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IONEL DRÎMBĂ S-A ȚINUT DE CUVÎNT:

Remiză In ultima partidă
Aseară a luat iflrțlt. In sula 

I.P.G.G., meciul de baraj pantru 
desemnarea campionului da șah 
al țarii dintre Victor Cloc&lte* 
(Constructorul București) șl lullu 
Szabo (Unio Satu Mare).

In partida a patra, tn care 
Szabo a avut albele, e-a Jucat 
o deschidere spaniolă. Maestrul 
sătmărean a obținut o poziție ac
tivă (pereche de nebuni), cretad 
în dispozitivul de apărare al ad
versarului său un pion slab la

LOCUL I IN „CUPA MARTINI"

PE...

După meciul de baraj 
cu luliu Szabo

CIOCALTEA 
A REDEVENIT 

CAMPION 
NATIONAL

„dG“. La un moment dat situa
ția lui Cioc Alte a devenise destul 
de critică și se părea că albul 
își va transforma avantajul po
zițional într-unul material prin 
cîștigarea unul pion.

Szabo, însă, n-a ales se pare 
continuarea cea mai puternică, 
iar pe de altă parte Ciocâltea s-a 
apărat cu foarte multă 
El a reușit să provoace 
de schimburi, care i-au 
favorabile și să aducă 
într-un final de turnuri 
mutarea 60, luliu Szabo 
ceas id de control 
adversarul pentru succes.

,în Jelui acesta, ou remiza con
semnată în partida a patra, VIC
TOR CIOCALTEA ciștlgă meciul 
cu scorul de 2Va—l‘/i și -------
pentru a patra oară (1952, 
1961) campion al țării.

In cadrul festivității de pre
miere care a avut loc după aceea, 
Fr Hartman, secretarul general 
al ’ Federației române de șah, a 
In minat Învingătorului tricoul, 
medalia șl diploma de campion.

Campionii mondiali in drum spre titlu...

AMICALE

VISCOL!
Ștefănescu, portarul Fa
rului, refine balonul și 
cu ajutorul stratului de 
zăpadă (Fazâ din me

ciul Rapid-Farul)

Citifi in pagina
3-a relatări de la me
ciurile amicale ae fo'.; 
bal disputate ieri

dlrzenie. 
o serie 
fost net 
partida 

egal. La 
a oprit 

felicltindu-?!

devine 
1959,

Telefoto : AP — AGERPRES

PARIS, 1 (prin telefon). 
Campionul olimpic la flore
tă, maestrul emerit al spor
tului Ionel Drîmbă, nu se 
dezminte : la primul concurs 
de anvergură programat anul 
acesta la „Coubertin", tradi
ționalul trofeu „Martini", el 
a terminat neînvins I...

„Este o victorie mare I" au 
ținut să remarce toți specia-

listii prezenfi în marginea 
planșelor.

Acest român inteligent și 
tenace și-a spulberat toți ad
versarii, în frunte cu reduta
bilii Revenu și Magnan. 
Drîmbă a dorit să se revan
șeze după Havana și a reu
șit magistral". Aceste cuvinte 
aparțin unuia dintre cei mai

apreciafi tehnicieni francezi, 
dl. Carolet.

Este limpede pentru toată 
lumea : în condifii normale 
(complet restabilit după acci
dentele din toamnă) reprezen
tantului țării noastre nu-i pot 
rezista nici cei mai puternici 
adversari. Victoria sa de a- 
cum, de la un trofeu care a 
intrat în istoria

de scrimă prin numărul uriaș 
al participanților (412), este 
de natură sâ-i redea campio
nului nostru olimpic deplina 
încredere In puterile sale.

Pentru Ionel Drîmbă com
petiția a început din „32"-imi, 
cînd a urcat pe planșă în 
compania neo-zeelandezului

competițiilor (Continuare in pag. a 4-a)

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

SPECTACULOASĂ RĂSTURNARE DE SITUARE: 
DE ZORDO CUCEREȘTE TITLUL!

(prinSAINT MORITZ, 1 
telefon). Zi culeasă din pros
pecte, azi, la St. Moritz, încu
nunare superbă a C.M. de

bob. Soarele a iluminat toate . Nevio De Zordo (27 de ani, 
fețele văii Inn-ului, văruind 
pereții căldării cu albul lu
citor al zăpezii. Cîteva mii de 
spectator) . s-au înșirat de-a. 
lungul șarpelui de gheață de 
aproape 2 
timp ce se 
rîrile-pilot, 
al stațiunii

kilometri. Iar In 
desfășurau cobo- 

lacul înghețat 
pornit pitores-

pe 
a

C.M. 
1970 : 

Zordo, 
Mano 

Paolis) 
1:13,61, 
2. R.F. 

(Wolfgang 
Walter Steinbauer. 

Utzschneider,

rinei al 
anul

Clasamentul 
de bob
I. Italia 
Hoberto 
Armano, Luciano 
4:55,44 (manșa a HI-a 
manșa a IV-a 1:13,44) ; 
a Germaniei I 
Zlmmerer.
Peter Utzschneider, Josef 
Bader) 4:55,70 (1:13,57—1:13,91); 
3. Elveția n (Rene Stadler, 
Max Forster, Hani candrian, 
Peter Schaerer) 4:57,05 (1:13,6> 
—1:14,37); 4. Elveția I (Jean 
Wicki, Walter WeiersmtUler, 
Willi Hofmann, Walter Graf) 
4:57,07 (1:14,27—1:14,00) ; 5.
Italia H (Vicario, FrassinelU, 
Girardi, Bonichon) 4:57,45 ; 
6. R. F. a Germaniei H (Pit
ta, Pschorr, Wurzen, Frey) 
4:57,57 ; 7. România (Panțuru, 
Focșeneanu, Pascu, Zangor) 
4:58,54 ; 8. Austria I (pilot 
Deuekarth) 4:59,01 ; 9. Spania 
I (Baturone) 5:00,43 ; 10. Aus
tria II (Kaltenberger) 5:01,01;
II. Anglia I (Evelyn) 5:01,43;
12. Cehoslovacia (Pavlikovici) 
5:01,46 ; 13. s.U.A. H (Lamey) 
5:01,82 ; 14. Suedia n (Erik
sson) 5:01,85; 15. Anglia 1
(Hammond) 5:01,92 ; 16. Fran
ța I (Luiggl) 5:02,24 ; 17. Sue
dia I (Hoegiund) 5:02,30 ; 18. 
Canada n (Storey) 5:02,65 :
19. Canada I (Gehrig) 5:04,51;
20. Spania II (Canellas) 
5:08,45 ; 21. Japonia I (Ta- 
guchi) 5:10,67.

4 pe
I (Nevio de 
zandonella, 

de

crescător de vite din Cibiana- 
Cadore) a fost de,altă părere. 
Atunci cînd nu mai erau de- 
,Cțț cinci coborîri de efectuat, 
iar lumea se și pregătea pen
tru solemnitatea de premiere, 
De Zordo, cu un start fulge
rător (5,21), a condus bobul 
cu precizie la țintă, ob- 
ținînd nu numai un stu
pefiant record absolut al 
pîrtiei (1:13,44), și locul I, 
schimbîndu-și, astfel, poziția 
în palmaresul lumii ! în 1969 
campion mondial de bob 2, în 
1970 — campion mondial de 
bob 4, spre deziluzia lui Zim- 
merer, care nu a putut reîn
noi victoria de 
cid, trebuind 
mească aici cu
de argint. Victoria explozivă 
a lui De Zordo (și a coechi
pierilor săi, Zandonella — 
mecanic din Comelico, Arma
to — funcționar de bancă 
din Novarra și De Paolis — 
subofițer de aviație din Ro
ma) a fost cu entuziasm salu
tată de public și nimeni n-a 
uitat meritele consilierului 
tehnic Eugenio Monti, nici pe

la Lake Pla
să se mulțu- 
două medalii

(Gontinuare in pag. a 4-a)
I-------------------------------------- “

Sub privirile arbitrului L. Vasilescu, Șt. Pop („Geamuri" Me
diaș) și-a ridicat spectaculos adversarul (V. Giotcă — Gloria 

Buc.) încheindu-și acțiunea printr-un ippon incontestabil

FINALELE JUNIORILOR JUDOKA
ÎN APLAUZES AU ÎNCHEIAT

Spectatorii care au înfrun
tat ieri dimineață biciuirile ■ 
viscolului pentru a urmări 
finalele individuale ale ju
niorilor judoka n-au avut ce 
regreta. Tinerii finaliști ai 
celei de a II-a ediții a na
ționalelor, trecuți sîmbătă 
prin dificultățile tururilor e- 
liminatorii, au oferit pe pa
trulaterul din sala Floreasca 
Întreceri pasionante, cu pro
cedee tehnice dintre cele mai

SOSIREA 
DIRECTORULUI 

EDUCAȚIEI FIZICE 
SI SPORTULUI 
DIN FRANȚA 

Duminică după-ațniază 
sosit în C . “ '7 
Marceau Crespin, directo
rul educației fizice și 
sportului din Secretariatul 
de Sfat pentru Tineret, 
Sport si Recreere de pe 
lingă Primul Ministru al 
Franței. Oaspetele va *n- 
cheia, împreună cu foru
rile de resort române, pro
tocolul de schimburi spor
tive româno-franceze pe 
anul 1970.

1 o
Capitală col.

îndrăznețe, finalizate adesea 
cu măiestrie.

Ultima partidă, dintre me- 
dieșenii M. Lazăr și Șt. Pop 
(cat. 63 kg — juniori mari) 
a fost și > cea mai frumoasă. 
Cei doi judoka au dus lupta 
într-un ritm extraordinar, 
n-au făcut rabat eforturilor 
(și erau doar din aceeași a- 
sociație sportivă!) fiind a- 
plaudați la scenă deschisă, 
pînă la sunetul gongului. 'Pri
mul, cu un mic avantaj, a 
fost declarat învingător. De 
altfel, la juniori mari, fina
lele au fost dominate catego
ric de tinerii de Ia asociația 
sportivă „Geamuri" din Me
diaș, pregătiți de profesorul 
Ovidiu Bucur. Din cele 5 tit
luri de campioni naționali, 4 
au fost oucerite de juniorii 
acestei asociații. Este un suc
ces demn de toată lauda, 
pentru car*? merită felicitări, 
în primul ilnd, tînărul antre
nor O. Bucur. Bine s-au com
portat și juniorii de ia Fla
căra roșie București (antre
nor I. Constantinescu), Vago
nul Arad (M. Botez), Școala 
sportivă nr. 2 București (prof. 
M. Brăileanu). I.O.K. Bucu
rești (ing. L. Urmă) și Meta
lul Roman (dr. V. Șerban).

Arbitrajele, în ansamblu,

Costin CHIRIAC

cul alai ăl săniilor cu cai, îh 
tradiționala „SCHLITTEDA 
ENGIADINAISA", un fel . de 
carnaval folcloric care se în
cheie seara cu un bal țără
nesc la „Chesa Veglia“, unde 
vor răsuna jodlerele și cînte- 
cele romanșe pînă în zori.

Ultima zi a C.M. de bob — 
Ia minus 14 grade — a fost 
dăruită și cu o senzațională 
lovitură de teatru, care a fă
cut spectacolul și mai emoțio
nant, dincolo de farmecul iui 
natural. După manșa a IH-a, 

' ‘ lui Zimmerer con-
21 de sutimi de se- 
se sconta o nouă 
vest-germană. Dar

echipajul 
ducea cu 
cundă și 
victorie

(Continuare 1$, pag^ a 2-a)

Campionul olimpic la floretă, Ionel Drîmbă, cîșiigătorul 
ultimei ediții a „Cupei Martini1*, Intr-o poziție caracte

ristică
Foto : V. BAGEAC

...ȘI UN VĂL DE DOLIU 
COBOARĂ PESTE RIO
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intre 23 februarie și 1 martie 

la București și Hunedoara 

Concursul republican 
de sală la tenis

Federația de tenis ne comunică o 
schimbare de dată în desfășurarea con
cursului republican de sală.

In loc de 15—22 februarie, competiția 
’ ‘ ' .....................

ju- 
(se-

se va disputa între 23 februarie 
1 martie, la Hunedoara (seniorii și 
niorii) și București, în sala Steaua 
nioarele și junioarele).

IlFABIIIIAHLA
4
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Moment din memorabi-j 
la finală Brazilia—Uru
guay. Portarul Urugua
yan Maspoli prinde 
mingea în fața brazilia
nului Ademir. Vor mai. 
trece cîteva minute și i 
un văl de doliu va co

borî peste Rio...

finalele campionatelor naționale de copii, succese ale schiului
• LA AZUGA Ș1 IN PARING, SUTE DE CONCURENȚI Șl SPECTATORI • REALE TALENTE IN ÎNTRECEREA 

FINALA A MICILOR „ALPINI"
Citiți, in pag. a n-a, relatările trimișilor speciali la cele mal importante competiții de 

schi de la sflrșltul «ăptăminli.

tn campionatul atletic de sală al juniorilor

DIN CINCI PROBE.
Menținînd linia valorică 

a primei zile, cea de a 
doua zi a campionatelor 
republicane de sală ale 
juniorilor mari, a prilejuit 
înregistrarea unor rezul
tate valoroase, între care 
și două noi recorduri re
publicane.

Tn proba de 50 m gar
duri, Elena Mirza (S.S.A. 
București, gjjjJ, George

Stănescu), a îmbunătățit 
eu 'ncă două zecimi re
cordul probei — care-i a- 
parținea —, apropiindu-se 
vertiginos de cel mai bun 
rezultat aflat în tabela se
nioarelor (Valeria Bufanți 
7,2 s). Recordul înregistrat 
și de timișoreanul ton Va
silescu, în aceeași probă, 
a dat. deplină satisfacție 
speiijatiștilor îb

I
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DOUĂ RECORDURI I}
sala Complexului sportiv 
„23 August".

Cîștigînd prin Gheorgh. 
Dumbravă și Viorica Brad 
ambele probe de aruncate 
a greutății, antrenorul Ni- 
colae Gurău și-a încunu
nat o muncă asiduă, adu- 
cînd clubul Progresul 
București pe primul I >a in 
clasamentul pe echipe. Pe 
locurile următoare se află

l.iceul 2 Tg. Mureș și 
Școala sportivă Brașov.

Cea de a doua ediție a 
acestor întreceri — după 
aprecierea unanimă — s-a 
bucurat de succes, coriști 
blind totodată și un bun 
mijloc de verificare a ti

Gheorghe ILIUȚA

(Continuare ip pag. C 2 o)
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u cîtva timp în urmă, un jur
nal de actualități proiecta pe 
ecrane imagini surprinse de 
ochiul aparatului de filmat la 
tradiționalul cros al bătrîni- 
lor ce se desfășoară anual

la Paris. Pe un traseu, nu dintre cele 
mai . ușoare, sub privirile unor nume
roși spectatori, se întreceau, după cîte 
aflam din comentariu, concurenți între 
53 și 83 de ani. Am asistat, preț de 
cîteva clipe, la o manifestare de vi
goare demnă de toată invidia.

