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Trimisul nostru special la C. M. de bob din Elveția,
VICTOR BĂNCIULESCU, transmite:

TOTUȘI, PANȚURU (LOCUI 6) 
RĂMÎNE ÎN ELITA MONDIALĂ A BOBULOI

iNCEPÎND DE MIERCURI,

Citiți in sportul noul serial

ÎN „CUPA CUPELOR" LA BASCHET

SAINT MORITZ, 25 (prin 
telefon). — Soarele a strălu
cit azi ca în prospecte, valo- 
rificînd frumusețea naturală 
a stațiunii și îndemnînd mul
tă lume să părăsească pista 
de skeleton, terenurile de 
curling și patinoarele natu
rale, pentru a aflua spre bur
lanul de gheață care începe 
In parcul Badrutt și se ter
mină în comuna Celerina, 
după un parcurs sinuos de 
peste 1 kilometru și jumă
tate. Pe această cale șerpuită 
urma să fie desemnat primul 
echipaj campion mondial al 
anului, în coborîrile ameți
toare ale bolizilor care a- 
ting viteza de 100 km pe oră.

A fost o zi ag:’ată, cum sînt 
toate cele cu- nzînd mari

momente decisive. Adevărul 
este că majoritatea dintre 
sutele de spectatori s-au gru
pat în special la sosire și 
la plecare, în jurul tabelelor 
de anunțare a rezultatelor și 
a megafoanelor. Era ca și 
cum boburile în sine, piloții 
și frînarii n-ar mai avea nici 
o importanță. într-o suresci
tare colectivă, toți își ațin
teau privirile spre creta cali
grafului cocoțat pe un aco
periș, iar urechile spre haut- 
parleur-ul unui crainic cu 
talent de reporter, care a știut 
să susțină vocal dramatis
mul clipelor întrecerii, sesi- 
zînd permanent diferențele

ZBUCIUMATA

ISTORIE
I

A „ZEIȚEI"

Steaua a cîștigat al doilea meci (71-67), 
dar Polonia Varșovia s-a calificat în sferturi

(Continuare in pag. a 4-a)
Minunata poveste (adevărată) a campionatului 

mondial de fotbal
• Andrade, Scarone, Petrone et comp, cuceresc publicul 
parizian ® Cind Leonidas, „diavolul brun", se descalță... 
® Italia — bis I ® Diagonala braziliană se impune la Stockholm
• Trei goluri (din 6) contestate in finala de pe Wembley

Cartea celei mai pasionante competiții
a sportnlui-rege, în 10 „volume"

oară !) in fața
Nosievici (cu spatele) vine în ajuto rul~i‘ lui Tarău a cărui acțiune s-a oprit (pentru a cita 

oară f) în fața zonei adverse
ÎN „CUPA ARMATEI»

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a l-a)

zero grade, păstrînd 
în stare excelentă 

primul ca și pentru 
concurent, vedem că

! In finala probei de 50 m garduri, Anamaria Vitalyos de la 
Centrul atletic universitar București a avut o comportare me
ritorie devenind, pentru a doua oară consecutiv, campioană 
universitară. (Citiți amănunte în pagina a doua)

Foto : AUREL NEAGU

Corespondență specială de la IOAN CHiRILĂ

A
Miercuri, tinerii fotbaliști români evoluează la NEWCASTLE

dubiu învingător in „Cupa ArmateiDorin Munteanu,(prin te- 
special al

nostru 
surprins o

pag. a 3-a rela- 
corespondenților 
la meciurile a- 
au avut loc du-

DORIN MUNTEANU SI A ADJUDECAT 
SI SLALOMUL URIAS■»

SINAIA, 25 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru). Dumi
nică dimineața, cei care au 
avut inspirația de a urca în 
Bucegi, pentru a schia, pentru 
a face turism numai

pentru a asista la tradiționa
lul concurs „Cupa Armatei", 
s-au bucurat din plin de 
feeria zăpezii, a muntelui. în- 
tr-adevăr,. soarele scălda în
tregul masiv, întregind mă
rețul și pitorescul cadru al 
Văii Iui Carp. Adăugind că 
temperatura s-a menținut in 
jur de 
zăpada 
pentru 
ultimul
participanții la competiție au

Am sperat, la înce
putul partidei, alături 
de miile de spectatori 
care au populat aseară 
tribunele sălii Floreas- 
ca, apoi, spre sfirșitul 
primului time, am între
zărit chiar o posibilita
te certă de calificare, 
pentru ca în final să 
constatăm că nici Steaua 
nu a putut trece în a- 
cest sezon de obsedan
tul tur secund al com
petițiilor europene, în 
dreptul căruia echipe
le noastre au început 
să capoteze de regulă.

Băieții Iui Vasile Po
pescu pot avea unele 
circumstanțe atenuante 
pentru nereușita din

meciul-retur cu Polonia 
Varșovia prin faptul că 
nu au putut alinia pe 
teren decît 5 jucători 
apți din toate punctele 
de vedere pentru o în
trecere dificilă. Dar nu 
credem că acest lucru 
le va îndulci cîtuși de 
puțin amărăciunea gîn- 
dindu-ne, în special, la 
desfășurarea partidei 
de-a lungul celor 40 de 
minute. Formația var- 
șoviană nu ni s-ă părut 
în nici un moment mai 
mult decît un team 
perfect disciplinat din 
punct de vedere tactic, 
fără a avea valori de 
14 karate. Jedrzejewski 
— rutinat conducător 
de joc, Piskun — un 
vulpoi bătrîn al bas
chetului polonez și tî- 
nărul Nowak, alături 
de coechipierii lor, și-au 
apărat cele 11 puncte 
acumulate în primul 
meci cu mult calm și 
luciditate, găsind mai 
întotdeauna o replică 
la sclipirile izolate ale 
„5“-lui bucureștean. Și 
cînd ne referim la a- 
ceste din urmă mo
mente ni se perindă în 
fața ochilor o serie de 
șarje mult aplaudate

Adrian VASILIU

(Continuare
în pag. a 4-a)

Foto : A. NEAGU
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SELECȚIONATA OLIMPICĂ DE FOTBAL 
A ROMÂNIEI ȘI-A ÎNCEPUT CU SUCCES 
(DOUĂ VICTORII) TURNEUL IN AUSTRALIA

f otoreporterul 
Aurel Neagu a 
secvență din partida ami
cală disputată ieri pe sta
dionul Politehnica din Ca
pitală. Păiș (Sportul stu
dențesc) a depășit apăra
rea adversă.

Citiți în 
latările 
noștri de 
micale ce 
minică.

Citiți în 
II l-a : 
știri 
C.M.
grupa 

la

pog. 
Un grupaj 
în legătură 

de
B și
Galați.

a 
de 
cu

hochei ; 
turneul

Cesko Budejovice 
prezentă la tur
neul de la Galați

Se va patina
7 februarie 
„23 August" ?

la 
pe

MELBOURNE 25 
leton de la trimisul 
revistei SPORT).

Părăsind (miercuri 21 ianua
rie) țărmul însorit al Medite- 
ranei, jucătorii de fotbal ro
mâni din selecționata olimpică 
a țării au mai aspirat o dată 
profund suavul parfum al por
tocalilor și apoi au pornit în
tr-o neobișnuită cursă contra 
timpului, îndreptîndu-se, peste 
sudul Asiei, spre un alt con
tinent : Australia. Aproape 48 
de ore, discuțiile, , clipele de 
odihnă, scurtele perioade de 
somn agitat au fost însoțite de 
geamătul jeturilor uriașului 
„Boeing", care, vineri 23 ianua
rie. s-ar așezat cuminte pe 
pista aeroportului din orașul 
Adelaida.

Și aci, la ..antipozii’, noul 
val al fotbalului nostru nu 
și-a dezmințit valoarea și, mai 
ales, ambiția de a se impune, 
de a nu fi mai prejos decît 
ecb.pa celor mari. Așa că ni- 
mebi nu s-a speriat atunci 
cină am aflat că a doua zi 
(n.n. sîmbătă 24 ianuarie) e- 
chipa urma să înfrunte selec
ționata Australiei de Sud. Me
ciul, disputat pe o temperatură 
de peste 25 de grade, s-a în-

cheiat cu victoria fotbaliștilor 
români, care au învins cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin punctul 
înscris de Tufan în min. 57. 
După numai 24 de ore (deci, 
duminică !) și după o altă că
lătorie cu avionul, „olimpicii" 
au evoluat la Melbourne, în 
compania unei puternice for
mații locale : Victoria. Parti
da, așteptată -cu mult interes, 
în special după rezultatul din 
primul joc, a oferit posibili
tatea echipei noastre să-și e- 
taleze calitățile : fotbal combi- 
nativ, în viteză, finalizări spec
taculoase. La capătul celor 90 
de minute,, scorul a fost fa
vorabil selecționatei române : 
6—1 (4—0), prin golurile în
scrise de Tufan (3), Grozea, 
Oblemenco și Anca.

Oboseala, dar în special căl
dura sufocantă, neobișnuită 
pentru jucătorii români a obli
gat pe antrenorul V. Mărdă- 
răscu să opereze dese schim
bări în formație, folosindu-se 
astfel întregul lot de fotbaliști 
deplasat. Următoarea partidă 
pe care o vor juca în Austra
lia „olimpicii" va avea loc 
miercuri seara în orașul New
castle.

„HOCHEIȘTII 
PENTRU
Hocheiul românesc se 

află în preajma unui 
nou și dificil exa
men : participarea la grupa 

B a campionatului mondial. 
Echipa noastră a obținut 
succese în această competi
ție, fiind clasată de două 
ori (la Zagreb și Viena) pe 
locul secund ceea ce îi 
rește responsabilitățile 
cum, 
mează 
pitala

Meciul de baraj Ciocâltea-Szabo
SATU MARE, 25 (prin telefon). In localitate a început medul de 

baraj pentru desemnarea campionului de șah al țării, intre Victor 
Ciocâltea și Iuliu Szabo. Prima partidă, în care Ciocâltea a avut albele, 
•-a Încheiat remiză după o luptă interesantă. Aseară s-a jucat par
tida a 2-a. Șl aceasta partidă s-a încheiat remiză, astfel că după 2 me
ciuri scorușegte i—ț?ag. (fajljgțjn vgRBA, Sfi££?p! principal

cînd întrecerea 
să aibă loc în 

r___ României.
Opinia publică sportivă 

este, desigur, interesată să 
cunoască stadiul de pregă
tire a lotului nostru, poten
țialul său, este dornică să 
afle la ce anume trebuie să 
se aștepte. Hocheiștii se 
află în pregătire (centrali
zată sau la cluburi) de a- 
proape un an. Ar fi, deci, 
acum momentul unui prim 
bilanț. Acesta a și fost sco
pul întrevederii pe care am 
avut-o cu antrenorii VITES- 
LAV NOVACEK și ION 
TIRON la întoarcerea lor 
din Cehoslovacia, unde se
lecționata a efectuat încă 
un stagiu pe gheață, sus- 
ținînd și cîteva meciuri de 
verificare.

— In comparație cu 
perioada corespunzătoa-

ROMÂNI SlNT BINE PREGĂTIȚI 
CAMPIONATUL MONDIAL"
re de acum un an, cre
deți că echipa noastră 
de hochei 
GĂTITĂ 
pentru 
mondiale
rești decît a fost pen
tru cele de la Ljublja-

ESTE PRE- 
MAI BINE 
campionatele 

de la Bucu-

na ?, am deschis noi 
dialogul.

— Fără discuție, da, a 
răspuns V. Novacek, antre
norul principal al echipei. 
Hocheiștii au efectuat un 
program amplu, împărțit în 
patru etape. Trei le putem

socoti încheiate. In mai 
1969 au început antrenamen
tele pe uscat, în cadrul 
cluburilor, iar în iulie și 
august ele au continuat Pe 
gheafă, în străinătate. Echl-

(Continuare in pag. a 3-a)

I

e-a căzut zilele trecute în mînă 
un ziar de sport editat, parcă, 
la Zagreb, în paginile căruia 
confrații iugoslavi se ocupau 
— cu o exactitate socratică, 
prietenă cu adevărul — de

prezentarea echipelor reprezentative de 
fotbal așteptate pe pămînt croat, la 
mijloc de iulie, la o nouă ediție a 

^Campionatului european universitar".
Și găzduiau paginile acelea — pline 

de fotografii și nume adunate din toate 
coifurile bătrînului continent — prezen
tarea, luxuriantă, a mai multor echipe 
studențești, prezentare fidelă ierarhiei 
stabilite la ultima confruntare a genu
lui, consumată anul trecut, în Spania. 
Citeam rînduri, nu puține, despre cam
pioana „en titre" și noua ei echipă, 
despre a doua clasată, despre a patra 
clasată, despre a cincea, despre a șa
sea și așa mai departe... — și ne-a 
mirat foarte lipsa, am zis noi întîm- 
plătoare, a celei de a treia clasate, 
care n-a fost alta — o știm cu toții — 
decît reprezentativa României I

Dar n-a trecut mult, și întrebînd 
dreapta și în stingă, am înțeles de 
colegii de breaslă din Iugoslavia 
dețineau nici o informație despre actua
la reprezentativă studențească de fotbal 
a țării noastre, despre componența și 
antrenorii ei, despre planurile de antre
nament, despre speranțe și intenții — 
și motivul acestei tăceri este tocmai 
acela că pînă la această oră, cu nici 
cinci 'un' înaintea vernisajului compe
tiției, selecționata în discuție încă... nu 
există I

Nu de mult, sub o semnătură căreia 
ii este îndeobște străină lamentarea, 
oficiosul universitar a atras atenția a- 
supra acestei anomalii care, indubita
bil, poate arunca fotbalul românesc in
tr-un dureros con de umbră, dar cu
vintele acelea n-au avut, se vede, darul 
să trezească acolo unde ar fi trebuit 
— și parcă bănuim noi unde — o cît 
de imperceptibilă reacție.

