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Citiți în pag. a ll-a comentariile trimișilor noștri

La cîteva secunde după ce a 
stabilit noul record național de 
sală la proba de 50 m garduri, 
Nicolae Perța (stingă) este felici
tat de colegii săi de cursă, Viorel 
Suciu și Carol Corbu.

Foto: AUREL NEAGU

în ziua a doua 
a concursului 
de atletism

Nicolae 
Perța 

a stabilit
un nou

MARIA ALEXANDRU Șl ISTVAN KORPA - 
noii campioni internaționali ai României

6 - Reprezentanții Cehoslovaciei au cîștigat
probele de dublu • Maria Alexandru a învins-o

Vostovadin nou pe
întîlnirea de adio din ca

drul actualei ediții a inter
naționalelor de tenis de masă 
ale României cu protagoniș
tii competiției a fost recon
fortantă pentru mulțimea 
spectatorilor de duminică, 
din sala Floreasca. Atît în 
reuniunea de dimineață cit și 
în ultima, rezervată finale
lor, concurenții au oferit 
dispute extrem de dîrze, in
teresante și de un spectacol 
apreciabil.

Pînă în finală, Maria Ale
xandru a eliminat adversare 
bine cotate ca Laima Ameli-

Filă de carnet

na, Doris Hovestadt, în timp 
ce Ilona Vostova a trecut de 
Lesai (cu destulă dificultate), 
Stephan și Cri șan. în ultima 
partidă ne-am fi așteptat ca 
reprezentanta noastră, Car
men Crișan să opună mai 
multă rezistență și, de ce nu, 
să și învingă, așa cum s-a 
mai petrecut de cîteva ori 
pînă acum. Dar, în fața cam
pioanei europene de senioa
re, Vostova, deținătoarea ti
tlului continental la junioare, 
Crișan, a acționat cu prea 
multă reținere, loviturile ei 
nu au avut forța necesară. Și, 
normal, împotriva unei ju
cătoare dezlănțuite, Crișan a 
fost nevoită să plece steagul.

în schimb, în meciul deci-
Constantin COMA RN ISC HI

De la șase mese de joc s-a 
ajuns la două, apoi la una. 
Focar al sălii, magnet al pri
virilor, reflector pe doi actori. 
Tic-tacul de metronom al min
gii, întrerupt neprevăzut, din 
cînd în cînd, de un ritm a- 
prig, de o cursă 
contra cronometru, 
de sunet și lumină, 
admirabili, cu o 
plastică a mișcării, 
crudă a trei reflectoare.

O ciudată coincidență in se
mifinalele probelor individua
le : la masa 2, se succed Ale- 
xandru-Hovestadt și Korpa- 
Dvoracek, aduse parcă aci, de 
aceeași tactică, a așteptării sa
vante, de aceeași strategie a 
păcălirii adversarului prin cap
cane savant întinse; la masa 
4 au evoluat, pe rînd, Crișan- 
Vostova și Stanek-Karakase- 
vici, sub semnul jocului explo
ziv, al ofensivei ridicate la 
rang de principiu.

S-au schimbat replici ca în 
teatrul absurdului (Maria a 
remontat incredibil, in primul 
set al finalei cu blonda Vos
tova, campioana Europei, de la 
6—15 la 21—19, cîștigînd apoi 
clar, cu 3—0. Oh, lady Mary...), 
au fast scene pe muche de 
cuțit, de autentic suspense (la 
20—17 pentru Stanek, in me
ciul fvM.1, Korpa își asumă 
riscul unui flux ofensiv și cîș- 
tigi cu 22—201), iar in setul 
decisiv al aceleiași finale mas
culine, Stanek își permite, 
pentru relaxare, chiar un mo
ment de comedie bufă, juclnd, 
In mijlocul încordării generale, 
mingea pe picior ca un auten
tic jongleur I

Seara finalelor a adus la 
rampă autentici artiști, care au 
dat viață unui spectacol cap
tivant, cam de mult uitat la 
noi...

trepidantă 
Spectacol 
doi mimi 
minunată 

in lumina

Paul SLAVESCU

record național de sală
Ne vedem obligați să înce

pem cronica întrecerilor de 
atletism cu un comentariu al 
unei „probe" nedorite : NE
PĂSAREA cu care unii biro- 
crați de la I.E.A.B.S. au tratat 
problema creării de condiții, 
cit de cit acceptabile, de a se 
ajunge la sală. Sportivi, ofi
ciali, spectatori — cu toții — 
au trebuit să înoate, literal
mente, lntr-un noroi pînă pes-

BAZA MATERIALA
intre realități și deziderate

asemenea 
i___4  __ a activi
tății Jde educație fizică și sport, 
problema bazei materiale a 
fost pe larg evocată și la re
centa plenară a C.N.E.F.S. Atît 
în raportul prezentat, cit și în 
discuțiile care i-au urmat, 
s-au făcut ample referiri cu 
privire la construcțiile și ame
najările destinate sportului de 
masă și celui de performanță, 
scoțîndu-se în evidență reali
zările din ultimii am, expe
riența pozitivă rezultată din 
punerea în practică a unor 
frumoase inițiative locale, dar 
— totodată — subliniindu-se și 
neajunsurile sau deficiențele 
care continuă a se 
în acest domeniu.

Spre deosebire de 
prej urări anterioare, 
blema bazei materiale deveni
se un adevărat laitmotiv, prin 
care se încerca justificarea 
slabelor rezultate din activita
tea multor organe sportive, 
cind lamentările și văicărelile 
pe această temă luaseră un 
caracter obișnuit la astfel de 
ședințe, favorizînd perpetua
rea unei anumite stări de de
mobilizare și inacțiune, de astă 
dată modul de abordare al 
chestiunii în cauză, conținutul 
luărilor de ouvînt de la tribu
na plenarei ni s-a părut mai 
aproape de acel spirit al reali
tății uitat sau ignorat adeseori 
pînă acum. Chiar dacă pltnge- 
rile exprimate cu privire la 
insuficiența bazelor sportive

Ca de obicei, în 
prilejuri de analiză

manifesta

alte im- 
cind pro-

n-au lipsit cu totul din cuvîn- 
tul unor vorbitori, s-a apre
ciat. în general, cu mai multă 
luciditate starea de fapt exis
tentă, recunoscindu-se progre
sele realizate pe această linie 
în ultimii doi ani, eforturile 
mari ce se depun pentru re
cuperarea rămînerii în urmă a 
construcțiilor și amenajărilor 
destinate sportului in raport 
cu dezvoltarea luată de aceas
tă activitate de interes social 
și cu perspectivele sale ime
diate.

După cum convingător s-a 
subliniat în timpul plenarei, 
în ultimii doi ani STATUL A 
INVESTIT — prin Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport — ZECI DE MI
LIOANE ÎN CONSTRUCȚIA 
DE OBIECTIVE SPORTIVE, 
la care s-au adăugat alte sume 
considerabile din partea Uni
unii Generale a Sindicatelor, 
ca și a Ministerului Invățămîn- 
tului. Oficiul Național de Tu
rism a venit, la rîndul său, în 
sprijinul mișcării sportive prin 
construcții și amenajări de pa
tinoare, popicării, teleferice, 
instalație de iluminat a stadio
nului „1 Mai" din Constanța 
etc., realizate din 
proprii.

Desigur, ceea oe s-a 
din 1967 încoace, prin 
buția,
mai modestă, a tuturor facto
rilor cu atribuții stabilite prin 
lege în domeniul sportului, și 
într-un ritm evident superior

celui din anii anteriori, nu 
poate fi, totuși, considerat ca 
suficient pentru acoperirea in
tegrală a oerințelor. Rămîn 
încă multe de făcut casă ajun
gem la acest stadiu, dar faptul 
că sint create premise pentru 
un progres și mai rapid in pri-

te gleznă pentru a pătrunde 
în sală.
create 
asfalta 
puteau 
puteau 
mioane 
așeza cîteva scînduri pentru ca 
drumul să devină practicabil, 
De altfel — datorită, în ex
clusivitate, acestei inadmisibile 
neglijențe — duminică concur
sul a fost urmărit doar de 
doi-trei spectatori. Se apropie 
naționalele de seniori, campio
natele internaționale de sală 
și ne întrebăm dacă I.E.A.B.S. 
nu intenționează să-1 „pri
mească» în condiții asemănă
toare pe sportivi.

Duminică, proba cea mai viu 
disputată a fost alergarea la 
50 m g băieți. Nicolae Perța 
a stabilit un nou record na
țional de sală, cu timpul de 
6,6 s, doborîndu-și astfel, pro
priul record (6,7). La aceeași 
probă, Viorel Suciu și-a îm
bunătățit recordul personal 
(6,7 s față da 6,8). Și al trei
lea clasat ăl probei, Ervin Se- 
bestyen, a reușit un nou re
cord personal. Menționăm și 
alte două rezultate bune ob
ținute de Carol Corbu (6,9 la

Recunoaștem, nu sint 
încă condiții de a se 
căile de acces, dar se 
pune niște pietre, se 
transporta cîteva ca
de nisip, se puteau

fonduri

realizat 
contri- 

mai substanțială sau

G FIRANESCU Ion GAVRILESCU

Iugoslavul Istvan Korpa, învingător al unei finale dramatic 
și spectaculoase(Qontinuare In pag. a 4-a)

Din nou prima I Maria Alexandru și-a dovedit clasa și In acest concurs

Incepînd de miercuri, 
11 Sebruarie, 

un nou serial
al ziarului nostru

Titus Ozon
își amintește

pentru

dumneavoastră

Vlaga 
Unirii 
Tricolor
era 
entuziasmul

Ciolac compară jocul 
nostru cu marile 
monstrații făcute 
Ripensia

VENUS NU NE

Entuziasmul deli
rant și reprobarea 
cea mai sarcastica

REZISTA

Pe vremea 
aceea 
fotbalul 
nu suferea 
de maladia 
Ineficacității

de- 
de

l-au însoțit mereu pe fotbalistul Ozon.

(Continuare tn pag. a i-aj(Gontinuare tn pag. a 2-a)

Foto : N. DRAGOȘ

Eugen Hempel, cel mal talentat braslst al noului val. și-a înscris la activ o vic
torie (la 100 m) asupra polonezului Josef Klukowski.

DRAGOSTE
I
I NIIMPARTAȘIIA

u fiindcă februarie cel ca
pricios poate aduce și mîine 
tradiționala lui încărcătură de 
frig și de zăpadă, ne-a reve
nit în minte acest episod 
trăit cu zece ani în urmă. 