O știre publicată zilele trecute, în- 
tr-unul din hebdomadarele de varie
tăți, însoțită de o fotografie — care 
prezenta un bărbat ce părea a avea 
cel mult 50 de ani — ne anunță că 
persoana are venerabila vîrstă de 86 
de ani. Ca explicație a acestui feno
men — am spune miraculos — se scrie, 
negru pe alo, că cetățeanul nu mă- 
nîncă pîine, zahăr, cartofi, grăsimi, nu 
bea ceai, cafea, alcool, nu fumează, 
fuge zilnic 5 km și mărșăluiește 
alți 10.

Aparent fără nici o legătură între 
ele, faptele amintite au, totuși, un ele
ment comun : MIȘCAREA IN AER LI
BER. Și nu mișcarea de dragul mișcă
rii, ci un anume gen de mișcare, cu
noscută sub numele de cros.

Ani de-a rîndul, la noi, înțelegerea 
eronată a sensului acestei activități, 
superficialitatea manifestată de unii 
activiști sportivi au avut un efect dis
tructiv. Tncet-încet, 
dizgrație si acum numai 
a cuvîntului face să se 
rierele indiferenței și, în 
chiar a negării totale 
tatea lui.

La orele de educație 
neastîmpărați sau obraznici sînt puși 
(ca măsură... educativă) să alerge cî

teva ture prin curtea școlii, 
măsură o iau și mulți dintre 

pentru a sancționa greșelile 
lor lor. Alergarea a devenit, 
mod, o... pedeapsă. De aici

I
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sfect dis- I 
crosul a căzut în | 

simpla rostire 
coboare ba- I 
unele cazuri, ] 
privind utili-

ba- I 
■uri, I

fizicâ elevii I
Aceeași 
antrenori 
sportivi- 
In acest 
și pînă 

la a inspira repulsie nu este decît 
un pas 1

Se cuvine, așadar, o reabilitare. Nu 
a unui cuvînt. El poate fi schimbctori- 
cînd. Ceea ce interesează, în primul 
rînd, este mentalitatea.

Nu întîmplător, medicii prescriu di
feritelor categorii de bolnavi parcurge
rea zilnic a unor lungi distanțe pe jos. 
Este și aceasta o refetă, fără pilule, 
dar la fel de eficientă.

Organizarea (sau mai bine zis reor
ganizarea) unor astfel de întreceri tre
buie privită cu seriozitate. Circularele 
și hîrtiile cu semnături si parafe nu 
vor putea schimba nimic, aiîta timp 
cit cei ce trebuie să-și aducă contri
buția la găsirea unor noi căi de re
facere a terenului pierdui macină în 
gol. uitînd să toarne si arâuntel^ pa 
siunii. .

Emanuel FANIAN^aNU

I
I 
I

I
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UN DIALOG DESCHIS Șl DEOSEBIT DE UTIL 
însemnări de la masa rotundă cu tema: „PROBLEME ACTUALE ALE 

ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT A MASELOR^

AZUGA, 0 GAZDĂ GENEROASĂ 
A CAMPIONATELOR CELOR MAI TINERI FONDIȘT!

-» «-așa rotundă la care am participat cu citeva zile în 
I V/l urmă la sediul Uniunii Ziariștilor și despre care 

l-am informat pe cititorii noștri, a constituit — 
poate — cea mai utilă acțiune purtînd girul organizatoric 
al Asociației Presei Sportive. Fiindcă, pentru prima oară 
de la Conferința pe țară a mișcării sportive și de ia apa
riția Ligii sportului, in urmă cu peste doi ani, redactorilor 
publicațiilor sportive și celor ai rubricilor de sport apar- 
ținînd ziarelor centrale și județene, radioului și televiziu
nii, lf s-a oferit prilejul sâ se reunească, în cadrul unui 
dialog deschis și deosebit de folositor ambelor părți, cu 
reprezentanții cei mai autorizați în materie ai instituțiilor 
șl organizațiilor de masă care au atribuții și răspunderi 
bine precizate în domeniul atît de important pe plan social 

educației fizice și sportului.al

Timp de aproape 
și jumătate (un 
record pentru o i

cincl ore 
i adevărat 

______ __ acțiune de 
acest gen), participanții la 
rotundă ău dezbătut cu 

ori 
problemele

masa ____ ____ __________
însuflețire — nu de puține 
în contradictoriu — pict!_____
cele mai arzătoare ale activității 
de educație fizică și sport a popu
lației țării. Au fost trecute în re
vistă rezultatele pozitive obținu
te îu cei peste doți ani care s-au 
scurs, de la reorganizarea mișcă
rii sportive, s-a pus accentul pe 
deficiențele și dificultățile încă 
existeâte, au fost puse în evi- 
ploâtate suficient, *au apărut 

wawhAX* —■ . i - -
tat despre proiectele’’ anului" 1970 
șl despre oele cu o mai largă 
perspectivă.

In Bcuntele expuneri pe care 
le-au făcut In fața ziariștilor, re- 

1 consiliului Național
Sport, 

.--------------- --------- ,--------------- , U-
nlunil .Tineretului Cpmunist, Or
ganizației pionierilor și Uniunii 
Generale a Sindicat, clor s-au re
ferit succint la prin cipalele preo
cupări ale acestor departamente 
în spîritul atrlbuțiil or șl răspun
derilor care le-au tost stabilite 
Prfn hotărîrea conducerii partidu
lui șl care sînt clair exprimate în 
Legea adoptată de Marea Adu
nare Națională în ffecembrie 1967. 
Din conținutul exp tinerilor, ca Șl 
din cel al răspunsurilor date la 
întrebările corespo ndenților de
Presă participanți lla masa rotun
dă, a rezultat că fiecare din in
stituțiile șl organizațiile respecti
ve a contribuit — itntr-o mai mică 
sau mai mare măsură — la dez
voltarea 'activității de educație fi
zică și sport a maselor în ultimii 
doi ani.

Progrese reale, pe linia a- 
cestel activități, s-au obținut 
îndeosebi în mediul școlar, 
unde eforturile conjugate ale 
Ministerului învățămîntului, U- 
nlunll Tinerelului Comunist 
și Organizației, pionierilor au 
Început a tla 'roade frumoase. 
Mărirea, numitorului de ore din 
programa șca'lară afectate e- 
dltcaț’ici fizice și activităților 
sportive, extinderea rețelei 
de școli sportive (91 în întrea
ga țară, cu 27 000 elevi) și li
ce# cu program special de e-

de educație fizică și sport a popu-tX~;s a.. j.___ c— .
vistă rezultatele pozitive obținu-

zzz ___ _____ i
scurs, de la reorganizarea mișcă-

deficlențele și dificultățile

dență posibilități și soluții neex- 
noi 

sugestii șl propuneri, s-a discu-

?^sp.r.eL0610 cu ° mal 
In scurtele expuneri pe

prezehta&ții ______ ,___ __
pentru Educație Fizilcă și 
Ministerului Lovățămlntului,

ducație fizică (19 la ora ac
tuală), înființarea în r 7”’ 
Gh. Gheorghiu-Dej a unui li
ceu cu program de 
tică (pentru fete), in Bacău 
a unuia cu program de fot
bal, iar în București a două 
școli generale, de asemenea 
cu program de fotbal, crearea 
unul sistem competlțional pro
priu, instituirea de burse 
sportive — iată numai cîteva 

din acțiunile remarcabile în - 
treprinse in ultima vreme in 
scopul dezvoltării sportului 
școîar.

Fără îndoială că noile măsuri 
aflate în curs de aplicare (printre 
care aceea de reînființare a aso
ciațiilor sportive din școli) sau 
preconizate pentru anii viitori 
(CREAREA IN FIECARE JUDEȚ 
A CEL PUȚIN UNUI LICEU 
CU PROGRAM SPECIAL DE E- 
DUCAȚIE FIZICA, EXTINDEREA 
VOLUMULUI-----------------------------
SPORTIVE ȘCOLARE — 
mente, din cele 15 000 de 
generale de pe cuprinsul 
numai 462 au săli proprii de gim
nastică — PREGĂTIREA ..........
CONTINGENT MAI MARE 
PROFESORI DE EDUCAȚIE 
ZICĂ ETC.), vor consolida 
ce s-a realizat pînă acum, 
avea drept urmare atragerea ți
nui număr șl 
în practicarea 
tematică a 
spbrtiilui.

eoseblt
B-au părut — din același 
punct de vedere — preo
cupările Consiliului Na

țional al Organizației Pionierilor, 
care converg, in principal — așa 
cum s-a precizat șl cu prilejul 
mesei rotunde — spre scoaterea 
cit mai mult a copiilor în aer 
liber. Dacă ne-am limita fie și 
numai la cifra (sperăm că ea nu 
este umflată, cum se proceda 
odinioară) de 1 500 000 participanți 
la acțiunea „PIONIERI PE CĂRĂ
RILE PATRIEI" — inițiată în 
1969 — am putea trage concluzia 
că ne aflăm în rața unui Început 
foarte încurajator, bar, în progra
mul de activitate al acestei or
ganizații figurează numeroase alte 
acțiuni interesante șl atractive, 
chiar prin denumirile sugestive 
pe care le-au primit, cum sînt 
șl cele pievăZUte pentru ăriul în

D

orașul

gimnas-

DE CONSTRUCȚII 
actual- 

școli 
țării

UNUI 
DE 
FI-

ceea 
vor

mai mare de elevi 
organizată și sis- 

educației fizice și

de meritorii ni

curs : „Delfin ’70“ (destinat a- 
trâgferil copiilor în practicarea 
înotului), cupa „Roza vînturilor" 
(orientare turistică), „Expedițiile 
cutezătorii" și altele.

a rîndul lor, sindicatele 
au dat în multe întreprin
deri și instituții un nou 

impuls activității sportive,
au contribuit substanțial — prin 
fondurile alocate — la lărgirea 
bazei materiale a asociațiilor și 
cluburilor pendinte de ele.

Experiența ultimilor doi ani do
vedește, așadar, cum s-a des
prins șl din dezbaterile recentei 
mese rotunde, că măsurile luate 
eu prilejul Conferinței pe țară 
a mișcării sportive șt stipulate 
apoi în Legea nr. 21, au ' '
justificate. Prin contribuția 
turor factorilor cărora 11 
fixat atribuții și răspunderi pre
cise în acest sens, ’ educația fizică 
și sportul de masă au înregis
trat un anumit progres, îndeosebi 
In mediul școlar. Totuși, SITUA
ȚIA GENERALA A EDUCAȚIEI 
FIZICE ȘI SPORTULUI DE MÂSA 
LA NOI IN ȚARA CONTINUA SA 
RAMInA, așa cum s-a apreciat 
— în unanimitate — șl de către 
participanții la masa rotundă. 
PROFUND NESATISFACATOARE. 
Este, din păcate, și acum vala
bil ceea ce se spunea cu prile
jul Conferinței din 1967, că nu
mai un procent foarte redus din 
populația țării practică sistematic 
exercițiile fizice șl sportul.

Cum a rezultat șl din cuvîntul 
partlcipanțllor la masa rotundă, 
cauzele acestei stări negative de 
lucruri sint multiple șl asupra 
lor ziarul nostru îșl propune să 
se oprească în viitor cu mal 
multă Insistență șl eficiență de- 
cît pînă acum. Fără a face, însă, 
în aceste rînduri un inventar 
complet al lor, vom puncta, to
tuși, cîteva din ele, mai impor
tante, menționate ca atare și la 
recenta masă rotundă.

O primă și importantă cauză 
ar fi aceea că după noua distri
buire a atribuțiilor și răspunde
rilor In privința educației fizice 
și sportului de masă, Instituțiile 
și organizațiile respective și-au 
intrat destul de greu In rol și nu 
în puține cazuri s-au dat acestui 
rol interpretări deformate. Ast
fel, o perioadă destul de lungă, 
organele teritoriale ale C.N.E.F.S. 
s-au socotit scutite de orice 
preocupare in sectorul sportului 
de masă, lăsind totul în seăfna 
organizațiilor de tineret. Pe de 
altă parte, sindicatele și-au în
dreptat în special atenția spre 
performanță, neglijlnd spor
tul de masă, ceea ce a avut 
ca urmare, prin unele locuri, 
chiar desființarea asociațiilor 
sportive.

In altă ordine de idei, așa 
cum au recunoscut chiar cei în 
cauză, dacă la nivel central co
laborarea între toți factorii cu 
atribuții șl răspunderi în doitae- 
nlul educației fizice șl sportului 
decurge Satisfăcător, pe filiera 
județ, municipiu, oraș, comună 
se constată, încă, fenomene con-

fost 
tu- 

s-au

traril spiritului de Conlucrare.
O cauză a Slabei activități iii- 

vocată foarte frecvent a fost și 
aceea a Insuficientei bazelor 
sportive. Din acest punct de ve
dere a provocat regrete lipsa de 
la masa rotundă a reprezentan
tului Administrației de Stat, care 
ar fi fost In măsură — poate — 
să dea explicațiile necesare nu
meroaselor nedumeriri expri
mate cu privire la ignorarea de 
către cele mai multe din consi
liile populare a construcțiilor șl 
amenajărilor destinate sportului, 
mai ales in perimetrul noilor 
cartiere.

In privința, insă, a folosirii 
raționale a bazelor existente, 
s-a discutat (ca de obicei) mai 
puțin și, după cum s-a lăsat să 
se Înțeleagă, departamentele res
pective n-au transmis Încă ferm 
organelor tn subordine indicația 
recentă a conducerii partidului 
de 
al

a se permite accesul gratuit 
elevilor pe toate stadioanele. 

In legătură tot cu acest Ca
pitol, a fost apreciată ca o 
anomalie practica de pînă
acum potrivit căreia sindi

catele pun la dispoziția 
C.N.E.F.S.-ului fonduri în vede
rea construcției de baze sportive 
PENTRU CA APOI --------------- -
SINDICALE SĂ 
CHIRIE PENTRU 
ACESTOR BAZE !

In rîndul altor cauze ale ră- 
mirieril în urmă a educației fi
zice și sportului de masă atl 
mai fost Incluse : lipsa de cadre 
didactice calificate, de instructori 
sportivi (nimeni n-a putut spune 
nici măcar cu aproximație cară 
este numărul lor), inactivitate^ 
comitetelor de sprijin de la sate 
etc.

Dar 
tundă 
trecut 
știm, _ a—z -____ ____
teren, că sînt încă și alte cauze, 
îndeosebi de ordin subiectiv, care 
țin de lipsa de pasiune a uiior 
activiști din domeniul sportului, 
de superficialitatea ’ ' ' ’J
incompetența unora 
de stilul defectuos 
dezorganizarea care 
simțite prin multe 
— pe alt plan —_ ___________
tea greșită a unor părinți, care-și 
îndepărtează copiii de exercițiul 
fizic.

Desigur, dezbaterea la o masă 
rotundă (tie eă șl de cinci ore 
și jumătate) a tuturor acestor 
cauze care frînează dezvoltarea 
educației fizice și sportului nu 
înseamnă și rezolvarea lor. Pen
tru aceasta ESTE NEVOIE DE 
O MUNCA INTENSA, PASIO
NATA, LA TOATE NIVELELE 
MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE, 
DE GĂSIREA CELOR MAI EFI
CIENTE SOLUȚII ȘI MIJLOACE 
IN VEDEREA ATRAGERII UNOR 
MASE TOT MAI LARGI DE OA
MENI LA — 
CIȚIILOR 
LUI.

