîmbătă se va 
desfășura slalomul special, 
iar duminică dimineața sla
lomul uriaș pentru toate cele 
patru categorii de schiori i 
seniori, senioare, juniori și 
junioare.

La Poiana vor avea loc 
două competiții de

schi, dar la ramuri 
re nu necesită cantități mar’ 
de zăpadă î fond și sărituri. 
Fondiștii seniori și juniori 
se vor întrece pentru „Cu
pa Steagul roșu", iar sărito
rii juniori vor lupta pentru 
cucerirea „Cupei Tractorul". 
Ceilalți săritori au plecat la 
Borșa, unde îi așteaptă o 
trambulină de 80 m, reame- 
najată și pregătită să găzdu
iască din nou competiții de 
amploare, așa cum a făcut

cu cîțiva ani în urmă, 
deosebit succes.

Pe lingă activitatea 
ternă, schiorilor români 

le este rezervat pentru aoest 
final de săptămînă un bogat 
calendar internațional. Unii 
dintre ei, printre care alpinii 
St. Moldoveanu, C. Văidea- 
nu, I. Bobiț, Eva Markoș și 
Mihaela Sandu, vor lua par
te, în Bulgaria, la tradițio
nalul concurs ,,Ci4>a Pampo- 
rovo“, iar cîțiva talentați ju
niori (M. Bălan, Al. Bogdan, 
P. Ivănescu, Dorina Muntea
nul vor participa la „Crite
riul juniorilor", i competiție 
ce se va desfășura în Ceho
slovacia. Biatloniștii de 
A.S. Armata Brașov și 
din lotul de tineret se 
deplasa, duminică seara, 
Cehoslovacia, urmînd 
concureze 
naționale.

la 
cei 
vor 

în 
să 

la campionatele

CONSFĂTUIREA PE TARĂ 
A ARBITRILOR DE BOX

CRAIOVA
de la trimisul nostru). De luni 
se desfășoară în localitate con
sfătuirea pe țară a arbitrilor- 
judecători de box. 50 de ofi
ciali dezbat cu pasiune și com
petență probleme majore din 
activitatea pugilistică, încer- 
cînd să ajungă la uniformiza
rea sistemului de arbitraj. 
După prezentarea raportului de 
activitate a colegiului central, 
de către președintele acestuia, 
Marin Zamfirescu, au fost au
diate dări de seamă conținînd 
aspecte din munca arbitrilor 
din 10 județe : Dolj—I. Cetă- 
țeanu, Timiș—L. Krauser, Con
stanța—A. Rișat, Galați—I. Ște
fan, Cluj—I. Chendreanu, Pra
hova—Gh- Enescu, București— 
D. Dimulescu, Bihor—A. Ban- 
di, Brăila—A. Mihăilescu, Bra
șov—I. Vasilinciuc.

In general, programul este 
foarte încărcat, dar membrii 
colegiului central au reușit, 
prin expunerile lor tematice 
și practice, să capteze atenția 
celor 50 de oficiali. Cu deose
bit interes au fost ascultate 
referatele : „Concluzii privind 
desfășurarea C.E. de la Bucu
rești" (C. Chiriac), „Metode 
medicale pentru umanizarea

boxului" (P. Tonitza), „Balca
niada de box de la Galați" 
(P. Epureanu), „Noutăți în re
gulamentul de box editat în 
1969“ (V. Cazacu), materiale
care au cfus la un util schimb 
de opinii.

Antrenorul emerit Ion Popa, 
prezent și el în mijlocul ar
bitrilor, împreună cu oficialul 
M., Stănescu, a susținut o lec-, 
ție practică, urmărită cu viu 
interes, insistînd, printre al
tele asupra necesității de a se 
permite cursivitatea luptei din 
ring.

Zilele de joi și vineri sînt 
consacrate discuțiilor sub for
mă de seminar, participanții la 
consfătuire urmînd a viziona 
și cîteva secvențe din filmul 
C.E. de la București. Azi și 
mîine se vor disputa două ga
le, la care au fost invitați pu- 
giiiști juniori din orașele i Pi
tești, Iași, Turnu-Severin și 
Craiova, meciurile urmînd a 
fi conduse de toți arbitrii pre- 
zențl la consfătuire. în progra
mul acestei săptămîni este pre
văzută și o vizită la I.A.S. 
Breasla, din apropierea Cra- 
iovei. Lucrările se încheie 
sîmbătă.

Romeo CALARAȘANU

• Alți arbitri 
fost desemnați 
meciuri din cadrul competi
țiilor europene : Petre Marin 
la partida Slavia Praga — A- 
kademik Sofia (f), iar dr. Dan 
Chiriac la meciul Racing Bell 
Malines — Real Madrid.

și noțiunea de jet — 
respunde declanșării 
schimbare de direcție.

Pregătire. Pornind 
coborîre oblică, schiorul
tă un derapaj spre vale (avînd 
schiurile egal încărcate) prin 
împingerea laterală în călcîie, 
prin mecanismul de arcuire- 
înșurubare cunoscut. Sfîrșitul 
acestei flexii se accelerează și 
culminează cu o stopare a de
rapajului printr-o „bătaie** 
marcată pe schiurile așezate 
pe muchie și pe bastonul din 
vale, înfipt lateral și înainte.

Declanșarea. Bătaia execu
tată în special pe călcîie (din 
cauza poziției arcuite și a bus
tului aplecat) este urmată ime
diat de o țîșnire, un salt, o re
dresare a corpului pe vertica
lă, în timpul căreia schiurile, 
descărcate, schimbă muchiile și 
pivotează sub corp în sensul 
ocolirii. Sprijinul prelungit pe 
baston fixează (oarecum) bus
tul, astfel că revenirea din 
arcuire-înșurubare (pivotarea) 
este mai amplă la nivelul pi
cioarelor. Extensia nu trebuie 
înțeleasă ca o redresare com
pletă, totală, ci numai ca o 
mișcare relativă de destindere 
(în urma comprimării din 
momentul bătăii) a corpului în 
raport cu poziția din faza de 
pregătire. Momentul înscrierii 
în viraj este considerabil fa
cilitat de extensia corpului 
spre înainte și spre vale rea
lizînd răsturnarea centrului de 
greutate în sensul virajului, 
mișcare de care am mai amin
tit. Avîntarea realizată permi-

D ALE REGULAMENTULUI

Din șicană sau din prea mult 
simț al umorului, confrații noș
tri aglmnaști ne spun că sîntem 
rigizi.

Fără să facem pe supărații, ne 
gîndlm. totuși, că ceva anume 
l-a determinat să ne categori
sească așa și nu altfel. Ce anu
me ? Noi zicem că disciplina, 
ordinea șl sportivitatea proverbia
lă a gimnasticii, rar întilnită in 
aceeași măsură la alte sporturi, 
în sportul nostru este mal multă 
liniște, arbitrului i se acordă mai 
mult respect, el fiind salutat îna
inte și după terminarea fiecărui 
exercițiu, apostrofările, de orice 
fel, lipsesc cu desăvîrșire sau a- 
proape cu desăvîrșire, transfor- 
mîndu-se în zîmbete și priviri ga
leșe, chiar dacă pe undeva sini 
cu subînțeles.

A văzut cineva vreun gimnast 
tăvfilindu-se pe jos de necaz sau 
durere cînd un adversul l-a 
luat-o înainte sau dacă din 
numite pricini nu i-a Ieșit 
flacul ? Nu, nu cred.

Toate acestea pentru că așa 
sîntem noi — gimnaștil — iar 
dacă am fl altminteri regula
mentul ne-ar readuce la ordine 
în doi timpi și cîteva zecimi de 
puncte și pas de te la în contra 
Cu un arbitru în mina căruia stă 
nota noastră cea de toate zilele, 
hotărîtoare în urcarea sau cobo- 
rîrea scărilor clasamentului.

Din momentul intrării în sala 
de concurs pînă !a ieșire, gim
nastul trebuie să se încadreze 
într-o serie de cerințe regulamen
tare dintre care unele n-au nici 
o legătură cu evoluția pur teh
nică, dar care pot Influența sub
stanțial notarea în general. A- 
parent lipsite de importanță, a- 
ceste cerințe devin literă de lege 
abia în concurs (n-ar strica să 
figureze și în lecțiile de antre
nament) și atunci cel care le-au 
uitat sau nu le-au știut își dau 
seama că din te miri ce nota 
este sub așteptări.

Din această cauză este 
mai discutăm despre ele 

„nevinovate”

și controlul curbei 
printr-un derapaj curgător, a- 
îunecat. Cel mai important și 
cel mai greu moment este în
scrierea în viraj, moment în 
care, prin destinderea corpu
lui, schiurile, descărcate, des
prinse de pe zăpadă, paralele, 
se deplasează lateral spre deal 
în sensul ocolirii, și reiau con
tactul ru zăpada pe muchiile 
dinspre vale.

Conducerea virajului. Miș
cării de extensie din faza de
clanșării îi urmează, fără în
trerupere, a doua flex ie, lentă, 
echilibrată, prin care schiurile 
sînt obligate să intre în dera
paj, ajutate de corp care apasă 
printr-o arcuire progresivă. 
Caracteristica jet-virajului este 
această deplasare considerabilă 
a schiurilor sub corp într-o 
mișcare, ce a fost descrisă, de 
dus-întors. In momentul „dus", 
picioarele execută o flexiune, 
terminată cu supjsapresiunea 
bătăii, Iar momentul „întors” 
este extensia și deplasarea la-

să fie înlăturate cu atît 
repede cu cît, dacă ,ne 
dim bine, efortul necesar 
minim și chiar plăcut.

La,concret vorbind, să < 
răm cîteva din cerințele 
mentare încălcate pe ici 
la cîte un concurs.