Știm, o să ni se explice, cu glasuri 
sugrumate,, ca unii dintre prezumtivii 
componenți ai unei asemenea echipe 
sînt incluși în selecționatele aflătoare 
pe alte meleaguri, că e încă prea de
vreme pentru stabilirea lotului, că la 
urma-urmei nici anul trecut, cînd nu 
ne-am făcut de rîs, treburile n-au în
ceput mai devreme, și în fața unor a- 
semenea argumente — împrumutate 
dinfr-un arsenal pe care l-am fi bănuit 
epuizat — vom simți nevoia să ne re
tragem, învinși și triști...

Este, desigur, inutil să susținem că 
marea majoritate a fotbaliștilor univer
sităților din Cluj, Craiova sau lași _
ca să dăm primele exemple — simt 
nevoia unei pregătiri centralizate, întru 
omogenizarea acelei echipe estudianti- 
ne ce ne va reprezenta la o competiție 
de anvergură, tradițională și recunos
cută, în care — subțire, probabil, argu
ment — băieții vor purta pe tricou 
chiar numele țării... Și asta pentru că , 
este aproape imposibil să nu se afle 
voci care să ne decreteze, încă o dată, 1 
drept căutători de noduri in papură. . 

Dacă ne retragem, cum ziceam, în-
i. conso-
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vinși și triști, să ni se permită,

Ovidiu IOAN1ȚOAIA
V. Novacek (stingă) și I. Tiron pun la punct ultimele amănunte ale pregătirii 

echipei
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în 
ce 
nu
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lator, să lăsăm în urma noastră cîteva 
întrebări dintre care cele mai impor
tante pot fi acelea de a nu ști dacă o 
asemenea competiție este sau nu demnă 
de stimă, și dacă merită sau nu să 
semnăm la Zagreb — unde, între altele 
fie zis, avem de apărat un prestigiu 

condica de prezentă.
— de ce să nu sperăm ? — s-ar 

putea să ne și răspundă cineva, azi- 
mîine...

I
I
I
I
i
J
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ta volan i Eugen Ionescu-Cristea, cîștigătorul primului loc 
in clasamentul general

S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL REPUBLICAN UNIVERSITAR

0 BINEVENITĂ REPETIȚIE
EUROPENEPENTRU CAMPIONATELE

Un reușit concurs 
de îndemînare automobilistică

Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit ieri în Capitală un 
reușit concurs de îndemînare 
automobilistică, în cadrul că
ruia au evoluat 40 de alergă
tori din București și 5 din 
provincie. întrecerea, orga
nizată de A.C.R. în colabo
rare cu Școala de șoferi a- 
matori, a constat în par
curgerea de două ori a unui 
traseu de 250 m, marcat cu 
Jaloane. Printre concurenți 
s-au numărat o serie de de- 
butanți, precum și unii din 
titularii lotului național de 
automobilism. Interesul pen
tru acest prim concurs al a- 
nului a fost sporit de faptul 
că la start s-au prezentat și 
cîteva noi automobile Da
cia 1100 S, realizate de cu- 
rînd la Uzina din Pitești

Bine pregătit și ajutat de 
o mașină (Fiat 850) adecvată 
unor astfel de întreceri, Eu-

gen Ionescu-Cristea a realizat 
cel mai bun timp al zilei, o- 
cupînd primul loc în clasa
mentul general. Locurile 2 și 
3 au revenit lui Gheorghe 
Rotaru (Dacia 1100 S) și, res
pectiv, Adrian Mureșan (Fiat 
600). O comportare bună a 
avut și cunoscutul motociclist 
Vasile Szabo (Fiat 1500), care 
a ocupat primul loc în 
automobilelor de peste 
cmc.

Concursul s-a deschis 
demonstrație de motociclism 
executată de maeștrii spor
tului Cristian Dovids și Er
win Seileri Din program a 
făcut parte, de asemenea, și 
o amuzantă întrecere de car
ting, la care au luat parte 
elevi de la liceul Ion Ne- 
culce și membri ai cercului 
de automobilism de la Pala
tul Pionierilor.

clasa
1300

cu r>

JJ

FINALA CAMPIONATULUI 
DE PATINAJ VITEZĂ

Finala campionatului na
țional de patinaj viteză, 
programată inițial la Poiana 
Brașov, a fost mutată la 
Tușnad, între 27—31 ianua
rie, datorită condițiilor su
perioare de concurs în care 
se află pista de pe lacul 
Ciucaș.

Pînă în prezent, vremea a 
tinut cu viteziștii, ei parti- 
ciptod la o serie de con
cursuri, care le-au oferit po
sibilitatea să-și verifice sta
diul pregătirilor. Pe foile de 
arbitraj ale finalei figurează 
concurenți dte Brașov, Bucu
rești, Cluj, Tg. Mureș, M. 
Ciuc și Sibiu. în program, 
probe pentru seniori, copii, 
juniori II și juniori I.

CAMPIONII JUDEȚULUI 
SIBIU

24 de patinatori, aparți- 
nînd asociației sportive în- 
vățămîntul Sibiu, și-au dis
putat întîietatea în cadrul 
fazei județene a campiona
tului republican. Titlurile de 
campioni județeni au fost 
cucerite de Carmen Drago
man, Radu Dordea (copii 
II), Sanda Frum, Victor Cio- 
lacu (copii I), Virginia Bre
benel, Adrian Luca (juniori 
II), Valeria Mihuț, Adrian 
Ciobanu (juniori I) și 
lae Ivan la seniori.

Sportivii 
trenați de 
Tivadaru) 
locurile 2
la finala de la Tusnad.

Nico-

menționați 
către prof, 

și cei clasați pe 
și 3 vor participa

(an- 
Petre

CUPA STEAGUL ROȘU" LA SCHI FOND
9

BRAȘOV (25, prin telefon). 
Nu pentru că Postăvarul n-a 
găzduit nici o probă alpină 
(la urma urmei Sinaia nu e 
prea departe), cît mai ales 
pentru că simțeam că tinere
tul vrea să spună și să facă 
ceva deosebit — fără să tră
dez pasiunea mea dinții — am 
înțeles că datoria de gazetar 
mă cheamă să ascult, să văd 
și să vă spun și dv. ceea ce 
tinerii fondiști ar avea de 
mult săvă transmită. Nu 
mi-a părut rău. Dimpotrivă 
mă bucur că sînt printre pri
mii care au asistat la erupția 
tineretului ; mă bucur că sînt 
unul dintre primele con
deie care 
idespre nume noi ce 
în poarta celebrității, 
fapt, nu bat cuminte în acea
stă poartă spre a li se des
chide, ci zgîrîie în ea cu ne
răbdare, frenetic și pasionat, 
șpre a-i forța încuietorile.

Fără nici o discuție, în fon
dul nostru se apropie ora 
cînd gărzile se schimbă. Unii, 
cu sentimentul serviciului în
deplinit își așteaptă schimbul, 
ceilalți, nestăpîniți, fără me
najamente, fără a descifra 
încă toate tainele și perico
lele meseriei, se pregătesc să 
ia pe umerii lor sarcini care 
încep a fi prea grele pentru 
primii.

Momentul e plin de solem
nitate.

ÎNCEPUT ASALTUL
ziua 
dat

..TINERETUL'' A
Sîmbătă 24 ianuarie, 

probelor individuale, a 
semnalul de luptă. Purtătorul
de drapel al noului val, Va
sile Papuc (Cîmpulung), sim
țind în el energii ce clocoteau, 
a făcut o splendidă cursă de 
15 km, conducted din cap te 
cap. Fără a lăsa speranțe 
cuiva ca să-i conteste victo
ria, a pus între el și primul 
urmăritor, Gh. Gîrniță (Din.), 
o rezervă de peste 1 minut și 
jumătate și aproximativ 2 
minute față de primul senior 
clasaț, Nic. Sfetea

plătit prea greu 
performanțe, 
avem o surpriză, 
talentul (credeam)

Duminică, în
trecerile din ca
drul Concursului 
universitar repu
blican de atle
tism în sală au 

continuat cu probele de 50 
mg (băieți și fete), săritura 
te înălțime (băieți), săritura 
în înălțime (fete) și arun
carea greutății (băieți). Și-au 
dat întîlnire, te sala Com
plexului sportiv „23 August", 
recordmani republicani și 
universitari (Anamaria Vita
lyos, Valeriu Jurcă ș.a.), prin 
aceasta concursul căpătînd 
un plus de atractivitate. De 
altfel, afirmația s-a confir
mat și prin aceea că, spre 
deosebire 
tribunele 
pline de 

înainte 
fășurarea 
ma zi a 
să amintim faptul că la pro
ba de 50 m plat băieți, cei 
trei noi campioni, Alex. Mun
teanu, Constantin Rizon și 
Șt. Lăzărescu (toți cu timpul 
de 5,7), au egalat recordul 
republican de sală, stabilit 
te 1967 de “■ ’
firescu.

— Actuala 
cursului — 
asist, univ. 
inspector principal 
torul 
fost .0 
în vederea participării la „eu
ropenele" studențești, între
ceri care vor avea loc între 
21—22 februarie, la Sofia.

La săritura în lungime, 
probă care s-a bucurat de 
participarea a numeroși atleți, 
lupta pentru ocuparea pri
melor locuri a fost foarte 
strînsă. Campionul de anul 
trecut, Marfan Georgescu, de 
la Centrul Atletic Universitar 
București, și-a îmbunătățit 
cel mai bun rezultat al său, 
sărind 7,22 m și stabilind 
un nou record al campio
natelor universitare. A. Vita
lyos, recordmană republica
nă în 1969 la 50 mg, a con
curat și ieri la această pro
bă, clasîndu-se pe primul loc,

de sîmbătă, ieri 
au fost aproape 
spectatori.
de a comenta des- 
probelor din ulti- 

concursului, trebuie

Gheorghe Zam-

a con- 
declarat 
Stăniciu, 

în Minis- 
învățămîntului — a 

i binevenită repetiție

ediție 
ne-a 

Eugen

cu un nou record universi
tar — 7,7 sec. Ea, ca șl Ma
rian Georgescu, devin pen
tru a doua oară consecutiv 
campioni universitari.

O bună comportare a 
și Magda Coșa de la 
ped. din Oradea, căreia 
decernat, de asemenea, 
tru a doua oară consecutiv, 
titlul de campioană univer
sitară la proba de săritură 
în lungime. Este de remar
cat faptul că a IV-a ediție 
a Concursului universitar de 
sală a consemnat cîteva re
zultate remarcabile, care vor 
ridica pe noi trepte atletis
mul studențesc.

Rezultate tehnice din ziua 
a doua a concursului i 50 mg

avut 
Inst. 
i s-a 
pen-

băieți s 1. Ștefan Szatmary 
(Univ. Cluj) 7,0. 2. Horia 
Cernescu (C.A.U.) 7,0. 3. E- 
meric Biro (Politehnica Bv) 
7,1 ; 50 mg fete: 1. Anama- 
ria Vitalyos (C.A.U.) 7,7, 2. 
Marcela Miloșoiu (C.A.U.) 7,7, 
3. Livia Ionescu (C.A.U.) 7,7; 
lungime băieți: C. Marian
Georgescu (O.Â.U.) 7,22, 2.
Valeriu Jurcă (Univ. Cluj) 
7,18, 3. Ștefan Lăzărescu 
(C.A.U.) 7,11 ; Înălțime fete: 
1. Doina Munteanu (C.A.U.) 
1,65, 2. Olga Fuliaș (Inst. ped. 
Oradea) 1,60, 3. A. Vitalyos 
Și 
la

Edith Schell (ambele de
C.A.U.) 1,50.

Ion GAVRILESCU

în concursul

DOAR CÎȚIVA JUNIORI
CLUJ, 25 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). în ziua 
a doua a concursului repu
blican de sală rezervat junio
rilor mici, valoarea rezulta
telor — în toate probele at
letice — a urmat nivelul me
diu al întrecerilor din prima 
zi a competiției.

Astfel, cu excepția probei 
de înălțime fete, unde Geor- 
geta Păcurariu (Liceul nr. 3 
Cluj) a reușit o egalare a re
cordului național — reali- 
zînd o săritură de 1,57 m —, 
pe tot parcursul reuniunii de 
astăzi s-a evidențiat o încer
care disperată de atingere a 
haremurilor, obiectiv realizat 
— din păcate — de foarte 
puțini dintre numeroșii ju
niori prezenți la startul pro
belor de la Cluj. în același 
timp, fișele rezultatelor des
coperă o discrepanță flagran
tă între primii 2—3 clasați și 
„grosul" plutoanelor, fapt ce 
ridică o întrebare: ce rost 
are prezența acestora într-un 
concurs care reclamă noțiu
nea de performanță?