ECHIPELE 
PLATEASCA 
FOLOSIREA

chiar dacă la masa ro-
n-au fost amintite sau s-a 

prea repede peste ele,
din constatările noastre pe

și chiar de 
dintre eh 

de muncă și 
se mai fac 

locuri, ca și 
de mentalita-

PRACTICAREA EXER- 
FIZICE, A SPORTU-

C. FlRANESCU

AZUGA, 1 (prin 
telefon, de Ia tri
misul nostru). Re
marcăm ca foar
te bună inițiativa 
federației de spe

cialitate de ă diversifica lo
cul de desfășurare a compe
tițiilor importante în locali
tăți care nu au avut, pînă 
acum, ocazia de a demonstra 
puterea organizatorică. La A- 
zuga a avut loc a treia edi
ție a campionatului național 
de schi-fond rezervat copii
lor și, spre lauda comisiei 
județene de schi Prahova, a 
oficialităților locale și a pre
ședintelui asociației sportive 
Unirea Azuga, Ion Șendroiu, 
totul a fost perfect.

Festivitatea de închidere a 
campionatului va rămîne ne- 
ștearsă în amintirea micilor 
concurenți. Primilor clasați 
li s-au oferit frumoase pre
mii în material și echipament 
sportiv, diplome, cupe 
Băieții au avut o 
deosebită care le-a 
inimile de bucurie, 
trei li s-au înmînat 
Gheorghe Bobrișev 
și cascheta vînătorilor.

A fost un gest deo
sebit, subliniat cu aplauze în
suflețite de toți participanții, 
de oficialități, de spectatori.

etc. 
surpriză 
umplut 

Primilor 
de tov. 
insigna

<i.

Și acum cîteva cuvinte des
pre concursul propriu-zis.
Primele au plecat în cursă 
fetițele născute în 1958—
1960. Ele au avut de parcurs 
1 km și brașoveanca Mlnii 
Gîrbăcea, cu o voință exem
plară, a reușit să cucerească 
primul său titlu de campioa
nă națională. De remarcat că 
pe locurile 3, 4 și 5 au so
sit reprezentantele județelor 
Harghita, Hunedoara și Su
ceava, ceea ce denotă că în 
cele mai diferite puncte ale 
țării, acolo unde există con
diții de practicare a 
pasiunea în munca 
pistare și instruire a 
telor dotate, roadele 
apară.

Fetițele născute în 
s-au întrecut pe distanța de 
1,5 km. Marla Tocitu (Praho
va) s-a instalat în frunte ime
diat după start și nu a mal 
cedat această poziție pînă la 
linia de sosire. Pe 2 km la 
băieți (născuți în 1958—1960) 
cel mai bun s-a dovedit Du
mitru Crivăț (Prahova) care 
a fost, însă, amenințat în per
manență de reprezentanții 
Brașovului, clasați pe urmă
toarele locuri. Cristian Di- 
cianu (Prahova) a cîștigat 
titlul de campion național 
după disputa pe 3 km a bă-

schiului, 
de de- 
elemen- 
încep să

1955—58

ieților născuți în 1955—1957. 
Pe locul doi, Iosif Tamaș 
(Harghita) a demonstrat că în 
curînd se va vorbi și despro 
schiorii fondjiști din acest) 
județ.

Iată rezultatele :: fetițe (n. 
1958—1960: 1. Mimi Gîrbăcea 
(Bv.) 5:05; 2. Rodica Comu
nici (Bv.) 5:27; 3. Elisabeta 
Raduly (Harghita) 5 :34 ; 4. 
Ileana Latkulik (Hunedoara) 
5:49 ; 5. Nadbjda Dascălu (Su
ceava) 6:10; 6. Rodica Bu- 
haru (Prahova) 6:11; fetițe (n. 
1955—1957) 1. Maria Tocitu 
(Prahova) 7:07; 2. Ana Bă- 
descu (Bv) 7:13; 3. Elena Rîm- 
bu (Bv) 7123 ; 4. Iuliana Pata 
(Suceava) 7:27; 5. Lenuța
Kulman (Prahova) 7:33; 6. 
Elza Simon (Harghita) 7:49; 
băieți (n. 1958—1960) 1. Du
mitru Crivăț (Prahova) 9:36;
2. Gh. Bădescu (Bv) 9:40; 3.

‘ Gh. Pelin (Bv) 9:44; 4. Ion
Cimpoia (Bv) 10:02; 5. Gh. 
Stroe (Bv) 10:11; 6. Petre To- 
tescu (Suceava) 10:46; băieți 
(n. 1955—1957) 1. Cristian Di- 
cianu (Prahova) 13:00; 2. Io
sif Tamaș (Harghita) 13:14;
3. Moise Gîrbăcea (Bv) 13:17;
4. Marin Teleanu (Prahova) 
13:22; 5. Gheorghe Dudu (Bv) 
13:31; 6. Adalbert Ianus (Har
ghita) 13:42.

Paul IOVAN

A

REALE TALENTE ÎN ÎNTRECEREA FINALA

A MICILOR „ALPINI"

Anca Georgescu (1:22,8 — 100 m bras), singura performeră a concursului inaugural

PREMIERA
A FOST RATATA

DE LA VORBE, LA FAPTE
I»

Nicicînd, o șe
dință de analiză 
a biroului fede
ral de haltere nu 
a fost atît de e- 
ficiehtă ea acbba

care a avut loc receht. Față 
de altele, în care ș-a vorbit 
mult, s-au dat sfaturi, s-au 
luat angajarhente (uitate ă 
doua Zi) aciim s-ă pus dege
tul pe rană. Ș-a ărătat, de 
pilda, că în anul care s-a 
scurs rezultatele halterofililor 
noștri nu s-au ridicat lă înăl
țimea așteptărilor.

Este adevărat că, echipa 
României a cîștigat „Cupa 
Dunării" și a Ocupat Ițfcul 
al dbilea la „Clipa Balcanică", 
dar aceste succese pot fi 
puse și pe seama unor slăbi
ciuni ale adversarilor. Dfe alt
fel, la campionatele mondiale 
și europene, datorită unor re
zultate slabe, țara noastră 
nh a fost reprezentată debit 
de trei sportivi, iar Z. Fiat. 
deși a obținut lo<T01 IV la 
mondiale și ldcul II Ia euro
pene, nu ă realizat lin re
zultat văldros pe plân inter
național. Dar, cea mai ne
plăcută surpriză a anului a 
constituit-o înfriiigeroa sufe
rită în fata modestei echipe a 
Italiei, la București. Victoria 
obținută apoi asupra echipei 
Franței nu ne-a consolat 
prea mult rezultatele sporti
vilor noștri situîndu-se la un 
nivel mediocru.

Acesta este, pe scurt, bilan- 
îul anului 1969.

Putem merge înainte pe 
VECHIUL DRUM AL AUTO- 
MULȚUMIRII, AL INDIFE
RENȚEI? Putem privi în a- 
ceste tondiții cu optimism e- 
voluția sportului cu haltere 
în țâra noastră?

Iată numai cîteva întrebări 
pe care și le-au pus membrii 
Biroului federal, 
de analiză, care 
imediat răspunsul 
care măsură, și- 
Iată-le.

Cato, S. Herghelegiu (toți de 
la C.S.M. Cluj).

Au fost prevăzute mai 
multe perioade de pregătire 
centralizată, de care vor răs
punde antrenorul 
Ștefan Petrescu și 
năilescu.

S-a stabilit ca 
pregătire pe o săptămînă să 
cuprindă nu mai puțin de 

indiferent
se pre
ia clu-

federal
Gh. Mă-

ciclul de

10 antrenamente, 
dacă membrii lotului 
gătesc centralizat, sau 
buri.

Pregătirea lotului 
meciul cu Polonia (22 
rîe) cuprinde două 
Prima, desfășurată la Bucu
rești, pînă la 1 februarie, și 
a doua, pînă în ziua meciu
lui cu Polonia, la Brașov.

2. SANCȚIUNI BINEVE
NITE

pentru 
februa- 

etape.

cioarelor, făcînd genuflexiuni 
cu o bară de 180 kg.

— Să-și îmbunătățească teh
nica la smuls și aruncat.

F. Balaș (stagnează — să-și 
îmbunătățească performanța 
cu 15 kg).

— Să nu depășească la an
trenament greutatea corpo
rală de 68,5 kg.

— Să participe numai la 
categoria ușoară.

— Să-și perfecționeze teh
nica la smuls și aruncatul de 
pe piept.

Ștefan Pintilie (stagnează, 
are de recuperat 47,5 kg).

— Pînă la 1 aprilie a.c. 
slăbească de la 84 kg ia 
kg.

— Să concureze numai 
cat. 82,5 kg.

— Să-și perfecționeze teh
nica la smuls și aruncatul de 
la piept.

— Tuturor membrilor lotu
lui li

Să 
luate 
sarea

să
78

la

in ședința 
și-au găsit 
și, în oare- 
rezolvarea.

1. PREGĂTIREA
lizata a

în prezent, Iotul național 
cuprinde doar 13 sportivi: Z. 
Fiat, F. Balaș, V. Rusli, M. 
Grigoraș, M. Cristea, V. Da- 
vidoili, C. Dumitru (toți de la 
Steaua), S. Pintilie (Dinamo). 
I. Hortopan (Olimpia), C. Cio
banii (Dunărea), O. Pop, V.

CENTRA- 
LOTULUI

Trei dintre foștii com
ponent i 
excluși, 
tele lor 
de Gh. 
man și 
putea reveni la lot 7 Da. 
Cu o singură condiție. Să 
realizeze următoarele per
formanțe minime: Mincu 
485 kg, Teleman 445 kg și 
Niculescu 380 kg.

Pentru unele abateri de 
la disciplina sportivă să- 
vîrșite cu ocazia depla
sării Ia Paris, Z. Fiat, F. 
Balaș, V. Tudor, V. Bă- 
descu și S. Pintilie au 
primit diferite sancțiuni.

3. FIȘE PERSONALE
Fiecărui component al lo

tului i s-au trasat sarcini 
precise, făcîndu-i-se fișă per- 
sbrială cu greșelile remarca
te, cu sarcinile pe care Te 
are de îndeplinit. Fișele per
sonale constituie și un anga
jament, pe care l-au semnat 
toți halterofilii fruntași. Și 
pentru exemplificare, iată cî
teva dintre ele.

Zoro Fiat (stagnează de mai 
mult timp. Pentru a ajtmge 
printre primii șase din lume 
va trebui să-și îmbunătățeas
că performanța cu 20 kg).

— Să nu depășească la an
trenamente 
rală de 58,5

— Nu are 
cipe la altă

— Să-și dezvolte forța pi-

ai lotului au fost 
pentru performan- 
slabe. Este vorba 
Milieu, Gh. Tele- 
D. Niculescu. Vor

greutatea corpo- 
kg.
dreptul să parti- 
categorie.

s-a interzis fumatul, 
sperăm că măsurile 
vor contribui la redre- 
așteptată.

Ion OCHSENFELD

Primul concurs 
de înot al seniori
lor șl 
organizat 
cesta 
nu face 
confirme 
zultatele sale 

Supunerile hoastre din luna 
cembrie,. cînd am analizat 
dul de folosire a piscinei 
reasCa. Atunci, am atras aten
ția asupra cifrei EXTREM DE 
REDUSE a orelor (față de cele 
rezervate poloișților) în care se 
puteau antrena înotătorii, pre- 
zentînd șl repercusiunile di
recte. Astăzi, constatării cu re
gret (la ce mal folosește oare ?) 
efectele lipsei de chibzuință cu 
care a fost folosită, în lunile tre
cute, singura bază nautică bucu- 
reșteană.

în timp ce continua eferves
cență din bazinele europene scoa
te la Iveală In permanență Virtu
oși campioni șl recordmani (spa
niolul Comas, 16 ani, Înoată In 
această perioadă 54,0 la 100 m li
ber, iar vest-germanul W. Lam- 
Pe, 17 ani, 16:07,7 la 1500 m li
ber), Intr-un concurs bucureștean 
cel mai rapid sprinter este cro
nometrat în 60,3. la 300 m bras 
Se ctștlgă cu 2:48,2 Iar la 400 m 
liber în 4:54,0. Comentariile par 
pur și simplu de prisos...

Dintre rezultatele niscri 
o 
jență" In 
cînd se 
hi ci pală 
curs de 
tenția o ___ ___ _____ ,___ ____
al Ancă! Georgescu ’ la 100 m 
bras. Victoria asupra eternei sale 
rivale, Anca Mihăescu, a fost de 
data âceâsta categorică, șl dacă 
eleva Sandei Grințescu reușea 
să păstreze un ritm susținut și 
Pe ultima lungime, timpul s-ar 
fi apropiat de cele 80 de secunde. 
Spre deosebire de coechipiera 
lor, ceilalți dlnamovlștl s-au 
prezentat neașteptat de slab, tră- 
dind grave Insuficiențe în pre
gătire. Este vorba de grupul 
prof. Cr. Vlăduță ce cuprindă 
mal mulțl componențl ai loturi
lor nățlonăle. Fiind bolhav îh 
ultima vreme, cunoscutul antre
nor dlnamovlst nu a cerut aju
torul vreunul coleg din cadrul 
secției, apelînd la un instructor 
neexperimentat. De ce 7

Și acum, cîteva din rezulta
tele tehnice : M. Ntcodlm 60,3— 
100 m liber : Eugenia Crlstescu 
1:13,8—100 m liber • Gh. Pop 
1:16,0—100 m bras ; A. Georges
cu 1:22,8 șl A. Hutzu 1:38,6—100 m 
braș ; T. Nicolae 68,8—100 m del
fin ; E. Manolescu 2:52,0—200 ni 
bras ; M. Movanu 2:28,1—200 m 
spate.

juniorilor 
anul a- 

tn Capitală, 
d6cît 
prin

să 
re- 

pre- 
de- 

mo- 
Flo-

......- -------------- - înscrise cu 
aproape revoltătoare negll- 

folle de concurs (oare 
va gindi comisia mu
ți la organizarea unul 
arbitri ?) ne atrage a- 
singură cifră, acel 1:22 8

— a. v.

MINISTERUL ÎNVÂTĂMÎNTULUI 
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
„PROBLEMELE EDUCAȚIEI FIZICE

Șl SPORTULUI ȘCOLAR"

27—28 MARTIE 1970

Se vor prezenta rezultatele cercetărilor fundamântale 
și aplicative din domeniul activității de educație fizică 
și sport școlar efectuate de cadrele Institutului de edu
cație fizică și sport, Facultăților de educație fizică și pro
fesorii de educație fizică clin școli.

Lucrările — maximum 5 pag. — se depun la Rectorat 
pînă la data de 15 februarie 1970, dactilografiate, în
soțite de schițe în tuș sau fotografii contrast (format 
12x18 cm), în vederea Publicării în Volum.

Comisia de organizare va selecta acele lucrări tare 
Vor fi ; cluse în proglăm, peniru prezentare în sesiune, 
înștiințînd la timp (pînă la 25 februarie) pe autori.