PREZENTAREA 
înaintea arbitrului șef de 
gadă. Această prezentare, 
valență salutului decent 
liticos, își are rădăcinile 
în abecedarul învățării 
ticii, fiind poate chiar 
primele noțiuni învățate, 
mirare că tocmai la 
mici de vîrstă, mult mai 
piate Ca timp de perioada înce
putului, ea este uitată sau ne
glijată, spre deosebire de cate
goriile mari de vîrstă și clasifi
care, unde omiterea ei s-ar ex
plica oarecum prin folosirea ma
jorității timpului pentru 
șirea unui bagaj motric 
mal mare.

O preocupare deosebită i 
acest aspect disciplinar s-a 
sarvat la reprezentantele 1 
lui sportiv de gimnastică din O- 
rașul Gh. Gheorghiu-Dej și 
majoritatea componenților 
rilor naționale. în rest,
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............ _ este loc 
pentru mai bine, că nu strică.

ȚINUTA VESTIMENTARĂ pen
tru concurs. în această privință 
regulamentul se arată neînduple
cat cu cei care din diferite mo
tive nu se încadrează în limite
le admise, mergînd de la apli
carea unei penalizări de trei ze
cimi șl pînă la aplicarea pe
depsei maxime — excluderea din 
concurs.

Socotind că o gimnastă se pre
zintă cu un costum necorespun
zător la flecare din cele patru 
aparate de concurs, suma pena
lizărilor va ajunge la 1,20 p, ceea 
ce. desigur, că-1 va aduce o cobo
rîre evidentă în clasamentul in
dividual, toarte puțin dorită. A- 
legerea materialului, dimensiunii 
și croielii pentru costum, co
respunzătoare vîrstei și confor
mației fizice, care să nu frizeze 
bunul gust șl decența este o ce
rință care trebuie satisfăcută încă 
de la cele mai neînsemnate con
cursuri de casă.

Decolteurile la fetițe, anumite 
răscroleli exagerate — chipurile

pentru a compensa unele nea
junsuri ale proporției corporale — 
sînt cîteva aspecte ale esteticii 
greșit înțelese. Vorbind despre 
estetica și utilitatea costumului 
trebuie să amintim șl de anu
mite accesorii cum ar fi papucii, 
palmierele, bandajele, elasticul 
etc., hotărîtoare pentru buna 
desfășurare a exercițiului. Aceste 
accesorii se cer a fi riguros con
trolate înainte de concurs, nu 
numai sub aspectul estetic și u- 
tllltar, ci și al rezistenței lor pe 
tot parcursul concursului, 
gurîndu-se astfel securitatea 
tegrltății corporale.

Nu mai este cazul să ne 
moțloneze sau entuziasmeze 
rajul (mai corect spus, impruden
ța șl neglijența) acelor gimnaști 
care continuă să lucreze după 
ce le-a sărit un papuc din pi
cior sau cînd bandajul incorect 
prins flutură prin aer amenin- 
țînd să se agațe din clipă în cli
pă de aparat sau de altă parte 
a corpului.

Multiplele consecințe neplăcute 
ale acestor neglijențe ne obligă să 
luăm măsuri din timp și dacă totuși 
mai apar, în concurs, să li 
aplice penalizările cuvenite 
menajamente.

In acest sens trebuie să 
cunoaștem -că arbitrii nu 
făcut totdeauna datoria, 
prea mult sentimentalism 
tru efortul gimnastului 
duioșăm șl nu ne vine la în- 
demînă să fim intransigenți în 
aplicarea regulamentului.

Deci, atenție arbitri ! în aceas
tă situație n-ar strica să ne bucu
răm de adevăratelea că sintem 
rigizi. Restul, în ceea ce ne pri
vește, să avem mal mult umor 
că n-o fl foc.
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Elena LEUȘTEANU

C.E. din 1971 de la 
și J.O. din 1972 ț3e 
chen. Pentru a face 
tr-un mod corespunzător, ma
relui număr de întreceri la 
care atleții români vor fi so
licitați să ia parte, spre deo
sebire de alți ani, am început 
pregătirea, cu elevii mei. mai 
devreme cu o lună, am re 
vizuit metodica generală a an
trenamentelor și am solicitat 
pentr ei concursuri la o dată 
care nu de mult era rezer
vată exclusiv antrenajnente 
lor..

Primul start al celor trei, 
dar și al lui Nicolae Pcrța și 
Șerban Ioan, a fost, cred, pe 
deplin edificator. Spunînd a- 
ceasta nu mă gîndesc, nea
părat, la locurile ocupate in 
clasamentele celor 2 concur
suri. Nu mă gîndesc nici mă
car la rezultatele obținute 
(deși și unele și celelalte sînt 
edificatoare) ci la maniera 
în care au concurat ceea ce 
mă îndreptățește să cred că 
pentru fiecare dintre ei 197C 
va însemna ceva deosebit. 
Prima ocazie le-o oferă ..Cupa 
de cristal", în fapt „interna
ționalele" de sală ale Româ
niei (28 febr.—1 martie), al 
doilea și cel mai important, 
ediția — oficială-inaugurală 
— a campionatelor europene 
„indoor" de la Viena (14—15 
martie). Sînt convins că dacă 
lucrurile vor merge și în con
tinuare ca pînă acum. Ciochi
nă, Corbu et comp, vor fi în 
măsură să obțină rezultate 
dintre cele mai bune.

în ultima vreme avem la 
dispoziție, pentru antrena
mente, podiumuri speciale 
dintr-un lemn de brad foar
te bune, la nivelul pistelor 
pe care le-am văzut în marile 
săli de atletism din Eurona, 
ceea ce înseamnă mult de tot 
pentru „acomodarea" cu pista 
lui Wiener Stadthalle-Stadion 
De aceea zic : dacă la „euro
pene" elevii mei nu vor evo- 
iua la valoarea scontată, 
adică foarte bună, personal, 
ca antrenor, nu voi avea nici 
o scuză !...“

Iată un punct 3e vedere 
foarte interesant, exprimat de 
unul dintre antrenorii cu 
vechi state de serviciu în a- 
tletismul nostru. Și, sinceri 
să fim, am fi foarte bucuroși 
dacă și alți colegi ai săi ar 
privi lucrurile la fel. Fără 
alte comentarii..

PANORAMIC SPORTIV INTERN
(Urmare din pag. 1)

guitorilor respectivi — o spu
nem pentru că în anii trecuți 
nici schiul sau patinajul nu 
se prea grăbeau să pună punct 
etapei de relaxare ! Să fie, 
însă, ianuarie doar luna spor
turilor „de sezon" ? N-am îm
părtăși un punct de vedere 
afirmativ. Pentru că am vă
zut eficientele soluții găsite 
de federația de handbal : în
treceri oficiale de mare atrac
ție (și de deosebită utilitate) 
organizate tocmai în această 
perioadă de „relache”. Pentru 
că — din păcate un exemplu 
singular — la Botoșani, un ju
deț fără pretenții în ierarhia 
performanțelor sportive, s-a 
desfășurat la începutul anu
lui un excelent concurs atletic 
de amploare. Pentru că jucă
torii de popice s-au și reîn- 
tîlnit în pasionanta cursă a 
recordurilor personale.

★
în sfîrșit, bine că măcar în 

unele sporturi au reînceput 
competițiile care „încălzesc** 
tribunele și triază valorile. Ca
pete de afiș — tot întrecerile 
de schi care programează pen
tru sfîrșitul săptămînii o 
tapă completă" : probele 
pine pe Fața Mare a Văii
Carp, Cupa Steagul roșu la 
fond și Cupa Tractorul (pen
tru juniori) la sărituri — în 
Poiana Brașov.

După cele patru concursuri 
găzduite de pista lacului Ciu- 
caș, patinatorii de viteză au 
un „respiro** (de înțeles) îna
intea campionatelor naționale 
care vor avea loc săptămîna 
viitoare. Dar, să continuăm 
itinerarul propus pentru de
finitivarea acestei prime edi
ții a panoramicului intern. Ni
mic, nici un semn din natație 
(de ce, atunci, se plîng mulți 
că nu avem destule bazine, 
că... ?), pauză la scrimă, va
canță în volei, liniște în gim
nastică, la lupte ș.a.

★
Să nu fim, totuși, pesimiști. 

Sfîrșitul săptămînii ne oferă 
cîteva competiții pe care, ne
îndoielnic, spectatorii le vor 
urmări cu mare interes.

„e- 
al- 
lui

deterală inversă, ca reacție 
revenire a suprapresiunii.

Analitic vorbind, există de
plasări în două planuri : verti
cal, balansul, și orizontal, de
plasarea pivotată a schiurilor 
sub corp. Cu timpul, deplasa
rea în plan vertical se redu
ce, devenind neobservabilă în 
timp ce se accentuează miș
carea de dus-întors pivotată a 
picioarelor, completată de ar
cuirea corpului.

După cîteva execuții izolate, 
de o parte și de alta, vă re
comandăm exesuții legate între 
ele. Sfîrșitul unei cristianii 
este începutul celei următoare, 
realizînd o șerpuire ritmică, 
felină, tăcută. Alunecarea este 
continuă, descriind curbe de o 
rotunjime ortografică, geome
trică, într-o nimicitoare impre
sie de relaxare și ușurință.

Cristianla nu este grea. Ea 
pretinde, însă, decizie din par
tea dv. Cet nehotărîți mal bine 
să aștepte.

Vom începe enumerarea lor 
cu prima ediție a campiona
telor naționale de atletism re
zervate juniorilor mici. Ah, 
de cînd avea nevoie acest sport 
de o asemenea competiție de 
o inestimabilă valoare stimu
lativă ! Așadar, sîmbătă și du
minică — la Cluj (frumoasă 
și meritată recompensă) — at- 
leților de 15—16 ani li se vor 
decerne — firește, celor mal 
buni — primele titluri de cam
pioni. S-a ajuns aici și pentru 
că acum atletismul dispune de 
săli nu numai în București, 
ci și la Timișoara, Brașov, 
Brăila, Galați, Ploiești, Cluj...