Făcînd astfel retrospectiva 
acestui prim concurs de sală 
al juniorilor, conchidem (de

AU CONFIRMAT
îmbucurător) că numai 
număr extrem de mic —

loc 
un 
4—5 — de participanți (a că
ror cifră a fost estimată Ia 
250) întrunesc sufragiile care-i 
pot decreta autentice spe
ranțe olimpice. Printre ei, 
sprintera Eleonora Monoranu
— 6,5 sec. pe 50 m. plat, A- 
drian - Weber — 6,22 m la 
lungime, Sanda Cubleșan — 
5,41 m, Doina Cătineanu — 
5,28 m și Georgeta Păcurariu
— 1,57 m la înălțime.

Rezultate tehnice: fete — 
lungime: 1. S. Cubleșan (Lie. 
8 Cluj) — 5,41 m ; 2. D. Că
tineanu (Metalul București)
— 5,28 m ; 3. E. Monoranu 
(Clubul atletic Roman) 5,25 
m. 50 m.g.: I. M. Nedelcu 
(Șc. sp. Cluj) — 7,9 sec; 2. 
C. Dumitrescu (S.S.A. Buc.)
— 7,9 sec ; 3. A. Hoinăream! 
(Lie. 8 Cluj) — 8,0 sec. înăl
țime : 1. G. Păcurariu (Lie. 
8 Cluj) — 1,57 m; 2. M. Giur
giu (Șc. sp. Oradea)' — 1,50 
m ; 3. R. Vulpescu (Lie. 35 
Buc.) — 1,50 m. băieți: prăjină
— 1. M. Voicu (C.S.S. Buc.)
— 3,90 m; 2. L. Kapi 
Oradea) — 3,10 m; 3. 
vinescu (S.S.A. Buc.)

lungime: 1. A.

(Crișul
D. Lo- 
— 2,80
WeberDar să ne cucerim un nume 

respectat în Europa centrală, 
în afara privilegiaților natu
rali de mai sus este posibil și 
trebuie să recunoaștem că nu 
este puțin lucru mai ales 
dacă considerăm adîncurile 
din care începem să ne în
toarcem.

Rezultate tehnice: seniori 
15 km: 1. N. Sfetea (A.S.A. 
Bv) 57,33, 2. ~ ----
namo) 57,41, 
(A.S.A. Bv) 
km: 1. V.
55,33, 2. Gh. 
57,06, 3. N.
mo) 59,50 ; junioare I 5 km :
1. El. Basea (Dinamo) 21,19,
2. L. Ghiorghieș (Rîșnov) 22,50,
3. El.Papuc (C-lung) 23,40; 
junioare II 3 km : 1. V. fflris- 
toloveanu (Rîșnov) 15,22, 2. 
M. Cocan (Energia) 15,49, 3. 
El. Ilie (Rîșnov) 16,27 ; juniori 
I 10 km ; 1. N. Mitu (C. S. 
Sinaia) 39,05, 2. N. Dudu (Di
namo)
(A.S.A. Bv) 39,56 ;
10 km : 1. L. Barabaș (Trac
torul) 47,10, 2. G. Banciu (Po
litehnica) 51,00, 3. G. Bărascu 
(Rîșnov) 52,28 ; 
km; ' ~ -
19,32,
19.46,
19.47, 
nioare: 1. Șc. sp. Rîșnov I 
45,00, 2. Șc. sp. Rîșnov II 
49,22, 3. Energia Bv. 53,53 ; 
3x5 km juniori : 1. Dinamo 
Brașov 55,48, 2. Energia Bra
șov 56,36, 3. A.S.A. Brașov 
57,03 ; 4x10 km seniori: 
Dinamo Brașov 2 : 22,41, 
A.S.A. Brașov 2 : 27,57, 
Tractorul Brașov 2 : 32.01.

Mihai BTRA

m.
(S.S.A. Buc.) — 6,22 m; 2. D. 
Enache (Viitorul Buc.) — 
6,22 m ; 3. C. - - - -
(SJS.A. Buc.) —

1. Al.
(S.S.A. Buc.) — 
FI. Butușescu 
Buc.) — 7,4 sec;
Schwartz (Liceul 2 Tg. Mu
reș) — 7,5 sec. greutate (5 kg): 
1. G. Călin (S.S.A. Buc.) - 
14,95 m ; 2. A. Gydrgv (Se. 
sp. Cluj) — 14,48 m; 3. V. 
Munteanu (Centrul atletic 
Gura Humorului) 13,26 m.

Nușa MUSCELEANU

ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI 
LA TURNEUL DE LA MIE LECZ (POLONIA)

m ;rea lor, au 
eventualele 

Și la fete 
E posibil ca 
singular de care aminteam In
tr-un articol anterior, Elena 
Basea (Din.), să-și fi găsit o 
dublură și o adversară: Lă- 
mîița Ghiorghieș (Rîșnov). 
Duminică, în ziua probelor 
colective — ștafetele, obser
vațiile noastre din ajun s-au 
confirmat. Credem că în an
samblu mai trebuie consem
nate cîteva fapte : 1. Reveni- 

(A.Ș.A. s . rea Rîșppvpjqj, wrin juniori, 
;ă, prin r# »ț>rim<He planur

Gh. Bădescu (Di- 
3. N. Bărbăsescu 
57,57 ; tineret 15 
Papuc (C-lung) 
Gîrniță (Dinamo) 
Cojocaru (Dina-

m.g.:

Tonchievici
6,13 m. 50 
Szentpeteri 
7,3 sec; 2.

(Progresul
3. P. D.

' Jr11 " • o i Cicibcțlf;, .INJIV» Olvlvct j. alC<A l|I, 111 juiilWllj
încep sa scrie Brașov), de fapt Gîrniță, prin țM *ț>rimete planuri valorice : uot ... ............ ... .. ale foncju]uj nostru ; 2. Ideea

excelentă de a crea Școala 
sportivă Energia Brașov care 
într-un timp foarte scurt, 
prin pasiunea directorului și 
a antrenorului, a .depășit faza 
experimentală, intrînd în cir
cuitul performanței; 3. Și pe 
plan organizatoric „Cupa Stea
gul roșu" a fost o revelație. 
Arbitrajul (prompt, operativ 
și obiectiv) și cadrul festiv 
asigurat au ținut să salute 
prin pricepere și solemnitate 
afirmarea tineretului. Totuși, 
să nu ne facem iluzii. Să nu 
credeți că îi vom învinge de 
acum pe suedezi, finlandezi, 
norvegieni, sovietici. Baza de 
masă, condițiile de pregătire, 
durata etc. nu ne lasă să ne 
gîndim, încă, la acest lucru.

bat 
De vîrstă, ambiție și voință, îi 

•este coleg și nu adversar lui 
Papuc. Pe aceeași distanță și 
în aceleași condiții seniorii 
N. Sfetea, Gh. Bădescu, N. 
Bărbășescu, Stelian Drăguș și 
alți consacrați ai probei nu 
au avut altceva de făcut de
cît să se încline în fața evi
denței. Prin breșa făcută de 
cei 2 juniori, urmăritorii lor, 
N. Veștea, N. Cojocaru, V. 
Nan, Al. Ghiulai, C. Tîrgoviș- 
teanu, N. Catrici, N. Mitu, I. 
Tudor și N. Cristoloveanu, se 
grăbesc și se pregătesc să o- 
cupe poziții. Toate bune și 
frumoase. Prilej de zîmbete 
și de bucurie. In euforia 
noastră să nu uităm totuși să 
dăm tehnicii ce e al tehnicii. 
Numai că trupurile, cu vigoa-

39,15, 3. I. Tudor
senioare

juniori II 5
1. F. Forica (Energia)

2. T. Sanoilă (Energia)
3. Șt. Urs (Tractorul) 
Ștafete: 3x3 km ju

DORIN MUNTEANU ȘI-A ADJUDECAT Șl SLALOMUL URIAȘ
1.
2.
3.

Reîntorsi de la 
Cluj, unde au 
efectuat o suită 
de antrenamen
te, handbaliștii 
din lotul repre

zentativ și-au continuat an
trenamentele în CaDitală în 
sala Floreasca, iar în cursul 
serii de azi vor pleca în Po
lonia, pentru a participa la 
turneul ce va avea loc în lo
calitatea Mielecz. La această 
competiție și-au anunțat par
ticiparea selecționatele Po
loniei. Norvegiei și Ceho
slovaciei.

★
Antrenorii Nicolae Nedef, 

Eugen Trofin și Oprea Vlase 
nu vor avea la dispoziție 
întregul efectiv. Din lotul 
care va pleca în Polonia va 
lipsi probabil portarul titular 
Cornel Penu, reținut în Bucu
rești pentru examenul de stat. 
De asemenea, Gh. Licu, ac
cidentat la ultimele antrena
mente, nu va face deplasa
rea. Nu vor lipsi însă de la 
jocurile acestui turneu Gruia, 
Oțelea, Samungi, Gațu, Chi- 
cid, Orban. Marinescu, Go
ran și alții.
HANDBALIȘTII ROMANI

Federația franceză de hand
bal, organizatoarea Campio
natului mondial, a anunțat 
programul exact al jocu
rilor din preliminarii, adică 
din cadrul celor patru grupe 
ce vor desemna participan
tele la partidele din sfertu
rile de finală. Dună cum se 
știe, România face parte din 
grupa C alături de selecțio
natele R.F. a Germaniei, El
veției și Franței. Iată pro
gramul jocurilor echipei 
noastre, orașele în care ele 
vor avea loc, precum și ar
bitrii desemnați să le con
ducă ; 26 FEBRUARIE LA 
PARIS : România — FRAN
ȚA, arbitrii Jack Rodii și 
Paul Ovdal — ambii Dane
marca ; 28 FEBRUARIE LA 
AMIENS: România — ELVE
ȚIA, arbitrii Jerzy Fason (Po
lonia) și J. Sraoienko 
(U.R.S.S.) ; 1 MARTIE 
CAEN: România — 
GERMANIEI, arbitrii
Rodii și Paul Ovdal — 
bii Danemarca.

în funcție de 
îl va ocupa în 
reprezentativa 
va întîlni în sferturile de fi
nală (locul I la Orleans, lo
cul II la Paris) una din ur
mătoarele trei echipe, care 
au cele mai mari sanse de 
calificare din grupa A 5 
U.R.S.S., R.D. Germană sau 
Suedia.

LA
R.F. a 

Jack
am-

LA C.M.

(Urmare din pag. 1)

la cap, 
frumu-

avut, prin cele oferite .de na
tură, condiții excepționale. în 
plus, cei ce s-au ocupat de 
gospodărirea concursului s-au 
străduit și au venit să ofere 
schiorilor condiții optime pen
tru ca aceștia să-și dispute 
întîietatea. în ceea ce îi pri
vește pe spectatori, ei au pu
tut urmări cursa de slalom 
uriaș de la cap
gustînd din plin
sețea unei astfel de întreceri.

învingătorul probei a fost, 
ca și la slalom special, Do
rin Munteanu. Evident supe
rior celorlalți concurenți, re
prezentantul A. S. Armata a 
atacat cu deplină cursivitate, 
dar și cu mult aplomb, por
țile amenajate pe Valea lui 
Carp pînă deasupra cabanei 
Cota 1500, iar înainte de so
sire s-a catapultat, smulgînd 
prețioase zecimi de secundă 
cronometrului. Pe locul se
cund, Ia o diferență destul de 
mare, omul de echipă al 
Clubului sportiv orășenesc 
Sinaia, Marin Focșeneanu, 
iar pe locul al treilea vete
ranul Gheorghe Bălan care, 
la cei 32 de ani ai săi, ma
nifestă aceeași dîrzenie care 
i-a adus, cu ani în urmă, 
succese pe plan intern și in
ternațional. Surpriza cursei a 
constituit-o tînărul Alexan
dru Mihuț (Școala sportivă 
Petroșani), aflat în primul an 
de seniorat. Maniera în care

a parcurs cei 1600 m ai tra
seului și, bineînțeles, perfor
manța sa, dovedesc că valo
rile pot răsări și din alte 
centre decît din Brașov și de 
pe Valea Prahovei, cu con
diția, însă, ca la locul cuve
nit să se afle un antrenor 
inimos, capabil să muncească 
cu sîrguință pentru instrui
rea tinerilor schiori. Este ca
zul prof. Virginia Peterffi 
care, după cîțiva ani de uce
nicie pe Valea Jiului, începe 
să culeagă roadele activității 
sale.

La juniori, pe lingă numă
rul destul de mare al concu- 
renților, am remarcat o serie 
de reale talente cărora este 
absolut necesar să li se asi
gure condiții de pregătire 
mai bune. Altminteri, se va 
petrece ceea ce s-a petrecut 
cu multe generații de spe- 
rențe, căzute în anonimat. 
Oricum, întrecerea j-uniorilor 
a fost interesantă, ea oferind 
prilejul unei dispute în care 
nu s-a precupețit nimic pen
tru o clasificare cit mai bu
nă, în ciuda faptului că în 
acest sezon condițiile de an
trenament nu au fost cele 
mai bune.

Cit privește fetele, sîntem 
nevoi ți să repetăm ceea ce 
scriem de ani de zile i puți
ne, foarte puține ca număr 
și, ceea ce este și mai trist, 
cu perspective destul de re
duse. Doar Ioana Belu s-a 
detașat prin maniera băie-

concura, prin 
și evident în-

țească de a 
progresul rapid 
registrat.