I. E. F. S.
COMISIA DE ORGANIZARE A SESIU

NII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 
Str. Mâidr Ene 12, București 5

PETROȘANI, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — Petro- 
șenenll, care pregătiseră particl- 
panților la finalele campionatelor 
naționale de schi alpin pentru 
copii un program bogat în timpul 
șederii acestora în orașul de pe 
Valea Jiului, n-au putut urmări 
întrecerile ce urmau să albă loc 
pe pîrtia Rakoși din imediata ve
cinătate a localității. Din cauza 
lipsei de zăpadă, întrecerea s-a 
desfășurat în masivul Paring, la 
peste 1 500 m altitudine. Manl- 
festînd Înțelegere pentru această 
importantă competiție, conduce
rea I.E.F.S. a invitat să găzdu
iască în cabanele sale pe cel 
130 de copii. In plus organizato
rii, C.J.E.F.S. Hunedoara șl 
C.N.EF.S. Petroșani, s-au achitat 
la rîndul lor, în mod foarte ono
rabil, de misiunea atît de difi
cilă a asigurării celor mal buna

FIJUltlE JIINIIIIIILOII JUDOU
(Urmare din pag. 1)

au fost corecte, remareîndu-se 
îndeosebi cele prestate de 
Gh. Donciu și L. Vasilescu 
(ambii din București). Au 
fost însă și decizii discuta
bile, ce-i drept, puține.

Iată campionii republicani 
pe 1970 la juniori mici: cat. 
58 kg FL. CIREȘ (Flacăra 
roșie Buc.), cat. 65 kg D. 
HÎRȘAN (Vagonul Arad), 
cat. 75 kg C. ANDRONIC 
(Flacăra roșie Buc.), cat. 85 
kg I. CODREA (Știința Me
diaș), cat. -j-85 kg D. ALE
XANDRU (I.O.R. Buc.). Pri
mii clasați la juniori mari: 
cat. 63 kg 1. M. LAZAR, 2. 
St. Pop (ambii Geamuri Me
diaș), 3. V. Ciotcă (Gloria 
Buc.) și M. Tamaș (FI. roșie 
Buc.); cat. 70 kg 1. T. POP 
(Geamuri Mediaș), 2. I. Nyari 
(Vagonul Arad), 3. D. Căproiu 
(Flacăra roșie Buc.) și M. Ai- 
rinii (Institutul pedagogic Su
ceava); cat. 80 kg 1. I. LAZAR 
(Vagonul Arad), 2. N. Gheor
ghe (I.O.R.), 3. A. Toth (Gea
muri) și V. Bidiac (Șc. sp. 
2); cat. 93 kg 1. I. BUZIC 
(Geamuri), 2. D. Vușcan (Șc. 
sp. 2), 3. M. Beltig (Șc. sp. 1) 
și V. Pirvu (Cauciucul Or. 
Gh. Gheorghiu-Dej); cat. +93 
kg 1. L. MOLNAR (Gea
muri), 2. V. Holzinger 
(I.E.F.S.), 3. D. Dincă (I.O.R.).

condiții de disputare a unul cam
pionat național.

Concurențil, băieți șl fete lm- 
părțiți în cîte trei categorii de 
vlrstă, au avut prilejul Bă-șl e- 
taleze din plin calitățile, iar ob
servatorii (reprezentanți al 
F.R.S.B., profesori șl instructori) 
au avut, de asemenea, posibili
tatea selecționării unor reale ta
lente. Cel mal tineri dintre con
curenți și-au disputat întîietatea 
într-o singură manșă. In mod 
deosebit au reținut atenția Arleta 
F.rețlan (Brașov), Carmen Meder 
(Piatra Neamț), Iosif Kractus 
(Hunedoara) șl Gheorghe Tîm- 
pău (Suceava). Pentru talentata 
schloară din Predeal, Nuți Dege- 
ratu, competiția a constituit în
că o ocazie de a-șl arăta cunoș
tințele șl de a „avertiza" că în 
curînd va ti o temută concuren
tă pentru „alpinele” mal mari 
ca virstă. De altfel, juriul a și 
hotărît să-l acorde distincția de 
cea mai tehnică participantă. 
Mal menționăm că la adtuala 
ediție a campionatelor s-au pre
zentat șl schiori din județe care 
altădată se mențineau depațte 
de acest sport.

REZULTATE TEHNICE : fete 
I : Arleta Erețlan (Brașov) 29,4 ; 
Erica HamuS (Cluj) 29,8 ; Car
men Meder (Neamț) 33,4 ; Elena 
Miron (Suceava) 37,00 ; Rita Mo- 
deloz (Maramureș) 38,2 ; Magda 
Cristian (Caraș Severin) 38,4 ;

fete II : Rozemaria laurnic (Bis
trița Năsăud) 75,1 ; Vergllia Co- 
man (Hunedoara) 76,3 ; Smaran- 
da Oprescu (București) 78.8 ; 
Monica Weber 96,0 ; Roxana Co- 
clșlu (Brașov) 101,6 ; Mariana 

Olteanu (Neamț) 105,3 ; fete III : 
Eva Mezei (Maramureș) 56,0 ; <
Mariana Bucur (Prahova) 72.4 : ’l 
Dlța RIs» (Caraș Severin) 78,2 ; 
Dagmar Milller (Hunedoara) 
83,0 ; Adela Pali (Harghita) 99,7; 
Utte Hokmester (București) 107,9; 
băieți I : joslf Kractus (Hune
doara) 33,3 ; Sandor Gyorfy (Ma
ramureș) 36,7 ; Dieter Martini 
(Sibiu) 39,0 ; Gheorghe Tîmpău 
(Suceava) 39,2 ; Johanes Lațina 
(Brașov) 40,8 ; Horst Jendel (Ca
raș Severin) 42,2 ; băieți II : 
Cszaba Portic (Cluj) 57,9 ; Sorin 
Irimle (Brașov) 60,7 ; Andrei 
Sturza (București) 63,6 ; Cszaba 
Pali (Harghita) 66,2 : Lorand Ba- 
lint (Hunedoara) 70,6 ; Adrian 
Roman (Sibiu) 72,3 ; băieți III : 
Cristian Olteanu (Neamț) 47,3 ; 
Vladimir Olaru (Brașov) 47,9 ; 
Ion Garcea (Hunedoara) 63,0 ; 
Iura Calic (Cluj) 63,1 ; Radu Da
vid (Caraș Severin) 85,1 ; Petru 
Rang (Harghita) 89,9.

CLASAMENT GENERAL : Hu
nedoara 23 p, Brașov 25, Cluj 
31, Suceava 37> Maramureș 39, 
Caraș Severin 40.

Ion GAVRILESCU

0 VERIFICARE UTILĂ
A PU61LIȘTIL0R JUNIORI

L.

Un numeros 
public a asistat 
duminică dimi- 

“ , în sala 
clubului Grivița 
Roșie, la o fru

moasă gală de verificare a 
boxerilor juniori care, în cu
rînd vor lua startul în cam
pionatele republicane. O 
bună formă au arătat tinerii 
Aurel Savu, Dumitru Doro
banțu, Cornel Aliuță, Dumi
tru Stăncescu și Gheorghe 
Răducanu. Deciziile juriului 
format din Petre Malinschi, 
Ion Niță, Nicolae Popa, Gh. 
Grosu, Nicolae Ionescu și 
Radu Constantinescu — au 
fost corecte.

REZULTATE TEHNICE : 
V. Boteanu (Gr. Roșie), M. 
Boțea (Voința) — meci nul, 
A. Savu (Constructorul) 
b.k.o. II, D. Tudor (Progre
sul), P. Hanaș (Gr. Roșie) b.p.

ZI neața, 
I N clubul

C. Scarlat (Progresul), D. 
Dorobanțu (Dinamo) b.ab. II 
S. Niță (Gr. Roșie), C. Aliuță 
(Voința) b.p. C. Dedulescu 
(C.S.S.), M. Duță (Gr. Roșie) 
b.p. D. Ilie (Rapid), Gh. Ște- 
fănescu (Viitorul) b.p. Gh. 
Ilie (Poșta), D. Stăncescu (Gr. 
Roșie) b.ab. III S. Bătănaș 
(Dinamo), Al. Preda (Gr. Ro
șie) b. dese. II G. Iliescu 
(C.S.S.), FI. Ștefan (Progre
sul) b.ab. II V. Artimon (Gr. 
Roșie), N. Simion (Dinamo) 
b.ab. III C. Tănase (Progre
sul), T. Popescu (Viitorul) 
b.p. I. Ioniță (Rapid), V. Zăr- 
nescu (Dinamo) - 
(Viitorul) — meci 
Răducanu 
k.o.
M.
N.

D. Toca 
nul, Gh. 

(Universitatea) b. 
III M. Imre (C.S.S.) șl 

Culineac (Viitorul) b.k.o. I 
Ciobanu (Gr. Roșie).

i
DANIEL DIACONESCU, 

corespondent.

CONCURSUL ATLETIC AL COPIILOR DIN CAPITALĂ
Ca și la com

petiția desfășurată 
în urrriă cu o săp
tămînă, la con
cursul de ieri din 
sala Floreasca II

am notat, din nou, o parti
cipare niiineroasă.

Peste 125 de copii (băieți și 
fete), născuți în anii 1956—1957 
— unii dihthfe ei aftați ia pri- 
mele contacte „oficiale" cu zgu
ra — s-au prezentat la star
tul a două probe : 50 m plat 
Și greutate.

Deși concursul a avut un 
program limitat, 
dit deosebit de 
ultimă instanță, 
ment public" al 
dintre ei aflați 
rioada descifrării primelor no
țiuni de atletism.

Și, încă ceva despre acest 
al doilea concurs al copiilor 
bucureșleni : cu toate că nu 
s-au realizat performanțe de 
valoare, au fost descoperite 
(sau confirmate), în schimb, e- 
lemente dornice și dotate pen
tru practicarea atletismului și 
aceasta, în primul rînd, cre
dem că a fost rațiunea pen
tru care a fost organizat con
cursul.

Cine știe 1 Poate, dintre cei 
care sînt acum abia la primii 
pași pe pistă mîine vor ajun
ge atleți valoroși, 
recordmani !

Pînă atunci... 
tele obținute de 
bițioși în cele două probe dis
putate : 50 m plat băieți (năs-

giu (Progresul) 7,6 sec ; năs
cute 1957 : 1 — Adriana Cojo- 
caru (Ș.S.A.) 7,7 sec, 2—3. Ma
ritala Popescu (Ș.S.A.), Alina 
Sandu (Ș.S.A.) 7,8 sec, 4—5 — 
Florica Pupăzân (Liceul 35), 
Mihaela Stoica (C.S.A.) 7,9 sec; 
greutate băieți : 1 — C.
Preda (Liceul 35) 11,40 m, 2 — 
C. Petru (C.S.Ș.) 9,90 m, 3 —

G. Kuruntz (Rapid) 9,69 m, 
4 — L. Enache (Liceul 35) 
9.36 m ; greutate fete : 1— 
Sofia Mitrică (C.S.Ș.) 8,49 m, 
2 — Gabriela Ionescu (Ș.S.A.) 
7,44 m, 3 — Mirela Radu
(ȘS.A.) 5,85 m, 4 — Viorica 
Ioniță (Ș.S.A.) 5,52 m.

Gheorghe DINU

DIN CINCI PROBE, DOUĂ RECORDURI
tel s-a dove- 
Util fiind, în 
un „antrena- 

copiilor, mul ți 
ăbia în pi

campioni sau

iată rezulta- 
cei mai am

ctiți 1956) : 1 — G. Curuț (Ra
pid) 6,5 sec, 2—3. A. Tudor 
(Ș.S.A.), I, Mureșah (Ș.S.A.) 
6.6 sec, 4 — Ț. Căprăroiu (Cu
tezătorii—Palatul pionierilor) 
6,9 sec ; (născuți 1957) 1—2. A.

Petrea
C.

Cioba-
Rotaru (Ș.S.A.), C. 
(C.S.Ș.) 7,3 sec, 3—4
Gherghel (Viitorul), A. 
nu (Ș.S.A.). 7,3 sec; 50 m plăt 
l'cte, născute 1956 : '—2—3—
Maria Simțea (Ș.S.A.), Steluța 
Vintilă (Steaua), Sanda VPșan 
(C.S.Ș.) 7,5 sec, 4—5—6 — Au
relia Radu (Cutezătorii). Miha
ela Galo (Ș.S.A.), Petra Sura-

(Urmare din pag. I) 
nevilor atleți pentru sezo
nul de vară. O constatare 
demnă de relevat este și 
aceea că sportivii din pro
vincie s-au prezentat ex
celent pregătiți. In acest 
sens, am remarcat ocupa
rea primelor locuri de că
tre sibieni la prăjină pre
cum și clasarea atletelor 
din Roman pe primele 
.ocuri la 50 m plat.

REZULTATE TEHNICE: 
50 mg. fete: 1 — Elena 
Mirza (S.S.A. București) 
7,3 — nou record, 2 — 
Marta Szattaari (Liceul 2 
Tg. Mureș) 7,8, 3 — Flo- 
rica Boca (C.S.S.
rești) 7,9; 50 mg., băieți: 
1 — Ion Vasilescu (Liceul 
4 Timișoara) 7,0, (nou ^e-

Bucu-

cord republican), 2. — Ro
meo Gheorghiu (Șa. sp. 
Brașov) 7,1, 3. — Dumitru 
Scrab (C.S.M. Iași) 7,11 
înălțime fete: 1 — Mar- 
ghiolița Matei (C.S.M. Du
nărea Galați) 1,64 m, 2 — 
Draga Comșa (Liceul N. 
Bălcescu Cluj) 1,64 m, 3 — 
Georgeta Păcuraru (Liceul 
N. Bălcescu Cluj) 1,55 m; 
lungime băieți: 1 — Cos- 
tel Ionescu (Dinamo Bucu
rești) 7,32 m, 2 — Gabriel 
Oană (Petrolul Ploiești) 
7,26 m, 3 — Liviu Abagiu 
(Șc. sp. Brașov) 7,17 m) 
greutate băieți: 1 —
Gheorghe Dumbravă (Pro
gresul București) 14,16 m, 
2 — Gheorghe Suha (C.A. 
București) 14,08 m, 3 — 
Marin Iordan (SJS.A. Bucu
rești) 13,64 m.

DACTILOGRAFI* Șl STENOGRAFIA
se pot învăța prin grupe organizate de către Coopera
tiva „Deservirea" București, Ia prețul de 5 lei ora.

lecțiile Sîht susținute de specialiști cu înaltă califi
care profesională și îndelungată experiența, care folo
sesc metode moderne, rapide și eficace, cooperativa ga- 
rantind calitatea excepțională a predărilor.