Acum, iarna ar fi în drepturile ei. Dar, 
atunci, calendaristic, ea era încă de
parte și, totuși, adusă de vînturi, a 
năvălit în plin campionat de fotbal, 
biciuind obrajii spectatorilor aflați în 
tribunele stadionului ,23 Augusr, la 
meciul Rapid — U.T.A. In pardesiuri — 
era abia 1 noiembrie — oamenii în
fruntau viscolul, negîndindu-se nici o 
clipă să părăsească acest colț de iad 
și să-și caute altundeva mîntuirea...

Nu știm de ce, dar din toate ima
ginile — și sînt atît de multe — care 
ar putea ilustra pasiunea pentru sport, 
din zilele noastre, acesta ne-a impre
sionat cu deosebire. De multe ori ești I chiar tentat să te întrebi dacă ano
nimul din tribună nu merită și el o 
medalie, ca și învingătorul, pentru en
tuziasmul său mereu viu, pentru devo- 
tamenul față de sport, pentru stator-i

Inicia lui.
Dar este apreciat

ri ci 1—— ••

I
I 
I

—- acest entuziasm
de către beneficiarii lui, sportivii, an
trenorii, conducătorii de cluburi ? Avem 

... ) să ne îndoim. Cîți g
sportivi răspund scrisorilor pe care le | 
primesc de la cei ce-i îndrăgesc ? Cîti 1 
tehnicieni s-au oprit, mâcar cîteva mo- 
mente, asupra sugestiilor primite din 

se ? Cîți conducători de echipe s-au 
gîndit să mulțumească celor dispuși 
să ajute, nu numai moral, ci și mate
rial, formația favorită ? Nu sînt luați 
în seamă, avem impresia, nici acei ce-si 
exprimă dorința de a deveni membri 
susținători ai unei echipe, de a plăt' 
o cotizație (uneori, de loc de dispre
țuit), de a fi alături de echipă, sub 
toate formele

Nu o dată, aceștia s-au adresat 
ziarului, manifestîndu-și nemulțumirea 
pentru modul cum sînt tratați. O ast
fel de plîngere ne-a parvenit de la 

Iun iubitor al sportului din Arad, Liviu 
Sighete. Constrînși de spațiu, vom re
produce doar cîteva rînduri din lunga 

Iși concludenta scrisoare primită : „Am 
citit în „SPORTUL" că G. M. Travers, 
un cetățean din Australia, se roagă 
de vreun an să fie membru susținător 

........ * î nu a primit nici 
....... - — mă miră că nu i-a

răspuns în Australia, din moment ce și 
eu, care locuiesc în Arad, si vreau tot 
de un .an șă devin membru susținător 
□I. Rapidului, nu reușesc pentru că pe 
cei din Giulești prea puțin îi intere
sează acest lucru .

Dacă am fi siguri că acest dezinteres 
fată de simpatizanții clubului este doar 
o manifestare izolată, a Rapidului, 
poate că am fi încercat soluția unei 
corespondențe între noi și clubul din 
Giulești. Dar, știm că astfel de aspecte 
negative pot fi întîlnite în zeci de clu
buri și asociații, dezvăluind, în ultimă 
instanță, o necunoaștere a propriilor 
interese. Ca să nu rnai vorbim de lu
cruri mai delicate, de pildă, despre 
anumite norme de conduită, am zice, 
elementare...

Itrenorn, conduci 
destule motive

Ine vreun an sa tie 
al clubului Rapid și 
un răspuns. Nu mă

I

I 
I
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FĂRĂ GALOANE
u știu sâ spun care este ra
portul exact dintre sportul co
lectiv și cel individual, dar

afirm — și nu numai pentru
a-mi scuza neștiința — că

nici n-ar fi prea importantă
precizarea că el s-a plămădit, mai în- 
tîi, în grupuri de oameni ori a repre
zentat o îndeletnicire strict particulară, 
îndrăznesc să-i întîmpin cu un zîmbet, 
nu prea respectuos, chiar pe cei mai 
serioși istorici ai stadioanelor care s-ar 
strădui să-mi completeze lipsurile măr
turisite pentru că, depășind faza în care 
omul alerga pentru a se hrăni sau pen
tru a-și conserva viața, și limitîndu-mă 
la sport ca atare, cred, cu sinceritate, 
că oamenii s-au avîntat, mai curind, în 
cine știe ce'joacă devenită, apoi, sport 
cu reguli și rigori aparte. O simplă 
bilă colorată aruncată în mijlocul unui 
grup de• copii poate proba și azi, ori
unde — chiar și acolo unde nu există 
ziare și. televiziune — simplul adevăr 
pentru care pledez : micii „cobai" ar 
lua-o ta șuturi și și-ar disputa-o cu o 
înverșunare... competițională I

Dar, lăsînd la o parle gluma, de
monstrația citată vrea să servească 
unui scop întrutotul serios, acela de a 
ne face să gîndim, ceva mai atent, 
la un aspect major al vieții noastre 
sportive.

De multă vreme se înregistrează pre
ferințele tineretului pentru disciplinele 
colective, în detrimentul celor indivi
duale. Explicația care se dă, de obi
cei, susține că efortul necesitat de 
jocurile sportive este mai redus pentru 
individ, iar posibilitățile sale de afir
mare mai numeroase și mai rapide. Cu 
toate astea, majoritatea ramurilor în
scrise în programul olimpic o rormea- 

l ză sporturile individuale, iar oficiali-

F ------------ ---------

tățil» de resort încearcă mereu «ă le 
reducă pe celelalte. Tn mișcarea noas
tră sportivă, preocuparea forurilor de 
specialitate (mă gîndesc mai ales la 
conducerea C.N.E.F.S.) se îndreaptă 
spre probele olimpice, din motive ex
plicabile, dacă ținem seama de ten
dința mărturisită a C.I.O., dar mai pu
țin explicabile dacă judecăm din punc
tul de vedere al interesului nostru, pe 
plan national.

Intr-adevăr, rezultatele bune de la 
marile competiții (și cu precădere cele 
de la J.O.) aduc glorie țării dar și... 
galoane, cum se spune, celor care se 
ocupă de sport. Numai că disciplinele 
individuale — cel puțin în momentul 
de față la noi — oferă posibilitatea 
depistării unor elemente deosebite și 
pregătirea lor în... eprubetă. Ele sînt 
excepții și — de obicei — nu repre
zintă altceva decît excepția în sine 
și, poate, un etalon al talentului la
tent al tineretului nostru, considerat 
global, ca și capacitatea unor tehni
cieni.

în afara acestui mod de a gîndi 
sportul și a acestui gen de a-l prac
tica (exemplul poate fi extins și la 
cîteva discipline colective — hochei, 
polo etc.) mai există însă și un altul 
mult mai profund, mult mai generos, 
dar încă anonim, care nu aduce ga
loane... Este sportul de masă, asupra 
căruia atrag atenția insistent și repetat 
toate documentele politice adresate 
mișcării sportive, în ultimii ani, fixîn- 
du-l drept principală sarcină și obiec
tiv de prim ordin al preocupărilor 
C.N.E.F.S. ca și, într-o măsură propor
țională, al celorlalte instituții : U.T.C.,
U.G.S.R., M l. etc., implicate în feno
menul sportiv. Toți acești factori cu
nosc, cît se poate de bine, scopul ma

jor al indicațiilor de partid, dar — 
așa cum a reieșit și din discuțiile re
centei plenare a C.N.E.F.S. si cum din 
păcate rezultă, mai ales, din realită
țile sportului nostru — cam toti cei 
citați sînt preocupați de aspectul per
formanței, cel care aduce galoane... 
în schimb, pot fi auzite multe genera
lități, numeroase teoretizări, opinii ne
închipuit de diverse, învinuiri reciproce, 
repetate (și nerespectate) angajamente, 
toate avînd ca subiect sportul de masă.

între atîtea banalități îi vine greu 
să se descurce acestui sport de mase, 
după care tînjesc însă sute de mii de 
cetățeni ai țării, de vîrste și sexe di
ferite. Chiar și ziarul nostru nu și-a 
încordat întotdeauna și în măsură co
respunzătoare puterile pentru a și le 
așeza în slujba mult discutatului sport 
al celor mulți. Și alfi confrați, de la 
publicații legate de mase, cum sînt 
„Munca", „Scînteia tineretului", „Stea
gul roșu* sau gczetele județene, ar fi 
putut-o face cu un succes cel puțin 
egal cu al ziarului nostru. Pentru că, 
dacă ne gîndim mai profund, nu se 
poate să nu înțelegem că sportul, ur- 
cînd spre performanțe înalte, este a- 
menințat să devină un atribut cu o 
arie de răspîndire foarte restrînsă, 
dînd societății supercampioni sepa
rați, ca de o prăpastie, de restul ce
tățenilor. Or, o asemenea situație nu 
poate fi de dorit tocmai acum, cînd 
mișcarea fizică a încetat să mai fie, 
aproape peste tot și în socialism mai 
ales, un apanaj de clasă.

Roiul major al sportului nu este cel 
de a furniza campioni, ci sănătate in
dividuală cît mai frecvent repetată, a- 
dică un înalt coeficient biologic națio
nal.

Astfel privit, sportul de masă, singu
rul capabil să realizeze acest dezide
rat, mai poate fi considerat oare drept 
o acțiune care nu conferă galoane ?

EM. VALERIU

SLAVIC LA POARTA CELOR DOUĂ MINUTE
Pentru a doua oară în de

curs de 24 de ore, Marian 
Slavic stîrnește murmure de 
admirație în piscina Floreas- 
ca. Prezent ieri după-amiază 
la startul cursei de 200 m, 
craulistul nr. 1 al țării ne-a 
impresionat, o dată în plus, 
prin eleganța și eficiența din 
ce în ce mai mari ale stilului 
său aproape fără cusur, fiind ' 
pe punctul de a trece limita 
celor două minute, care mar
chează consacrarea definitivă 
pe plan internațional pentru 
un sprinter.

Elevul prof. Gh. Dimeca 
și-a calculat cu multă preci
zie ritmul : 17,0 — 37,0 și 57,5 
la capătul primei sute. Apoi, 
1:17,0 și 1:39,0 după 166 m. 
Toate privirile erau ațintite 
spre cronometre și ușurința 
cu care Slavic înainta pe 
ultimii metri ne îndrituia să 
așteptăm un timp în jurul a 
1:59,0. Spre marea sa neșan
să, cînd mai avea doar un 
singur metru pînă la sosire, 
bucureșteanul a ajuns cu 
brațul stîng pe culoar și a- 
cest moment de ezitare l-a 
costat 1—2 secunde. Și așa 
însă, timpuL indicat de cele 
trei cronometre oficiale (2: 
01,2) este remarcabil pentru 
actualul său stadiu de pregă
tire, cu atît mai mult, cu 
cît antrenorul său i-a prevă
zut un prim vîrf al formei 
sportive abia spre mijlocul 
lunii martie.