în rest, vom 
tul că deși în aceste zile mai 
mulți schiori români sînt 
plecați peste hotare, la star
tul „Cupei armatei" au fost 
peste 60 de participanți, ceea 
ce constituie un punct pozi
tiv. Din păcate, au absentat 
predelenii. Este de neînțeles 
acest lucru, 
zis, explică 
al sportivilor 
cîndva fruntași ai 
românesc.

Și acum, primii 
SENIORII 1. Dorin 
nu (A.S. Armata 
1:27,3; 2. M. Focșeneanu
(C.S.O. Sinaia) 1:30,0; 3. Gh. 
Bălan (A.S.A.) 1:33,0; 4. Al.
Mihuț (Șc. sp. -Petroșani) 
1:36,8; 5. V. Crețoi (A.S.A.) 
1:37,6; 6. C. Bălan (Carai-
manul Bușteni) 1:38,0 ; SE
NIOARE : 1. Ioana Belu
(A.S.A.) 1:46,5; JUNIORI: 
l.St. Lenț (Caraimanul) 1:26,5; 
2. P. Gurău (Dinamo Brașov) 
1:28,2; 3. S. Adăscăliței (Stea
gul roșu Brașov) 1:30,3; JU
NIOARE ! 1. Maria Șupeală
(Sc. sp. Sinaia) 1:04,6 ; 2. Ioa
na Birsan (Creația Brașov) 
1:11,2; 3. Ana-Maria Verhazi 
(Creația) 1:32,5.

Nu cu mult timp în urmă,

remarca fap-

Sau, mai bine 
regresul vizibil 

din

MEDITAȚII LIMBI STRĂINE

„CUM St ALCĂTUIEȘTI 
0 SOCIOGRAMĂ?

Cooperativa „DESERVIREA" București organizează 
la sediul cooperativei și al întreprinderilor și institu
țiilor, meditații pentru învățarea limbilor străine de 
larga circulație.

Grupele funcționează în cicluri de 6 luni, diferen
țiat pentru începători și avansați.

Cooperativa garantează calitatea predărilor, me
ditațiile fiind susținute de profesori cu înaltă califi
care profesională și îndelungată experiență.

Informații și înscrieri zilnic între orele 10—17,30, 
în str. Filiti nr. 10, telefon : 13.54.69.

Predeal, 
schiului

clasații
Muntea-
Brașov)

o Q

de esența tare!!!...
Pesen de MATTY

Ș)

0 V

a
* QJ

nrevăzută 
de lucru 
SE AL- 
SOCIO-

rigoare

Laboratorul de sociolo
gie a sportului își conti
nuă activitatea. Pentru 
luni 26 ianuarie, de la 
orele 18.30, este 
o nouă ședință 
cu tema „CUM 
CĂTUIEȘTE O 
GRAMA 7“

Explicațiile de 
vor fi date de către tov. 
Cătălin Mamali, cercetă
tor la Centrul de cerce
tări pentru problemele ti
neretului.

Ședința are loc Ia se
diul Șcqjii sportive nr. 2 
din Bd. Dimitrov nr. 128.

Astăzi, In sala Dalles, la orele 18.00

COMPATIBIIIIATEA DINTfîE INAITA PE riFOUMANTA 
Șl SĂNĂEATEA SPORTIVULUI

. de cercetări științifice, Institutul de educație 
sport în colaborare cu Universitatea populară 
organizează astăzi în sala Dalles la orele 18,00 

— o expunere pe tema! Compatibilitatea dintre înalta 
performanță și sănătatea sportivului.

Expunerea va fi făcută de conf. univ. dr. Nicolae 
Zamfirescu.

Va urma un film artistic.

Centrul 
fizică și 
București.

carelocul pe 
această serie, 
tării noastre

1. BUFANU,
2. VISCOPOLEANU!

Sîmbătă după amiază au 
început te sala Complexului 
sportiv „23 August" din Ca
pitală campionatele de atle
tism ale municipiului Bucu
rești, rezervate seniorilor. în
trecerile au fost dominate de 
Valeria Bufanu și M. Vos- 
minschi, care s-au detașat 
net de ceilalți concurenți.

Iată rezultatele din prima 
zi a întrecerilor i SENIORI 
50 m: 1. M. Vosminschi
(Progresul) 5,8; 2. M. Stoe- 
nescu (C.A.U.) 5,9; triplu- 
salt: 1. S. Ciochină (Meta
lul) 15,78; 2. E. Huidan
(C.A.U.) 13,40; prăjină: 1.
C. Ivan (Dinamo) 4,70 ; 2. D. 
Piștalu (Dinamo) 4,70; greu
tate : 1. A. Gagea (Dinamo) 
15,73; 2. C. Crețu- (Metalul) 
15,48 ; senioare, 50 m: 1. A. 
Petrescu (Steaua) 6,8; 2. V. 
Enescu (Rapid), 6,9 ; lungime:
1. V. Bufanu (Rapid) 6,15;
2. V. Viscopoleanu (Steaua) 
6,14.

între 18 și 25 
ianuarie iubitorii 
sportului alb din 
Capitală au avut 
prilejul să asiste 
la primul con

curs de tenis al anului, orga
nizat de federația de specia
litate și dotat cu „Cupa 
rii“.

întrecerile, care au 
loc în sala Steaua, s-au 
fășurat numai la proba 
simplu feminin și masculin, 
în afara celor „4 mușche
tari" din „Cupa Davis", la 
concurs au participat toți cei
lalți fruntași ai tenisului 
nostru din Capitală.

O impresie deosebită au 
lăsat tinerele Virginia Ruzici 
și Mariana Simionescu (am
bele — 15 ani), de la Clubul 
Dinamo (antrenor prof. A. 
Segărceanu), care au practicat 
un joc frumos cu tendințe 
spre tenisul modern. Prima a 
avui setbol la fosta cam
pioană Eleonora Dumitrescu, 
iar colega ei a fost învinsă 
în trei seturi de Vera Dudaș, 
componentă a lotului repu
blican la senioare.

Dintre tinerii Jucători a 
impresionat elevul Dan Ne
meș, care a fost la un pas 
de a furniza o mare surpri
ză. Adversarul său, cunoscu
tul Ionel Santeiu, a trebuit 
să se întrebuințeze serios, 
pentru a-și adjudeca victoria 
în trei seturi.

Au decepționat, prin lecui 
prestat, Valeria Balaș care 
după ce a avut un set și 4—1 
la Cornelia Cîrnaru a pierdut 
cu o inexplicabilă ușurință 
11 jocuri la rînd, ultimul set 
la scorul de 6—011 De ase
menea, studentul Gheorghe 
Boaghe caro a pierdut sur
prinzător la A. Navroțchi cu 
scorul de 6—1, 6—4.

Uni-

avut 
des- 

de

serios,

tre jucătoarele Ecaterina Ro- 
șianu și Agneta Kun, trebuie 
spus că numeroșii spectatori 
prezenți au fost plăcut sur
prinși de jocul frumos și în 
forță prestat de E. Roșianu, 
care în ciuda faptului că 
este solicitată de activitatea 
profesională și de apropiata 
sesiune de examene (fiind 
studentă în ultimul an la 
I.E.F.S.) a demonstrat de-a 
lungul întregului concurs o 
bună pregătire fizică, fiind la 
ora_ actuală cea mai în formă 
jucătoare a noastră. Agneta 
Kun, deși pornită ca mare 
favorită a concursului, a fost 
întrecută destul de ușor în 
două seturi, 6—3. 6—4.

Așteptată cu un deosebit 
interes, finala dintre Ionel 
Santeiu și Viorel Marcu a co
respuns în mare parte. Pe 
teren se aflau doar cei doi 
jucători din finala republi
cană *69. Practicînd un joc 
spectaculos și eficace, prin 
voleuri bine plasate, tot 
timpul Ia fileu, cu on servi
ciu aproape perfect Viorel 
Marcu și-a dominat adversa
rul, luîndu-și mult așteptata 
revanșă.

Adversarul său, proaspătul 
nostru campion, deși a aler
gat foarte mult pe teren, to
tuși adoptînd tactica „jocul 
greșala așteaptă" și avînd, in 
plus, un serviciu foarte vul
nerabil (care trebuie să-i dea 
de gîndit) a trebuit să pără
sească terenul învins cu sco
rul de 8—6, 4—6, 6—2.

★
La festivitatea de 

dere, celor doi cîștigători, 
Ecaterina Roșianu și Viorel 
Marcu, le-au fost înmînate 
da către profesorul Alexan
dru Lăzărescu, secretar ge
neral al F.R. Tenis, frumoase 
cupe de cristal.

închi-

Theo MACARSCHI “
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s e vorbește încă (doamne, 
și cît e de plăcut !) de 
Monica Maria și de cele 
patru cupe năzdrăvane 
din sala „Independencia", 
de Mexic și sombrero,

de ispitele și enigmele Guada- 
lajarei și de Idolul acestor 
locuri, vestitul Carbajal, de Bra
zilia, Anglia și Cehoslovacia. 
Totul, desigur, pentru că •- 
chipa ROMÂNIEI va fi pre
zentă la startul final al Iul 
„EL MUNDIAL ’70". PERFOR
MANȚA DE PRESTIGIU, VI
SATA DE TREI DECENII...

Am învățat, deci, să Îndrăz
nim, să luptăm și să dștlgăm 
rîvnite și scumpe galoane ale 
sportului-rege. Am Învățat, 
însă, tot în această probă a 
focului, care durează de a- 
proape doi ani, că fotbalul ro
mânesc are nevoie de o con
strucție GENERALA extrem de 
solidă, dacă vrea să reziste, 
să-și continue ascensiunea In 
plutonului „celor 16".

tența unor neajunsuri — că 
peste tot s-a operat adine în 
mentalitatea cu care altădată 
era privită pregătirea din lu
nile de iarnă. Poate nu strică, 
de exemplu, să amintim că 
Ianuarie era — în continuare 
— luna de „relaxare", perioada 
în care, în special vedetele 
găseau întotdeauna motive să 
stabilească recorduri de absen-

Ținea sau — în cazul singular 
al U.T.A-ei... acasă se fac toate 
acele „plicticoase" și, uneori, 
neînchipuit de grele repetiții 
fără costume. Unii le fac din 
profundă convingere, alții pen
tru că intuiesc că altfel nu se 
vor mai putea „descurca", așa 
cum o făceau altădată. Impor
tant este însă că în acest ia
nuarie se aleargă mai mulți

A

*
Mai multe au fost semnele 

care In vremea din urmă a- 
rătau că destinul echipei na
ționale nu este cîtuși de puțin 
desprins de destinul fotbalului 
nostru tn ansamblu. Dar, par
că acest „fierbinte" ianuarie 
a fost cel mal convingător, cel 
mai reconfortant.. Pentru că — 
înainte de toate — el ne-a co
municat (sperăm, fără erori) 
noile cote ale muncii șl răs
punderii într-o lume extrem 
de Importantă din fotbalul ro
mânesc, cea a echipelor divi
zionare, in fapt principalele re
zervoare de talente și perfor
manțe.

Poate șl stimulate de fini
șul victorios al tricolorilor In 
prima etapă a cursei mexicane, 
echipele divizionare — jucăto
rii, antrenorii șl conducătorii 
acestora — par hotărite „să 
țină pasul” cu saltul de cali
tate al formației reprezenta
tive (ca să nu mal amintim șl 
de cel al „olimpicilor").

De aceea, acest ianuarie ’70 
are ineditul lui, „cotele” lui 
diferite de cele cu care «ram 
obișnulțL

*

Studiul mai multor progra
me de antrenament, discuțiile 
purtate cu diferiți antrenori, 
ai cluburilor «au ai federației, 
relatările numeroșilor confrați 
prezenți In mijlocul fotbaliști
lor fruntași — toate acestea 
arată — fără a neglija șl exls-

Partidă amicală Internațională

FARUL
CERNOMORE ODESA

1-1 (1-0)
CONSTANȚA, 25 (prin te

lefon). Primul joc Internațio
nal — din acest sezon — dis
putat pe stadionul 1 Mai din 
Localitate, în prezența a peste 
3 000 de spectatori, a con
stituit un bun prilej de veri
ficare a potențialului actual 
al echipei constănțene, antre
nată în prezent de cuplul 
Cosmoo — Hașoti. Terenul 
greu, denivelat, a influențat 

> în bună măsură calitatea jo
cului, modest pentru un în
ceput de sezon. Constănțenii 
au rodat întregul lot de care 
dispun.

O bună poftă de joc au 
manifestat Tănase, Sasu, Bi- 
liboacă și Constantinescu.

Oaspeții, cu o circulație 
bună a balonului, avînd în 
Parkuian și Maslov doi 
jucători de clasă, au fost la 
înălțime.

Au marcat i Koszka (min. 
38) pentru Farul, Moskalenko 
(min. 65) pentru Cernomore.

A condus foarte bine Zaha- 
ria Drăghici (Constanța).
C. POPA, coresp. principal

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 

13 rezultate exacte la con
cursul Pronosport nr. 4, eta
pa din 25 Ianuarie 1970.

lei.