Informații și înscrieri zilnic între orele 10—17,30 în 
W. FTOti tir. 10, sectorul 4, telefon 13 54 69.
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RAPID - 
FARUL 

1-1 (0-1)
Citeva sute de amatori al spor

tului cu balonul rotund au În
fruntat ieri dimineață gerul șl 
viscolul, asistlnd la cuplajul de 
pe Giuleștl. In general, acești 
spectatorl-temerari s-au decla
rat satlsfăcuțl de calitatea am
belor partide amicale, dar mal 
ales de faptul că s-au marcat 
multe goluri, cu toate că tere
nul a fost Înghețat șl pe alocuri 
acoperit cu un strat gros de 
zăpadă. Scorul categoric, 7—1 
(2—1), cu care s-a Încheiat pri
mul meci, Rapid (tlneret-rezer- 
ve) — C.F.R. Pașcani (divizia C). 
ne scutește de comentarii In 
ceea ce privește stadiul de pre
gătire atins de cele două echipe. 
In schimb, cele două divizionare 
A au oferit un spectacol destul 
de atrăgător. Jucătorii ambelor 
formații au dovedit o bună pre
gătire fizică și poftă de joc. In 
prima parte, constănțenll au a- 
rătat o orientare tactică adec
vată condițiilor terenului, au 
combinat mal frumos. crelnd 
multe breșe In dispozitivul de 
apărare advers. După o sultă de 
acțiuni ofensive la poarta Iul 
Rămureanu, In mln. 29, Constan
ți nescu l-a servit bine pe Ba
dea, care, de la 25 de m, a tri
mis balonul la „păianjen”, des- 
chlzînd scorul. După pauză, fe
roviarii au avut mal mult Ump 
Inițiativa șl In mln. 58. Mazuira- 
chis a profitat de o ezitare a 
apărătorilor Farului șl a resta
bilit egalitatea. Pînă la sflrșlt, 
am mal notat o bară a lui 
Constantinescu,- care șl-a făcut 
o reintrare promițătoare In for
mația constănțeană după o ab
sență destul de Îndelungată.

A arbitrat bine V. Pădureanu, 
ajutat de S. Lazăr șl A. Munich.

RAPID : Rămureariti — Pop
(mln. 46 Ștefan), Cojocaru, Ștefan
(mln. 46 Mușat). Greavu, Dinu
(min. 73 Pop), M. Stelian (mln.
46 Moraru), Năsturescu, Ștraț
(min. 46 Apostol), Petreanu (mln. 
46 MazurachlS), Co'dreanu.

Fotoreporterul nostru V. Bageac a surprins, pe peliculă, o acțiune ofensivă a jucătorilor 
de la Progresul la poarta Sportului studențesc Foto i V. BAGEAC

FARUL : Ștefănescu (mln. 70 
Stancu) — Pleșa, Stoica, Mareș, 
Boțea (mln. 26 Tllvescu), Tănase, 
Constantinescu (mln. 71 Etern), 
Sasu (mln. 46 Ologu), Badea (min. 
46 D. Popescu). Biliboacă, Sorin 
Avram.

» ASTAZI, farul va 
PLECA ÎNTR-UN TURNEU 
PENTRU MAI MULTE ME
CIURI AMICALE ÎN LI
BAN, SIRIA Șî KUWEIT.

P. VINTILA

HtSilsSI 111011(511-SPdBIOl STBBENJfSC I-l (0-0)

JOC IN „FAMILIE1
ORADEA, 1 (prin telefon).

Iubitorii fotbalului au asistat 
astăzi la primul meci de pre
gătire, Cu „porțile deschise", 
din acest început de an. S-au 
întîlnit, „In familie”, echipele 
de divizia A și tineret-rezerve 
ale Crișului, partida închein- 
du-se cu starul de 5—2 (1—1) 
in favoarea primei echipe.

După cum lasă să se între
vadă și scorul, partida a fost 
mult timp echilibrată, remar-

LA CRIȘUL ORADEA
cîndu-se portarul rezervelor, 
Katona, care a apărat excelent. 
Execuții tehnice reușite au 
putut fi reținute la Kun II, 
Suciu și E. Naghi, ca și la 
Ungur și Cefan. Au înscris 
Kun II (2), Amotchi (2) și 
Kasai, respectiv Ungur (2).

întîlnirea S-a disputat pe 
ninsoare.

I. GHIȘA,1 coresp. principal

In primul meci al cuplajului 
de pe stadionul din str. 
dr. Staieovici, Progresul (ti
neret-rezerve) a întrecut pe 
Constructorul (cat. Onoare) 
cu scorul de 8—2 (3—1).
Apoi, Progresul a avut ca 
adversară pe colega sa de 
divizia B — Sportul stu
dențesc. După un joc frumos, 
combativ, în ciuda terenului 
foarte greu, ambele formații

PRIMUL CUPLAJ 
LA CRAIOVA

CRAIOVA, 1 (prin telefon). 
Stadionul Tineretului a fost 
gazda primului cuplaj al a- 
nului din acest oraș. în des
chidere, divizionara B — E- 
lectroputere Craiova a cîștigat 
în fața formației Autorapid 
Craiova cu scorul de 12—1 
(5—0). Golurile echipei Electro- 
putere au fost înscrise de Pi- 
țurcă 2, Reșciuo 2, Dașcu, Lo
vin 2, Cheznoiu 3, Morovan șl 
H. Popescu.

în meciul vedetă, Universi
tatea a întrecut pe Metalul Tr. 
Severin cu scorul de 2—1 
(1—1). In timp ce se disputa 
partida, unii dintre jucători 
(Pilcă, A. Popescu și Strîm- 
beanu) s-au prezentat la sesi
unea de examene. Jocul a fost 
viu disputat, oaspeții au dat 
o replică dîrză craiovenilor. Au 
marcat : Țarălungă (min. 4), 
Dașcu (min. 49), respectiv Vi- 
șan (min. 44).

Antrenorul Coidum a folosit 
următorii jucători: Papuo (Ga- 
boraș)—Tiță, Mincă, Sana, Ve- 
lea, Donose, Tacol, Martinovici, 
Bălan (Boșoteanu), Niță (Daș
cu, I. Constantin), Țarălungă. 
ST. GURGUI-coresp. principal

au terminat la egalitate, II—1 
(0—0), prin punctele marcate 
de Matei (min. 70) pentru 
Progresul, Bujor (min. 82) 
pentru Sportul studențesc.

PROGRESUL: Manta — Con
stantinescu, Măndoiu, Bălosu, 
Dumbravă, Neacșu, Filipescu 
(min. 45 Rakși), R. Ionescu, 
Matei, Solomon, Șoangher.

SPORTUL STUDENȚESC: 
Plopeanu (Argeșeanu) — Te- 
tic (Pîrleă), Ionescu, Cicu, 
Jurcă (Bujor), Damian (Beche- 
rescu), Balaban (Gelepu), Stan- 
ciu, Duțan (Bujor), Păiș (Va- 
silescu), Ciornoavă (Savu).

AUREL PĂPĂDIE, coresp.

POLITEHNICA IAȘI— 
CHIMIA SUCEAVA 1-0 (1-0)

IAȘI, 1 (prin telefon). Tere
nul a fost acoperit de ză
padă, punînd astfel multe 
probleme de rezolvat jucăto
rilor, care însă au dovedit o 
bună pregătire fizică. Unicul 
gol a fost marcat de Cuper- 
man.

Antrenorul Justin a folo
sit în acest meci pe toți ju
cătorii. *

• In perioada 5—14 fe
bruarie, Politehnica va între
prinde un turneu în R P. 
Albania.

D. DIACONESO 
coresp. princip»

STEAGUL ROȘU -
PETROLUL PLOIEȘTI 

2-1 (1-1)
BRAȘOV, 1 (prin telefon). Un 

joc deosebit de util ambelor 
echipe. Atât gazdele cit Șl oas
peții au reușit Să treacă peste 
handicapul impus de timpul ne
prielnic (ninsoare viscolită, te
ren alunecos, frig), crelnd o 
serie de faze destul de frumoa
se. Ceva mal lnslstențl în ac
țiunile ofensive, brașovenii au 
cîștigat la limită. într-un final 
cu Incertitudini. Minutul 89 (sco
rul 1—0 pentru Steagul roșu) 
aduce 2 goluri. Intîl egalarea — 
prin tînărul Strole șl apoi vic
toria brașovenilor prin Cfane, 
(autor șl al primului gol, în 
mln 15), care a reluat cu capul 
o splendidă centrare a Iul 

Gyorfl
N. iilescu — Brașov a arbitrat 

bine.
STEAGUL ROȘU : Drăgănolu — 

Penzeș (Gilmeanu, mln. 46), 
Jenei, Olteanu, Rusu, Radar, 
Balint (mln. 46 — Jamaischi),
Necula (min. 46 Drăgoi), Gane, 
Florescu, Gyorfl.

PETROLUL : M. Ionescu—Gru
ber (min. 46 Tudor), Grecu, Flo- 
rea, N. Ionescu, Moraru (mln. 
70 Stroie), Dlncuță, Iuhas, Coti
gă, Stăneseu, Stan.
C. GRUIA, coresp .principal

ȘTIINȚA BACĂU — 
TEXTILA BUHUȘI4-1 (2-0)

BACAU, 1 (prin telefon). Di
vizionara B — știința Bacău a 
susținut un meci amical, întîl- 
nind formația Textila Buhuși. 
Meciul s-a terminat cu rezulta
tul de 4—1 (2—0) în favoarea 
științei. Au marcat : Pelea 3, 
Ilarion, respectiv Toma.

Miercuri, Dinamo Bacău va 
juca în compania Științei Ba
cău.
I. IANCU, coresp. principal

CHIMIA HM. VÎLCEA—
METALUL HUNEDOARA 

2-2 (1-0)
RM. VÎLCEA, 1 (prin tele

fon). Terenul acoperit de ză
padă a constituit un handi
cap greu de trecut pentru ju
cători, care au depus eforturi 
deosebite în controlul balonu
lui. Golurile au fost marcate 
de Păciulete (min. 13 din 11 
m) și Tîfirel (min. 55) pentru 
Chimia, Pleian (min. 57 din 
11 m și 63) pentru Metalul.

P. GIORNOIU, coresp.

DINAMO (TINERET-REZERVE) — 
ELECTRONICA OBOR
1-0 (0-0)

Sîmbătă pe stadionul Dina
mo a avut loc partida amicală 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești (tineret-rezerve) și Elec
tronica Obor (div. C). Au cîș
tigat dinamoviștii, care au 
marcat unicul gol al partidei 
cu citeva minute înainte de 
final prin Petre Gheorghe.

FLORIN SANDU, coresp.

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C-SERIA A Vll-a, EDIȚIA 1969-1970
ETAPA A XVI-A, 15 MARTIE 1970
Dacia Oradea — Constructorul Baia 

Mare
Someșul Satu Mare — Chimistul Baia 

Mare
Gloria Bistrița — Metalul Salonta
C.I.L. Sighetul Marmațiel — Biho

reana Marghita
Bradul Vișeul d« Su« — Victoria 

Cărei
C.I.L. Gherla — Dinamo Zalău 
Unirea Dej — Foresta Năsăud 
Topitorul Baia Mare — Dermata Cluj

ETAPA A XVII-A, 22 MARTIE
Foresta — C.I.L. Gherla 
Metalul — Topitorul 
Bihoreana — Dacia 
Dermata — Unirea 
Chimistul — Gloria
Victoria — C.I.L. Sighetul Marmațiel 
Dinamo — Bradul
Constructorul — Someșul

ETAPA A XVIII-A, 29 MARTIE
Dinamo — Dermata
Bradul — Constructorul
Metalul — C.I.L. Gherla
C.I.L. Sighetul Marmației—Chimistul 
Dacia — Someșul 
Gloria — Foresta
Topitorul — Bihoreana 
Victoria — Unirea

ETAPA A XIX-A, 5 APRILIE
Unirea — C.I.L. Sighetul Marmațiel 
Dermata — Dacia
Constructorul — Topitorul

Someșul — Bradul 
Bihoreana — Gloria 
Chimistul — Metalul 
C.I.L. Gherla — Victoria 
Foresta — Dinamo

ETAPA A XX-A, 12 APRILIE
Victoria — Topitorul
C.I.L. Sighetul Marmației — Dinamo 
Dacia — Bradul
Constructorul — Foresta
Someșul — C.I.L. Gherla
Gloria — Dermata
Bihoreana — Chimistul 
Metalul — Unirea

ETAPA A XXI-A, 19 APRILIE
Bradul — Gloria
Unirea — Bihoreana
Foresta — C.I.L. Sighetul Marmației 
Topitorul — C.I.L. Gherla 
Dermata—Constructorul
Dacia — Metalul
Dinamo — Someșul
Chimistul — Victoria

ETAPA A XXII-A, 26 APRILIE
Foresta — Chimistul
Someșul — Victoria
Bradul — Dermata 
Metalul — Bihoreana 
Gloria — Topitorul 
Constructorul — Dinamo
C.I.L. Sighetul Marmației — Dacia 
C.I.L. Gherla — Unirea

ETAPA A XXIII-a, 3 mai
Gloria — C.I.L. Sighetul Marmației

C.I.L. Gherla — Bradul 
Bihoreana — Foresta 
Chimistul — Constructorul 
Victoria — Dinamo 
Topitorul — Dacia 
Unirea — Someșul 
Dermata — Metalul

ETAPA A XXIV-A, 10 MAI
Someșul — Metalul 
Dermata — Foresta 
Chimistul — Bradul 
Dacia — Gloria 
Unirea — Topitorul
C.I.L. Sig. Marmației — C.I.L. Gherla 
Victoria — Constructorul
Dinamo — Bihoreana

ETAPA A XXV-A, 17 MAI
Constructorul — Bihoreana 
Metalul — Dinamo
C.I.L. Gherla — Dermata 
Bradul — Unirea
Dacia — Chimistul 
Gloria — Victoria
Topitorul — C.I.L. Sighetul Marmației 
Foresta — Someșul

ETAPA A XXVI-A, 24 MAI
Chimistul — Dermata 
Bihoreana — Bradul 
Victoria — Foresta
C.I.L. Gherla — Constructorul 
Dinamo — Gloria
Someșul — Topitorul 
Unirea — Dacia
C.I.L. Sighetul Marmației — Metalul

ETAPA A XXVII-A, 31 MAI
Dacia — Dinamo
Metalul — Victoria
Bihoreana — Someșul
Dermata — C.I.L. Sighetul Marmației 
Topitorul — Chimistul 
Gloria — C.I.L. Gherla
Foresta — Bradul
Constructorul — Unirea

ETAPA A XXVIII-A, 7 IUNIE
Topitorul — Foresta
C.I.L. Sighetul Marmației — Const. 
C.I.L. Gherla — Dacia
Bradul — Metalul
Someșul — Dermata
Dinamo — Chimistul
Unirea — Gloria
Victoria — Bihoreana

ETAPA A XXIX-A, 14 IUNIE
Bihoreana — Dermata
Victoria — Dacia
Bradul — Topitorul 
Constructorul — Gloria
Foresta — Metalul
Someșul—C.I.L. Sighetul Marmației
Chimistul — C.I.L. Gherla
Dinamo — Unirea

ETAPA A XXXA, 21 IUNIE
Gloria — Someșul 
Metalul — Constructorul 
C.I.L. — Bihoreana
C.I.L. Sighetul Marmației — Bradul 
Topitorul — Dinamo 
Unirea — Chimistul
Dacia — Foresta
Dermata — Victoria
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PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 5 ETAPA DIN 

1 FEBRUARIE 1970 l

I. Bari—Brescia 1
II. Fiorentina—Lanerossl 1

III. Internazionale—Roma 1
IV. Juventus—Sampdoria 1
V. Lazio-Cagliarl 2

VI. Napoli—Torino 1
VII. Palermo—Bologna 1 

VIII. Verona—Milan X

IX. Atalanta—Foggia X
X. Catania—Arezzo 1

XI. Como—Mantova X
XII. Livorno—Varese X

XIII. Reggiana—Perugia 2

FOND DE PREMII s 346.581 
lei.