Privilegiu pentru bucureș- 
teni. Duminică după amiază, 
în sala Floreasca, partidă in
ternațională de mare atrac
ție : Steaua — „Polonia**- 
Varșoviă, contînd ca revanșă 
în „Cupa cupelor". Cum s-ar 
spune, ultima speranță ! Stea
ua, după aprecierile specia
liștilor, poate să anuleze a- 
vantajul de 11 puncte cu care 
oaspeții vor intra pe teren, 
în orice caz, un meci care tre
buie văzut. Nu numai pentru 
promițătorul spectacol spor
tiv ci, mai ales, pentru a ve
dea cum stăm, de fapt, cu va
loarea baschetului la nivelul 
uneia din cele mai bune for
mații de club de la noi.

Pugiliștii de la Dinamo și 
Metalul București inaugurea
ză sezonul — mult așteptat 

— de box. Deci, prima gală 
a anului. Și este vorba, lău
dabil pentru ambele echipe, de 
o întilnire devenită tradițio
nală în lumea „careului ma
gic”. Este de așteptat ca sim- 
bătă, în sala Dinamo să se 
găsească cu greu un loc în 
tribune. Pentru că — trebuie, 
oare, să mai spunem — sînt
mulți cei care doresc să-i re
vadă pe GySrfi, Covaci, Ni
colae Tudor, Nicolae Enciu...

Poate, totuși, încă sărac 
panoramicul acestei săptămîni. 
Să avem răbdare. Au început 
„amicalele" de fotbal. Și par
că și în alte sporturi se simte 
oeva.,7

AȚI VĂZUT

VIRAJ PERICULOS
de John B. Priestley 

la TEATRUL BULANDRA?
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Mîine, la complexul 
tiv 23 August din Capitală, 
antrenorul Gh. Ola va face 
primul apel al juniorilor ca
re vor participa la turneul 
internațional de la Viareggio 
(Italia). După cum s-a mai 
anunțat, această competiție 
are loc în fiecare an între 
30 ianuarie — 8 februarie.

Au fost convocați următo
rii jucători : Franc și Purca-

ru — portari, Dobrău, Dehe- 
Ieanu, Sătmăreanu, Hainal 
și Sameș — fundași, Sandu, 
Vișan și Boliini — mijlocași, 
Atodiresei, Ghergheli, Helvei, 
Vlad, Năstase și Gligorie — 
înaintași.

Lotul va pleca în Italia 
în ziua de 27 ianuarie. Pînă 
atunci, Iotul va efectua două 
antrenamente și va susține 
un joc de verificare.

Programul returului campionatului 
diviziei B — seria I, ediția 1969-1970

CEVA CARE
OBLIGĂ!

înainte de toate autonomia 
este necesară în contextul 
fotbalului nostru. Este necesa
ră pentru că fotbalul nostru 
a cîștigat noi valențe pe scara 
valorică, social-educativă și 
trebuie ajutat să se dezvolte 
în continuare fără piedici.

Nu am văzut federație 
fără echipe, cum nu am vă
zut echipe fără jucători. De 
aceea, m-am 
tul motrice 
jucător, care 
me șl puncte 
a adera total 
social-sportive, 
fost formulate, mai mult 
mai puțin, și pînă acum, 
pe viitor interesează în 
mul rînd realizarea lor la un 
nivel superior celui precedent. 
Aceste obligații primesc forme 
imperative, accentuate, ele re- 
zumîndu-se la randamentul în 
joc, dublat de sportivitate, cît 
și de conduita social-educativă, 
crcscind răspunderea față de 
persoana proprie, coechipieri, 
echipă ș.a.m.d.

Autonomia în sine spune lu
crurilor mai pe nume, se a- 
propie mai mult de realitatea

gîndit la elemen- 
al fotbalului, la 
va găsi noi for- 
de sprijin pentru 
la obligațiile 

Obligații
sale 

au 
sau 
dar 
pri-

măsuri sînt impuse, pe lîn- 
aspectele social-educative, 
valoarea pe care trebuie 

o atingă un jucător din di-

lor pentru 
prestat. Ei 
toate efor- 
să fie ne- 

joc, ca, 
să poa-

fenomenului fotbalistic de la 
noi și de aceea în virtutea 
proverbului — verificat — 
„cum îți așterni, așa vei 
dormi", jucătorul va trebui 

. să-și programeze o „haltă" de 
ajustare față de el însuși, față 
de spectatori și de jocul în 
sine, cu implicațiile , lui.

Cu toții știm că pentru do- 
bîndirea măiestriei sportive, 
pentru performanță, este ne
voie de antrenamente istovi
toare, de odihnă multă pentru 
recuperare, de comportare ire- 
'proșabilă, de responsabilitate 
Imaximă, de dăruire totală etc. 

syPe toate acestea le-am văzut 
scrise, le-am auzit, le-am pro
povăduit, le-am văzut realizate 
(in parte) și neglijate de multe 
ori. De data aceasta, însă, noi
le 
gă 
de 
să
vizia națională, îndeosebi un 
component al reprezentativei. 
De aceea, credem că jucătorii 
trebuie să fie primii care să 
înțeleagă toate acestea, să-și 
transforme mentalitatea pri
vind răspunderea 
calitatea jocului 
trebuie să depună 
turile ca tribunele
încăpătoare la fiecare 
într-adevăr, autonomia 
tă avea o bază reală.

Realizînd aceste coordonate 
majore, pe linia calitativă as
cendentă, ne achităm de func
țiile social-educative ale jocu
lui, cîștigăm valențe noi, ne
cesare exprimării nivelului 
maxim al talentului, al cali
tăților native, biologice, tem
peramentale și sociale ale ti
neretului nostru. De acum îna
inte va trebui să schimbăm 
semnul minus cu plus în drep
tul unor lacune criticate în ne
numărate rînduri. Putem a- 
minti aici calitatea mediocră 
și slabă a prea multor jocuri 
din diviziile A, B și C (califi
carea pentru turneul final din 
Mexic trebuie să declanșeze 
ofensiva spre calitate la toate 
nivelele competiționale), pu
tem, de asemenea, vorbi de e- 
liminările din joc, de abateri 
de la viața sportivă, de de
vieri de conduită în viața so
cială soldate cu condamnări 
care pătează etica sportivă și 
socială, privează fotbalul de 
randamentul unor 
valoroși.

Credem că, printre 
autonomia generează
șiri, declanșează noi interese, 
polarizează forțe noi în sensul 
valorii, dă încredere unor oa
meni care nu știu că pot mai 
mult (jucători, antrenori, con
ducători). Prin autonomie tre
buie să ajungem Ia realizări 
superioare, jucătorul trebuie să 
devină perfect conștient de 
ceea ce reprezintă în contextul 
nostru social, să fie propriul 
său antrenor. Toate aceste ce
rințe și multe altele se impun 
ca necesare în drumul greu, 
dar frumos, al creșterii valorii 
fotbalului nostru.

Jucătorul de fotbal trebuie 
să lupte mai mult pentru a 
dobîndi o personalitate cit 
mai completă, pentru a îndrep
tăți încrederea și prețuirea de 
care se bucură în rîndul ma
relui public.

prof. N. GODEANU

jucători

altele, și 
noi însu-

CARNET DE VACANTA
PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR C

DIN BUCUREȘTI

vedit un talent cu totul ie
șit din comun). Deocamdată 
însă, această echipă își cau
tă... părinți.

« Tehnometal a terminat „ozon if ica rea"

® Pregătiri pentru a doua 

© Infuzie de tineret la

• Prima dintre divizionare
le C bucureștene care și-a 
început pregătirile a fost 
Tehnometal. Sub conducerea 
lui Costică Marinescu, un lot 
de 18 jucători s-a deplasat 
la Predeal pentru o scurtă 
perioadă de „ozonificare" de 
11 zile. De la data 
nuarie echipa își 
antrenamentele în 
urmînd să susțină, 
de săptămînă viitoare, 
multe jocuri de verificare cu 
formațiile bucureștene Pro
gresul (27 ianuarie), Meta
lul, Sportul studențesc. Ra
pid etc.

de 20 ia- 
continuă 
Capitală, 
începînd 

mai

• Cinci zile mal tîrziu, și 
formația T.U.G., antrenată 
de D. Ignat, a început an
trenamentele. Cei 18 jucători 
care formează lotul echipei 
se pregătesc intens (4 antre
namente pe săptămînă) de
oarece pe lîngă o bună com
portare în campionat, urmă ■ 
resc să reediteze succesul de 
anul trecut în competiția do- 
tată cu Cupa T.U.G. Jucătorii 
Moraru si Toma și-au mani
festat dorința de a evolua 
în viitor la alte echipe, dar 
conducerea asociației sportive 
nu s-a 
acorde

în continuarea pregăti
rilor, Farul . a susținut ieri 
un meci de verificare, a- 
vînd ca adversari, cîte o 
repriză, echipele Tracto
rul Chirnogeni (din cam
pionatul județean) și E- 
lectrica Constanța (divi
zia C).

Duminică, este progra
mat pe stadionul „1 Mai", 
de la ora 11. primul meci 
amical internațional din

ediție a Cupei T.U.G,

„Mașini unelte"

vederea 
norul I. 
nat" o 
neri de la echipe de categoria 
„onoare" și „promoție" în 
care-șî pune mari speranțe, 
în plus, jucătorul Martin Ni- 
colae, indisponibil în tur, es
te complet restabilit și par
ticipă alături de ceilalți co
echipieri la pregătiri. De la 
15 februarie „Mașini-unelte" 
va intra în a doua fază a 
pregătirilor, cea a meciurilor 
de verificare.

noului sezon. Antre- 
Stănescu a „achizițio- 
serie de jucători ti-

OCTAVIAN GUȚU — coresp.