I. Bologna — Juventus X
II. Cagliari — Brescia 1

III. Lanerossl — Palermo X
IV. Milan — Lazio 1
V. Napoli — Bari 1

VI. Roma — Verona X
VII. Sampdoria 

Fiorentina
—

2
VIII. Torino —

Internazionale X
IX. Atalanta — Mantova X
X. Catania — Reggina X

XI. Livorno — Foggia 1
XII. Pisa — Genoa 1

XIII. Reggiana - 
Catanzaro X

Fond de premii 360.093
Plata premiilor la acest 

concurs va începe în Capi
tală de la 30.1.970 pînă la
11.111.970 ; în Provincie de la
3.11.970 pînă la 11.III.970 in
clusiv.

CU ȘI FARA
SOMBRERO • ••
țe la ședințele de antrenament, 
iar deplasarea unei echipe la 
munte pentru îndeplinirea o- 
biectivelor vizînd pregătirea fi
zică generală era o excepție 
de la regula „vacanței".

Ce se constată acum ?
★

Chiar de la începutul etapei 
de pregătire (stabilită din timp, 
nu în ultima clipă sau, poate 
chiar... după aceea !) muncă 
intensă, prezență aproape to
tală, participare conștientă, în
soțită de o remarcabilă dorință 
de afirmare, la TOATE echipele 
divizionare. Obiectiv principal : 
cîștigarea „suflului" pentru un 
alt fel de joc, mai dinamic, 
mai viguros, în returul cam
pionatului. Pe Valea Prahovei, 
la Băile Herculane, Govora,

kilometri ca oricînd și că 
fi nevoie de un calculator 
lectronic ca să poată fi sta
bilit numărul kilogramelor ri
dicate cu halterele pe umerii 
(prea gingași multă vreme) 
ai fotbaliștilor.

Poate că este bine că tocmai 
In această perioadă lotul „me
xican” se rodează în turneul 
sud-american, iar cel olimpie 
(după demonstrația de auten
tică valoare făcută în Israel) 
în Australia. în lipsa multor 
titulari, o serie de echipe au 
adus în pregătirea de iarnă — 
la „cotele" de care aminteam 
— jucătorii cel mai talentați 
din formațiile de tineret și 
chiar de juniori. Ceea ce, evi
dent, nu poate fi decit un 
mare cîștig ! Constatarea este,

ar 
e-

Insă, general valabilă, pentru 
că nu numai în echipele care 
au furnizat jucătorii celor două 
loturi se semnalează prezența 
în pregătire a unor tineri ta
lentați. Pauza competițională 
s-a dovedit un bun sfătuitor 
pentru toate divizionarele, care 
și-au reîmprospătat consistent 
loturile cu jucători aproape ne- 
cunoscuți la această oră, dar 
— după aprecieri competente 
ale unor tehnicieni care le ur
măresc drumul performanței — 
cu mari perspective de... abo
nament la notele maxi pe care 
gazetarii sportivi le vor a- 
corda chiar de la prima etapă 
a returului.

★
Ceva care sporește — îmbu

curător — valoarea acestor 
„cote” de ianuarie este pre
zența (și nu una formală, ci 
una înscrisă total în atmosfera 
de muncă asiduă) în diferite 
stațiuni de munte și climate
rice a multor echipe din „B“ 

Ecoul performanței tri- 
dincolo 
A.S.A. 
MARE

și „C“. 
colorilor a trecut, deci, 
de limitele Rapid — 
Tg. Mureș. ESTE 
LUCRU !

In ianuarie. Ripensia 
călzit motoarele la Băile Her
culane și la Bușteni, Dunărea 
Giurgiu la Predeal, Progresul 
Brăila Ia Bușteni, Tehnometal 
București la Predeal, " 
Sibiu ’ ......................
tiniș. 
roase.
care 
dată posibilități nici măcar să 
apară intr-un echipament co
respunzător, din diviziile „a- 
ncnime" țin să răspundă — în 
limita posibilităților Ia aceste 
sporite „cote" de muncă și răs
pundere care pot da fotbalului 
nostru un necesar plus de forță 
și valoare pe toată suprafața 
Iui.

Avem însă amintirea unor 
triste experiențe. Ce se în- 
tîmplă acum e salutar, plin de 
promisiuni. Trebuie vegheat ca, 
dintr-o pricină sau alta, acest 
fierbinte ianuarie să nu devină 
doar un simplu foc de paie. 
Să nu reapară, cumva, plicti
seala, să nu se confunde pre
gătirea cu o comodă vacanță 
ia munte (și, deci, fără restric
ții. ci doar cu... permisiuni).

Este, la ora actuală, misiunea 
de răspundere a antrenorilor, 
dar și a jucătorilor înșiși.

Dacă vor fi menținute „co
tele” lui ianuarie parcă ne-ar 
fi mai ușor să ne continuăm 
comentariile despre Monica Ma
ria, Mexic și sombrero...

Dan GARLEȘTEANU

și-a în-

C.S.M. 
și „Independența" la Păl- 
Exemplele sînt nume- 
Iată cum echipe, dintre 
unele nu găseau altă

MECIURI AMICALE
Colorom Codlea

Petrolul Ploiești 0—3 (0—0)
CODLEA,’ 25 (prin telefon). 

Jucătorii de la Colorom au 
rezistat doar 45 de minute, 
în repriza a doua, petroliștii 
și-au impus superioritatea, în
scriind trei goluri. Autori: 
Moraru (min. 52) și Dincuță 
(min. 53 și 64). Antrenorul 
Cernăianu a folosit următorii 
jucători i Ionescu (Vișan, Ste- 
Lian) — Gruber (Alexiu), 
Grecu, Florea, N. Ionescu, 
luhaz (Stroe), Dincuță, Nicu- 
lescu (Stan), Cotigă, Stănescu 
(Moraru), Sfîrlogea.

N. SECELEANU, coresp.

A. S. Armata Tg. Mureș — 
Viitorul Tg. Mureș 4—1 (4-1)

TG. MUREȘ, 25 (prin tele
fon). Divizionara A, A.S. Ar
mata, a susținut o partidă a- 
micală în compania 'formației 
Viitorul Tg. Mureș, care ac
tivează în campionatul jude
țean. Meciul a luat, sfîrșit cu 
rezultatul de 4—1 (4—1) în 
favoarea A.S. Armata. Golu
rile au fost înscrise de Siko 
(2), Naghi și Trăznea, res
pectiv Kulcear.

I. PAUȘ, coresp. principal

Steagul roșu Brașov
Portul Constanța 1 — 0 (1 — 0)

BRAȘOV, 25 (prin telefon).
— în tecul echipei Steaua, 
care a plecat sîmbătă din

a a- 
me-
Por- 
am-

localitate, Steagul roșu 
vut ca parteneră — în 
ciul amical — formația 
tul Constanța. Jucătorii
belor formații au dovedit o 
pregătire fizică corespunză
toare stadiului actual de an
trenament precum șl multă 
poftă de joc. Brașovenii au 
dominat, mareînd unicul 
gol al partidei prin Gyorfi 
(min. 41). Steagul roșu a 
folosit
Drăgănoiu 
Olteanu, Rusu, 
(Gane), Cadar, 
rescu, Balint, 
goi).

Iul fotbalistic a fost umbrit 
de atitudinea nesportivă a lui 
Ciornoavă (Sportul studen
țesc) care în min. 50 a adus 
injurii arbitrului C. Voicu. 
Acesta a părăsit terenul, și, 
în continuare, meciul s-a dis
putat ca un antrenament o- 
bișnuit.

AUREL PĂPĂDIE
și FLORIN SANDU, coresp

următorii jucători:
Penzeș, Jenei, 

Jamaischi 
Necula, Flo- 
Gyorfi (Dră-

GRUIAC
coresp. principal

Sportul studențesc —
D. R. T. A. București

4-0 (2-0, 2-0, 0-0)
Ieri, pe stadionul Politeh

nica, a avut loc o întîlnire 
amicală între echipele Spor-. 
tul studențesc (div. B) și 
D.R.T.A. București (camp, ju
dețeană Ilfov). Spectatorii 
prezenți la această partidă 
de antrenament, strînși pe
marginea terenului și formînd 
o adevărată mantinelă vie, nu 
au regretat faptul că s-au 
deplasat la stadion datorită 
jocului viu disputat, presă
rat cu multe faze spectaculoa
se. în cele trei reprize a cite 
3'0 de minute studenții au în
scris de patru ori prin Păiș 2, 
Duțan și Stanciu. Spectaco-

BOBERUL D. FOCȘENEANU...
ATACANT LA CARPAȚI SINAIA!

Sinăienii și-au început an
trenamentele încă de la 8 
ianuarie, sub conducerea in
structorului 
OANTĂ. 
dă de i 
desfășura 
fitînd de 
divizionare 
lor, fotbaliștii de la Carpați 
vor susține mai multe jocuri 
de verificare (Petrolul, C.F.R. 
Cluj, Universitatea Craiova 
etc.). Din discuțiile purtate 
cu Gh. 
jucători, 
cipalul 
viitorul 
seriei (în prezent Carpați se 
află pe doi, la patru puncte 
de Autobuzul București) și 
revenirea echipei în divizia B.

Demn do semnalat este 
faptul că unul dintre cei 
mai buni atacanți de la 
Carpați Sinaia este cunoscu
tul... bober D. FOCȘENEA-

voluntar GH. 
întreaga perioa- 

pregătire se va 
în localitate. Pro- 

: prezenta unor 
! A în orașul

Oanță și o serie de 
am aflat că prin

ter obiectiv pentru 
sezon este cîștigarea

CUPON DE CONCURS
Numele si prenumele i

Adresa i

I. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim: din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) ?

GRUPA A

GRUPA 8

GRUPA C

GRUPA D

2. CE ECHIPA VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

4

Progresul București — 
Steagul roșu (tineret — rezerve)

1-0 (0-0)

BRAȘOV, 25 (prin telefon), 
în cadrul pregătirilor ce le 
efectuează pe meleagurile 
brașovene, formația bucureș- 
teană Progresul a susținut o 
partidă de verificare în com
pania echipei de tineret-re- 
zerve Steagul
Jocul a luat sfîrșit cu re
zultatul de 1—0 (0—0) în fa
voarea bucureștenilor, prin 
goluj marcat de Șoangher.

roșu Brașov.

Progresul Brăila și Delta Tulcea 
se pregătesc la Bușteni

NU I De asemenea, mai 
tem aminti că în retur 
fi promovați trei juniori 
pepiniera proprie: £'
SÎRBU și GH. DANIEL.

GEORGE IRIMINOIU
coresp.

pu- 
vor 
din 

ȘERB,

Divizionara B, Progresul 
Brăila își continuă pregăti
rile începînd de ieri la Buș
teni. Noul antrenor, Virgil 
Blujdea, a întocmit un mi
nuțios program, în care a 
prevăzut și cîteva partide a- 
micale. Primul meci se va 
disputa la București, la 1 fe
bruarie, în compania Rapi
dului.

în stațiunea de pe Valea 
Prahovei se află de la 20 ia
nuarie și echipa Delta Tul- 
cea, care participă în cam
pionatul diviziei C. în cele 
două săptămfni cît va sta la 
Bușteni, antrenorul V. Copil 
are ca obiectiv principal asi
gurarea unei temeinice pre
gătiri fizice a jucătorilor.

Cazania 'q1°
•

August din Capitală va de
păși astăzi „ecuatorul". Fe
reastra către cer rămîne tot 
mai mică. O dată cu acope
rișul, înaintează și lucrările 
iluminației electrice. Ieri di
mineața am avut plăcuta 
surpriză de a vedea că pa
nourile de sticlă ale fațadei 
au fost instalate. în incinta 
halei este gata scheletul me
talic ne care se montează 
mantinelele. Lotul 
de hochei cere în mod ho-

Plafonul patinoarului 23

national

(Urmare din pag. 1)

pă a întreprins un turneu 
în Franța, R. F. a Germa
niei, Elveția și Italia, sus- 
ținînd o serie de jocuri de 
verificare in compania unor 
formații puternice. Apoi, în 
septembrie, a urmat un tur
neu in Polonia. Selecționabi- 
lii au luat parte, în conti
nuare, la prima manșă a 
campionatului național, după 
care s-au deplasat în 
Danemarca și Norvegia. Par
ticiparea la Cupa Dunării, in- 
tîlnirile cu Iugoslavia și R.D. 
Germană au încheiat etapa a 
doua a pregătirilor. Cea de a 
treia s-a desfășurat, după cum 
știți, la Opava, pe un exce
lent patinoar acoperit. Jocu
rile din cadrul turneului d.e la 
Galați și ultimele partide de 
verificare, in compania unor 
valoroase echipe de club din 
Cehoslovacia, vor încheia a- 
ceastă agendă vastă. Bilanțul 
general îl vom face după 
campionatul mondial de la 
București.

— Ce a fost specific, 
deosebit față de trecut, în 
acest program de pregă
tire ?

Modificarea petrecută, răs
punde I. Tiron, nu numai în 
concepția metodică dar și în 
mentalitatea jucătorilor. In 
ciuda unor condiții materiale 
încă precare, echipa a ajuns 
la concluzia lăudabilă că poate 
aborda maturitatea, că se poa
te afirma în acest sport difi
cil. Aș dori să subliniez spi
ritul de conștiinciozitate care 
i-a animat pe toți jucătorii, 
dăruirea, modul voluntar în 
care au înțeles să muncească 
selecționabilii. Echipa a sus
ținut pînă acum 35 de meciuri 
de verificare, iar pînă la în
ceputul campionatului mon
dial cifra va ajunge la 40. 
Sutele de ore petrecute pe

patinoar acoperit. Jocu-

PE AGENDA
CAMPIONATULUI
tărît ca la 7 februarie să 
poată patina acolo, chiar 
dacă tribunele și celelalte 
instalații nu vor fi încă 
gata.