Plata premiilor pentru acest 
concurs se va face astfel1

în Capitală cu începere de 
la 6 II pînă la 18.111.1970.

în țară de la 10 II pînă la 
18.III.1970.
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CUPON DE CONCURS
Numele ți prenumele t .......

Adresa : ..............................................

1. CE ECHIPE VOR OBȚINE CALIFICAREA PENTRU 
SFERTURILE DE FINALA (reamintim : din fiecare grupă 
se califică primele DOUA CLASATE) 7

GRUPA A..................................... ...............................

GRUPA . ...................................................................... ....

GRUPA C........................................   ..... .

GRUPA D .....................................................................

2. CE ECHIPA VA CTȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL?

1 BIII

...Șl UN VAL DE DOLIU
COBOARA PESTE RIO
• Campionatul cel mai lung... „Squadra azzurra"

a devenit
mat juca

o echipă modestă ® „Echipa națională nu va 
niciodată la Sao Paulol'* © O Brasil ha

de ganharI

AZI, LA CINEMATOGRAFBl RLPUfilltA DIN CAPITALĂ:
Premiera noului film românesc

Prea mic pentru un război util de mure
Regia: RADU GABREA

Scenariul: DUMITRU RADU POPESCU 
după o idee de col. AUREL PETRI

Cu : Mihai Filip, Mircea Albuiescu, Gheorghe Cozeriei, Jean Constantin, Gheorghe 
Dinică, Ernest Mafiei, Dan Nuțu, Ștefan Radof, Liviu Rozorea, Ileana Popovici, 
Ovidiu Schumocher, Nicoiae Wolcz.

Imag.: Dinu Tănase Muzica : Corneliu Cezar Dec. : arh. Giulio Tincu

perioadă de prelungită absență, cauzată de osti- 
războlului mondial, fotbalul revine în discuție în

upă o 
lltățlle ___________________  ___
1946 cind, la 25 Iulie, la Luxemburg, are loc primul Con
gres F.I.F.A. de după război, congres pe care istoria fot

balului îl va menționa alături de epitetul „istoric".
Explicațiile sînt cel puțin trei : în primul rînd, Congresul 

a hotărit ca, începînd de la ediția a IV-a a „mondialelor", 
Cupa Mondială să poarte numele „Cupa Jules Rimet", datorită 
„serviciilor pe care președintele Federației franceze le-a adus 
Federației Internaționale în. timpul anilor de război" ț In al 
doilea rînd, Congresul a înregistrat, cu vii aplauze, reîntoarce
rea federațiilor britanice in sinul F.I.F.A.-el, pe care o pără
siseră în 1929 ; in sfîrșlt, marele conclav fotbalistic din Luxem
burg a luat cunoștință de intenția Uniunii Sovietice de a adera 
la forul soccerului mondial.

în ultima zi a Congresului, acesta hotărăște ca organizarea 
celei de a IV-a Cupe mondiale, „Cupa Jules Rimet”, să fie 
încredințată, în 1950. Confederației braziliene.

Inițial, 33 de țări s-au declarat de acord să participa ia 
cea de a IV-a Cupă mondială. In scurt timp, însă, 10 
dintre ele — Argentina (o specialistă a... renunțărilor 1), 
Austria, Scoția, Belgia șl mal puțin cunoscutele India, 

Ecuador, Turcia, Peru, Blrmanla șl Fillpine — șl-au declinat 
sosirea pe pămîntul Braziliei. Nu vor veni nici reprezentativele 
Uniunii Sovietice, Ungariei, Cehoslovaciei, României, Bulgariei 
șl Poloniei.

Dacă a patra ediție a mondialelor cunoștea’, un eveniment 
deosebit — prezența Angliei, țara de baștină al fotbalului — 
totodată ea era afectată, de o participare reduslă, ceea ce l-a 
determinat pe organizatori să procedeze la desfășurarea unul 
campionat mondial după formula „campionat” (4 grupe, flecare 
concurent se întîlnește, o singură dată, cu celălaft, învingătorii 
formează o altă asemenea grupă), în locul celei» uzitate pînă 
atunci, a eliminării directe.

Se stabilește astfel ca Brazilia, Iugoslavia, ElvețiS' și Mexic 
să facă parte din grupa I, Anglia, Spania, Chile rși statele U- 
nite dlntr-a doua, Suedia, Italia șl Paraguay dlnto-ai trăia, în 
sfîrșit, Uruguay, Franța șl Bolivia dlntr-a patra, cînd — Stu
poare — conducerea Federației franceze retrage echipa din 
competiție 1 Motivul Invocat a fost uriașa distanțță <3 500 km) 
dintre Porto Alegre și Recife, orașele în care francezii urmau 
să dispute jocurile grupei, la interval de numai 4 zțle.

Astfel, campionatul mondial va cunoaște numai 13 partici
pante, 16 meciuri preliminarii (în loc de 24 prevăizute) ș! b 
finalistă — Uruguay — calificată In grupa finală în' urma undi 
simple formalități : 8—9 cu .................... _.....^Inocenta" echipă a Boli viei I

vldent, echipa căreia specialiștii îl acordau cele mal-mari 
șanse de a cuceri trofeul — ceea ce ar fi însemnat păs
trarea lui definitivă — era celebra echipă a Italiei, dublă 
campioană a lumii.

în meciul de debut, însă, duminică 25 iulie 1950, pe stadib- 
nul „Paecambu" din Sao Paulo, echipa Suediei, practlctnd un 
excelent joc de contraatac și beneficiind de Inspirația centrului 
atacant Hasse Jeppson, învinge, senzațional. Italia, cu 3—2 I 
Ulterioara victorie a peninsularilor — 2—0 cu Paraguay — se 
dovedește inutilă șl Annovazzl, Capello, Bontpertl, Carapellese 
șl compania se îmbarcă cu mult înainte de finală pe frumbsul 
lor vapor, pentru a lua drumul Europei...

In fotbal, ca și în viață, gloria este departe de a fi eternă... O mare surpriză se consumă la 29 iunie, la Belo Hori
zonte, cînd — în fața unul public puțin numeros șt a 
numai... patru ziariști — anonima echipă a Statelor D'
nite infringe Anglia, cu 1—0 1 Pe de o parte, o echipă 

eteroclită, compusă din fotbaliști neeunoscuțl. de cele mâi 
diverse origini — belgianul Maca, frații portughezi Souza, hai- 
tiânul Gaetjens (autorul golului) —. neantrehată și lipsită de 
vreun crez tactic, de cealaltă parte marea echipă a Angliei, cu 
Ramsey, Wright, Finney, Mortensen, nume care nu mai aveau 
nevoie de nici un fel de prezentare... Șl totuși, echipa amari-

■ if'/"..».O

- ° C3

LF O
0

cană a Învins cu 1—0 realizînd, probabil, cea mal mare 
priză din Istoria fotbalului.

Nu vor trece decit citeva zile șl trufașa echipă a Angliei 
va pleca din nou capul, de data aceasta în fața Spaniei : 0—1, 
după un meci în care fiii Alblonului au dominat cu elegantă, 
dar în care vicleanul Zarra a adus Iberici victoria pe contra- 

zj, intr-un meci așteptat de data aceasta cu 
la Recife, nord-americanll sînt întrecuțl ca

de modesta formație clilliană.
se produc decit o singură dată...
Suedia, Spania și Uruguayul deveniseră fina-

atac... In aceeași 
sufletul la gură, 
tegoric, cu 5—2,

Miracolele nu
n timp ce , ___ „_  _______  ___
listele Campionatului mondial, ghzdele, pentru care mi
lioanele de pasionați al fotbalului de pe tot întinsul 
Braziliei nu visau decit medaliile de aur, trebuiau să 

treacă prin mari emoții pentru a se califica. 4—0 cu Mexicul, 
în primul meci, și speranțele brazilienilor par a ti căle mâi 
îndrituite, cînd — surpriză — pe stadionul „Paecambu", elevii 
Iul Flavlo Costa, celebrii Danilo. Zlzinho, Alfredo. Balthazar, 
nu pot întrece necunoscuta echipă a Elveției (2—2), ba chiar 
sînt la un pas de întrîngere, căci elvețianul Friedlander ratea
ză, in min. 89, cea mai mare ocazie â partidei I

Lâ sfîrșitul partidei, citeva mii de „paullstas" îșl vOr aștep
ta Idolii, fluierîndu-i prelung și'acompaniindu-le drumul cu o... 
ploaie de mere 1 ? a doua zi, ziarele din Rlo vor scrie, nu fără 
malițiozitate : „echipa națională nu va mal juca niciodată la 
Sao Paulo 1“

a, Brazilia trebuie să cîștige — lată cuvintele aflate tn 
acele zile pe buzele tuturor iubitorilor de fotbal bra
zilieni. După ce echipa lor a învins Iugoslavia cu 2—0, 
temperatura spirituală a milioanelor de „carlocas" a a- 

tlns punctul de fierbere. Zile întregi presa șl radioul lansează 
de supor- 

... . _ _________  , „Noi sintem
— împînzesc frumosul Rio. un șlagăr 
de ganhar" — se află pe buzele tur

I

D
apeluri susținute pentru înființarea unor „brigăzi" 
teri, uriașe afișe — „Toată lumea pe Maracana", , 
cel mal buni din lume l“ - - - --
in temă — „O Brasil ha
•turor.

Peste ani, atunci cînd 
din Suedia titlul mondial, 
nu fără amărăciune : 
din.... 1950 I"

In sfîrșit, după două victorii facile ale brazilienilor — 
7—1 cu Suedia și 6—1 cu Spania — și după două 
partide nesemnificative ale uruguayenilor — 2—2 cu Spa
nia și 3—2 cu Suedia —, lată-le pe cele două reprezentante 

ale fotbalului romantic, sud-american. față in față, într-un med 
decisiv, care nu este altceva decit o veritabilă... finală f

Peste 150 000 de spectatori iau loc în tribunele de la Ma
racana pentru a asista la triumful Braziliei. Litere uriașe, roșii, 
trădează această speranță : „Homenageiam os Campos do Mun
do" — Omagiu campionilor lumii l

La deschiderea porților, enormul Maracana este luat cu a- 
salt. Un martor ocular avea să declare că dacă în stadion 
luaseră loc 150 000 de „fericiți", atubdl tot atîțla se mal aflau 
la intrare, in nădejdea de a prinde un ultim bilet.
. ...Șl meciul începe. După o primă „repriză albă", imediat 
la reluare, tribunele sînt în delir : Frlaca deschide scorul : 1—0 
pentru Brazilia 1

Dar nu le-a fost dat prea mult spectatorilor să se bucure... 
In minutul 65, subtilul Schiaffino egalează, pentru ca 14 minute 
mal tîrzlU, Giggbla, cu un șut violent, să instaureze o tăcere 
de moarte peste stadion : Uruguayul conduce, cu 2—1 I

Șt nu mal este nimic de făcut.
Cînd Jules Rimet înmînează „Cupa" căpitanului Uruguayan, 

Varela, Imensa asistență privește pierdută, uluită. Incapabilă 
să creadă, să ințeleagă... Delirantele manifestări de pînă atunci 
au rămas undeva, uitate... Brazilia a pierdut Cupa „sa" mb’>- 
dlală... Zizlnho, Jalr, Ademlr nu mal sint „Fabuloso. rnajus- 
culo, hlstorlco"... O lume întreagă plinge cu lacrimi calde, si 
un văl de doliu cade peste Rlo...

Dldl, Vava și compania vor aduce 
. opinia publică braziliană va declara, 

.sintem pregătiți pentru acest titlu Încă

(va urma)
Desene de MATTY



IN FAZA LUCRĂRILOR INTERIOARE
DE FINISARE

Parcă bănuind că februarie o să fie neprielnic, con
structorii patinoarului „23 August" din Capitală 
au încheiat vineri lucrările de acoperire, astfel că 

viscolul nu-i va putea împiedica să-și continue munca.

O vizată făcută sîmbătă pe 
șantier ne-a relevat faptul 
că mai sînt foarte multe lu
cruri de pus la punct pînă 
cînd hala va putea primi, în 
condiții optime, echipele par
ticipante la grupa B a cam
pionatului mondial de hochei. 
Cei peste 200 de muncitori 
Î6i încordează eforturile spre 
a putea da patinoarul „la 
cheie" încă înaintea deschi
derii oficiale a competiției.

în dreapta sînt finisate în
căperile care vor găzdui bi
roul de presă, secretariatul, 
centrul de calcul, < 
telefonice. Meșterii 
iese pardoseala, care 
prezenta sub forma 
strălucitor mozaic.

în acest timp,, tâmplarii au 
angajat o întrecere originală : 
ce va fi gata mai întîi — 
mantinela sau gradenele ? 
Cursa este foarte strînsă. Deo
camdată, din cauză că timpul

presează, locurile suplimen
tare prevăzute în proiectul 
inițial nu vor putea fi aco
perite cu bănci. Acolo, spec
tatorii vor sta în picioare. în 
schimb, însă, se amenajează 

foarte încăpătoare tribună 
presei.

o 
a

La parter, în dreapta, se 
pregătește să intre în pro
be tehnologice uzina ter
mică, montată într-un 
timp record, dar cu mari 
eforturi. Pe același palier 
sînt finisate cele opt ves
tiare. cîte unul pentru 
fiecare dintre echipele 
participante. La primul e- 
taj se amenajează bufe
tul.

cabinele 
lustru- 

> se‘ va 
unui

POLONEZA
BARBARA PIECHA

SI VEST-GERMANUL
JOSEF FENDT, CAMPIONI
MONDIALI DE SĂNIUȚE

Pe pista de la K6nigssee-Ber- 
chtsgaden (R. F. a Germaniei) 
«-au Încheiat campionatele mon
diale de săniuțe. In proba mas
culină. vest-germanul Josef Fendt 
a terminat pe locul I cu timpul 
total de 3:01,60, urmat de cam
pionul anului trecut, austriacul 
Freistmantl In 3:02,05 șt de vest- 
germanul Nagenrauft în 3:03,75. 
Titlul feminin a fost cucerit de 
poloneza Barbara Piecha în 
2 :54.90 urmată de Christa 
Schmuck în 2:55,65 șl de Elisa
beth Demleltner (ambele R.F. a 
Germaniei) în 2:55.66.

Culoarea cu care vor 
vopsite gradenele nu s-a 
bilit încă. Există mai multe 
propuneri : verde, oranj, gri, 
bej. Și oricare din ele va fi 
aleasă, aspectul va fi la fel 
de plăcut.