FOTBAL FEMININ

Șl IAȘII

Zilele trecute, la apelul 
C.J.E.F.S. Iași, au răspuns 
prezent la concursul de trie
re 42 de... îndrăgostite de 
jocul cu balonul rotund, ast
fel că sarcina antrenorilor 
M. Beraru — G. Milea nu a 
fost de loc ușoară. Printre 
cele care au reușit să treacă 
de acest prim hop se nu
mără și Elena Lupulescu 
(sora fotbalistului de la Po
litehnica), Elisabeta Incze 
(soția lui Incze IV), Carmen 
Buimistruc (fiica fostului fot
balist Buimistruc). A. Hofman 
(deși nu are antecedente fot
balistice... in familie, a do-

D. DIACONESCU, 
coresp. principal

NUME NOI LA METALUL

TOPLEȚ

Fotbaliștii de le Metalul 
Topleț și-au început la 9 
ianuarie pregătirile în vede
rea reluării campionatului. 
De ia 25 ianuarie, întregul 
lot, sub conducerea antreno
rului Romulus Predescu, se 
va deplasa la Băile Hercu- 
lane, unde va susține mai 
multe jocuri de verificare cu 
U.M. Timișoara, Jiul Petro
șani, C.F.R. Timișoara, Vic
toria Caransebeș, Metalul Tr. 
Severin etc.

De menționat că lotul a 
fost completat cu 4 jucători 
noi : Șt. Blidaru (A.S. Arma
ta Tg. Mureș). Ovidiu Popes
cu (Steaua-tineret), Iancu 
Danilescu și Gh. Blidaru 
(Victoria Caransebeș).

C. AVRAM, coresp.

OBIECTIVUL ANTRENAMENTELOR
LA A.S.A. SIBIU:

EVITAREA RETROGRADĂRII

ETAPA A XVI-A, 15 MARTIE 1970
Progresul Brăila — Metalul București 
Gloria Bîrlad — Politehnica Galați 
Metrom Brașov — Poiana Cîmpina 
Ceahlăul Piatra Neamț — Portul Constanța 
Dunărea Giurgiu — Flacăra Moreni 
Sportul studențesc Buc. — Chimia Suceava 
Otelul Galați — Metalul Tîrgoviște 
Progresul București — Știința Bacău

ETAPA A XVII-A, 22 MARTIE
Flacăra — Metrom
Metalul București — Oțelul 
Metalul Tîrgoviște — Gloria 
Portul — Sportul studențesc 
Politehnica — Ceahlăul
Poiana — Progresul București
Chimia — Dunărea
Știința — Progresul Brăila

ETAPA A XVIII-A, 29 MARTIE
Oțelul — Dunărea 
Știința — Poiana
Metrom — Metalul București
Flacăra — Gloria
Metalul Tîrgoviște — Chimia 
Sportul studențesc — Ceahlăul 
Progresul Brăila — Politehnica 
Progresul București — Portul

ETAPA A XIX-A, 5 APRILIE
Ceahlăul — Știința 
Gloria — Metrom
Oțelul — Progresul București
Portul — Chimia
Metalul București — Sportul studențesc 
Progresul Brăila — Metalul Tîrgoviște 
Poiana — Flacăra
Dunărea — Politehnica

ETAPA A XX-A, 12 APRILIE
Politehnica — Sportul studențesc 
Metalul Tîrgoviște — Dunărea 
Poiana — Progresul Brăila 
Metalul București — Flacăra 
Știința — Portul 
Metrom — Ceahlăul
Progresul București — Gloria 
Chimia — Oțelul

ETAPA A XXI-A, 19 APRILIE
Gloria — Poiana
Sportul studențesc — Metrom
Portul — Oțelul 
Progresul Brăila — Dunărea
Chimia — Progresul București 
Politehnica — Știința
Flacăra — Metalul Tîrgoviște 
Ceahlăul — Metalul București

ETAPA A XXII-A, 26 APRILIE
Progresul București — Progresul Brăila 
Oțelul — Gloria 
Știința — Sportul studențesc 
Poiana — Politehnica 
Ceahlăul — Flacăra
Metalul București — Metalul 
Dunărea — Portul 
Metrom — Chimia

ETAPA A XXI1I-A, 3
Metalul Tîrgoviște — Metrom 
Chimia — Poiana 
Portul — Gloria
Sportul studențesc — Progresul

Tîrgoviște

MAI

y
Progresul Brăila — Ceahlăul 
Politehnica — Oțelul 
Dunărea — Metalul București 
Flacăra — Știința

ETAPA A XXIV-A, 10 MAI
Flacăra — Portul 
Metrom — Progresul București 
Politehnica — Chimia 
Metalul București — Poiana 
Știința — Oțelul 
Ceahlăul — Metalul Tîrgoviște 
Gloria — Progresul Brăila 
Sportul studențesc — Dunărea

ETAPA A XXV-A, 17 MAI
Metrom — Dunărea
Portul — Progresul Brăila 
Gloria — Metalul București 
Oțelul — Flacăra 
Progresul București — Ceahlăul 
Metalul Tîrgoviște — Politehnica 
Poiana — Sportul studențesc 
Chimia — Știința

ETAPA A XXVI-A, 24 MAI
Progresul Brăila — Chimia 
Sportul studențesc — Oțelul 
Ceahlăul — Poiana 
Metalul București — Știința 
Politehnica — Metrom 
F'lacăra — Progresul București 
Portul — Metalul Tîrgoviște 
Dunărea — Gloria

ETAPA A XXVII-A, 31 MAI
Politehnica — Portul 
Chimia — Ceahlăul 
Progresul București 
Dunărea — Poiana 
Metalul Tîrgoviște — Sportul studențesc 
Metrom — Oțelul 
Știința — Gloria
Progresul Brăila — Flacăra

ETAPA A XXVIII-A, 7 IUNIE
Ceahlăul — Dunărea 
Sportul studențesc — Flacăra 
Gloriij — Chimia
Progresul București — Politehnica 
Oțelul 
Poiana
Portul 
Știința

Metalul București

sfîrșit, cea mai tînără

MECI AMICAL INTERNATIONAL

Echipa A.S.A. Sibiu a avut 
comportare nesatisfăcătoa-

arătat dispusă să le 
dezlegare.

• în
divizionară C din București. 
Mașini-unelte, și-a reluat de 
la 15 ianuarie pregătirile în

București
o

echipei 
care se 
Varna, 
echipei

actualul sezon. Farul va 
juca în compania 
Ccrnomore Odesa, 
află în pregătire la

în programul 
Farul au fost prevăzute, 
pentru luna februarie, 
două întîlniri cu Rapid. 
Prima partidă va avea loc 
în ziua de 22 februarie, 
la București, iar cea de 
a doua la 28 februarie, la 
Constanța.

Acasă, pe Mureș, acolo unde 
vederea returului

EFTIMIE ANTRENOR
LA INDEPENDENȚA SIBIU

Divizionara C Independența 
Sibiu și-a început pregătirile 
în ziua de 19 ianuarie, sub 
conducerea unui nou antre
nor —• Haralambie Eftimie. 
Antrenamentele se vor des
fășura la Sibiu pînă la 24 
ianuarie, apoi echipa va ple
ca la Păltiniș, unde va sta 
două săptămîni. După reve
nirea la Sibiu, jucătorii de 
la Independența vor susține 
mai multe meciuri amicale

în compania echipelor Dina
mo București, Steaua, „U“ 
Cluj, Steagul roșu, C.S.M. Si
biu, Gaz metan Mediaș și 
Chimia Făgăraș,

în viitorul sezon, echipa 
Independența va beneficia de 
baza proprie, a cărei amena
jare a fost terminată de cu- 
rind.

ILIE IONESCU, 
coresp. principal

re în turul campionatului di
viziei C. Această concluzie a 
fost subliniată și în ședința 
de analiză ce s-a ținut zile
le frecute. De asemenea, în 
unanimitate, a fost exprima
tă dorința de a se munci 
asiduu în perioada de pregă
tire, și în campionat să ai
bă o comportare bună care 
în final să ducă la rămîne- 
rea în divizia C. Totodată a 
fost luată hotărîrea de a an
gaja ca antrenor pe dr. Ion 
Moraru și s-a dat dezlegare 
jucătorilor Isăilă și Alexan- 
drescu. în schimb, au fost 
introduși în lot doi tineri : 
Tismăilescu și Turcitu.
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— Progresul Brăila
— Metalul Tîrgoviște

— Metalul București
— Metrom

ETAPA A XXIX-A, 14 IUNIE
Metalul București — Chimia
Oțelul — Poiana
Portul — Metrom
Progresul Brăila — Sportul studențesc 
Metalul Tîrgoviște — Știința
Flacăra — Politehnica
Dunărea — Progresul București
Gloria — Ceahlăul

ETAPA A XXX-A. 21 IUNIE
Ceahlăul — Oțelul
Sportul studențesc — Gloria
Știința — Dunărea
Progresul București — Metalul TîrgoviC ■ 
Poiana — Portul
Metrom — Progresul Brăila 
Politehnica — Metalul București 
Chimia — Flacăra

jucătorii arădeni își efectuează întregul stagiu de pregătire în 
Foto : M. CANCIU (Arad)

Duminică, Ia Brașov

STEAGUL ROȘU
După o pregătire multila

terală de 20 de zile, în sală 
și în aer liber, Steagul roșu 
va susține și prima partidă 
de verificare. Adversară îi va 
fi echipa Steaua, care a pă
șit cu o săptămînă mai de
vreme la disputarea jocurilor 
de verificare în cadrul pre
gătirilor ce le face pe me
leagurile brașovene.

INDISCREȚII • INDISCREȚII • INDISCREȚII • INDISCREȚII
• In corul milioanelor 

de comentatori ai trage
rilor la sorți ale grupelor 
turneului 
din 
zite 
cele 
cele 

capul 
Unul 
miști 
l-am 
antrenorului rapidist MA
RIN BĂRBULESCU, ale 
cărui „pronosticuri", mai 

mai în serios,

final al C. M. 
s-au făcut au- 

„vocile". De la 
pesimiste, la

Mexic 
toate 

mai
mai fericite pentru... 

.norocul" care a căzut pe 
fotbaliștilor români, 
dintre cei mai opti- 
comentatori români 
întîlnit în persoana

Cil 
cu

ra-

ii L
în glumă

★ ★
*

STEAUA
Meciul va avea loc pe sta

dionul Municipal, începînd ds 
ia ora 11.