• Primii participant! în 
grupa C și-au anunțat so
sirea la Galații Franța pe 
8 februarie, Bulgaria pe 9 
februarie. După cum am mai 
anunțat, sînt în perspectivă 
două jocuri ale hocheiștilor 
bulgari, pe 10 și 11 februa
rie. în caz că Federația ro
mână de specialitate îsi va 
da avizul favorabil.
• în vitrinele hotelului 

„Dunărea" din Galați au 
fost expuse de ieri trofeele 
ce vor fi oferite participan-

gheață și-au arătat roadele. 
Hocheiștii români patinează 
mai bine și mai repede, pa
sează mai precis, se angajea
ză fizic cu mai multă hotă- 
rîre.

— Socotiți, așadar, că ne 
putem aștepta la un re
zultat bun.

— Fără îndoială, declară 
Novacek. Desigur, noi nu cu
noaștem in amănunțime mo
dul cum s-au pregătit adver
sarii noștri. Este, oricum, de 
presupus că nici ei n-au stat 
pe loc.

— Ne-ați dezvăluit punc
tele tari ale echipei, dar 
care sînt cele pe care le 
socotiți, încă, slabe 7

— Deficientele în finalizare, 
precizează Tiron. Formația 
noastră combină bine, funda
șii și-au însușit în bună mă
sură concepția modernă, joacă 
ofensiv, se aplică scheme tac
tice savante. Totuși se mar
chează încă puțin.

Intervine , Novacek :
— Va trebui să lucrăm 

rios pentru perfecționarea 
tulul la poartă, tras din 
cheietura mîinii, rapid, 
teptat, greu de apărat. Lovi
turile „golf”, telefonate, nu 
mai pot aduce succesul astăzi, 
cînd în hochei, ca și în fot
bal, apărările sînt ermetice, 
betonate. Devine tot mai greu 
să le străpungi. Nu peste 
multă vreme scorurile astrono
mice înregistrate în acest joc 
vor rămîne ale

— Fentru 
loc în grupa 
ne echipa ?

— Orice sportiv, 
într-adevăr sportiv, 
competiție cu dorința de a o 
cîștiga. Noi, însă, trebuie să 
fim lucizi. Socotesc, precizează 
V. Novacek, că locul 3 în a- 
cest turneu deosebit de puter
nic ar fi un succes.

Ce părere au jucătorii e- 
chipei 7

se- 
șu- 
în- 

neaș-

trecutulut. 
a încheia, 
B

ce
își propu-
care este 
începe o

PENTRU ECHIPA NOASTRĂ
internațional de 
la Galați începe 
auspicii nu tocmai 
După selecționata

Turneul 
hochei de 
marți sub 
favorabile. 
Poloniei, iată că forfaitează și 
formația secundă a R. F, a 
Germaniei. în acest fel, com
petiția, pe care am 
vedem anuală (și 
nală), se va bucura 
participarea echipei 
BUDEJOVICE.

Gălățenii vor avea, totuși, 
privilegiul ca la „botezul" in
ternațional al stadionului lor 
de iarnă să urmărească un 
team redutabil, o echipă care 
conduce detașat (6 puncte a- 
vans 1) în campionatul secund

dori s-o 
tradițio- 
doar de 
CESKO

al Cehoslovaciei și care — 
după previziunile specialiști
lor — va evolua anul viitor 
în liga de elită a întrecerii.

Cesko Budejovice este una 
dintre cele mai puternice for
mații cehoslovace care au ju
cat în țara noastră. După 
cum ne spunea prof. Aurel 
Predescu, întors recent de la 
Opava, ea practică un hochei 
tehnic, spectaculos, realizează 
pe gheață combinații de o 
mare frumusețe, motiv pentru 
care se bucură de o imensă 
popularitate. Cesko Budejo
vice etalează cele mai alese 
calități și virtuți ale hocheiu
lui cehoslovac, reputat pen
tru clasa sa mondială.

titer la grupa C a campio
natului mondial de hochei: 
cupe, plachete, medalii, fa
nioane, insigne.

S-A ÎMPLINIT UN VIS
Orașul de la Dunăre se 

bucură de o oarecare tra
diție în practicarea spor
turilor de iarnă. Cu mulți 

ani tn urmă, pe dealul Fileștilor, 
se practica intens schiul, iar pa
tinoarele naturale și îndeosebi 
cel denumit — pitoresc — „Par
cul de gheață" erau pline de 
amatori de patinaj. Existau, evi
dent, și grupări sportive organi
zate. Cu vreo 15 ani tn urmă 
ființa la Galați și o echipă de 
hochei pe gheață — Știința — 
care activa tn campionatul repu
blican. Dar cei ce o înjghebaseră 
— o mină de entuziaști ca frații 
Pralsler și Gheorghian, Vngurea- 
nu, Trandafir, Grigoriu, Ștefă- 
nescu, Stafie — erau 
din cauza lipsei unui 
să-și susțină jocurile 
in alte localități.

Se afla tn Galați un

Ștefă- 
obltgați — 

patinoar — 
de „acasă"
om inimos, 

plin de neastimpăr, care, de cum 
dădea frigul, stătea zile și. une
ori, nopți de-a rîndul cu furtunul 
de apă in mină ca să amenajeze 
un nesigur patinoar natural. Ctte- 
odată, zeița Fortuna ti surîdea* 
ținind temperatura mal scăzută. 
Și atunci îl vedeai pe CONSTAN
TIN UNGUREANU tnițilndu-i pe 
copii tn tainele patinajului. Dar 
bucuria era de scurtă durată...

Astăzi, insă, C. Ungureanu este, 
după cum el însuși ne-a mărtu
risit, cel mai fericit om de pe 
mapamond. L-am văzut contem- 
pllnd noua bază sportivă ce stră
lucea feeric tn lumina reflectoa
relor. Și-a văzut visul îndeplinit.

UN MODEST OMAGIU 
OAMENILOR

Se cuvine să vorbim și despre 
cei care, neprecupețindu-și efor
turile și talentul, au îmbogățit 
patrimoniul bazelor sportive cu 
acest cochet și frumos patinoar. 
Sînt oameni destoinici, animați 
să ridice pe noi culmi sportul 
gălățean. Ing. T. Oprică și N. 
Florescu. colectivul Șantierului 
de construcții l.C.S.M.G. din rin- 
dul cărora amintim pe tng. L. 
Popescu, A. Sorescu, R. Mann, 
maiștrii V. Drăgan, C. Rizea. 
muncitorii A. Neagu, G. Hrescu, 
D. Ambruș sint numai clțiva din 
acel care, conjuglndu-șl forțele 
și interesul, îndrumați șl ajutați 
îndeaproape de organele de par
tid și de stat, au transpus tn rea
litate visul de ani al gălățenllor. 
Mulțumiri șt recunoștință tuturor.

★
Patinoarul artificial de la Ga

lați este o construcție moderni, 
cu o linie arhitectonică specifică, 
amplasat pe una din arterele in
dustriale noi ale orașului — Bu
levardul George Coșbuc. Noua 
construcție are dimensiunile de 
60x30 m, este dotată cu instalații 
excelente pentru nocturnă, anexe 
moderne pentru jucători, oficiali șl presă, (tn vederea campionatu
lui mondial de hochei vor fl 
amenajate instalații suplimentară 
pentru presă și crainicii de radio 
și televiziune).

Capacitatea totală a celor doua 
tribune este de 3 500 locuri, avlnd 
asigurat o vizibilitate excelentă.

T. SIRIOPOL-coresp.

NAȚIONALĂ
O verificare a potențialului 

reprezentativei noastre în 
compania unui asemenea 
adversar este cum nu se poate 
mai utilă în acest stadiu al 
pregătirii, în ajunul partici
pării la grupa B a campiona
tului mondial.

Oricum, însă, sugerăm fe
derației de specialitate ca 
pentru viitor să se îngrijească 
mai din vreme și cu mai 
multă insistență pentru a-și 
putea înfăptui propriile pla
nuri în organizarea și desfă
șurarea unor competiții in
ternaționale.

Rubrică redactată de 
Valeriu CHIOSE

Hochei pe gheață artificială la Galați! O imagine care va 
deveni in curind obișnuită

Programul returului campionatului
ETAPA A XVI-A, 15 MARTIE 1970

Minerul Gura Humorului — Nicolina 
Iași

Letea Bacău — Minerul Comănești 
Fulgerul Dorohoi — Textila Botoșani 
Rarăul Cîmpulung — Minobradul Va

tra Dornei
Textila Buhuși — Foresta Fălticeni
C.F.R. Pașcani — Constructorul 

Neamț
Penicilina Iași — Victoria Roman 
Petrolul Moinești — stă

P.

ETAPA A XVII-A, 22 MARTIE

Petrolul — Rarăul
Nicolina — Fulgerul
Victoria — Letea
Foresta — Minerul Gura Humorului 
Constructorul — Penicilina
Textila Botoșani — Textila Buhuși 
Minerul Comănești — C.F.R.
Minobradul — stă

ETAPA A XVIII-A, 29 MARTIE
C.F.R. — Fulgerul
Textila Buhuși — Minerul Comănești 
Minobradul — Nicolina
Rarăul — Foresta
Victoria — Minerul Gura Humorului 
Penicilina — Petrolul
Constructorul — Letea
Textila Botoșani — stă

ETAPA A XIX-A, 5 APRILIE
Foresta — Victoria
Minerul Gura Humorului — Construc

torul
Textila Botoșani — Minobradul
Fulgerul — Rarăul
Petrolul — Textila Buhuji

a ,

diviziei C seria I, ediția 1969-1970
Minerul Comănești 
Letea — C.F.R. 
Nicolina — stă

Penicilina

ETAPA A XX-A, 12 APRILII

Penicilina — Nicolina 
Petrolul — Foresta
Letea — Rarăul 
Constructorul — Victoria 
Textila Buhuși — stă

Foresta — Fulgerul
Textila Buhuși — Minobradul
Penicilina — Rarăul
Victoria — Nicolina
Petrolul — Letea
Constructorul — Textila Botoșani
Minerul Gura Humorului — Minerul 

Comănești
C.F.R. — stă

ETAPA A XXI-A, 19 APRILIE

Textila Botoșani — Petrolul 
Minobradul — Foresta
C.F.R. — Penicilina
Nicolina — Constructorul
Fulgerul — Textila Buhuși
Letea — Minerul Gura Humorului 
Rarăul — Victoria
Minerul Comănești — lta

ETAPA A XXIV-A. 10 MAI

Minerul Gura Humorului —
Buhuși

C.F.R. — Textila Botoșani 
Penicilina — Minobradul 
Foresta — Minerul Comănești 
Victoria — Petrolul
Fulgerul — Letea 
Constructorul — stă

Textila

ETAPA A XXII-A,
Penicilina 
Minerul 
Victoria 
Textila 
Textila 
Foresta
Minobradul 
Minerul Gura Humorului

26 APRILIE
- Letea 

Comănești •
— Fulgerul 

Buhuși — Rarăul 
Botoșani — Nicolina
— C.F.R.

Petrolul

Constructorul

stă

ETAPA A XXIII-A, 3 MAI
C.F.R. — Minobradul
Fulgerul — Minerul Gura Humorului 
Minerul Comănești — Textila Boto-

•ani

Foresta — Letea
Textila Buhuși — Penicilina
Fulgerul — Constructorul
Minerul Gura Humorului — Petrolul 
Minobradul — Minerul Comănești 
Nicolina — C.F.R.
Rarăul — Textila Botoșani
Victoria — stă

ETAPA A XXVIII-A, 7 IUNIE

ETAPA A XXV-A, 17 MAI

Textila Botoșani — Foresta
Minerul Comănești — Petrolul
Minobradul — Victoria
Letea — Nicolina
Constructorul — Rarăul
C.F.R. — Textila Buhuși
Penicilina — Minerul Gura Humo

rului
Fulgerul — stă

Petrolul — Constructorul 
Nicolina — Foresta 
Victoria — C.F.R.
Minerul Comănești — Rarăul
Textila Botoșani — Minerul Gura 

Humorului
Textila Buhuși — Letea
Minobradul — Fulgerul
Penicilina — stă

ETAPA A XXIX-A, 14 IUNIE

ETAPA A XXVI-A, 24 MAI

Fulgerul — Penicilina
Petrolul — C.F.R.
Nicolina — Minerul Comănești
Rarăul — Minerul Gura Humorul^ 
Letea — Minobradul
Textila Buhuși — Constructorul
Textila Botoșani — Victoria
Foresta — stă

Minerul Gura Humorului — 
bradul

Textila Buhuși — Victoria 
Penicilina — Textila Botoșani 
Constructorul — Foresta 
Rarăul — C.F.R.
Petrolul — Nicolina
Minerul Comănești — Fulgerul 
Letea — stă

Mino

ETAPA A XXX-A, 21 IUNIE

ETAPA A XXVII-A, 31 MAI

Rarăul — Nicolina

Foresta — Penicilina
Textila Botoșani — Letea 
Minobradul — Constructorul
C.F.R. — Minerul Gura Humorului 
Fulgerul — Petrolul
Victoria — Minerul Comănești 
Nicolina — Textila Buhuși
Rarăul — stă



Muratov — record mondial

pe 1000 m la Alma Ata

Totuși, Panțuru (locul 6) rămine in elita mondială a bobului
(Urțnare din pag. I)

Ț.S.K.A. MOSCOVA Șl DUKLA JIHLAVA IN FRUNTE
în cadrul campionatului 

unional de hochei pe gheață, 
echipa T.S.K.A. Moscova a 
obținut o nouă victorie cu 
scorul de 8—3 în fața forma
ției Dinarno Moscova. Spartak 
Moscova a cîștigat la limită, 
5—4, la Dinamo Kiev, iar 
formația Aripile Sovietelor 
Moscova a dispus cu 2—1 de 
Torpedo Gorki.