Începînd de astăzi se vor 
monta geamurile laterale, 
perațiune foarte delicată 
importantă, prevăzută să 
încheie joi. Tot în cursul 
castei săptămîni vor fi 
stalate ventilatoarele din 
vanul clădirii.

Fundalul patinoarului este 
dominat de marele tablou 

al scorerului IMPEX. Tehni
cienii maghiari au terminat 
de conectat miile de legături 
și acum, 
pe colegii 
nevrarea 
canism.

o- 
și 
se 
a- 

in- 
ta-

zilnic, îi instruiesc 
lor români în ma- 
comoli catului me-

SPECTACULOASĂ RĂSTURNARE DE SITUAJIE
(Urmare din pag. i)

ale constructorului Sciorpaes, 
care a pregătit un bob spe
cial, cu substanțiale (și greu 
decelabile) modificări la pa
tine, pe care presa italiană 
l-a numit „arma secretă" a 
lui De Zordo.

Eroul competiției trebuie 
Insă considerat Rene Stadler, 
care a cucerit medalia de 
bronz. Operat la braț și șchio- 
pâtînd după răsturnarea din 
manșa I, cu echipajul descom
pletat prin rănirea unuia din 
membri, cu o rezervă impro
vizată, Stadler a găsit inepui
zabile resurse morale pentru 
a se învinge și a învinge.

Ce s-a. întîmplat cu echipa
jul românesc? Victimă a unei 
erori tactice în prima zi — 
cînd. a folosit patine noi, ne- 
lricercate pînă atunci nici mă
car la antrenamente ți care 
•-au dovedit necorespunză
toare — echipajul 
făcut. tot posibilul 
doua, c.u patinele 
lizînd timpi foarte
cu 70—80 de sutimi mai buni 
decît în prima zi), dar insufi- 
cienți pentru a promova în 
clasament mai sus de locul 7. 
Cu un start rapid (5,24 — al 
doilea al zilei), Panțuru l-a

învins de două ori' pe Delle- 
karth și o dată, în manșa a 
III-a, chiar pe Wicki ; în 
schimb, a fost întrecut de 
surprinzătorul Herbert Pitka, 
autorul unui salt spectaculos 
de pe locul 9 pe locul 6. Compa- 
rînd timpii celor patru manșe 
este clar că dacă echipajul 
românesc ar fi realizat și în 
ziua întîi aceiași timpi ca în 
ziua secundă — ceea ce i-ar 
fi stat la îndemînă — putea 
încheia competiția pe podium. 
Ion Panțuru, însuși, destul de 
necăjit de nereușită, ne-a 
spus i „Nu poți fi mereu prin
tre primii. Asta o știe orice 
sportiv. Eu am avut în ge
neral un 
nu-i pot 
Cred că 
sprijinul
țară în problema compoziției 
și a formei patinelor, pentru 
a nu fi mereu la cheremul 
exclusiv al unui constructor 
străin. Am admirat splendida 
luptă sportivă dintre De Zor- 
do și Zimmerer. Consider că 
nu-i nici o rușine să fii în
vins de reprezentanții a nu
mai trei țări și să lași, in 
schimb, în urmă alte 9 țări. 
Anul viitor ne vom strădui să 
revenim pe pozițiile fruntașe 
pe care lumea bobului ni le 
acordă prin tradiție".

an slab. Echipajului 
însă reproșa nimic, 
va trebui să cerem 

cercetătorilor din

român a 
în ziua a 

vechi, rea- 
buni (chiar

Oricum, se poate aprecia 
că greul lucrării a trecut și 
există certitudinea că pati
noarul va fi gata înaintea 
deschiderii campionatului. 
Dar nu se poate... trece cu 
vederea faptul că o lucrare 
atît de importantă, de interes 
national, s-a urnit 
greu din loc și cu 
tîrziere.

Am auzit multe 
socoteau că AR 1 
MAI REZONABIL SĂ SE 
CONSTRUIASCĂ 
SIMPLU UN 
ARTIFICIAL

acela existent să 
cum era. Se pare 
FI COSTAT MAI 

schimb beneficiul 
baza materială a 
românesc era cu 
mare. Pentru că, 
vor vedea lesne 
avem de-a face 
CONSTRUCȚIE 
NOUA, singurele 
rămase din 
noar fiind tribunele .și 
prafata de beton ne căre se 
va amenaja gheața.

Acum, este, desigur, tar
div și inutil să mai facem 
reproșuri. Poate, totuși, din 
această experiență se va în
văța cîte ceva.

t v'

foarte 
mare in

• Celebrul Riva a 
Înscris un gol © Arsenal 
ți Alemannia Aachen în
vinse • Uruguay a termi
nat la egalitate cu o se
lecționată cehoslovacă • 
Știri, rezultate ® Me

xico '70

voci care
FI FOST

PUR SI 
PATINOAR 
ACOPERIT, 

rămînă 
că NU 
MULT, 
pentru

sportului 
mult mai 
vizitatorii 

că. de fapt,
și aici cu O 

COMPLET 
lucruri vechi 
fostul pati- 

su-

CAMPIONATE
ITALIA. — Aproape nu exis

tă etapă din campionatul Italiei 
în care celebrul Riva să nu 
înscrie un gol. Ieri, la Roma, 
Cagliari a învins echipa cu a- 
celași nume cu 2—0 și Riva a 
fost unul dintre autorii golu
rilor ! Dacă formația din Sar
dinia va cuceri campionatul 
(și acest lucru este foarte pro
babil), atunci meritul va apar
ține acestui jucător de-a drep
tul fenomenal. Și, dacă echipa 
Italiei va evolua cu succes în 
turneul final din Mexic, acest 
lucru va depinde în mare mă
sură de jucătorul de la Ca
gliari.

în etapa de ieri s-au înre
gistrat rezultate normale. Iată 
scorurile și autorii golurilor : 
Bari—Brescia (Fara 2),

primul gol pentru echipa sa tn meciul cu Dinamo Zagreb din cadrul
2—2)

Coutinho înscrie . „
turneului hexagonal de la Santiago de Chile (F. C. Santos — Dinamo Zagreb

Telefoto : A.P.-AGERPHES

Fiorentina—Lanerossi Vicenza 
2—1 (Rogora șl De Sisti, res
pectiv Vitali), Internazionale— 
Roma 2—0 (Bonisegna și Ber
tini), Juventus—Sampdoria 2—0 
(Anastasi și Zigoni), Lazio— 
Cagliari 0—2 (Domenghini și 
Riva), Napoli—Torino 4—0 (Al- 
tafini, Manserfisi, Bianchi și 
Bosvades), Palermo—Bologna
1— 0 (Troia), Verona—Milan
2— 2 (Combin, Sormani, respec
tiv Clerici și Sirena). în cla
sament : Cagliari 30 p, Ju
ventus 26 p, Fiorentina 25 p, 
Inter și Napoli cîte 24 p, Milan 
23 p, Torino 20 p. Clasamen
tul golgeterilor : Riva 13, Vi-

tali 12, Chiarugi 10, Prati 9, 
Berlini și Anastasi 8 etc.

Cesare TRENTINI

Valeriu CHIOSE

Filipinezul Adigue recepționează încă o lovitură, iar italianul 
Arcari acumulează puncte

Telefoto i A.P.-AGERPRES ,

Filipinezul Adigue și ordinatorul învinși

ARCARI CAMPION MONDIAL!
(Agerpres). — 

care 
prin

ROMA, 1
Calculatorul electronic 
pronosticase
K.O. în repriza a 5-a a italia
nului Arcari în meciul pen
tru titlul mondial de box cu 
filipinezul Adigue s-a înșe
lat. Bruno Arcari a cîștigat 
și a devenit campion mondial 
de box la categoria super- 
ușoară, dar printr-o victorie 
la puncte, după un meci dra
matic urmărit de 10 000 de 
spectatori în Palatul sportu
rilor din Roma. Mai tehnic 
și cu un bun joc de, picioare, 
italianul a dominat în . pri
mele 6 reprize, cînd filipine
zul nu a reușit să impună

victoria

lupta de aproape, care i-ar 
fi convenit. Tn repriza a 10-a 
Adigue reușește să deschidă 
ambele arcade ale italianu
lui, care rezistă, totuși, păs- 
trîndu-și avantajul. Cu a- 
ceastă victorie, Italia are în 
prezent două titluri mondiale 
de box profesionist, celălalt 
aparținînd lui Nino Benve- 
nuti la categoria mijlocie. De 
menționat totuși că titlul iui 
Bruno Arcari este recunoscut 
numai de Consiliul mondial 
al boxului, în vreme ce or
ganizația americană World 
Boxing Association îl consi
deră campion pe argentinia
nul Nicolino Loche.

ANGLIA. Arsenal Londra 
(viitoarea adversară a echipei 
Dinamo Bacău in Cupa euro
peană a tîrgurilor) a pierdut 
(în deplasare) cu 0—2 la Co
ventry. Alte rezultate : ^hel
gea—Sunderland 3—1 ; 
ley—West Ham 3—2 ; 
Chester United—Derby 
Stoke—Leeds 1—1 ; Tottenham 
—Southampton 0—1 Everton— 
Wolverhampton 1—0 : Wb Al
bion—Manchester City 3—0 ; 
Newcastle—Crystal Palace 0—0; 
Nottingham—Liverpool 1—0.
în clasament conduce Leeds 
cu 46 p. Arsenal ocupă locul 
14 cu 28 p.

R. F. A. GERMANIEI. în 
campionatul R.F. a Germaniei 
V.F.B. Stuttgart a dispus de 
Alemannia Aachen cu 5—0 
iar Borussia MSnchengladbach— 
Eintracht 1—2 ; F. C. Kbln — 
Munchen i860 2—1.

REZULTAT VALOROS 
AL CEHOSLOVACILOR 

LA MONTEVIDEO
La Montevideo, reprezenta

tiva Uruguayului și o selecțio
nată cehoslovacă au terminat 
la egalitate : 2—2 (1—1). Gaz
dele au deschis scorul în min. 
23 prin Alvarez, oaspeții au e- 
galat în min. 27 prin Spratei 
și au luat conducerea în mi
nutul 55, cînd Gomola a mar
cat imparabil 
Uruguayenii 
min. 62, prin
TURNEUL DE

Alte rezultate din turneul 
internațional (echipe de juni
ori) de Ia Viareggio : Juventus 
Torino—Rijeka 1—0 ; A.C. Mi
lan-Benfica Lisabona 2—0 ; 
Torino—C.S.K.A. Sofia 3—1 ; 
Partizan Belgrad—Lanerossi
Vicenza 1—0.

TOSTAO LA HOUSTON
Fotbalistul brazilian Eduar

do Goncalves Andrade, cunos
cut sub numele de Tostao, a 
sosit la Houston pentru a fi 
examinat de specialistul of
talmolog Roberto Moura (ori
ginar din Belo Horizonte). 
După cum se știe, anul trecut 
Tostao a fost supus unei de
licate operații de retină, 
clinica din Houston.

PELE ACORDA SANSE 
EUROPENILOR

BUENOS AIRES, 1 (Ager
pres). — „In Mexic se va juca 
același gen de fotbal ca și cu 
patru ani în urmă in Anglia. 
Echipele europene au mari

Chel- 
Burn-
Man- 
î—o ;

de la 16 metri, 
au egalat în
Bareno.
LA VIAREGGIO

din

la

IONEL DRÎMBĂ 
S-A TINUT 
DE CUVÎNT
(Urmare din pag. 1)

I

PE SCARA VALORILOR MONDIALE
SCRIMERII ROMÂNI OCUPĂ LOCUL III
• Școala sovietica domină cu autoritate pe planșele lumii # Sabrerii maghiari pe primul loc

D Iad curs unei promisiuni făcute cititorilor noștri, am 
întocmit o ierarhizare a valorilor manifestate de repre
zentanții și reprezentativele scrimei din diferite țări ale 
lumii în cursul anului trecut. Este un clasament inedit, 

in alcătuirea căruia am avut in vedere numai competițiile de
mar» amploare, excluzlndu-le pe cele cu caracter închis (gen 
„Pppa Gaudini") sau cu caracter regional (campionatele bal
canice).

Folosind scala de punctaj adoptată in clasamentele trăgă
torilor noștri (campionate mondiale : 100 — 75
— 30 puncte, iar celelalte competiții : 70 — 45
— 10 puncte, în funcție de locul ocupat), am introdus un co
rectiv pentru ctteva competiții în care nu sînt cunoscuți cu e- 
xactitate decît primii 4 clasați, următorii 4 (cei ajunși în sfer
turi de finală) ........ .......... .......................
5—1. Acestora 
form : 10.

60 — so — «o
35 — 25 —15

fiind 
le-am

considerați 
alribuli fi

deținători ex-aequo ai locurilor 
noi un număr de puncte uni-

C om petițiile 
derație ‘ 
portant

tn const-luate
, > sînt cele mai im- 

__ portante șase ce au figu
rat în calendarul inter

național la fiecare armâ șl care 
s-au bucurat de o largă parti
cipare.

. FLORETA — feminin : Campio
natele mondiale (rezultate indi
viduale și pe echipe), Cupa cam
pionilor europeni, trofeele Mar
tini de la Torino șl New York, 
trofeiU Jeanty șl Floreta de ar
gint.

FLORETA — masculin : Cam
pionatele mend'ale, C.C.E., tro

par a FI. t FI. ra.

feele Martini 
York, cupele 
vanint.

SPADA : Campionatele 
diale, C.C.E., turneul de 
denhelm, trofeele Monal, ___
Xlco șl Martini (New York).

SABIE : Campionatele mondiale, 
C.C.E.. trofeele Martin) de la 
Bruxelles șl New York, Cupa 
Națiunilor șl Cupa Hungaria.

Clasamentul rezultat confirmă 
o ie.rarhle pe care, desigur, spe- 

■ o presupuneau 
îl oferă un lun- 

Să lăsăm loc.

de la Paris 
A. Rommel

Si New 
șl Gio-

mon- 
la Hei- 
Sprea-

claliștil scrimei 
șl căreia cifrele 
dament concret, 
deci, cifrelor :

Sp. Sb.

MONDIAL In ciuda faptului că 
reprezentanții săi nu au evoluat 
la New York, in trofeul Martini, 
care comporta toate cele 4 pro
be, și nici in alte citeva mari 

■ competiții.
Trăgătorii sovietici, care au fă

cut o atît de bogată colecție de 
titluri mondiale la Havana (3 
pe echipe și 2 individuale), dețin 
intiietatea și în clasamentele pe 
arme la trei probe. Singura ex
cepție o constituie sabia, în care 
scrimeriî unguri au o frumoasă 
tradiție, dar șl o mal frecventă 
participare la marile competiții 
internaționale. De altfel, în cla
samentul general, Ungaria s-a 
situat pe locul secund.

reprezentativa țării noa
stre ocupă locul III în a- 
cest tabel — fapt ce nu 
contrazice cu nimic pozi

ția sa din clasamentul publicat 
in „Sportul” de zilele trecute, 
acela avind la bază numai rezul
tatele obținute tn campionatele 
mondiale.

Trăgătorii noștri — FLORETIS- 
TELE, IN PRIMUL RlND și A- 
POI FLORETIȘTII — au acumu
lat o frumoasă zestre de puncte 
în diferitele competiții la care 
au luat parte.