De loc surpins de cifra rea
lizată, Slavic ne declara la 
sfîrșitul cursei: „După primele 
lungimi mi-am dat seama că 
am resurse pentru un timp 
neobișnuit in bazinele noas
tre. Realmente nu am văzut

(n.r. nici nu s-ar putea vedea 
în apa de loc filtrată care 
există în bazinul Floreasca; 
că intru în culoar. Am ratat 
o șansă bună, dar nu-i ni
mic ; poate săptămîna viitoa
re, la Reșița..."

In continuă ascensiune, An
ca Georgescu a ajuns la 1:21,8 
(doar 9 zecimi o mai despart 
de recordul național) la 100 
m bras. Deosebita seriozitate 
pe care o manifestă această 
tînără înotătoare (15 ani) la 
antrenamente și prezența ei 
regulată — spre deosebire de 
ceilalți înotători de la Dina
mo — în concursurile locale, 
merită a fi subliniate din 
plin.

Cu noi recorduri personale 
și-au încheiat evoluțiile și 
alte trei speranțe ale nataț'iei 
noastre. Eugen Hempel a îno
tat ieri 200 m bras în 2:39,2, 
fiind întrecut, de data aceas
ta, de justețe, de rutinatul 
Josef Klukowski (2:38,8), Gh. 
Lupu, cu 65,0 (100 m) reali
zat în ștafeta mixtă, și cu 
2:23,2 la 200 m, unde l-a în

și asociații și-au manifestat 
aceeași rezervă, sustrăgînd 
din concurs, cu sau fără mo
tiv, concurenți. De altfel, 
totalul participanților s-a ri
dicat la jumătatea celui de 
la slalom-

Dintre curajoșii care s-au 
prezentat să ia startul, remar
căm din nou pe Dorin Mun
teanu (A.S.A. Brașov) care a 
învins la seniori cu peste 6

Rezultate tehnice : seniori : 
1- Dorin Munteanu (A.S.A. Bv)
1 :52,0; 2. loan Bobiț (Di
namo) 1 :58,7 ; 3. Const. Văi- 
deanu (A.S.A. Bv) 1 :59,1 ; 
4. Beniamin Haidu (A.S.A. Bv)
2 : 00,4 ; 5. loan Țîrea (Steagul 
roșu) 2 :00.8 ; 6. Marin Foc- 
șeneanu (C. S. Sinaia) 2:01,5; 
senioare: 1. Mihaela Sandu 
(Dinamo) 48,8 ; 
Morres

Ștafetele juniorilor au oferit
dispute pasionante

COBORÎRE PE ,,LUPULUI"

...Și a fost ziua a doua
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Duminică 8 februarie am în
registrat prima coborîre a 
anului cu care, de fapt, s-a. 
inaugurat și pîrtia Lupului, 
recent amenajată după ulti
mele recomandări ale F.I.S. 
E tîrziu și e foarte puțin, 
mai ales dacă ne gîndim că 
peste două săptămîni vom 
găzdui, pe aceeași pîrtie, un 
mare concurs internațional 
de schi, sau că juniorii se 
vor prezenta cu această sin
gură coborîre la startul națio
nalelor. Putem avea preten
ții 7 Putem spera la valoare 
autentică ?

Dar, să rev.enim la cobo
rîre. Pîrtia a fost iute în
ghețată, dar aptă pentru 
concurs, ea a solicitat „ner
vii" concurenților. Poate toc
mai de aceea s-au consem
nat masive forfaituri la start. 
Școala sportivă din Predeal 
a părăsit competiția în bloc, 
motivînd (nejustificat, după 
Părerea noastră) lipsa schiu- 
rilor adecvate și a căștilor 
de protecție. Și alte cluburi

sec. pe secunzii săi loan 
Bobiț (Dinamo) și Constantin 
Văideanu (A.S.A. Brașov).

La fete, Mihaela Sandu a 
punctat suficient ca să-și 
asigure victoria și să dove
dească constanța formei sale, 
întocmai ca și Daniela Mun
teanu la junioare. Dintre ju
niori, care încă nu știu să 
coboare și să traverseze 
schimbările de pantă în vi
teză, am reținut duelul invi
zibil dintre P. Ivănescu (Di
namo) și Alex. Bogdan (C. S. 
Sinaia), care a revenit, pe 
merit, primului, mai sigur și 
mai decis.’ în rest, căzături 
peste căzături la singura di
ficultate a traseului (de alt
fel foarte scurt și neregula
mentar) — trecerea unui hop 
în Poienița Cristianului.

In clasamentul la combi
nată, cîștigată de M. Focșe- 
neanu (C. S. Sinaia), remar
căm suprinzător și merituos 
pe locul 3 pe Nicolae Dăscă- 
lescu (Steagul roșu Bv.), 
proaspăt promovat din rîn- 
dul juniorilor.

2- Ghizela 
(Politehnica Bv) 49,3 ;

3. Maria Cîmpea- 
nu (Șc. sp. Bv.) 
53,4 ; juniori I: 
1. Paul Ivănescu 
(Dinamo) 51,5 ; 2. 
Alex. Bogdan (C. 
S. Sinaia) 52,7 ;
3. Ovidiu Țuțu- 
rea (Șc. sp.

54,7 ; juniori II : 1.
Cristian Fîntînaru (Dinamo) 
59,7 ; 2. Mihai Dancășiu (Șc- 
sp. Bv) 59,9 ; 3. Cristu Cristian 
(Creația Bv) 1 :00,5 ; juni
oare : 1. Daniela Munteanu 
(A.S.A. Bv) 49,6 ; 2. Ioana 
Bîrsan (Creația) 1 :07,5 ; 3. 
Cristina Dobnic (Șc. sp. Bv) 
1 : 29,9 ; combinata alpină, se
niori : 1. Marin Focșeneanu, 
2. Ene Mircea (Dinamo), 3. 
Nicolae Dăscălescu (Steagul 
roșu); senioare: Mihaela 
Sandu (Dinamo); juniori: 
Paul Ivănescu (Dinamo); ju
nioare : Daniela Munteanu.

Mihai BÎRA

Bv.)

POIANA BRAȘOV, 8 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Duminică dimineața, un soare 
strălucitor a îmbrăcat Poiana 
Brașovului.

La ora 9,30 au pornit în 
cursă primele schimburi ale 
junioarelor. Sportiva antre
norului Gheorghe Bădescu 
(Dinamo), Elena Rîmbu, a 
mers foarte bine, dar Marcela 
Bădescu (Tractorul) s-a men
ținut aproape și a predat șta
feta doar cu 20 secunde mai 
tîrziu. în schimbul doi, Ana 
Bădescu (Dinamo) a făcut o 
cursă excelentă (a înregistrat 
cel mai bun timp al zilei 12:15 
pe 3 km) și a asigurat cole
gei sale Elena Bășea un avans 
care a scutit-o pe aceasta de 
orice emoție în privința pri
mului. loc. Pentru locurile ur
mătoare s-a dat o luptă epui
zantă între schioarele de la 
Școala sportivă Rîșnov, Trac
torul Brașov, Școala sportivă 
Miercurea Ciuc, Constructorul 
Cîmpulung Moldovenesc

D. Lupu și-a adjudecat „Cupa
Federației" la sărituri

Si

Campionatele europene
de tineret, un nou obiectiv

al hoherilor români
De vorbă cu antrenorul îita Rădulescu despre pregătiri,

condiții de participare șl... speranțe
După Panțuru și ceilalți bo- 

beri seniori, iată că vine rîn- 
dul lotului național de tineret 
să participe Ia o importantă 
confruntare internațională : 
campionatul european rezervat 
acestei categorii de concurenți. 
Evenimentul se va petrece la 
sfîrșitul săptămînii viitoare, 
mai precis sîmbătă și dumini
că, pe pîrtia artificală din sta
țiunea vest-germană Konigsee. 
In dorința de a informa citi
torii asupra acestei importante 
competiții, i-am solicitat maes
trului sportului Tita Rădules
cu, antrenorul lotului român, 
o serie de amănunte, pe care 
iostul campion național ni Ie-a 
furnizat cu multă amabilitate.

— Au fost stabilite echi
pajele care ne vor repre
zenta țara ?

— în linii mari, da. Piloți 
vor fi Nicolae Stavarache (25 
de ani), Gheorghe Șandru (23 
de ani) și Eugen Bogdan (23 
de ani), iar împingători Ma
rius Gurgui (26 de ani) și Va
lerian Juncu (21 de ani). Din
tre cei trei piloți, vor fi de
semnați la fața locului, în 
funcție de comportarea avută 
la antrenamente, cei doi care 
vor conduce boburile în cobo- 
rîrile pentru campionatul eu
ropean de tineret (n.P. : vîrsta 
maximă a concurenților, stabi
lită de F.I.B.T., este de 28 de 
ani). Trebuie avut în vedere 
că pîrtia artificială de la K<5- 
nigsee, construită pentru în
treceri de săniuțe, are particu
larități diferite față de o pistă

clasică de bob. Pentru a face 
față cît mai onorabil, la Si
naia, unde ne-am antrenat pe 
5 viraje și, în ultimele zile, pe 
8 viraje, ne-am străduit să a- 
daptăm parcurgerea traseului 
(mai precis, atacarea virajelor) 
ținînd seama de specificul pîr- 
tiei de la Konigsee.

— Puteți să ne dați cîte
va detalii asupra antrena
mentelor din țară ?

— Desigur. După pregătirea 
generală și specifică începută 
încă din timpul verii, am pro
fitat de căderea primei zăpezi 
pentru a efectua starturi cu 
bobul pe zăpadă. Apoi, cînd 
pîrtia din Sinaia ne-a oferit 
cît de cît condiții, am conti
nuat pregătirile chiar pe pistă, 
așa cum am spus la început, 
mai întîi pe 5 viraje și apoi 
pe 8. în afara starturilor, m-am 
străduit să-i învăț pe elevii 
mei atacarea „la mică înăl
țime” a virajelor, deoarece 
pista de la Kănigsee, fiind 
construită pentru săniuțe, nu 
are taluzuri înalte și nici stre
șini, ca pîrtiile de bob.

— Pe ce boburi se 
concura ?