Alte rezultate : Lokomotiv 
Moscova-Himik Voskresensk

dintre candidații la locurile 
fruntașe.

în această atmosferă încor
dată a început manșa a IlI-a 
a campionatului mondial de 
bob de 2 persoane. La start, 
ca și în final : 24 de echipa
je din 13 țări. Conturile nu 
erau încă încheiate după pri
ma zi, cu excepția primelor 
trei formații, al căror avans 
părea teoretic irecuperabil. 
Așa cum s-a 'și întîmplat de 
altfel. Nici chiar scurta luptă 
intestină dintre echipajele 
R.F.G., pasionantă oricum, nu 
a putut modifica ordinea 
prestabilită. Din nou cu re
cordul zilei în ultima cobo- 
rîre, Floth a devenit cam
pion mondial. în schimb, 
locurile 4—10 au fost cu în- 
dîrjire disputate.

Ion Panțuru, care încheia
se prima zi pe locul 7 și viza 
ceva mai sus, realizează al 
șaselea timp în manșa a IlI-a 
și, cu toate acestea, se vede 
trimis pe locul 8, din pricina 
neașteptatului salt pe care-1 
face în această manșă debu
tantul în echipa Italiei, băr
bosul student Enzo Vicario, 
din Pieve Cadore, care acce
de dintr-o dată de la locul 10 
la locul 6.

înaintea ultimei manșe — 
întrucît îi venea rîndul abia 
al 21-lea la start — l-am vă
zut pe Ion Panțuru destul 
de agitat, în barul de la 
start, printre băutori de 
punch și ceaiuri, printre ca
ricaturile atîrnate pe pereți 
ale iluștrilor boberi ai lumii, 
calculînd cu înfrigurare dife
rențele care-1 separau de cei 
mai apropiați concurenți. Mai 
avea o singură șansă — man
șa a IV-a —• și era dezavan
tajat cu 17 sutimi de secun
dă față de elvețianul Stadler, 
cu 29 de sutimi față de Vica
rio, cu 47 de sutimi față de 
americanul Lamey. Fostul 
său frînar, Nicolae Neagoe, 
îî masează piciorul la care 
suportă consecințele dure
roase ale unui mai vechi 
traumatism, în timp ce cei
lalți coechipieri, inclusiv an
trenorul Hariton Pașovschi, în
călzesc patinele prin frecare 
manuală (operație atît de ca
racteristică aici, în preajma 
startului).

Ion Zangor împinge vîrtos, 
plecarea e bună (5,49 fiind 
unul din cele mai eficiente 
timpuri), coborîrea se efec
tuează satisfăcător și Ion Pan
țuru (cu al 7-lea timp al 
manșei) realizează singurul 
lucru ce se mai putea face : 
îl întrece pe Stadler (locul 5 
în prima zi) și pe Lamey 
docul 4 în prima zi), dar este 
învins de ascensiunea uluitoa
re a lui Vicario. Echipajul 
românesc obține astfel în fi
nal onorabilul loc 6. Spun 
onorabil pentru că însuși cam
pionul mondial pe 1969 de

IONEL DRlMBĂ: „Sper să nu mai am 
ghinionul de la Havana..."

De la începutul lunii campionul 
nostru olimpic la floretă Ionel 
Drîmbă se pregătește în... direct 
în compania antrenorului fede
ral Vasile Chelaru. Se pregătește 
aproape zilnic, mai multe ore, 
în „reprize" a cîte 20 de minute. 
Valorosul nostru sportiv știe că 
pentru a-șl menține prestigiul 
cucerit nu este suficient talen
tul, ci este nevoie în același 
timp de muncă, de o muncă 
asiduă, stăruitoare. Și în conse
cință...

După un asemenea antrena
ment, Ionel Drîmbă este mai 
puțin volubil ca de obicei. To
tuși. nu rezistă tentației de a-și 
prezenta clteva din proiectele pe 
1970.

— In ciuda aparențelor și a 
multor kilograme pe care le dau 
jos, consider că n-am început 
pregătirea chiar atît de tare... 
Important este însă că mă simt 
complet restabilit, după gripa 
și accidentul din Cuba, că am 
o foarte bună dispoziție de lu
cru.
• Se apropie „Martini". Cu ce 

nădejdi vei pleca Ia Paris ?

STEAUA A CIȘTIGAT AL DOILEA ME€I
(Urmare din pag. I)

cu care steliștii și-au asigu
rat conducerea scorului în 
cea mai mare parte a timpu
lui.

După un început necon
cludent, bucureștenii au în
ceput să puncteze îndeosebi 
prin Tarău și Dimancea, a- 
prinzînd speranțele spectato
rilor. Totuși, era evident că 
Nosievici nu se află într-o zi 
prea bună, iar Czmor și V. 
Gheorghe, nerestabiliți, erau 
cu totul în afara întrecerii. 
Și pe măsură ce minutele se 
scurgeau, diversele formule 
încercate de V. Popescu ac
centuau parcă nesiguranța în 
care se zbătea echipa gazdă. 

5—2 (2—0, 0—0, 3—2) ; S.K.A. 
Leningrad-Sibir Novosibirsk 
7—2 (4—1, 2—0, 1—1).

★
în etapa a 27-a a campio

natului cehoslovac de hochei 
pe gheață, lidera clasamen
tului, Dukla Jihlava, a învins 
la limită cu 4—3 (1—1, 0—1, 
3—1) formația Sparta Praga, 
iar Slovan Bratislava a ter
minat la egalitate: 2—2 (0—1, 

la Lake Placid, italianul De 
Zordo, trebuie să se mulțu
mească cu locul 5, iar în urma 
României se clasează echipa
jele unor țări cu tradiție în 
bob, ca S.U.A., Austria, Sue
dia, Anglia, Canada și altele.

Echipajul vest-german, care a cucerit titlul mondial pe 1970 
Telefoto : A.P.—AGERPRES

în confuzia generală a festi
vității de premiere, premiile 
pentru locul 6 sînt mai în- 
tîi uitate, pe urmă regăsite, 
și, în sfîrșit, înmînate, con- 
statîndu-se însă că ele erau 
de fapt destinate... probei de 
bob 4 persoane, ceea ce față 
de pretențiile superioare ale 
lui Panțuru în întrecerea ur
mătoare nu poate fi inter
pretat nici măcar ca o 
urare...

CLASAMENT : 1. R. F. a 
GERMANIEI I (FIoth-Bader) 
5:03,39; 2. R.F. a GERMANIEI 
II (Zimmerer-Utzschneider) 
5:06,86 ; 3. ELVEȚIA I (Ca- 
viezel-Candrian) 5:09,2; 4.
ITALIA II (Vicario-Carlesso) 
5:09,75 ; 5. ITALIA I (De 
Zordo-Frassinelli) 5:16,17 ; 6. 
ROMÂNIA I (Panțuru-Zan- 
gor) 5:10,52 ; 7. S.U.A. I (La- 
mey-Huscher) 5:10,70 ; 8.
AUSTRIA II (Dellekarth- 
Gratl) 5:10,80; 9. ELVEȚIA 
II (Stadler-Schârer) 5:11,47 ;

C. M. DE VOLEI 1974 

ÎN MEXIC?

Federația mexicană de vo
lei a anunțat că își va depune 
candidatura la organizarea 
în anul 1974 a campionatului 
mondial. Președintele acestui 
for, Ruben Acosta, a decla
rat că va cere acest lucru cu 
ocazia Congresului Federației 
internaționale, care va avea 
loc cu începere de la 23 sep
tembrie la Sofia.

— Pentru toți participanții, 
„Martini" nu este decît o tato
nare în vederea „Cupei campio
nilor europeni" și a trofeului 
„Adrien Romei" de la mijlocul 
lui martie. Deci, și pentru mine 
„Martini" nu va însemna decît 
o repetiție...

• Trofeul Romei ți l-ai adju
decat de două ori consecutiv, 
întrevezi și un al treilea succes?

— 11 doresc I Cred că pînă la 
15 martie voi reuși să-mi intru 
integral în mînă, să realizez o 
reușită în Cupă, cu echipa...
• Adică ?
— Cel puțin locul 2 I Și apoi 

să mă detașez în învingător la 
trofeul Romei. Aș cîștiga cea 
de a treia brichetă de aur I

o In 1970 mondialele sînt pro
gramate mai aproape de țară, In 
Turcia. Crezi într-un succes in
dividual de proporțiile celui de 
la Olimpiadă ?

— Sper să nu mai am ghini
onul de la Havana Iar în con
diții normale, fără falsă modes
tie, nu văd cum aș putea rata 
titlul...

(REP.)

Doar într-un singur moment, 
cînd scorul ajunsese 38—25, 
focul prinsese să aprindă ini
mile steliste. Pentru puțin 
timp însă, deoarece „zona" 
adversă s-a ridicat din ce în 
ce mai mult ca o baricadă 
în fața unui atac deslînat și 
imprecis, restabilind un echi
libru care nu a mai putut fi 
clintit.

A mai existat, totuși, un 
moment de suspens, spre 
sfîrșitul întîlnirii ; mai erau 
două minute de joc și bucu
reștenii conduceau cu 67—59. 
Czmor a ratat fnsă incredi
bil de sub panou, Tarău l-a 
imitat și Steaua s-a văzut 
nevoită să-și ia gîndurile de 
la calificare.

Partida, de un modest ni
vel tehnic, s-a încheiat cu 

2—1, 0—0) cu V. S. J. Kosice. 
Alte rezultate: SONP Kladno- 
Z.K.L. Brno 3—2 (1—1, 1—1,
1— 0) ; Tesla Pardubice-T. E. 
Gotwaldow 3—3 (0—2, 1—0,
2— 1) ; Skoda Plsen-H. Z.
Litvinov 6—1 (3—0, 3—1,
0—0). în clasament conduce 
Dukla Jihlava cu 40 p, 
urmată de Slovan Bratislava
— 38 p, Z.K.L. Brno — 
34 p etc.

10. SPANIA I (Baturone-Ro- 
sal) 5:11,95 ; 11. S.U.A. II 
(Sheffield-Siler) 5:12,44; 12. 
FRANȚA I (Parisot-Monza- 
rel) 5:12,47 ; 13. SUEDIA II 
(Eriksson-Nilsson) 5:12,73; 14.

AUSTRIA I (Kaltenberger- 
Pichler) 5:12,97 ; 15. CEHO
SLOVACIA I (Pavlikovic- 
Smolik) 5:13,49.

HANDBAUȘTII SOVIfTICI ȘI-ÂU ÎNCHEIAT TURNEUL
ÎN R. f. a GERMANIEI

MUNCHEN, 25 (Agerpres). 
— Echipa masculină de hand
bal a U.R.S.S., care se pre
gătește pentru campionatele 
mondiale, și-a încheiat tur- 
iieul In R. F. a Germaniei. în 
ultimele două partide susți

FOTBAL MERIDIANE
CAMPIONATE

R. F. a GERMANIEI. în 
etapa a 18-a, Hertha B.S.C. 
a învins cu 4—2 pe Aleman
nia Aachen. Alte rezultate : 
Munchen 1860 — V.f.B. 
Stuttgart 4—1 ; Borussia 
Dortmund — Rot-Weiss Ober
hausen 3—2. Restul par
tidelor s-au amînat din cau
za terenurilor impracticabile, 
în clasament conduce Bo
russia Moenchengladbach cu 
27 p (din 17 meciuri), ur
mată de Hertha B.S.C. — 
23 p (18), Bayern Munchen 
— 22 p (16) etc.

ANGLIA. S-au disputat 
doar trei partide, încheiate 
cu următoarele rezultate : 
Everton — Newcastle 0—0 ; 
Nottingham Forest — Sun
derland 2—1 ; Wolverhamp
ton — Ipswich 2—0.

ITALIA. Va cîștiga Cagliari 
titlul de campioană a Ita
liei ? Rezultatele etapei de 
ieri par să confirme această 
supoziție : roș-albaștrii insu
lari au ridicat la patru punc
te diferența față de Juventus, 
tintuită de Bologna cu un 
egal fără goluri, la capătul 
unei partide splendide. Ipo
teza cuceririi titlului de că
tre Cagliari .capătă contu
ruri din ce în ce mai clare, 
nu atît datorită diferenței 
consistente față de urmări- 
toarea imediată, cît mai ales 
datorită formei debordante 
pe care o traversează echipa 
iui Scopigno, ce reușește să 
semene goluri și succese cu 
o autoritate Indubitabilă.

în etapa de duminică, Fio
rentina a obținut o prețioa
să victorie în deplasare, în 

scorul de 71—67 (39—28) în 
favoarea gazdelor. în aceeași 
notă — arbitrajul prestat de 
N. Denii rdogen (Turcia) și F. 
Hornyak (Ungaria), care au 
lăsat nesancționate faulturi 
grosolane la ambele panouri, 
oprind în schimb jocul pen
tru unele greșeli imaginare.