Excelenta comportare a flore- 
tistelor noastre in campionatele 
mondiale (LOC I — ECHIPE, 
loc III individual), in C.C.E. (lo
cul II), in trofeele Jeanty, (locu
rile I, II, III și V), în Martini.

R

Torino (LOCUL. I)
Total

U.R.S.S. 485 435 515 1 980 — I York (LOC II), LE-A CONFE
RIT UN MERITAT LOC SECUNDUngaria 215 200 320 670 1 405 — II ÎN . IERARHIA MONDIALA.România 535 300 10 90 935 — III Floretiștii (cu o victorie în tro
feul Rommel, cu un loc II la

Polonia 335 135 215 r ;5 — IV New York și locurile III în C.M.,
Franța 7« 210 265 0 545 — V C.C.E., trofeul Martini — Paris) 

SE MENȚIN PE PODIUM.Italia 80 10 115 125 i30 — VI
K.F.r. 4Q 190 70 0 300 — VII fiind precedați de reprezentanții
Suedia 15 0 170 V lo" — VI i Uniunii Sovietice șl cei al Polo
S.U.A. 30 20 55 25 130 — IX niei. Pentru scrimerii polonezi.
Elveția 0 • 125 0 125 — X anul 1969 a fost mai puțin rod

Au inal totalizat sub o sută Precum se vede, ȘCOALA SO- nic în succese (îndeosebi pentru
de puncte : Austria, Cuba, Ja- VI ETICA DE SCRIMA DOMINA floretiste și spadasini), dar bu
ponia, R.D.. Germană. CU AUTORITATE TABLOUL nele rezultate obținute la C.M.

le-au asigurat un loc în imediata 
apropiere a elitei planșelor lu
mii.

Plutonul următor al clasamen
tului grupează pe francezi (mul
țumită floretiștilor și spadasini
lor), pe italieni (cu un nivel mai 
apropiat între diferitele arme, 
exeeptînd floreta — masculină) 
și pe vest-germani (cărora succe
sul Iul Wessel de la „Mondiale“ 
le-a rotunjit bine punctajul).

Un alt grup de valori apropiate 
îl constituie Suedia (clasată pu
ternic de spadasinii ei la C.M.), 
S.U.A. (care au acumulat puncte, 
în special, la trofeul Martini de 
Ja New York) și Elveția (care 
s-a impus tot prin aportul spa
dasinilor, al lui Loetscher în
deosebi).

In zona periferică a clasamen
tului, trebuie subliniată prezența 
în turneele finale ale marilor 
competiții a sabrerilor din Japo
nia și R.D. Germană, a floretis- 
telcr cubaneze și a spadasinilor 
austrieci.

recerea în revistă a rezul-
j- țațelor înregistrate în în-

-8. trecerile de anvergură
mondială, ale scrimerilor

ne-a mai prilejuit și o altă con
statare, —- 
nate de 
vietică, 
în mod 
lot mai ______ o____  __ „
bună pregătire, capabili să obți
nă rezultate de prestigiu în com
pania celor mai experimentați 
scrimeri. Intr-o oarecare măsură, 
constatarea este valabilă și pen- 
tru( sportivii maghiari (mal ales 
la sabie și spadă).

In ceea ce ne privește, am 
fost mai constanți î>i structura 
loturilor, dar sa pare că SÎNTEM 
IN PRAGUL UNOR ÎNNOIRI, 
CEEA CE PRESUPUNE O UTILI
ZARE MAI FRECVENTA A ELE
MENTELOR TINERE ALĂTURI 
DE LE CONSACRATE. de-a 
lungul acestui an. eu un calendar 
interna innal roa rte bogat.

Sebasfiar BONIFACIU

1
privind efectivele angre- 
fiecare țară. Uniunea So
cle exemplu, a dovedit 
elocvent că posedă un 
larg de trăgători cu o

Mac-Geckam. Victorie facilă, 
cu 10—7, după un asalt mai 
mult de studiu.

Apoi, în „16"-imi, asalt cu 
campionul olimpic de la . To
kio, Egon Franke. Iarăși o 
simplă formalitate, victorie cu 
10—4. Tn continuare, numai 
adversari din pleiada trăgă
torilor francezi. Primul a fost 
Christian Noel pe care, în 
sferturi, l-a sufocat printr-un 
ritm infernal, de la primul 
schimb de lame. Și, victorie 
cu 10—4.

A urmat semifinala, cu Da
niel Revenu. O reeditare a 
finalei olimpice din Mexic, de 
la „Magdalena Mixhuca' ? 
Nu, fiindcă Drîmbâ n-a cedat 
în nici o clipă inițiativa. Re
veni) a bătut permanent în 
retragere și reprezentantul 
României și-a mai adăugat o 
victorie, cea mai netă din 
trofeu : 10—2 I

Tn sfîrșit, față în față cu 
Jean Claude Magnan. Finala 
concursului. Evoluția scorului 
a fost deosebit de interesan
tă : 2—0, 3—3, 
6—6, - - - - 
dar, 
MUL
5 000 de spectatori (capacita
tea sălii este de 4 600 
de locuri) au aplaudat evo
luția celor doi floretiști și 
succesul meritat al sportivu-

2—0, 3—3, 3-5, 5—5,
7—7, 8—8, 10—8. Așa- 
VICTORIE Șl TN ULTI- 
ASALTI Mai bine de

lui român.
Ceiialțr trăgător care ne-au 

reprezentat în tr eu : Țiu și 
Falb au rămas în ,16"-imi. 
Țiu l-a întrecut pe Del Fran- 
cia cu 10—3, dar a pierdut la 
Berolatti (5—10), iar Falb, 
după ce l-a depășit pe Woi- 
jekowski cu 10—7, n-a putut 
evita subtilitățile lui ’’"venu 
(4—10). Haukler a cedat lui 
Dabrowski, cu 10—4.

Floretiștii țării noastre 
întorc în 
după-ami'ază 
de Paris).

se
Capitală marți 
(Cursa TAROM

șanse să termine învingătoare". 
Aceasta este una din părerile 
Iui Pele, care publică o suită 
de articole in ziarul argenti
nian ,.La Nacion". Pele îm
parte fotbalul european în trei 
mari stiluri : anglo-saxon (re
prezentat în Mexic de Anglia, 
R.F. a Germaniei și Belgia), 
stilul Europei centrale (Ceho
slovacia, România, Bulgaria) și 
cel latino-european (Italia). 
U.R.S.S. și Suedia nu sînt in
cluse în nici una din aceste 
școli, completînd însă ceea ce 
Pele numește „puternicul es- 
cadron european" care va în
cerca să ducă în Europa pen
tru a cincea oară cupa Jules 
Rimet. Analizînd forța echipe
lor europene, Pelă scrie prin
tre altele : „Englezii au cali
tăți ce le-ar putea permite să

cîștige din nou cupa mondi
ală, dar Italia. U.R.S.S., R.F. 
a Germaniei, Cehoslovacia sînt 
echipe redutabile, în plină as
censiune. Pe de altă parte, e- 
chipele României, Bulgariei și 
Suediei, chiar dacă nu aspiră 
la primul loc, ar putea juca un 
rol important în eliminarea 
oricărei echipe favorite".

PERSONALITĂȚI ENGLEZE 
DESPRE C.M.

i prilejul unei reuniuni țl- 
la Londra, ministrul bri-

■ al spartului, Denis Ho- 
a declarat că își pune 

speranțe în echipa engle- 
considerînd-o capabilă să

Cu 
nute 
tanic 
well, 
mari 
ză, ( 
cîștige pentru a doua oară con
secutiv campionatul mondial, 
în schimb, președintele F.I.F.A. 
Stanley Rous, s-a abținut de 
la pronosticuri, mulțumindu-se 
să declare că apropiatul cam
pionat mondial va fi un bun 
prilej de a întări prietenia în
tre sportivii țărilor participante.

COMPORȚI NDU-SE SUB AȘTEPTĂRI

HANDBALIȘTII ROMÂNI
PE LOCUL III LA MIELEC

ÎN ULTIMUL MECI: NORVEGIA - ROMÂNIA 17-14 (12-10)
MIELEC, 1 (prin telefon). 

Duminică la ora prînzului 
s-a încheiat în Sala sportu
rilor din acest oraș turneul 
internațional masculin de 
handbal' la care au luat par
te selecționatele României, 
Poloniei, Norvegiei, precum 
și reprezentativa olimpică a 
Cehoslovaciei. Pe primul loc 
s-a clasat formația țării gaz
dă, care, manifestând o netă 
superioritate fizică, s-a im
pus cu multă ușurință in di
ficilele confruntări din ca
drul acestui turneu.

In partida decisivă pentru 
ocuparea primului loc, echi
pa Poloniei a întâlnit sîm
bătă seara selecționata Nor
vegiei, de care a dispus cu 
scorul de 12—10 (5—1). Cu 
acest prilej am asistat la 
una dintre cele mai dispu
tate intilniri de handbal pe 
care le-am văzut în ultimii 
ani, întâlnire a cărei duritate 
a depășit însă cu mult chiar 
și limitele cele mai îngădui
toare. în acest sens, conclu
dent este faptul că după 20 
de minute de joc scorul era 
doar de 2—1 (!!!) în favoa
rea handbaliștilor polonezi și 
că în prima repriză jucăto
rii norvegieni nu reușiseră 
să înscrie decît un gol...

Duminică dimineața, în ul
tima etapă a turneului, a 
fost programat meciul al că
rui rezultat urma să decidă 
pe ocupanta locului secund : 
România — Norvegia. Hand- 
baliștii români au pierdut a- 
cest 
astfel că ei s-au clasat pe 
locul III, poziție cu 
nemulțumitoare și care re
flectă într-un anumit fel in
capacitatea jucătorilor noștri 
de a rezista la șocurile pro
duse de întâlnirile dure, cu 
un deplin angajament fizic, 
așa cum vor fi probabil 
multe din partidele apropia
tului turneu final al C.M.

In jocul cu Norvegia e- 
chipa română a început 
bine, a condus cu 5—1 (min. 
6) și 6—3 (min. 10), dar apoi

a fost net depășită fizic, ce- 
dind cu ușurință inițiativa.

In repriza secundă atacu
rile noastre au fost stopate 
cu regularitate de apărarea 
adversă (este drept, in ma
joritatea cazurilor neregula
mentar, dar acest lucru nu 
constituie o scuză), iar iu 
defensivă s-a jucat neatent, 
fără forță, portarii (Dincă și 
Orban) primind multe goluri 
parabile. Voi adăuga, în plus, 
că in acest meci echipa ro
mână a ratat două aruncări 
de la 7 m prin Moldovan și 
Popescu. Punctele echipei 
noastre au fost înscrise de 
Gruia (6), Guneș (3), Samungi 
(2), Chicid, Oțelea și Mari
nescu. Au condus cu foarte 
multe scăpări Raiski (Polo
nia) .și Siebert (R. D. Ger
mană).

CLASAMENTUL FINAL 
al turneului este, deci, ur
mătorul : 1. Polonia ; 2. Nor
vegia ; 3. România ; 4. Ceho
slovacia (selecționata olim
pică).

Reprezentativa României 
părăsește orașul Mielec în 
cursul zilei de luni (n.r. azi), 
urmind să sosească în Ca
pitală marți dimineața.

Nicolae NEDEF
antrenor federal

joc: 14—17
ÎNVINGĂTOR

totul

DL LA WIJK AAN /LE
cișligat 
marilor

Sovieticul Taimanov a 
turneul de șah (grupa 
maeștri), ere ia Wijk Aan Zee 
(Olanda), totallzînd 12 p din 15 
posibile. El a dispus în ultima 
rundă de Hort (Cehoslovacia), 
care a ocupat locul secund cu 
10 1/2 p. Locul 1 în grupa maeș
trilor l-a revenit suedezului An
dersson, cu 10 1/2 p din 15 po
sibile. Românul Dolfi Drlmer s-a 
clasat pe locurile 8—10, la ega
litate cu canadianul Day șt cu 
iugoslavul Smederevac — toți 
cîte 7 p.

TELEX TELEX-TELEX-TELEX
Proba masculină de coborlre 
„Arlberg-Kandahar", disputată la 
Garmisch Partenklrchen (R.F. a 
Germaniei), a fost cîștlgată de 
schiorul austriac Karl Schranz 
în 1:58,60, urmat de compatriotul 
său Cordin tn 1:58,90 șl de vest- 
germanul Vogler tn 1:59,19.

Campionatul european feminin d» 
patinaj viteză (tetratlon), dispu
tat la Heerenven (Olanda), l-a 
revenit sovieticei Nina Statkevlcl 
cu 194,475 p, urmată de olande
zele Stien Kaiser — 195,475 p șl 
Ans Schut — 195,619 p.

Proba de simplu din cadrul 
campionatelor de tenis pe teren 
acoperit ale Scandinaviei l-a re
venit suedezului Jan Erik Lund
quist, care l-a învins in finală 
cu 6—4, 6—3, 6—2 pe compatrio
tul său Bengt Aaberg.

Comitetul de șah al orașului 
Skoplje va organiza anul acesta 
cu începere de la 10 Iunie-, al 
patrulea turneu Internațional' al 
solidarității, la care au fost In
vitați, printre alții, marii maeștri 
Tal și Smîslov (U.R.S.S.), Hort 
(Cehoslovacia), Gheorghiu (Ro
mânia), Barcza (Ungaria), Unzlc- 
ker (R.F.G.), Gligoricl, Matulo- 
vicl și Janosevlcl (Iugoslavia). 
Vor lua parte, de ^asemenea, 
r se maeștri iugoslavi și un 
mare maestru bulgar.

Cu prilejul unui concurs atletic 
de >ală disputat la Oklahoma Ci
ty, americanul Earl Harris a e- 
galat cea mal bună performanță 
mondială in proba de 60 yarzi : 
5,9 sec. Pînă acum, 8 atlețl 
(printre care Hayes, Greene, Hi
nes șl John Carlos) obținuseră 
acest rezultat. La Mainz, vest- 
germanul GUnther Nickel a fost 
cronometrai pe 60 m garduri In 
7,5 — cea mai bună performanță 
mondială.

La Sarajevo, selecționata mascu
lină de baschet a Iugoslaviei a 
întrecut-o pe cea 
cu 98—89 (50—47).

Argentinei

Kecordmanul mondial 
tion, Toomey, a fost 
„Premiul Sullivan' ___  „ _
cordă anual autorului celei mai 
bune performanțe atletice din 
S.U.A.

la deca- 
dlstins cu 

care se a-

lurl Hanafln a obținut, Ia Lenin
grad, cea mai bună performanță 
unională pe teren acoperit la să
ritura cu prăjina : 5,21 m.

Belgianul Roger de VIaeminck » 
cîștigat clclocrosul de la Binnin
gen. Cursa amatorilor l-a revenit 
elvețianului Jakob Kusten.

Pugilistul italian Sandro Maz- 
zlnghl, fost campion mondial, 
a suferit un accident de automo
bil șl este internat Intr-un spital 
din Florența. El Iși va întrerupe 
pentru mult timp activitatea.