— Vor fi folosite un 
Podar original și un bob 
Podar construit în Capitală.

— Aveți speranțe pentru 
un loc fruntaș ?

— Bineînțeles. Dar, înaintea 
speranțelor, am convingerea 
că băieții vor face tot posibi
lul pentru o comportare ono
rabilă.

BORȘA, 8 (prin telefon).— 
Deși timpul nu fost tocmai 
favorabil (a bătut vîntul), 
iar zăpada înghețată a în
greunat aterizarea concuren- 
ților, întrecerea de sărituri 
de la trambulină, dotată cu 
„Cupa Federației", s-a bucu
rat de un deplin succes. 
Aproape 4000 de spectatori 
au urmărit pasionantele 
dispute pentru trofeu, aplau- 
dînd numeroase sărituri 
foarte reușite. Competiția s-a 
desfășurat în două „manșe", 
sîmbătă și duminică, iar cla
samentul final a fost alcă
tuit prin totalizarea puncte
lor realizate în cele două 
concursuri. Trofeul a reve
nit reprezentantului clubului 
sportiv Dinamo Brașov, Du
mitru Lupu, mai constant în 
sărituri.

Iată, însă, clasamentele: 
sîmbătă: 1. D. Lupu (Dina
mo) 221 p (82 m — 79.5 m). 
2. A. Biriș (A.S.A.) 212 p 
(79,5 m — 78,5 m), 3. V. Măr-

gineanu (Tractorul) 203 P 
(76 m — 78 m), 4. I. Eros 
(Dinamo) 190 p (75,5 m — 
73 m), 5. M. Suroiu (A.S.A.) 
165 p (81 m — 79 m — am
bele căzute), 6. V. Morojan 
(Tractorul) 151 p (64,5 m — 
71 m) ; duminică : 1. V. Ta- 
maș (Dinamo) 210 p (80 m — 
79 m), 2. D. Lupu 209 p 
(76,5 m — 80 m), 3. M. Su
roiu 184,9 p (83,5 m — 75 m, 
căzută), 4. V. Mărgineanu 
166,9 p (73 m, căzută — 75 
m), 5. V. Morojan 165 p (75 
m — 66,5 m), 6. I. ErSs 163,7 
p (77,5 m, căzută — 73 m) ; 
clasamentul „Cupei Federa- 
țieijS 1. D. Lupu, 2. V. Măr
gineanu, 3. A. Biriș, 4. E. 
Eros, 5. M. Suroiu, 6. V. Măr
gineanu.

Săptămîna aceasta se vor 
desfășura, probabil. „Cupa 
Borșa" și „Cupa Mureșul", 
concursuri incluse în calen
darul competițional al 
C.J.E.F.S. Maramureș.

Școala sportivă Vatra Dorinei. 
Mărturie stă faptul că între 
locul 3 și 6 diferența de timp 
este doar de 58 secunde ! Lă- 
mîița Gheorghiesi (Șc. sp. 
Rîșnov) a înregistrat un timp 
bun (12:48) și a dus ștafeta 
rîșnovencelor pe locul secund 
astfel că echipa Tractorul 
s-a mulțumit cu locul III.

La băieți, locul I era (ziceau 
antrenorii) rezolvat dinaintea 
cursei, prin valoarea constant 
ridicată a sportivilor de la 
A.S.A. Brașov. într-adevăr, 
(trebuie să recunoaștem), pre
viziunile s-au confirmat. Ele
vii lui Ion Cimpoia au „zbu
rat" pe cei 15 km (5 de fieca
re) și echipa alcătuită din Ni
colae Cristoloveanu, Ion Tu
dor și Victor Dihoi a depășit 
ștafeta Dinamo Brașov, clasa
tă pe locul II, cu aproape 3 
minute. Pe locul III, o prezen
ță inedită: Școala sportivă 

Energia Brașov, alcătuită nu
mai din juniori mici. Rezul- 

■ tate : FETE : 3X3 km. : 1. Di
namo Brașov (antrenor Gh. 
Olteanu) 40:19 — CAMPIOA
NA NAȚIONALA (Elena Rîm
bu 14:25, Ana Bădescu 12:15, 
Elena Bășea 13:39), 2. Școala 
Sportivă Rîșnov (Lucian Nea- 
gu și Nicolae Dogaru) 42;17 
(Mariana Andrei 15;18, Elena 
Ilie 14;11, Lămîița Gheorghi
esi 12:48), 3. Tractorul Brașov 
(Ion Sumedrea) 42;48 (Mar
cela Bădescu 14;55, Lucia 
Benga 15:20, Rodica Clinei 
12:33); 4. Șc. Sportivă Mier
curea Ciuc (Ștefan Borbat) 
43;08, 5. Constructorul Cîmpu
lung Moldovenesc (Orest Fră- 
țeanu) 43;39, 6. Școala Spor
tivă Vatra Dornei (Rodica 
Pali) 43 ;46. BĂIEȚI : 3X5 km 
— 1. A.S.A. Brașov (Ion Cim
poia) 59;40 CAMPIOANA 
NAȚIONALA (N. Cristolo
veanu 20;55, Ion Tudor 19;23, 
Victor Dihoi 19;22), 2. Dinamo 
Brașov (Gh. Olteanu) lh 02;39 
(N. Gealepu 22;07, Gh. Ione- 
tecu 20:28, 3. N. Dudu 20:04), 
3. Școala Sportivă Energia 
Brașov (Gh. Piștea) lh 03:15 
(N. Gîmiță 21;55, F. Foriko 
20;15, S. Tomoș 21;05), 4.
A.S.A. II lh 05;07, 5. Tracto
rul Brașov (Ion Sumedrea) 
lh 05;26, 6. Școala Sportivă 
Vatra Dornei (Rodica Pali) 
lh 05;35.

Paul IOVAN

va
bob 
tip

d. st.

Astăzi, in sala Dalles, la orele 18

Criterii de apreciere 
a frumuseții iizice feminine

Centrul de cercetări științifice al C.N.E.F.S., Institutul de 
educație fizică și sport în colaborare cu Universitatea 
populară București organizează astăzi, la orele 18, în sala 
Dalles o conferință cu tema : CRITERII DE APRECIERE A 
FRJMUSEȚII Flz-ICE FEMININE. Expunsrea va fi făcută de 
prof. Virgil Mazilu Va urrra filmul franco-italian „la 
dolce vita".

-  

BAZA MATERIALA - INTRE
(Urmare dtn pag. 1)

vința construcției și amena
jării de baze sportive nu poa
te fi contestat de. nimeni. Ra
portul prezentat la plenară a 
enumerat numai cîteva din o- 
biectivele sportive importante 
ce urmează a fi realizate — 
din fonduri centrale — în anii 
1970 și 1971 (sălile din Plo
iești, Galați și Pitești, bazinele 
de natație și sărituri 
plexul bucureștean 
gust", instalația de 
de la stadionul „23 
patinoarul artificial 
de la Miercurea Ciuc, sala de 
tenis din București etc.), dar 
— așa cum s-a desprins și din 
cuvîntul unor participanți la 
discuții — devine limpede că 
acestora li se vor adăuga mul
te altele, pe întreg cuprinsul 
țării, ca rezultat al inițiative
lor locale, demne de laudă, ce 
devin tot mai frecvente.

Din acest punct de vedere, 
este de remarcat că la ultima 
plenară a C.N.E.F.S. (spre deo
sebire 
vorbit 
terială 
manță (care, oricum, răspun
de mal deplin nevoilor strin
gente ale momentului) și mai 
pe larg despre construcțiile și 
amenajările destinate edu
cației fizice și sportului de 
masă.

Cu mult interes au 
noștință participanții 
nară de experiența 
acumulată în unele 
și județe cu privire 
najările de baze sportive, utile 
și necostisitoare, realizate — 
în mare parte — din resurse 
proprii gi prin munca volun-

din com- 
„23 Au- 
noctumă 
August", 
acoperit

de cele anterioare) s-a 
mai puțin de baza ma
il sportului de perfor-

luat cu
la ple- 
pozitivă 

localități 
la ame-

tară entuziastă a celor dornici 
să practice exercițiile fizice și 
sportul. în această ordine de 
idei, despre o excelentă ini
țiativă de la Constanța, care 
a duș la transformarea unui 
vechi maidan intr-un splendid 
parc sportiv, a vorbit tovarășa 
Elena Poparad, vicepreședintă 
a Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor. Un alt 
vorbitor, Emil Crețu, președin
tele C.J.E.F.S. Argeș, s-a re
ferit la experiența pozitivă re
zultată la Cîmpulung Muscel 
din colaborarea tuturor facto
rilor locaii cu atribuții în do
meniul educației fizice și spor
tului în direcția amenajărilor 
de baze sportive. De aseme
nea, participanților la plenară 
li s-a reamintit exemplul pe 
care îl oferă unele comune 
din județul Dolj în materie 
de astfel de amenajări.

Din aceste citeva exemple 
s-a desprins clar concluzia că 
acolo unde se manifestă ini
țiativă și pasiune din partea 
organelor sportive, a celorlalți 
factori cu răspunderi și atri
buții în domeniul sportului, 
unde posibilitățile locale — 
materiale și umane — sînt 
mai bine valorificate, SE POT 
OBȚINE REZULTATE EXCE
LENTE. în această 
idei, tovarășul Ion 
membru supleant al 
lui Executiv al C.C.
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, s-a referit pe larg 
la contribuția deosebită pe care 
organizațiile de tineret sînt 
chemate să o aducă la acțiu
nea — ce trebuie să devină 
tot mai amplă — și anume 
aceea a amenajării de baze 
sportive.

în legătură cu mai buna

ordine de
Iliescu, 

Comite tu- 
al P.C.R.,

REALITĂȚI Șl
valorificare a resurselor locale 
s-a discutat în cadrul plena
rei și despre necesitatea redu
cerii prețului de cost al cons
trucțiilor destinate sportului, 
îndeosebi al celor din mediul 
rural. Referindu-se în această 
privință la o indicație recentă 
a conducerii de partid, tovară
șul Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului, a 
subliniat că cheltuielile le
gate de construcția sălilor spor
tive școlare pot fi mult dimi
nuate printr-un mai chibzuit 
consum de materiale, prin e- 
conomisirea forței de muncă 
plătite, ca și pe calea unui 
sprijin eficient din partea pă
rinților elevilor.

Punînd în evidență realiză
rile remarcabile obținute în 
direcția dezvoltării bazei ma
teriale a sportului, experiența 
pozitivă dobîndită, căile și 
mijloacele ce trebuie folosite 
în viitor, dezbaterile plenarei 
au scos, totodată, la iveală a- 
numite deficiențe și neajun
suri care se manifestă încă în 
acest sector vital al activității 
de educație fizică și sport.