Cele 138 de puncte au fost 
realizate de: Tarău 19, No
sievici 14, V. Gheorghe 4, 
Popa 7, Dimancea 16, Oczelak 
7, Czmor 4 de Ia Steaua și 
Gula 15, Piskun 21, Jedrze- 
jewski 4, Nowak 23, Morysin- 
ski 2, Mateja 2 de Ia Polonia. 
Formația varșoviană s-a cali
ficat astfel pentru sferturile 
de finală ale „Cupei cupelor", 
în care va întîlni pe Dinamo 
Tbilisi.

Schenk - 
campion european 

absolut

în Ultima zi a campionate
lor europene masculine de pa
tinaj viteză de la Innsbruck, 
olandezul Ard Schenk a cîști- 
gat proba de 1 500 m în 2 : 
04,8, urmat de norvegienii 
Claesson — 2 : 06,0 și Fornaess
— 2 : 06,3. în proba de 10 000
m victoria i-a revenit lui For
naess — 15:42,9, urmat de 
olandezul Bols — 15 : 46,6 și 
de Claesson — 15 : 55,5. Titlul 
european la tetratlon a fost 
cucerit de Ard Schenk cu 
175,625 p. Au urmat în clasa
ment Fornaess , — 175,715,
Claesson — 176,265, Bols — 
176,543, norvegienii Thomas- 
sen — 176,755 și Groenvald
— 176,955.

MOSCOVA, 25 (Agerpres).
— Cu prilejul unui concurs 
de patinaj viteză desfășurat 
la Alma Ata, sportivul sovie
tic Valeri Muratov a stabilit 
un nou record mondial în

ALEKSEEV-595 KG
LA TOTALUL 

CELOR TREI STILURI!

în cadrul unui concurs de 
haltere desfășurat la Veliki 
Luki, în U.R.S.S., Vasili A- 
lekseev a obținut o formida
bilă performanță în cadrul 
categoriei super-grea la to
talul celor trei stiluri : 595 
kg (2104-165+220) ! Rezulta
tul este superior cu 5 kg re
cordului mondial deținut de 
alt sportiv sovietic, Jabotin- 
ski.

nute, handbaliștii sovietici au 
învins cu scorul de 19—11 
(10—6) o selecționată a ora
șului Offenburg și au dispus 
cu 16—6 (5—4) de o selec
ționată a regiunii Badbn- 
Wiirttemberg.

fata formației genoveze 
Sampdoria, în timp ce 
„Inter", cealaltă urmăritoare 
a lui Cagliari, a fost din nou 
blocată printr-un 0—0 înre
gistrat pe terenul lui Torino. 
Milan, autoarea unui 3—0 
concludent asupra lui Lazio, 
pare să iasă din letargie, ca 
și Prati de altfel, care a în
scris 5 din cele 7 goluri rea
lizate de formația lui Rocco 
în - ultimele două etape.

!ată rezultatele și autorii 
golurilor : Bologna — Juven
tus 0—0 ; Cagliari — Bres
cia 4—0 (Gori, Riva si Brug- 
nera 2) ; Lanerossi Vicenza 
— Palermo 1—1 (Troia 
pentru Palermo, De Petri 
pentru Lanerossi) — meciul 
s-a desfășurat pe teren neu
tru, la Brescia ; Milan — 
Lazio 3—0 (Fogli, Sormani, 
Prati) ; Napoli — Bari 1—0 
(Improta, din „11 m“) ;

Pele : „...șansele cele mai mari le au An glia, Italia, Cehoslovacia și Brazilia". Vor reuși 
oare coechipierii „Perlei Negre" să repete per formanfa clin ziua de 15 iunie 196'.), cinci Bra
zilia a învins Anglia cu 2—1? Iată, in fotografie, o fază clin acest meci disputat la Rio de 

Janeiro : Colin Beli înscrie golul britanicilor.

In primul meci al turneului tri
unghiular masculin de baschet de 
la Bamberg, reprezentativa Iugo
slaviei a învins cu scorul de 
83—50 (33—23) selecționata secun
dă a R.F. a Germaniei. Din echi
pa Învingătoare s-au remarcat în 
mod special Jelovac șl Cermak.■

fn ziua a doua, reprezentativa 
Iugoslaviei a întrecut cu 100—68 
(41—31) echipa Austriei. Din echi
pa Învingătoare cei mal buni ju
cători au fost Jelovac și Maroje- 
vlc, care au înscris 22 și respec- 

. tiv 14 puncte. într-un alt meci, 
prima selecționată a R.F. a Ger
maniei a dispus cu scorul de 
100—74 (52—38) de formația secun
dă a R.F. a Germaniei. 

proba de 1C00 m cu timpul 
de 1 : 19,25. Vechiul record 
era de 1 :19,50 și îi aparținea

FRANȚA IRLANDA 8-0 LA RUGBY>
CARDIFF, 25 (Agerpres).— 

La Cardiff s-a disputat întîl- 
nirea internațională de rugby 
dintre selecționațele Țării 
Galilor și Republicii Sud-A- 
fricane. jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 6—-6 
(3-3).

★
După disputarea meciului 

dintre echipele Franței și Ir
landei (în care victoria le-a 
revenit rugbyștilor francezi cu 
scorul de 8—0), în clasamen
tul tradiționalei competiții de 
rugby „Turneul celor cinci 
națiuni" pe primul loc se a- 
flă Franța cu 4 p. (din 2 
jocuri), urmată de Scoția și 
Irlanda — Op. (un meci dis
putat). Echipele Angliei și 
Țării Galilor nu au susținut

CONCURSUL DE SCHI
SOFIA, 25 (Agerpres). — 

Proba feminină de slalom 
special din cadrul concursu
lui internațional de schi de 
la Pamporovo (Bulgaria) a 
fost cîștigată de sportiva bul
gară D. DimitroVa, cronome
trată cu timpul de 93,96. Pe 
locurile doi și trei s-au clasat

Roma — Verona 1—1 (Sire
na pentru Verona, Cappel- 
lini pentru Roma) ; Sampdo
ria — Fiorentina 1—3 
cesconi, respectiv 
Ferrante și Chiarugi) 
rino — Inter 0—0. în

Cagliari

(Fran- 
Merlo. 
; To- 
clasa- 

conduce Cagliari cu 
urmată de Juventus 

p, Fiorentina 23, Inter, 
și Napoli 22 p, Torino

ment
28 p, 
cu 24 
Milan

Favoritele Iui Pele
SANTIAGO DE CHILE, 25 

(Agerpres). — Celebrul fot
balist brazilian Pele, care se 
află cu echipa șa „FfC. San
tos" în Chile, a declarat zia
riștilor'' că echipele Angliei, 
Italiei, Cehoslovaciei și Bra
ziliei au cele mai mari șan
se tțe a intra în posesia ti
tlului mondial. El a mai ară
tat că echipa braziliană tre-

TELEX-TELEX- TELEX- TELEX
In proba masculină de simplu 
a campionatelor internaționale de 
tenis ale Australiei, Ia Sydney, 
australianul Roche l-a eliminat cu 
6—2. 6—2, 6—4 pe englezul Bat- 
trick, Iar Ruffels (Australia) a 
dispus cu 7—5, 6—4, 5—7, 7—5 de 
Pllicl (Iugoslavia). In proba mas
culină de dublu, cuplul austra
lian Giltinan — Fall a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 9—7, 
4—6, 6—4 în dauna perechii ame
ricane Ashe — Ralston; Iar Alex
ander — Dent (Australia) au în

ARD SCHENK
norvegianului Eriksen. Proba 
de 500 m i-a revenit tot lui 
Muratov în 38,99.

încă nici un joc. Viitoarea 
partidă se va desfășura între 
selecționatele Țării Galilor și 
Scoției la 7 februarie, la Car
diff.

Gonzales —Laver
3-2!

NEW YORK, 25 (Agerpres). 
— La „Madison Square Gar
den" din New York, „vete
ranul" Pancho Gonzales a 
obținut o victorie de presti
giu cu 7—5, 3—6, 2—6, 6—3, 
6—2 în fața tenismanului nu
mărul 1 al lumii, australianul 
Rod Laver.

DE LA PAMPOROVO
schioarele românce M. Sandu 
și E. Marcoci cu 102,30 și res
pectiv 106,12.

In proba similară masculi
nă victoria i-a revenit Iul P. 
Șalamanov (Bulgaria) cu 
109,27, urmat de P. Engelhard 
(Elveția) — 111,33.

loc a 
cu 12 
Vitali 
Chia-

(Lazio) 
cite 6.
TRENTINI

20 etc. în clasamentul gol- 
geterilor pe primul 
trecut Riva (Cagliari) 
goluri. îl urmează 
(Lanerossi) 11 goluri, 
rugi (Fiorentina) 10, Bertini 
(Inter) și Anastasi (Juven
tus) cîte 7> Boninsegna (In
ter), Chinaglia 
Altafini (Napoli)

Cesare

și

buie să se pregătească cu 
mare atentie, deoarece toate 
echipele calificate în turneul 
final sînt greu de învins, 
fără o pregătire temeinică. 
Pele a declarat în încheiere 
că va juca pînă la vîrsta de 
33 de ani și că dorește să 
participe și la viitoarea edi
ție a campionatului mondial 
din R.F. a Germaniei.

trecut cu 11—9, 6—3 cuplul ameri
can McManus — Gorman.

Proba de ștafetă 3x10 km de Ia 
Reit Im Winkl (Bavaria) a fost 
cîștlgată de echipa R.F a Germa
niei. Schiorii acestei formații au 
Înregistrat ■ 'timpul total • de 
lh 30:45,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele Elveției — 
lh 30:49,0 și Cehoslovaciei — 
lh 31:54,0.

■
Cursa clclistă de șase zile, des
fășurată pe velodromul acoperit

*

GRAEBNER (RESTABILIT) 
IN FINALĂ

LA FORT LAUDERDALE
Finala probei de simplu 

bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Fort Lauderdale se va dis
puta între jucătorii americani 
Clark Graebner și Cliff 
Richey. în semifinale, Graeb
ner l-a învins cu 6—4, 6—3 
pe Pancho Guzman (Ecua
dor), iar Richey a dispus cu 
6—2, 7—5 de Frank Froehling 
(S.U.A.). De remarcat că 
Clark Graebner și-a făcut cu 
acest prilej reintrarea în ac
tivitatea competițională după 
accidentul suferit în luna 
septembrie a anului trecut

IUGOSLAVIA 

A ÎNVINS ANGLIA 

LA TENIS DE MASĂ
La Bradford s-a disputat 

întâlnirea internațională de 
tenis de masă dintre selec
ționatele mixte ale Angliei 
și Iugoslaviei. La capătul 
unui meci echilibrat, sportivii 
iugoslavi au obținut victoria 
cu scorul de 4—3. Denis 
Neale l-a învins cu 2—1 
(21—12, 15—21, 21—13) pe
Dragutin Șurbek, iar cam
pioana engleză Mary Wright 
a pierdut cu 1—2 (21—23, 
21—15, 19—21) în fața Mirja- 
nei Resler.

T.T.T. RIGA

ÎNVINGĂTOARE ÎN C.C.E.
La Riga s-a disputat retu

rul meciului dintre echipele 
T.T.T. Riga deținătoarea tro
feului și Wisla Cracovia, con- 
tînd pentru „sferturile" de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet feminin. 
Victoria a revenit gazde
lor cu scorul de 66—44 (29 — 
20). învingătoare și în primul 
joc (scor 69—47), baschetba
listele sovietice s-au calificat 
pentru turul următor al com
petiției.

COMAS —54,0

PE 100 m LIBER
Cu prilejul unui concurs 

de natație desfășurat în ba
zin de 25 m Ia Madrid, tînă- 
rul înotător spaniol Comas 
(în vîrstă de 16 ani) a fost 
cronometrat în proba de 100 
m liber cu performanța de 
54,0. Proba de 200 m spate 
masculin a revenit lui Este- 
va cu timpul de 2:09,0.

SCHIORII FRANCEZI
PE PRIMELE TREI LOCURI

LA MEGEVE
Proba de slalom special 

din cadrul concursului mas
culin de schi de la Megeve 
(Franța) a fost dominată de 
sportivii francezi, care au 
ocupat primele trei locuri : 
Patrick Russel — 85,85, Alain 
Penz — 86,93 și Henri Brechu 
— 87,30.

din Berlinul occidental s-a În
cheiat cu victoria cuplului vest- 
german Wolfgang Schulze — Sigi 
Renz. Ei au totalizat 450 p, fiind 
urmați în clasamentul final de 
perechile Post (Olanda) — Van 
Lanker (Franța) — 436 p, Puschel 
— Fritz (R.F. a Germaniei) — 
246 p și de Witt (Olanda) — Spahn 
(Elveția) — 226 p. In total au fost 
parcurși 2 384,830 km.■
14o de sportivi reprezentind 17 
țări vor participa în zilele de 31 
ianuarie și 1 februarie la campio
natele mondiale de săniuțe, pro
gramate pe pista de la Koenigs- 
se‘ Aceasta este cea de-a 31-a 
ediție a campionatelor. Antrena
mentele oficiale vor începe în 
ziua de 26 Ianuarie.
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