C. GRUIA, coresp. principal

Constructorul 
Baia Mare a reluat 

antrenamentele
bătești, obligații de onoare, de care Țarălungă 
uitat, se pare".

Și nouă raționamentul antrenorului bucureștean 
se pare drept, bărbătesc...

★

a

ni

credem că ar face mare 
senzație chiar și în Mexic. 
Le transcriem : „1—0 
Anglia, iar în meciul 
Brazilia, Licuță (n.n. 
apelativul afectiv al
pidistului Dumitru) îl ține 
pe Pele și ne-am asigu
rat calificarea în sfer
turi".

Atenție, Loto-Prono- 
sport! Un asemenea pro
nostic — împlinit (dă 
doamne !) — ar trebui o- 
norat printr-un premiu 
excepțional. Succes, Ma
rin Bărbulescu !

★
binecunoscută, 

în ce mai vi-

★
• O 

a doua, 
jucător 
majoritate a iubitorilor de fotbal din țara noastră. 
Legitimat la Progresul, Țarălungă se află însă în 
pregătire de iarnă la Universitatea Craiova. Poate 
— ne-am gîndit noi — că echipa bucureșteană i-a 
dat dezlegare pentru Universitatea. Dar, nu. Antre
norul VICTOR STĂNCULESCU, cu care am discu
tat cazul, ne spunea că pînă la terminarea campio
natului nu poate fi vorba de acordarea dezlegării 
jucătorului Țarălungă. „Rațiunea este în primul rînd 
de ordin etic — ne spunea 
Cînd ai băgat, împreună cu 
în B, lupți, alături de ei, s-o 
poți pleca. Dragoste cu de-a 
fotbal. Există, insă, anumite obligații (nescrise) băr-

cu un „el fugitivo'* identificat 
oară. Eroul ? ȚARALUNGĂ. Un

nouă istorie
sau a treia 
talentat, apreciat, nu ne îndoim, de marea

antrenorul bancarilor, 
toți colegii tăi, echipa 
repromovezi. Pe urmă, 
sila nu există nici în

• Este 
și din ce 
zibilă, plăcerea unora din
tre fotbaliștii noștri de a 
se... tunde mai rar. 
„Treaba lor !“ — spun u- 
nii. „Sînt caraghioși!“ —
zic alții. „Sînt drăguți" — 
ar fi o a treia categorie 
de păreri, credem minori
tară.

Interesant este faptul 
cum sînt priviți fotbaliștii 
beatles în alte țări, știut 
fiind faptul că această 
modă face ravagii în Eu
ropa, destui fotbaliști a- 
doptînd-o.

în Italia, de pildă, Bo- 
niperti, directorul tehnic 
al clubului Juventus, l-a 
„sfătuit" pe Roberto Vieri, 
înaintașul al cărui tran
sfer a costat 500 de mili
oane de lire, să-și ,.redi- 
mensioneze" coafura. A- 
cest exemplu a fost ur
mat de celebrul an
trenor Helenio Herrera, 
de la A. S. Roma, 
care a dat dispoziții ele
vilor săi să se prezinte la 
antrenamente cu o „fri-

★
zură normală", fiecare zi 
de întirziere a tunsorii fi
ind sancționată cu o a- 
mendă de 5 000 de lire. 
Nici Internazionale, care 
numără în rîndurile sale 
nu mai puțin de patru 
,capeloni“ (așa sînt nu- 

în Italia purtătorii 
coafură beatles) — 
vorba de Reif, Ber- 
Bedin și Bellugi —

miți 
de 
este 
tini, 
nu a ratat prilejul 
această campanie) de 
lua atitudine pe aceeași 
temă, președintele Fraiz- 
zoli declarînd jucătorilor : 
„Nemulțumirile suporteri
lor față de Inter, datori
tă evoluției necorespunză
toare a echipei, sînt și așa 
destul de multe. N-aș dori 
ca pletele voastre să pro
voace alte discuții. Vă rog 
să vă scurtați părul și fa- 
voriții. Această invitație 
va deveni în curînd un or
din, asortat cu sancțiuni, 
dacă situația nu se va 
normaliza".

Edificator, nu ?

(în
a

M. POPESCU
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De la 15 ianuarie, au re
luat antrenamentele și jucă
torii de Ia Constructorul Ba
ia Mare (divizia C, seria a 
VII-a). Consiliul asociației a 
dat dezlegare jucătorilor Kol
ler și Danca, care doresc să 
activeze la divizionara B 
Minerul Baia Mare.

în programul pregătirilor 
figurează și meciuri ami
cale cu Chimistul Baia Mare, 
Minerul Baia Sprie, C.I.L. 
Gherla, Unirea Dej, Gloria 
Bistrița.

V. SAsARANU —coresp.

Astăzi și mîine sînt ULTI
MELE ZILE în care mai aveți 
posibilitatea să vă depuneți 
biletele pentru concursul PRO
NOSPORT de duminică 25 
ianuarie 1970.

Pentru a veni în sprijinul 
participanților, publicăm mai 
jos rezultatele anterioare în
registrate între echipele in
cluse în programul de concurs:

I Bologna — Juventus 1967— 
68 : 0—0 și 0—0, 1968—69 :
1— 1 și 0—1, 1969—70 : 1—1 ; 
II : Cagliari — Brescia 1967— 
68 : 3—0 și 1—2, 1969—70 :
2— 0 ; III : Lanerossi — Pa
lermo 1968—69 : 1—0 și 1—2, 
1969—70 : 3—1, IV : Milan — 
Lazio 1969—70 : 
Napoli — Bari : 
0—0 ; VI : Roma
1968— 69 : 
70 : 0—2 ; 
Fiorentina 1967—68 :* 1—1 
0—0, 1968—69 :
1969— 70 : 0—1, 
no 
68 : 2—3 și 
2—1 și 2—2, 1969—70 : 0—2 
IX : Atalanta 
1967—68 : 
Catania — 
2—0 și 4-

0—1; V : 
1969—70 :

— Verona 
1—2 și 0—2, 1969— 
VII : Sampdoria — 

și 
1—1 și 0—1, 
VIII : Tori- 

Internazionale 1967— 
0—1, 1968—69 :

Man to va
2—0 și 0—1, X : 
Reggina 1967—68 : 

-1, 1968—69 : 2—2
și 1—0 ; XI : Livorno — Fog-

2-2,
XII :

gia 1967—68 : 0—0 și 
1968—69 : 1—0 și 0—1 ;
Pisa — Genoa 1967—68 : 1—6 
și 1—0 ; XIII : Reggiana — 
Catanzaro 1967—68 : 1—2 și 
3—1, 1968—69 : 2—0 și 0—1.

REZULTATELE CON
CURSULUI CU PREMII

Miercuri 21 ianuarie 1970, 
înaintea tragerii concursului 
Pronoexpres obișnuit, a avut 
loc tragerea la sorți a pre
miilor oferite de redacția 
„Programului Loto-Prono- 
sport" cu prilejul concursului 
privind componența grupei 
turneului final al C.M. de fot
bal în care va juca reprezen
tativa României.

Cîștigătorii sînt următorii :
1. 1 televizor „VENUS" — 
Tudora Ilie din București ;
2. 1 magnetofon B. 41 — Stan 
Lucia din comuna Roșia Mon
tana județul Alba ; 3. 1 apa
rat de radio : „MAMAIA" cu 
tranzistori — Tănăsescu Ma
rin din București.

Ceilalți 57 de participanți 
care au indicat pronosticuri 
exacte primesc cîte un abo
nament pe 6 luni Ia „Progra
mul Loto-Pronosport".

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele :

Adresa :

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIHCAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (recmiotim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE} ?

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

8

C

D

2. CE ECHIPA VA CIȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

•f

I



„SE PUTEA

Dumitru MUSTAȚĂ:
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PREZENT IA VIENA?

Patru dintre sabrerii noș
tri fruntași au luat parte, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, 
Ha primul concurs internațio
nal din acest an — „Cupa 
Martini'*. — desfășurat în 
capitala Belgiei. Neputînd 
obține legătura cu Iotul nos
tru, în timp util, l-am ru
gat la întoarcere pe antreno
rul Dumitru Mustață să ne 
ofere unele amănunte.

— Am participat pentru 
prima oară la acest concurs 
tradițional, acum, la ediția 
1970, de proporții nebănuite :' 
156 de trăgători din 12 țări, 
în ceea ce privește evoluția 
sportivilor români e de re
ținut că Nilcă a rezistat pî
nă în turul II, unde a punc
tat de două ori. Bădescu și 
Vintilă au rămas în turul 
II; unul cu două victorii, ce
lălalt cu trei victorii, la o 
diferență doar de o singură 
tușă de un trăgător vest- 
german. Dar, după aprecie
rea mea și a altor specialiști 
prezenți în marginea planșe
lor, Vintilă a fost net dez
avantajat de maniera în ca
re au fost conduse cîteva a- 
salturi, decisive pentru cali
ficarea lui în tururile urmă
toare. Irimiciuc a ajuns pînă 
în semifinale.

EVOLUȚIA FINALISTELOR C.M. IN ULTIMII 3 ANI

HANDBALIȘTII ROMÂNI CONDUC PLUTONUL FRUNTAȘ
5

Recordmanul mondial în 
proba de săritură în înălțime 
Valeri Brumei (U.R.S.S.) își 
continuă pregătirile. El a de
clarat ziariștilor că își va face 
probabil reintrarea oficială la 
14 martie, cu ocazia campio
natelor europene pe teren a- 
coperit de la Viena. La ulti
mul antrenament, Brumei a 
trecut peste ștacheta înălțată 
La 2,06 m !

llie Năstase
primul performer
al galei de tenis

(Urmare din pag. II

dublu cu toți cei patru (pu
țin prea lungită de organi
zatori, prin sistemul setului 
pînă la 8) am fost surprinși 
de un draw neprevăzut, cu
plul Țiriac—Năstase fiind pus 
în reală dificultate.