Atît din raportul prezentat 
cit și din alte luări de cuvînt 
a reieșit că prin unele locuri 
continuă încă practica nefastă 
a dezafectării de baze sportive 
fără respectarea dispozițiilor 
legale de refacere a lor pe alte 
amplasamente. Numai Bucu- 
reștiul, in ultimii zece ani — 
după cum preciza tovarășul 
Emil Jecu, vicepreședinte al 
Consiliului municipal pentru 
educație fi2ică și sport — a 
pierdut in acest mod 80 de 
terenuri de sport, iar alte 
cîteva sînt propuse spre deza
fectare în anii viitori. Dar si
tuații asemănătoare pot fi în- 
tîlnite și în alte orașe. Se im-

vins categoric pe Liviu Cop- 
cealău, se apropie amenință
tor de cei mai buni spatiști 
ai țării. în sfîrșit, Sebastian 
Cosmescu și-a confirmat ci
fra de la 400 m (4:28,8), par- 
curgînd ieri distanța de 200 
m în 2:06,4. Rezultate tehni
ce :

200 m liber (f)! Cr. Bala- 
ban 2:24,0, G. Zieland (Flota 
Gdynia) 2:34,0; 200 m liber 
(m) i Slavio 2,01,2 (timp su
perior cu 1,7 sec. rec. națio
nal), S. Cosmescu 2:06,4 ; 100 
m bras (f) i A. Georgescu li 
21,8, L. Bancu 1:28,0; 200 m 
bras (m); J. Klukowski (Flo
ta) 2:38,8, Hempel 2:39,2, Să- 
ruleanu 2:41,6; 100 m spate 
(f); M. Petre 1:20,8; 200 m 
spate (m) : Gh. Lupu 2:23,2, 
L. Copcealău 2:27,4; 100 m 
delfin (f) i A. Șterner 71,1, 
G. Cerbeanu 72,4; 133 m 
mixt (m) î Slavio 1:33,7, 
Machnicki (Flota) 1:37,0; 
133 m mixt (f) i A. Șterner 
1:49,6, Biernat (Flota) 1:50,6.

— a. v. —

La reluarea diviziei A de popice

Campioanele învinse!
Reluarea campionatului diviziei A a fost, spre bucuria amato

rilor de popice, marcată de un evident salt valoric, majoritatea în- 
tilnirilor fiind viu disputate și Încheiate cu rezultate superioare, ceea 
ce dovedește că echipele au folosit judicios pauza dintre tur șl retur. 
N-au lipsit nici surprizele, ele dînd un plus de atractlvitate intreceț 
rllor.

MASCULIN
C.S.M. REȘIȚA — PETROLUL 

PLOIEȘTI 5290—5235 p.d. Campioa
na țării șl lidera turului a fost 
învinsă de o formație modestă, 
dar pusă duminică pe fapte mari. 
Cei mal in vervă popicari s-ati 
dovedit a fi. Ion Tismănaru (914 
p.d.) și Emil Uțâ (911), a căror 
frumoasă comportare a dat aripi 
colegilor lor. Ploieștenll au avut 
in Victor Ivan și Toma Nițulescu 
pe cel mai buni jucători, flecare 
doborînd cite 896 popice. (I. PLA- 
VIȚU — coresp.).

OLIMPIA REȘIȚA — FLACARA 
CIMPINA 5099—6090 p.d. Un joc 
sub semnul incertitudinii pînă la 
ultimele bile. Ion Mlcorolu (914 
p.d.) șl Fr. Huber (888), iar de 
la cimpinenl P. Purje (897) au 
arătat mal multă precizie in lan
sarea bilei. (D. PLAVIȚU — co
resp.) .

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— GAZ METAN MEDIAȘ 5286— 
5109 p.d. Bucureștenii, cu o echi
pă mai omogenă, s-au impus 
ușor. Cel mal buni : C. Rudău 
(944), A. Hie (891) da la Învingă
tori, I. Tonciu (893) și A. Chlrilă 
(875) de la învinși.

VOINȚA BUCUREȘTI — RAFI
NĂRIA TELEAJEN 5158—4957 p.d. 
Cunoscind particularitățile pistei 
șl arătînd o precizie mal mare în 
lansarea bilei, popicarii bucu- 
reștenl au ciștlgat la o diferență 
categorică in fața unei echipe 
care, surprinzător, a dovedit mul
tă nesiguranță (trei jucători nu 
au reușit să depășească nici mă
car cifra de 800 p.d.). Cel mal bun 
jucător al Intilnlril — C. Volcu 
(Voința) 933 p.d. cu două lovituri 
în gol. (AUREL PĂPĂDIE).

VOINȚA TG. MUREȘ — C.F.R. 
TIMIȘOARA 5218—4972 p.d.

FEMININ
GLORIA BUCUREȘTI - HI

DROMECANICA BRAȘOV 2297 —

2294 p d. Elevele lui C. Neguțolu 
au ciștlgat primul joc pe teren 
propriu. O victorie dificilă, decisă 
la ultimul schimb, la care șl-a 
adus contribuția Florica Neguțo
lu. Deși bolnavă, ea a reușit, în 
compania unei adversara in mare 
formă (Maria Rotter — 414 p.d.), 
să mențină avantajul echipei sale. 
(O. GUȚU — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — C. S. M. 
REȘIȚA 2484—2463 p. d. Mult 
schimbată, și la figurat și la pro
priu, echipa antrenorului feroviar 
Tudor Buzea a învins puternica 
formație reșițeană, la capătul unui 
meci de bună factură tehnică. 
Oaspetele au condus pînă la a 
patra pereche, ca apoi feroviarele 
să refacă terenul șl în final să 
clștlge pe merit. Autoarele prin
cipale ale victoriei : Elena Cemat 
(460), Floriea Fillp (421) șl Vasl- 
llca Plntea (413). De la C.S.M. 
s-au remarcat Maria Stanca și 
Maria Adelman marcate cu 432 și* 
respectiv, 421 p.d

VOINȚA TG. MUREȘ — ME- 
TROM BRAȘOV 2406—2276 p. d. 
Gazdele au evoluat la nivelul po
sibilităților lor, evidențilndu-se 
Ana Albert (430), Elena Balogh 
(412) șl Mlnodora Chețan (411). De 
la oaspete. Elena Clim (426) șl 
Llvla Reșteman (418) s-au detașat 
mult de colegele lor. (IOAN PAUȘ 
— coresp.).

LAROMET BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 2431—2470 p. d. 
Campioanele au cedat în fața 
unei echipe redutabile. De 
menționat faptul că șase jucă
toare au depășit granița celor 400 
p.d. — C. Moldoveanu (438), C. 
Szocs (421). M. Petre (412) de la 
Voința șl El. Trandafir (451). S. 
Andrei (426) șl A. Ologolu (412) 
de la Laromet.

FL. SANDU

Rezultate bune ale sportivelor 
de la liceul de gimnastică

Etapa pe Județ a campionatelor 
naționale ale școlilor generale a 
oferit spectatorilor prezențl, zilele 
trecute, în sala de gimnastică 
din Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej o întrecere de bun nivel teh
nic, la care și-au adus contribuția 
îndeosebi cele două echipe repre- 
zentlnd liceul de gimnastică din 
localitate. Disputa a fost palpi
tantă, emoțiile cuprinzînd deopo
trivă pe gimnastele începătoare șl 
pe cele cu o mal bogată experien
ță competițională. Așa cum era de 
așteptat, pe primele locuri s-au 
clasat cele două echipe ale liceu
lui de gimnastică din localitate, iar 
la individual o bună impresie au 
produs, îndeosebi, Gabriela Truș- 
că. Tatiana Pruteanu, Nadla Co- 
mănlcl. precum șl Luminița Boleru 
și Elena Toader.

Iată rezultatele : 1. echipa nr. 1 
a Liceului de gimnastică Orașul 
Gheorghe Gheorghlu-Dej 221,80 P : 
2. echipa nr. 2 a Liceului de gim
nastică Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej 216,25 p ; 3. echipa Școlii 
generale nr. 5 Bacău 189,90 p.

Concursul s-a bucurat de o ex
celentă organizare, asigurată de 
organele sportive șl de învățămînt 
din Bacău și din localitate, un a- 
port remarcabil adueîndu-și pro
fesorii șl elevele de la Liceul de 
gimnastică din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Echipelor șl gim
nastelor clasate pe primele locuri 
li s-au • oferit frumoase premii tn 
cărți șl materiale sportive.

prof. Maria RAICU
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej

Nicolae
Perța

(Urmare din pag. 1)

DEZIDERATE
pune, deci, a se acționa mai 
ferm față de cei ce, încâlcind 
legea, distrug bazele destinate 
sportului — pentru care s-au 
cheltuit mari sume de bani — 
fără a oferi altele în loc.

Participanții la plenară și-au 
exprimat, de asemenea, nemul
țumirea față de faptul că 
multe dintre consiliile popu
lare și oficiile de sistemati
zare manifestă o slabă preo
cupare în direcția amenajării 
de baze sportive și locuri de 
joacă pentru copii, îndeosebi 
în noile cartiere de locuințe.

Criticind aceste deficiențe, 
care au o repercusiune direc
tă asupra fenomenului sportiv, 
majoritatea celor ce au luat 
cuvîntul la tribuna plenarei 
s-au referit (unii din ei auto
critic) în același timp la fap
tul că nu peste tot se mani
festă o grijă suficientă pentru 
mai buna folosire a bazelor 
existente. în multe locuri, sta
dioanele și sălile de sport ale 
unor asociații și cluburi (chiar 
și cele aparținînd unor școli) 
stau ore întregi din zi nefolo
site, în timp ce sportivii altor 
asociații nu au unde se an
trena.

Dezaprobînd această stare de 
lucruri, participanții la ple
nară s-au pronunțat, totodată, 
în spiritul Indicațiilor condu
cerii partidului, pentru admi
terea accesului gratuit al tutu
ror copiilor pe bazele spor
tive.

După dezbaterile fructuoase 
pe care le-a prilejuit recenta 
plenară a C.N.E.F.S. este acum 
de sperat și de așteptat un 
reviriment în domeniul atît de 
discutat al bazei materiale — 
parte inseparabilă a activității 
de educație fizică și sport.

50 m.g.) și Haralambie Go
goașă (7,12 la săritura in lun
gime), deși ambii s-au clasat 
pe locul 4 la probele respec
tive. Celelalte întreceri au fost 
dominate de atleți bueureșteni 
bine cunoscuți. Evident, este 
îmbucurător faptul că aceștia 
își îmbunătățesc permanent re
cordurile personaje sau stabi
lesc altele noi. Dar, în aceeași 
măsură, am fi dorit ca, cu 
ocazia acestui concurs, să fi 
apărut și nume noi de atleți. 
Antrenorii cluburilor gi aso
ciațiilor sportive sînt, din a- 
cest punct de vedere, defici
tari și... datori atletismului și 
publicului. Este de remarcat, 
de asemena, l'aptul că la unele 
probe au fost Înscriși foarte 
puțini atleți pe foile de con
curs și, in plus, nici măcar nu 
s-au prezentat toți la start.

Se poate afirma (prin pris
ma rezultatelor obținute) că a 
fost totuși un concurs care me
rită aplaudat.

Rezultate tehnice : înălțime 
fete ; 1. Lucia Mărgineanu 
(Progresul) 1,53 ; lungime fete:
1. Viorica Viscopoleanu 6,04, 2. 
Cornelia Popescu (Rapid) 5,89, 
3. Constantina Popa (Dinamo) 
5,46 ; greutate băieți : 1. Gh, 
Dumbravă (Progresul) 13,98,
2. Vasile Mihalcea (Progresul)
13,77, 3. Mihai Ardeleanu
(S.S.A.) 13,08 ; greutate fete: 
1. Viorica Brad (Progresul) 
13,87, 2. Tudora Dinuț (Meta
lul) 11,13, 3. Elena Dumitrescu 
(S.S.A.) 10,63 ; 50 m.g. (b) : 1. 
Nicolae Perța (Steaua) 6,6, 2. 
Viorel Suciu (Petrolul PI.) 6,7,
3. Ervin Sebestyen (Steaua) 6,8;
50 m.g. (f) : 1 .Viorica Enescu 
(Rapid) 7,5, 2. Cornelia Popes
cu 7,7, 3. Viorica Viscopoleanu 
7,8 ; înălțimef băieți : 1. Vasile 
Murețan (Steaua) 1,88, 2. Ion 
Cherciu (Metalul) 1,88, 3. An
ton Dincă (Steaua) 1,85 ; lun
gime băieți ; 1. Doru Bădini 
(Steaua) 7.29, 2. Vasile Săru- 
can (C.S.M. Cluj) 7,21, 3.
Adrian Samungi (Steaua) 7,20.
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SCRISOARE NEEXPEDIATĂ

CRUCEA SUDULUI
1 Tel Aviv... 21 ianuarie 
1970... Orele 7... Bungalow-u- 
rUe hotelului Ramat Aviv 
dorm încă. Plecăm spre aero
port. In autobuz e liniște. 
Toți se gîndesc la cei 20 000 
de kilometri de zbor spre 
Australia. Adamache e singu
rul care-mi zîmbește. Pare 
foarte sigur de el. A fost în 
Brazilia... A fost în Japonia... 
,Ăm să ajung și în Australia... 
N-am să refuz nici Mexicul"...

Decolăm... Roțile avionului 
reintră în burta de oțel, cu 
un scrîșnet care vrea parcă 
să ne aducă aminte, acum, 
deasupra Mediteranei, că pa
sărea ta, Omule, e mult mai 
fragilă decît pescărușul care 
te salută cu mișcări grațioa
se.

Băieții sînt obosiți. Cociș e 
palid. Nu îndrăznește să pri- 
vească prin hubloul avionului. 
Tufan strînge cu putere bra
țul fotoliului, ca la dentist. 
Apoi îmi arată palmele. Sînt 
ude... Cel mai calm e, din 
nou Adamache. își aprinde 
țigara, cu gesturi largi, a- 
proape teatrale. îmi face cu 
ochiul: „Nu știu cite echipe 
au bătut Israelul, de două ori, 
la el acasă".

Zburăm. „Gigi” Tătaru, 
geograful lotului, strigă pe 
neașteptate, ca marinarul lui 
Columb : „Creta !“ Intr-ade
văr, malul sudic al împără
ției lui Minos își ondulează 
golfurile.

Zburăm, Cele trei degete 
uriașe ale Peloponezului, gata 
să cuprindă clapele unei de
cime, rămîn în dreapta. Tă
taru încearcă să descopere O- 
limpia, dar apele rîultti Al- 
feu curg la umbra pinilor.

Zburăm. Din cînd în cînd, 
scame de nori scutură avio
nul. Ochii negri ai blondului 
Both se uită speriați spre 
Pe scara.

Zburăm. Avionul pătrunde 
în marele golf care desparte 
tocul de talpa Italiei. Specta
colul e grandios. Peste pămîn- 
tul Italiei plutește o pîclă ar
gintie. Pîcla istoriei... Tătaru 
descoperă orașul Taranto. Po- 
povici, sceptic, nu crede. 
„Gigi" solicită arbitrajul ste
wardesei. „Da. E Taranto".

Zburăm. Nori albi se adu
nă sub noi. Neapole e unde
va jos. La orizont, soarele to
pește cu raze violete imensele 
iceberguri ale norilor.

Am ajuns la Roma. Stewar
desa anunță cîntind, cu min-

drie, că aterizăm pe aeropor
tul Leonardo da Vinci.

Coborîm. Avionul spre Syd
ney pleacă abia peste 12 ore, 
către miezul nopții... Autocar 
spre centru... Oboseala a pie
rit ca prin farmec... Intrăm 
la San Pietro. Bădin rămîne 
supefiat. Pipăie mozaicul a- 
proape invizibil al tablouri
lor, ca Toma necredinciosul. 
Pentru el, San Pietro e mult 
mai mult decît zborul spre 
Lună... Intrăm în for. Reve
nim. Privim îndelung Colum
na lui Traian. Vînzătorul de 
ilustrate ni se adresează în 
românește : „Cumpărați ilus
trate !" Băieții sînt surprinși: 
„Sînteți român ?“ „Nu ! Dar 
îi recunosc pe români după 
felul în care privesc Colum
na".

Timpul curge. Din nou pe 
aeroport. E aproape de miezul 
nopții Angelescu își masează 
glezna. Both își desmorțește 
articulațiile. Oprea încearcă 
să doarmă. Și sîntem în punc
tul cel mai îndepărtat de 
Sydney.

Plecăm. Urcăm, printre 
nori, în trepte. Sîntem la 
11000 de metri. „In altă lu
me". Avionul trimite jeturi 
roșii spre infinit. Din cînd în 
cînd, un nor încearcă să opu
nă o 
tru a 
nu-și 
acum
Tătaru e mereu cu fruntea 
lipită de hublou. Face calcule 
cu glas tare : „Jos trebuie să 
fie pustiul Arabiei".

Zburăm de 6 ore. Se lumi
nează. Se sting becurile. Fe
țele tuturor lucesc de nesomn. 
Jos, valurile Mării Arabe se 
încrețesc ușor. Ne apropiem 
de Bombay.

Aterizare. „Cobori, Gro- 
zea ?“ Petrolistul răspunde 
cu fentă: „Sînt prea obosit 
ca să nu cobor".

Stewardesa indiană e fru
moasă. Un sari albastru se 
unduie pe trupul ei, în fața 
echipei olimpice. E cald. In
trăm în tranzit. Aerul condi
ționat înviorează privirile, in 
vitrine, elefanți de fildeș, săbii 
de fildeș, mărgele de fildeș, 
lei de fildeș.

Am plecat. Pămîntul e roșu. 
Și vînăt, și galben, și iar roșu. 
Apoi, apă. Oceanul Indian. 
Zburăm spre Singapore. Sea
ra vine repede, ajutată de 
zborul meridianelor. Oble- 
menco încearcă, și el, să doar
mă, dar nu găsește loc pen-

rezistență luminii, pen- 
pieri imediat, Jucătorii 
găsesc locul. Cociș e și 
într-un fel de transă.

tru picioarele sale lungi. Pes- 
caru a renunțat de mult. A- 
prinde becul fotoliului și stu
diază cartonul ilustrat în care 
se explică pe unde poți ieși 
dacă avionul se prăbușește în 
Ocean.

La orizont — Singapore. E 
noapte. Coborîm. Lumini al
bastre, bolnave. Miasmele jun
glei se simt la tot pasul. As
faltul e fierbinte, deși e noap
te.

Intrăm în tranzit. Doi japo
nezi vînd tranzistoare și apa
rate de fotografiat. Il caut din 
priviri pe barmanul malayez 
din „Miniaturi", dar nu e ni
căieri. Vestitul Singapore din 
poveștile lui Maugham e a- 
cum altul. La „Jucării", un 
cățel mecanic latră și își miș
că burtica, toropit și el de 
căldura de afară.

Ochii îmi ard de nesomn. 
Mă gîndesc cu teamă la pri
mul meci. Am trecut Ecuato
rul. Privesc cerul. Caut să gă
sesc Crucea Sudului. Căutăm 
în doi. (Cu Gigi Tătaru). An
tonescu face calcule. Adună. 
Scade. Ora Bucureștilor. Me
ridiane. Sensul acelor de cea
sornic. Dar timpul trece greu. 
Se aprind din nou becurile. 
Nu mai știi dacă e pentru de
jun sau pentru cină. Călăto
rim de vreo 40 de ore. Ste
lele sînt parcă mai străluci
toare în emisfera australă. A- 
vionul își continuă canonul de

MARDĂRASGU
văzut de AL CLENCIU

primul meci se va juca peste 
30 de ore și că, în acest scop, 
peste două ore, plecăm — CU 
AVIONUL — la Adelaide. Mă 
gîndesc dacă mai e cu putin
ță. Mă uit la Mărdărescu. E 
negru. „Ce zici, Gil ?“ îmi 
răspunde calm : „Cu cit e mai 
greu, cu atît e mai bine". 
Simt, însă, în vorbele lui, doar 
o uriașă încordare a voinței. 
Anca doarme, șezînd, pe va
liză.

Stăm de o oră la vamă. Va
lizele eelor din fața noastră 
sînt răvășite. Vameșii caută 
stupefiante. Așteptăm. Mai 
trece o jumătate de oră. In 
sfîrșit! Valizele noastre sînt 
cruțate. The soccer team of 
Rumania. Doar Adamache e 
pus să-și spele ghetele, de fot
bal, pentru ca celebrul meri
nos australian si trăiască în 
pace.