Iată rezultatele tehnice ale 
acestor partide : Țiriac — 
Mărmureanu 8—7 (învingă
torul a reușit să refacă han
dicapul unui break din start, 
abia în ghemul 12) ; Năsta- 
sc—Dron 8—5 (și aci Dron 
a reușit să 
4—2); Țiriac, 
Mărmureanu

A urmat 
confruntare 
așî, care a răsplătit pe de
plin tribunele. între Năstase 
și Țiriac s-a dat o 
spectaculoasă, plină de nerv, 
cu execuții tehnice de mare 
finețe. De la început fiecare 
își cîștiga serviciul, dar la

un

ia avans cu
Năstase—Dron,

7—8, 8—6.
mult așteptata 
dintre cei doi

luptă

își cîștigă serviciul, d 
ghemul 6 Țiriac face 
prim break și apoi se dis
tanțează la 6—3. Ar fi fost 
un set cîștigat... Dar regula
mentul cere 8 ghemuri. Și 
aci llie are o puternică re
venire, plasînd cîteva exce
lente crosuri de revers care 
rămîn fără răspuns. Țiriac 
pierde teren și este egalat 
în al 13-lea ghem, Năstase 
face breakul decisiv, ceea 
ce-i permite să se distanțeze 
în cîștigătorj 8— 6.

Aplauze puternice au răs
plătit pe ambii jucători, care 
anunță neîndoios rezultate 
înalte și la apropiatul lor 
start în viitoarele turnee in
ternaționale.

Cel de al 7-lea campio
nat al lumii rezervat 
formațiilor masculine 

de handbal constituie unul 
din principalele puncte de 
atracție din primul trimestru 
al noului an competițional. 
Odată încheiate întrecerile 

de calificare (surprizele au 
lipsit de data aceasta cu 
desăvîrșire), cele 16 fina
liste își continuă cu multă 
rigurozitate pregătirile, sus- 
.ținînd numeroase partide de 
verificare.

Cîteva dintre participante 
— Elveția, Japonia, Norve- 

Danemarca, Suedia — 
și anunțat loturile . (de 
16 jucători) pe care le 
prezenta în marea con- 

handbalistică din

gia, 
au 
cîte 
vor 
fruntare 
Franța ; celelalte echipe însă, 
printre care și cea a Româ
niei, păstrează listele des
chise, urmînd ca ele să fie 
definitivate 
februarie.

Care vor 
apropiatelor 
ce șanse se 
la startul turneului final ? 
Iată punctul de plecare al 
unui întreg lanț de discuții, 
însoțite de pronosticuri 
tre cele mai variate, pe 
le inserează curent în 
Ioanele lor majoritatea 
tidienelor de specialitate de 
pe continent.

la începutul lui

fi protagonistele 
întreceri și cu 

vor prezenta ele

din- 
care 

co- 
co-

Comentariul nostru are în 
vedere două clasamente ine
dite, alcătuite pe baza evo
luțiilor 
naliste 
Islanda 
practic, 
fiica în 
de la ultima ediție și pînă 
la ora actuală. Primul din
tre acestea are la 
centajele fiecărei 
realizate în toate 
inter-țări susținute 
tă perioadă, 
doilea
— procentajele realizate 
în întîlnirile directe.

Pentru a vă oferi o 
gine cît mai completă 
porni — pentru a avea și 
un termen de comparație — 
de la clasamentul stabilit la 
ultima ediție (Suedia 1967) : 
1. CEHOSLOVACIA, 2. Da
nemarca, 3. România, 4. 
U.R.S.S.. 5. Suedia, 6. R. F. 
a Germaniei, 7. Iugoslavia, 
8. Ungaria. Iată acum și or
dinea celor 12 formații, în 
care am ținut cont de toate 
meciurile internaționale. în 
ordine, coloanele reprezintă 
numărul partidelor susținute, 
avînd între paranteze cele 
jucate pe teren propriu, ci
fra victoriilor, a rezultatelor 
egale și a înfrîngerilor, iar 
în încheiere procentajul rea
lizat.

a 12 din cele 16 fi- 
(Canada, Japonia, 
și Elveția nu au, 

șanse de a se cali- 
sferturile de finală)

bază pro- 
formații, 

meciurile 
în aceas- 

iar cel de al 
mult mai sugestiv 

doar

ima- 
vom

1. ROMANIA
2. R. F. a Ger

maniei
3. Iugoslavia
4. R.D.G.
5. Norvegia
6. U.R.S.S.
7. Polonia
8. Cehoslovacia
9. Ungaria

10. Suedia
11. Danemarca
12. Franța

se vor întîlni din nou în întrecerile grupei O ale CM.
Imagine dintr-o recentă confruntare România — Elveția, cîștigată de handbaliștii ronlfini cu 
22—10. Cele două echipe

După cum se poate 
serva, selecționata României, 
neînvinsă pe teren propriu, 
domină 
centaj 
urmată 
R.F. a 
slaviei, 
mult superioare față de edi
ția precedentă a C.M. în 
schimb, cele două finaliste 
de la Vâsteras, Cehoslovacia 
și Danemarca, se află în par
tea a doua a clasamentului, 
ca de altfel și team-ul Sue
diei, de două ori cîștigător 
al titlului suprem. Surprin
zătoare este și poziția Nor
vegiei (locul V) care nu a 
contat niciodată în lupta pen
tru supremație. în sfîrșit, 
mai. trebuie subliniate pro
centajele realizate de echi
pele U.R.S.S. și Poloniei, care 
au jucat cele mai puține me
ciuri pe teren propriu.

Cel de al doilea clasament, 
bazat doar pe meciurile di
recte între cele 12 formații, 
căruia îi adăugăm și o sche
mă foarte sugestivă (cifrele 
din fiecare căsuță indică nu
mărul victoriilor, al meciu
rilor egale și al înfrîngeri
lor), oferă o situație' mai 
concretă asupra posibilități
lor etalate 
rioadă de 
tativă.
1. ROMANIA

Iugoslavia 
R.D.G 
R.F.G.* 
U.R.S.S. 
Polonia 
Norvegia 
Ungaria 
Cehoslovacia 
Danemarca

11, Suedia
12. Franța

plutonul cu un pro 
remarcabil. Ea este 

de reprezentativei-? 
Germaniei și Iugo- 
care ocupă poziții
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ROMANIA 1-1-3 3-0-0 3-0-2 1-0-1 1-0-0 2-0-0 3-0-2 4-1-0 1-0-0 2-0-0 4-0-0

IUGOSLAVIA 3-1-1 1-0-0 2-1-1 2-1-1 3-1-0 ... 6-0-1 1-0-2 l-o-l 1-0-1 1-0-0

R.D.G. 0-0-3 0-0-1 — 3-0-1 2-0-1 ... •3-1-1 — 2-1-1 2-0-0 3-0-0

R.F.G. 2-0-3 1-1-2 — 2-0-0 — 1-0-1 ... 1-0-3 5-0-0 2-0-0 2-0-0

U.R.S.S. 1-0-1 1-1-2 1-0-3 0-0-2 l-U-3 ... 3-0-2 2-0-0 3-0-0 1-0-0 3-0-0

POLONIA 0-0-1 0-1-3 1-0-2 — 3-0-1 — 1-3-2 — 2-1-1 1-1-1 2-0-0

NORVEGIA 0-0-2 ... ... 1-0-1 — — 0-0-1 0-0-1 3-1-2 1-0-1 1-0-0

UNGARIA 2-0-3 1-0-6 1-1-3 — 2-0-3 2-3-1 1-0-0 — 1-0-1 1-0-0 1-0-0

CEHOSLOVACIA 0-1-4 2-0-1 ... 3-0-1 0-0-2 — 1-0-0 — 1-2-2 0-0-2 1-0-0

DANEMARCA 0-0-1 1-0-1 1-1-2 0-0-5 0-0-3 1-1-2 2-1-3 l-o-l 2-2-1 5-0-5 2-0-0

SUBDIA 0-0-2 1-0-1 0-0-2 0-0-2 0-0-1 1-1-1 l-o-l 0-0-1 2-0-0 5-0-5 ...

FRANȚA 0-0-4 0-0-1 0-0-3 0-0-2 0-0-3 0-0-2 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-0-2 —

în această 
fiecare

pe-
reprezen-

25
21
15

35 ( 9)
33 (16)
25 (11)
26 (13)16 

( 6) " 
( 8) 
( 6) 
( 3) 
( 8) 
(15) 
(13) 
( 6)

16 
io

6
12

8
15
10

o

2
4 o
1
1
6
1
4
3
5
1
0

8
8
8
9

13
11

8
17
12
21
10
20

înaintea probei speciale de 
departajare rezervată primi
lor 60 de clasați, clasamentul 
raliului automobilistic Monte 
Carlo se prezintă astfel (n.r. 
fără a se ține cont de even
tuale penalizări) : 1. Bjorn 
Waldegaard (Suedia) pe „Por
sche", 2. J.-P. Nicolas (Franța) 
pe „Renault Alpine", 3. G. 
Larousse (Franța) pe „Por
sche", 4. A. Andersson (Sue-

dia) pe „Porsche", 5. S. Lam- 
pinen (Finlanda) pe „Lancia", 
6. R. Clark (Anglia) pe „Ford 
Escort Twin Cam", 7. A. Ba- 
lestrieri (Italia) pe „Lancia",
8. T. Măkkinen (Finlanda) 
pe „Ford Escort Twin Cam",
9. J.-Fr, Piot (Franța) pe 
„Ford Escort Twin Cam", 10. 
S. Barbasio (Italia) pe „Lan
cia".

30 
27 
15 
33 
23 
44 
27 
20

★
această 

handbaliștii români 
loc fruntaș, cu un 
excelent. Ei au' obținut cel 
puțin cîte o victorie asu
pra fiecăreia dintre celelalte 
11 formații, două rezultate 
egale (20—20 cu Iugoslavia 
și 15—15 cu Cehoslovacia) 
și au pierdut numai J8 par
tide : 15—28, 15—19 și 17—17 
cu Iugoslavia, cel mai in
comod adversar, 17—19 și 
8—11 cu Ungaria, 17—22 și 
18—24 cu R.F. a Germaniei 
și 14—21 cu U.R.S.S.