Din nou în avion. Adelaide. 
Hotel Trave Lodge, Nimeni

b-

CRONICA
STEAUA—RAPID 

2—0 (0—0)
Nu exagerăm cu nimic a- 

firmînd că întîlnirea amicală 
de ieri dimineață dintre 
Steaua și Rapid de pe stadio
nul Giulești, a fost de o ca
litate superioară multora din 
turul campionatului. Atit fe
roviarii cît și jucătorii Stelei 
au evoluat dezinvolt, cu o 
preocupare permanentă de a 
crea faze frumoase. Chiar din 
primele minute ale partidei 
s-a jucat rapid, cu schimburi 
derutante ale acțiunilor ofen
sive. în prima parte, jocul 
s-a menținut echilibrat, Ră- 
mureanu și Suciu remarcîn- 
du-se în rezolvarea situațiilor 
critice de la porțile lor. După 
pauză, jocul și-a menținut ca
litatea superioară, iar elevii 
lui Covaci au arătat mai mul
tă claritate în finalizarea ac
țiunilor ofensive. în min. 72, 
Dumitriu III a intrat în ca
reul advers și apoi a centrat 
pe partea dreaptă, de unde 
Creiniceanu a reluat, din a- 
propiere, imparabil, deschi- 
zînd scorul. După 8 minute, 
Vigu s-a intercalat între îna
intași și de la 25 de m a ex
pediat mingea în plasă, mă
rind astfel avantajul echipei 
sale la 2—0.

Arbitrajul lui D. Isăcescu 
în nota jocului, adică foarte 
bun.

STEAUA: Suciu (min. 46 
Haidu) Rotaru, Negrea

NOUTATI DE LA „11“ CLUJ
La „U“ antrenamentele au 

început Ia data de 5 ianuarie, 
In lipsa comandantului na
vei, Ștefan Cîrjan, aflat pînă 
la mijlocul lui ianuarie în 
concediu, ca șef al sectorului 
pregătire fizică generală a 
fost investit prof. Ion Arnău- 
tu, antrenor emerit 
tism, secondat de... 
Silviu Avram.

Pregătirea fizică 
a început într-un ritm sus
ținut, impus încă din primele 
ședințe de antrenament și 
continuat cu intensitate spo
rită. Explicație există: în 
toamnă, cînd a început turul, 
echipa a intrat incomplet pre
gătită din punct de vedere 
fizic, fapt reflectat în treimea 
secundă a turului, cînd în 5 
partide „U“ a acumulat doar 
2 puncte.

Prima ședință de pregătire 
fizică va rămîne de pomină, 
într-un fel. Antrenorul emerit 
a început cu o „porție" de 30 
de minute, de genuflexiuni. 
La capătul lor, jucătorii se 
mai uitau chiorîș unul la al
tul și din cînd în cînd spre 
cel ce comanda exercițiul. A 
turmat încă o „porție" de 30' 
după care s-au declarat obo
siți. Atunci, antrenorul Ion 
Arnăutu le-a spus : „Foarte 
bine. Sînteți obosiți. Deci 
încă...30". După care, ca... „su
pliment" încă 5. Asta a fost 
la început Acum ți-e mai 
mare dragul să-i urmărești 
cum lucrează. Oboseala a fost 
scoasă din vocabular. S-a lu
crat în prima parte a perioa-

la atle- 
secundul

generală

dei de pregătire fizică gene
rală în medie cîto 150—180 
minute la o ședință de antre
nament.

De cîteva zile, mai precis 
după întoarcerea lui Șt. Cîr- 
jan din concediu, antrena
mentul a fost împărțit astfel: 
80 la Sută pregătire fizică ge
nerală, 20 la sută joc cu balo
nul (afară în aer liber sau în 
sală). Această proporție va 
mai dura cîteva zile, după 
care se va trece la 50 la sută 
— 50 la sută.

în această a doua etapă a 
pregătirilor vor intra în cir
cuit și jocurile-școală. De fapt, 
o „introducere" a și avut loc 
în compania divizionarei C 
Dermata. Jucătorii lui „U“ 
au vădit o excelentă dispozi
ție de joc și poftă de goluri. 
Au fost înscrise multe și în- 
trucît după înscrierea goluri
lor jocul nu se relua de la 
centru am pierdut socoteala 
lor. Bineînțeles că jocul s-a 
reluat de la poarta echipei 
Dermata. Șlefuirea pregătiri
lor va avea loc după 15 fe
bruarie, cînd jocurile-școală 
și partidele amicale de verifi
care vor fi, progresiv, tot mai 
numeroase. Au fost perfectate 
amicaluri cu Steagul roșu, 
Petrolul și Metrom Brașov. 
S-a discutat și despre un e- 
ventual meci cu Steaua.

Acestea sînt noutățile de la 
„U“ Cluj. în curînd vești și 
din cealaltă tabără diviziona
ră clujeană, C.F.R.

Loturile 
arbitrilor 
divizionari

lotul a

București: Aurel Bentu, 
Constantin Bărbulescu, Con
stantin Dinulescu, Vasile Du
mitrescu, Chevorc Ghemin- 
gean, Dumitru Isăcescu, 
Gheorghe Limona, Victor Pă- 
dureanu, Constantin Petrea, 
Nicolae Petriceanu, Alexan
dru Pîrvu, Gheorghe Po- 
povici, Andrei Rădulescu.

Bihor : M. Bădulescu, Ale
xandru Toth.

Brașov : Petre Badea.
Cluj: Sever Mureșan, Va

sile Topan.
Constanța: Zaharia Dră- 

ghici.
Dolj : Octavian Comșa.
Galați: Grigore Bîrsan. 
Iași: Mircea Rotaru.
Mureș : Ion Rus.
Prahova: Nicolae Cursaru, 

Emil Vlaiculescu.
Satu Mare: Otto Anderco.
Sibiu: Cornel Nițescu, Pe

tre Sotir.
Timiș : Ștefan Birăescu, Io-’ 

sif Ritter.
Vaslui: Nicolae Rainea.
Vîlcea: Alexandru Alexe.'

LOT B, SUSCEPTIBIL 
DE PROMOVARE

Victor MOREA

zumzete. Se apropie Australia. 
Orele trec. Un nou răsărit de 
soare. Dinspre Pacific... Pe 
obrajii de copil ai lui Crîn- 
gașu a crescut barba. Mărdă
rescu încearcă să-și îmbărbă
teze oastea obosită.

Pacificul. O buclă mare, 
peste Ocean. Aterizare. Tăta
ru exclamă : „Iată și Crucea 
Sudului/“ Intr-adevăr, la in
trarea în aeroport flutură 
drapelul Australiei...

Ne întîmpină Harry Bait- 
zel, organizatorul turneului. E 
jovial. Poate pentru că n-ar 
putea să ne anunțe altfel că

nu poate dormi. Singura so
luție — masajul, la baia de 
aburi. Patru maseuri, ca niște 
gladiatori, amintesc baia ro
mani. Mușchii de piatră ce
dează treptat. Revenim la ho
tel. Unii izbutesc să doarmă. 
Alții — nu.

A doua zi, la Adelaide, oas
tea istovită a lui Gil a obți
nut, poate, cea mai frumoasă 
victorie a sa. Mai frumoasă, 
aș spune, decît cele împotriva 
lui Lubanski sau Spiegel.

loon CH1RILA

„AMICALELOR DE DEMINICA
cafd concert. Minute prelun
gite de studiu, joc la mijlo
cul terenului și... nici o dife
rență intre cei doi comba
tanți. Evident, lipsa celor 8 
„mexicani" se resimte acut 
la echipa din Ștefan cel Ma
re. Totuși, nu putem trece 
peste cursele (ca în vremu
rile de glorie !) lui Pîrcălab, 
rămase, din păcate, simple ar
tificii datorită „celor din fa
ță", care, de fiecare dată, au 
intervenit pe......contre pied".
După pauză, Pîrvu (Metalul 
Tîrgoviște), a reușit să-l pă
călească, ca pe un novice, pe 
Cheran și a șutat puternic de 
la opt metri. Coman, deși pe 
fază, nu a putut reține balo
nul. C. Ioneiscu, complet li
ber — unde erau Pîrvu și 
Ștefan ? — îndeplinește o
șimplă formalitate : 1—0 pen
tru Metalul ! Frățilă (min. 78) 
a reușit să fructifice una din 
nenumăratele situații clare de 
gol:. 1—1. Cînd nimeni nu se 
mai aștepta, Victor Petre (în 
ultimul minut de joc), „pre
lucrează" cu mare finețe o 

centrare a lui Hai du punîndu-1 
pe același Frățilă într-o po
ziție ideală de gol: 2—1 pen
tru Dinamo.

Nu putem încheia această 
cronică fără a aminti lecția 
de arbitraj oferită de N. Pe- 
triceanu.

DINAMO : Coman — Che
ran, Nunweiller IV, Crăciu- 
nescu (Pîrvu), Ștefan. Sălcea- 
nu, Moldovan (Dobrău), Pîr-

tate 
rile 
ghi 
nea

însă de înaintași. Golu- 
au fost realizate de Ga- 
(min. 15, 31, 40) și Trăz- 
(min. 80).

ANDREI SZABO,
coresp.

PETROLUL PLOIEȘTI 
C.F.R. CLUJ 

0—0

Ploiești, 8 (prin telefon). Me
ciul s-a disputat pe terenul 
Vega, pe un timp nefavorabil. 
Jocul a plăcut prin dinamis
mul său, notă dată în special 
de oaspeți. De atlfel, ferovia
rii au fost ceva mai insistenți 
și mai interesați de rezultat. 
Petroliștii au avut o apărare 
bine pusă la punct.

Petrolul: M. Ionescu (Ste
lian, Vișan) — N. Ionescu, 
Grecu, Florea, Gruber, Iuhaz 
(Moraru), Dincuță, Dragomir 
(Niculescu), Cotigă, Stănescu, 
Sfîrlogea (Ciucu).

C.F.R.': Mărculescu — Soos, 
Costea, Dragomir, Roman, 
Stîncel, Al. Vasile, Popa, Soo, 
Ionescu (Petrescu), Tegean.

I. TANASESCU, coresp.

culat cu mai mare siguranță 
spre partenerul de joc, creîn- 
du-se o serie de faza specta
culoase. Stegarii s-au mișcat 
bine, au combinat reușit și au 
tras destul de mult la poartă, 
dind prilej portarului Opan- 
schi să-și etaleze cunoștințe
le. La rîndul lor, jucătorii 
oaspeți, aflați la al cincilea 
meci de verificare, au arătat 
o bună pregătire fizică, multă 
poftă de joc și... necesitatea 
intensificării pregătirilor pen
tru coeziunea între comparti
mente și finalizare. Au mar
cat î Florescu (min. 5, 13, 86), 
Balint (min. 17 din 11 m), 
Gane (min. 85), respectiv Tr. 
Popescu (min. 81). A arbitrat 
Gh. Limona — București.