Iugoslavia, aflată pe locul 
secund, a avut o evoluție 
destul de constantă, marcată 
doar pe alocuri de cîteva re
zultate surprinzătoare (18—22 
cu Danemarca, 18—19 cu Ja
ponia pe teren propriu). Sin-

ierarhie, 
dețin un 
procentaj

gurul palmares negativ 
cel cu

Formația RD. Germane 
a putut cîștiga nici o parti
dă în fața României și Iugo-, 
slaviei și nici nu s-a întîl- 
nit în acest timp cu selecțio
natele Cehoslovaciei și R.F. 
a Germaniei. l>e subliniat 
succesele în deplasare asu
pra Suediei (21—19 și 17—10), 
Danemarcei (19—17) și 
U.R.S.S. (16—14).

„7“-le vest-german își da
torează poziția mai mult 
victoriilor obținute în fața 
ultimelor trei clasate. Dane
marca, Suedia și Franța, ca 
și unor succese pe teren pro
priu, în fața României, Iugo
slaviei 
(20—19, 15—14).

Un procentaj 
sută a 
tativa 
20—19 
Praga, 
la Zagreb. 17—15 cu Dane
marca la Copenhaga.

Polonia și Norvegia au 
manifestat dese fluctuații 
de-a lungul celor 3 sezoane. 
Si Ungaria, cu 11 victorii 
în deplasare, poate fi consi
derată un outsider periculos.

Cehoslovacia, Danemarca 
și Suedia nu au mai atins 
valoarea demonstrată la edi
țiile precedente, iar Franța 
este singura echipă care nu 
a înregistrat vreo victorie 
la viitoarele ei adversare.

Cehoslovacia.

(20—17)

- •

nu

5»

și U.R.S.S.

peste 50 la 
și reprezen- 

Sovietice.
realizat
Uniunii
cu Cehoslovacia Ia 

15—15 cu Iugoslavia

Adrian VASILIU

FOTBAL
AJAX AMSTERDAM A ELI

MINAT PE F. C. NAPOLI !

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

SUNDAY TIMES":
0 CRIZA LA ORIZONT?"

a avut 
întilnire
Martin,

„TENIS
Săptămîna trecută; 

loc la New York o 
secretă între Alistar
președintele federației Ame
ricane de tenis (U.S.L.T./V), 
și reprezentanți ai jucătorilor 
profesioniști din Statele Uni
te. Cu acest prilej, după cum 
dezvăluie John Ballantine de 
la „Sunday Times" (Londra), 
profesioniștii au dat un fel 
de ultimatum, amenințînd cu 
represalii în cazul în care nu 
li se acceptă revendicările. 
Prima lor cerere se referă la 
acordarea unor remunerații 
sporite profesioniștilor care 
iau parte la turnee de tipul 
Wimbledonului. A doua re
flectă dorința lor de a fi con
sultați într-o mai mare mă
sură si de a se ține seama 
de părerile lor în organizarea 
generală a sistemului compe- 
tițional internațional.

Se pare 
a acceptat 
din aceste 
promis să 
Federației 
tenis (F.I.L.T.). Dacă 
din urmă organism va refu
za să ia în considerare cere
rile pe care le va prezenta

că Alistar Martin 
cel puțin o parte 
revendicări si a 

le susțină în fata 
internaționale de 

acest

MERIDIANE

I
U.S.L.T.A., atunci s-ar putea 
să se pună problema retra
gerii federației americane din 
F.I.L.T., eventual abandona
rea „Cupei Davis", crearea 
unui circuit de 14 mari com
petiții internaționale cu pro
fesioniști (funcționînd la con
curență cu alte concursuri 
internaționale tradiționale), 
retragerea unor vîrfuri de la 
întreceri ca Wimbledon sau 
Forest Hills.

Se mai pare că Alistar 
Martin a încercat să efectue
ze o acțiune de mediere în
tre revendicările nrofesioniș- 
tilor, care inițial au fost mai 
mari, și pozițiile mai reti
cente ale federației interna
ționale. El ar fi sugerat să li 
se acorde profesioniștilor po
sibilitatea de a organiza vreo 
douăsprezece turnee „open" 
în viitorul sezon, turnee la 
care ar urma să ia parte sj, 
profesioniști care nu fac parf 
te din asociațiile existente^ 
cum este cazul lui Arthur 
Ashe. în prezent, regulamen
tele F.I.L.T. interzic aseme
nea turnee.

Ultimatumul profesioniștilor 
s-a concretizat într-o primă 
măsură : în aceeași perioadă 
în care urmează să aibă loc 
la primăvară campionatele 
internaționale ale Italiei, la 
Dallas va fi organizat un tur
neu dotat cu 
care va veni 
fost membru
gleze care a jucat, cu cîțiva 
ani în urmă în „Cupa Davis", 
cu grupul său de 17 jucători. 
Numai dacă federația 
Roma va consimți să
rească premiile ce se acordă 
profesioniștilor, Mike Davies 
va trimite în Italia o parte 
din grupul său.

După cum arată John Bal
lantine, ' principal^, figură 
conducătoare a grupurilor de 
profesioniști americani este 
Lamar Hunt, un bogătaș din 
Texas, care patronează con
cursurile din Dallas, la al 
căror start sînt prezenți o 
serie de jucători celebri, cum 
ar fi John Newcombe si Ro
ger Taylor. Lor ar urma să 
li se alăture si profesioniștii 
organizați în Liga națională 
de tenis — în primul rînd 
Rod Laver.

premii mari, la 
și Mike Davies, 
al echipei en-

blicist Brian Glanville, in zia
rul „SUNDAY TIMES", se 
scrie printre altele : „Desigur, 
Brazilia și Anglia au cele mai 
mari șanse de calificare din 
grupa aceasta, însă ele trebuie 
să facă față unor echipe care 
vor ști să forțeze victoria, ca 
cele ale Cehoslovaciei și Ro
mâniei”. Mai departe se arată, 
printre altele, că „echipa An
gliei nu a jucat bine în me
ciul terminat la egalitate 
(0—0) cu echipa Olandei". De 
asemenea, se subliniază că e- 
chipa României a reușit anul 
trecut să facă meci nul : 1—1 
cu echipa Angliei la Londra. 
Majoritatea ziarelor -îl critică 
pe antrenorul Alf -Ramsey, care 
nu a aliniat cea mai bună 
formație în jocul cu Olanda. 
Ziariștii englezi scriu că...
Ramsey a devenit un antre

nor rece, greu de înțeles, fără 
umor, uneori agresiv, compor- 
tîndu-se cu jucătorii ca și 
cum aceștia ar fi elevi de 
școală”.

Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul olimpic 
din Amsterdam returul meciu
lui din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei europene a 
tîrgurilor" dintre formația lo
cală Ajax și echipa F.C. Na
poli. Fotbaliștii olandezi au 
terminat învingători cu sco
rul de 4—0 (după prelungiri). 
La sfirșitul 
nu te 
scorul 
chipei ... 
cat de Swart. Tn primul meci, 
F. C. Napoli ciștigase cu ace
lași scor (1—0), astfel că au 
fost necesare prelungiri. în 
ultimul sfert de oră al pre
lungirilor gazdele au_ înscris 
trei goluri prin Van 
sigurîndu-și 
în sferturile 
petiției.

• Ultimul 
dintre „Inter" și F. C. I3arce-Z 
lona, va avea loc la 28 ianua
rie, la Milano (în tur 2—1 
pentru Inter).

meci din optimi,

minutul 44.

MECIURI 
MADRID

selecționata Peru
2—1 (2—1) forma- 

Zagreb. Golurile

BRIAN 
ȘANSELE

GLANVILLE DESPRE 
DE CALIFICARE

AMICALE LA 
ȘI LA LIMA

celor 90 de mi- 
regulamentare de joc 
era 1—0 in favoarea e- 
Ajax, prin golul mar-

Dijk, a- 
astfel calificarea 

de finală ale com-

STATISTICA IN SLUJBA

Francezii domină

I

Ultimele două meciuri ale hocheiștilor

Poleanski
antrenorii echipei : 

Pantev și Alexandr

La Lima, 
a învins cu 
ția Dinamo 
învingătorilor au fost marcate 
de Soții (min. 16 și 32), iar 
pentru oaspeți a înscris Be
lin in

CAMPIONATULUI

romani în

Ziariștii sportivi englezi a- 
cordă mari șanse echipei Bra
ziliei de a cîștiga grupa C 
a campionatului mondial de 
la Guadalajara: în comenta
riul semnat de cunoscutul pu-

SCORERUL „IMPEX“ A SOSIT
Ieri a ajuns în București ma

șina electronică achiziționată din 
Ungaria pentru patinoarul arti
ficial de la 23 August. In Capi
tală se află, de asemenea, teh
nicienii și specialiștii maghiari 
care o vor monta și îi vor in
strui pe cei români în manevra
rea complicatului organism. Prin 
intermediul mașinii „IMPEX“, 
statistica turneului grupei B a 
C. M. de hochei va fi mult ușu
rată și simplificată.

LOTURI
La Comitetul de organizare au 

continuat să sosească loturile e- 
chipelor participante la C. M. 
de hochei pe gheață.

GRUPA I?. Norvegia. Ostensen 
și Nilsen (portari),- Martinsen — 
Berg, Jansen — Christensen (fun
dași), Mikkelsen — Knudsen — 
Thoen, Olsen — Dalsdren — Jan
sen, Bjdlbakk — Smefjell — Pe
tersen (înaintași), Sandberg, An
dresen, Pedersen (rezerve), antre
norul echipei : dr. Ludek Brab- 
nik.

R. F. a Germanici : Kohle,

Schramm (portari), Waitl — 
V&lk, Funk — Schloder, Eibl — 
Modes (fundași), Einmannsber- 
ger — Kilhnhackel — Meindl, 
Schloder — Philipp — Kopf (îna
intași), antrenorii echipei : prof. 
Bouzek și E. Trautwein.

GRUPA C. Bulgaria : Iliev. Ra- 
dev (portari), Iancev — Lazarov, 
Iliev — Penelov (fundași), I.e- 
sev — Kolev — Mihailov. Di
mov — Lesev — Nedelkov, Mihai
lov — Bicivarov 
(înaintași),

Pantalei 
Mihailov.

Franța : Deschamp, Sozz.1 (por
tari), Blanchard — Godeau, Sa- 
wyerr — Gentina (fundași), Li- 
bermann — Pourtanel — Bozon, 
Itzicsohn — Gurika — Faucom- 
prez, Smaniotto — Mazza, Ey
mard (înaintași), antrenorul e- 
chlpei : Pete Lallberte.

Belgia : V. d. Wee, Senden 
(portari), Meeus — Verstrepen, 
Braas — Waldschmidt (fundași), 
Huybrechts — Moris — Pluym. 
Brueren — Vinken — Dries, Han- 
rez — Paulus — Gerard (înain
tași). antrenorul echipei : Vaclav 
Pipa.

de replierea în apărare, de apă
rarea propriu-zisă, de precizia, 

frecvența șuturilor la
Sîm-OP AV A 22 (prin telefon).

bătă dimineața se încheie perioa
da de pregătire efectuată în 
Cehoslovacia de hocheiștii ro
mâni. De pe acum, se poate sali
ne, că aceste zile în care am 
fost oaspeții sportivilor ceho
slovaci au fost pe deplin rodnice 
și că echipa României și-a pu
tut desfășura în bune condițiuni 
antrenamentele. La ora actuală 
componenții lotului nostru dețin 
o stare fizică și o pregătire fi
zică la nivel ridicat. Toți jucăto
rii manifestă poftă de joc și au 
un potențial valoric superior al
tor ani. Ei patinează mai bine 
și mai rapid, au reacții bune pe 
gheață. De asemenea, în progres 
se prezintă tehnica lor individu
ală, combinațiile în atac au de
venit mai precise. Jocurile des
fășurate în compania mai mul
tor formații locale au evidențiat 
însă și o serie de lipsuri, pentru 
lichidarea cărora se va munci 
cu atenție în scurtul răgaz de 
timp care ne mai desparte de 
Campionatul mondial; Este vorba

două meciuri de veri- 
echlpei României au 

re-

tăria și 
poartă.

Ultimele 
ficare, a 
prilejuit concluzii interesante, 
zul țațele fiind mai puțin impor
tante. In primul joc, susținut cu 
selecționata regiunii Sumpert (cu 
mai multe formații în divizia B 
și C), reprezentativa noastră a 
obținut victoria cu 6—2 (3—1,
2—1, 1—0) prin punctele înscrise 
de Varga (2), I. Szabo, Calamar, 
Bașa și Ioniță. A fost o verifi
care foarte utilă în cadrul că
reia au evoluat toți jucătorii dis
ponibili. A doua partidă a avut 
loc cu selecționata Bilovec. Scor. 
11—2 (2—0, 4—0, 5—3). Au mar
cat : Varga, Tureanu, P. Sgîncă, 
I. Szabo, Calamar (3), G. Szabo 
(2), Huțanu și Iordan.

Hocheiștii români se reîntorc 
sîmbătă la prînz în Capitală.

prof. Aurel PREDESCU

Un dialog scurt, dar inte
resant, cu VTNKO ZIT 
NIK, aflat de marți în 

București, ca invitat al Fcde 
rației române de hochei. Pro 
fesor de educație fizică și fi 
lozofie (activități pe cate le 
socotește îndeaproape înru
dite), Vinko Zitnik s-a dedi 
cat de vreo 30 de ani statis 
ticii sportive, pe care o des
fășoară, cu o rară fidelitate, 
în nu mai puțin de nouă dis
cipline : hochei, fotbal, bas
chet, handbal, volei, atletism, 
schi, box, patinaj artistic — 
ramuri în care deține și cali
ficarea de arbitru.

— Așadar, între sport și fi
lozofie ați optat pînă la ur
mă pentru... matematică ?

— Matematica stă la baza 
organizării, ne răspunde pro 
fesorul. Iar statistica repre
zintă esența ei. Graiul obiec
tiv al cifrelor este singurul 
în măsură să ne dea răspun
suri exacte și soluțiile de efi
cacitate. în hochei, cu pre
cădere. Am sintetizat, pină 
acum. bilanțurile a șap
te campionate mondiale. 
Ele relevă concluzii surprin
zătoare, la care n-ar putea a- 
junge nici cel mai experimen
tat ochi de specialist. prin 
simpla observare a competi
ției.

Din păcate, antrenorii ape
lează rar, și Cu destulă neîn
credere, la rezultatele mumii 
noastre, mizînd — probabil 
prea mult — pe ochiul și ex
periența lor. l)ar ambele sini 
subiective și înșelătoare.

— Ce program de 
veți în România ?

— Voi căuta să 
șese celor însărcinați
fice turneele campionatului 
mondial de la București și 
Galați cîte ceva din experien
ța mea. Acum este mult mai 
ușor, fiindcă ne ajută mașina 
Dar, să nu uităm că tot omul 
este cel care conduce mașinile 
și interpretează 
lor, care adaugă 
lectronilor seva 
a inteligenței.

Din primele contacte pe ca-

lucru

împart fi
să codi-

rezultaleîe 
preciziei e- 
inepuizabilă

ca...

Tiparul: L P. .Informația", str. Brezoianu nr. 23—25, București

din 
mă-

DUPĂ CONCURSUL DE SCHI 
DE LA KRANJSKA GORA

> Rezultatele schiorilor români
„Cupa Mondială"

format 
aici, in 
de teh-

re le-am avut mi-ani 
convingerea că există 
România, un colectiv 
nicieni harnici și erudiți, care 
vor putea să încununeze cu 
succes munca dificilă pe care 
și-au asumat-o (V C.H.)

Kiki Cutter învingătoare
la St. Gervais

slalom special 
marelui concurs

Proba de 
din cadrul 
feminin de la Saint Gervais 
a fost cîștigată de Kiki Cutter 
(S.U.A.) cu timpul de 92,58, 
urmată de schioarele fran
ceze Ingrid Lafforgue — 93,04 
și Florence Steurer — 93,17.

în proba de slalom uriaș 
din concursul de la Kranjska 
Gora (Iugoslavia), schiorii ro
mâni au ocupat locurile 68 
(Dan Cristea în 3:37,57), 73 
(Gheorghe Vulpe în 3:42,09) 
și 75 (Virgil Brenci în 3:42,43). 
în clasamentul individual al 
„Cupei Mondiale" conduce

francezul Patrick Russel cu 
135 p, urmat de D. Giovanoli 
(Italia) — 96 p și Schranz 
(Austria) — 81 p. Franța con
tinuă să conducă detașat în 
clasamentul pe echipe cu 969 
p, urmată de Austria — 423 p, 
S.U.A. — 322 p și Elveția — 
218 p.

TELEX • TELEX
Rezultatele înregistrate in competițiile masculine 
europene de baschet : în „Cupa cupelor". Levskl 
Spartak Sofia — Vichy 82—78 (36—36) — s-au ca
lificat baschetbaliștil francezi, învingători în me
ciul tur cu 66—58 ; T.U. Istanbul — Lokomotiv Za
greb 82—75 (32—45) — s-au calificat iugoslavii, care 
cîștigasera primul meci cu 96—82 ; în „C.C E.“, for
mația feminină Akademik Sofia a întrecut pe 
Clermont Ferrand cu 79—71.
B

Schiorul cehoslovac Jiri Raska a cîștigat manșa 
a doua a concursului de sărituri de la trambulină 
disputat la St. Moritz. EI a totalizat 215,7 p (81 și 
82 m), fiind urmat de Hoehnl (Cehoslovacia) — 
206,9 p și de Schmidt (Elveția) — 206,4 p.

Tinăra înotătoare australiană Karen Moras (16 ani) 
a stabilit la Sydney un nou record al țării sale 
în proba de 400 m liber : 4:31,7. Marie Robins (15 
ani) a obținut și ea o performanță de valoare in
ternațională, parcurgind 200 m delfin în 2:27,9.

In localitatea Le Clusaz au continuat întrecerile 
primului concurs european de schi, rezervat pro
fesioniștilor. Proba de slalom special l-a revenit 
austriacului Zimmermann, care l-a întrecut în

finală (s-au disputat manșe paralele) pe francezul Maurice cu 2—1.

Concursul internațional de sărituri desfășurat
trambulina de la Zakopane a fost dominat de 

3 locuri :
— 229,5 p

schiorii polonezi, ocupanți ai primelor 
Pavliusiak 230,8 p (99,54-100,5 m), Danali 
și Przsibyla — 224 p.■
Automobilistul american A.J. Fo.vt (de 
învingător la Indianapolis) a cîștigat

500 de mile de la Riverside (California), 
unei mașini „Ford Torino** cu media ’orară 
155,641 km. El a fost urmat de compatrioții 
Roger McCluskey (pe „Plymouth") și Roy Yar
borough (pe „Ford Torino").

■
In campionatele de tenis „open** 
Ashe l-a eliminat cu 17—15, 6—2, 
(Australia), iar Smith a dispus _ „____ ______
Brown cu 6—1, 8—6, 6—4. Alte rezultate : Crealy — 
Gardiner (Australia) 6—4, 10—8, 12—10 ; Lutz — 
Werren (Elveția) 6—1, 6—3, 6—1. Partida Pilici — 
Gorman s-a întrerupt la scorul de 6—3, 13—11. Tn 
proba masculină de dublu, Zednik, Kukal (Ceho-, cinxrnnicn 4_«„ pe americanii Neely, Dell

trei ori 
cursa de 
la bordul 

de 
săi

ale Australiei,
6—3, pe Masters- 
de australianul

slovacia) l-au întrecut 
cu 6—1; 6—3, 9—7.

TELEX «TELEX
40368