Steagul roșu: Drăgănoiu 
(min. 59 Zmeu) — Penzeș-, Je
nei, Olteanu, Rusu, Kadar 
(min. 59 Jamaischi), Balint, 
Necula, Gane, Florescu, Gyor- 
fi (min. 59 Drăgoi).
C. GRUIA, coresp. principal

C.S.M. SIBIU— 
JIUL PETROȘANI 

o—i (o—i)

București: Ion Hrisafi, Ma
rin Niță.

Arad : Traian Cruceanu. 
Brașov : Gavrilă Pop. 
Cluj: Ion Cîmpeanu.
Dolj : Stelian Mataizăr. 
Mureș : Nicolae Barna. 
Timișoara: Iuliu Bor&ș.

LOTUL B

STEAGUL ROȘU — PO
IANA CIMPINA 

5—1 (3—0)

Brașov, 8 (prin telefon). Du
pă partida de joi, cu Metrom, 
disputată pe terenul acesteia

Voinea și Ștefănescu încearcă să depășească apărarea Rapidului

Sibiu, 
ciul s-a 
Voința, 
dat care 
mult pe jucători. Antrenorii 
celor două echipe au rulat 
toți jucătorii ce-i au la dispo
ziție. Unicul gol a fost rea
lizat de I. Constantin (min. 
44).

IANCU BOȚOCAN, coresp.

8 (prin telefon). Me- 
disputat pe stadionul 
pe un teren desfun- 

a solicitat foarte

DINAMO BACAU— 
CHIMIA ORAȘ 

GH. GHEORGHIU-DEJ 
8—1 (3—1)

Bacău, 8 (prin telefon). Jo
cul a avut loc pe terenul de 
zgură și, după cpm arată și 
scorul, a fost la discreția di- 
namoviștilor. Autorii goluri
lor : D. Ene 3, Tr. Popescu 2, 
Băluță, Neumaier, Hrițcu, res
pectiv Nacu.

Antrenorul V. Neagu a fo
losit următoarea formație 1 
Fugaciu—Comănescu, Nedelcu, 
(Panait), Velicu, Kis (Dacid), 
Vătafu (Hrițcu), Duțan, Neu
maier, Tr. Popescu, D. Ene, 
Băluță.

• Și divizionara B Știința 
Bacău a jucat azi în compa
nia formației Petrolul Moi- 
nești, de care a dispus cu 
scorul de 4—0 (3—0).
I. IANCU, coresp. principal

(min. 46 Deheleanu), D. Nico
lae, Vigu, Ștefănescu (Negrea), 
Dumitriu III, Pantea, Iordă- 
nescu (Ștefănescu), Voinea, 
Creiniceanu.

RAPID: Rămureanu —
Ștefan, Cojocaru, Mușat, Grea- 
vu, Dinu, M. Stelian, Năstu- 
rescu, Petreanu (min. 68 Ma- 
zurachis), Straț, Oodreanu. 
(P. v.).
DINAMO BUCUREȘTI— 

METALUL TÎRGOVIȘTE 
2—1 (0—0)

Atmosferă... londoneză, ieri, 
pe Dinamo. Prima repriză 
poate fi comparată pu ua...

călab, Frățilă,
(Victor Petre),

METALUL:
Buciumeanu, Ciobanu, Stan- 
ciu, “
(M.
vu,

D. Popescu 
Haidu.
Stănescu —

Baciu, Buzatu, Moraru, 
Nițescu), C. Ionescu, Pîr- 
Tiron, Turcu,

D. VL

A. S. A. TG. MUREȘ— 
GLORIA BÎRLAD

4-0 (3-0)

Tg. Mureș, 8 (prin telefon). 
Joc. spectaculos în prima re
priză. După pauză, mureșenii 
au avut o serie de ocazii, ra-

(scor 3—1), duminică, Stea
gul roșu a susținut un nou 
joc de verificare, al patrulea 
de la reluarea pregătirilor, 
avînd ca partener pe divizio
nara B, Poiana Cimpina. Me
ciul, desfășurat pe stadionul 
Municipal, pe un timp splen
did, a prilejuit o nouă posi
bilitate de verificare a celor 
două loturi. Deși terenul de 
joc nu a fost la înălțime (por
țiuni de gheață netopită, de
nivelări), cu toate acestea jo
cul a fost bun și a corespuns 
scopului propus. S-a jucat 
destul de rapid, mingea a cir-

CUPLAJ PE STADIONUL 
TINERETULUI

Craiova, 8 (prin telefon). în 
deschidere, Electroputere Cra
iova a cîștigat în fața echipei 
Steagul roșu Plenița cu 4—2 
(2—2). Au marcat i Resciuc 2 
(unul din 11 m), Stănescu (din 
11 m), Chesnoiu, respectiv Do- 
garu și Ilie Marin.

în partida-vedetă s-au în- 
tilnit Universitatea Craiova și 
Chimia Rm. Vîlcea. în urma 
unui joc viu disputat, în care 
oaspeții au dat o replică dîr- 
ză, craiovenii au cîștigat cu 
3—2 (1—0). Golurile au fost 
înscrise de Ivan 3, respectiv 
Ionescu și Chivu. Universi
tatea a jucat în următoarea 
componență : Fiică — Tană, 
Bîtlan, Mincă, Velea (Ad.

Unul din nenumăratele atacuri dinamoviste respinse de 
talentatul portar metalurgist, Stănescu

Popescu), Strîmbeanu, Ivan, 
Martinovici, Donose (Tacoi), 
Dașcu, Bălan.

T. COSTIN, coresp.

RIPENSIA TIMISOARA— 
ELECTROMOTOR TIMI

ȘOARA 1—0 (1—0)
Timișoara, 8 (prin telefon), 

în această primă partidă de 
verificare, antrenorul Toma 
Jurcă a folosit întregul lot, 
încheind astfel seria trialuri- 
lor, după care se va fixa a- 
supra celor 18 jucători pen
tru returul 
renul greoi 
cători din 
fizic și nu 
rea unor faze care să mulțu
mească pe spectatori, 
punct a fost înscris 
man.

campionatului. Te- 
a solicitat pe ju- 
punct de vedere 
a permis realiza-

Unicul 
de Ro-

A. PETRE,

C.F.R. TIMIȘOARA 
PROGRESUL TIMISOARA 

4—0 (1—0)
Timișoara, 8 (prin telefon). 

Pe un teren desfundat, jucă
torii au trebuit să depună e- 
forturi 
mulțumi 
marcat: 
Gorduna

coresp.
*

serioase pentru a 
pe spectatori. Au 
Covaci, Chimiuc, 

și Manolache.
C. CREȚU, coresp.

NUME NOI LA
infor- 
Bucu- 
tineri 

ai se-

După cum sîntem 
mâți, clubul Steaua 
rești a legitimat doi 
fotbaliști, componenți
lecționatei naționale de ju
niori. Este vorba de înainta
șul Helvei, de la Victoria Ca-

Pronosport
Așa arată o variantă cu 13 re-

6,zultate exacte la Concursul Nr. 
etapa din 8 februarie 1970.

I. Bologna — Verona
II. Brescia — Internazlonale

III. Cagliari. — Fiorentina
IV. ’ ~v.
VI.

vn. 
VIII. _ _____

IX. Atalanta ____
X. Catania — Como

XI. Foggia — Pisa
XII. Mantova — Monza 

XIII. Perugia — Piacenza

Fond de premii 332.501
Plata premiilor la acest concurs 

se face astfel: în Capitală, înce- 
pînd din 13 februarie pînă la 25 
martie 1970. In țară : din 17 fe
bruarie pini la 2ă martie 1870.

Lanerossl — Ban 
Milan — Palermo 
Roma — Napoli 
Sampdorla — Lazio 
Torino — Juventus 

Regglna

lei.

X 
X 
X

1
1
1
2
2
1
1
1 

X 
X

O INIȚIATIVĂ 
LĂUDABILĂ
C.J.E.F.S. Timiș, prin cole

giul județean al arbitrilor de 
fotbal, a organizat o lecție 
filmată pentru arbitrii, an
trenorii și jucătorii de fotbal 
din Timișoara. La această 
inițiativă a răspuns G. N. 
Gherghe, președintele cole
giului central al arbitrilor, 
care a făcut o expunere in
teresantă pe marginea filmu
lui proiectat i „Articolul 12 — 
greșeli, și incorectitudini", re
alizat de antrăiorul H. Schdn 
din R.F. a GeȘnaniei. A ur
mat o discuție între pre
ședintele colegiului central și 
arbitrii timișoreni, componenți 
ai loturilor divizionare.
P. ARCAN, coresp. principal

POLITEHNICA IAȘI A
PLECAT ÎN ALBANIA

Echipa de fotbal Politehnica 
Iași a părăsit Capitala, pe ca
lea aerului, cu destinația Ti
rana. Studenții ieșeni urmea
ză să susțină un turneu 
trei jacuri în Albania.

STEAUA BUCUREȘTI

de

rei, și Marius Purcaru, por
tar, de la Metalul Tr. Seve
rin.

București : Mircea Bică, 
Radu Buzdun, Nicolae Cătă- 
noiu, Mircea Cîțu, Costîcă 
Constantin, Ion Dancu, Con
stantin Dragotescu, Ilie Dră- 
ghici, Ion Gheorghiță, Dumi
tru Ghețu, Francisc Coloși,’ 
Ștefan Lazăr, Chiriac Manu- 
saride, Emil Martin, Gheor
ghe Motorga, Anton Miinlch,' 
Simion Mîndreș, Alexandru 
Paraschiv, Gheorghe Rețe- 
zan, Romeo Stîncan, Vasile 
Toma, Gh. Vasilescu I.

Arad : - - .
Oprița.

Argeș : 
Bacău :

Adrian Macovei.
Bihor : Iuliu Erdoș, Ștefan 

Patkos, Aurel Pop, Traian 
Vecan.

Brașov : Octavian Calughe- 
rovici, Roman Miron.

Brăila : Tudorel Leca.
Caraș - Severin : Dumitru 

Munteanu.
Cluj : Emil Călbăjos, Au

rel Pop, Gheorghe Vereș.
Constanța: Ridvan Cocoi, 

Gheorghe Manole, Stavru Ni- 
colau.

Dolj : Nicolae Mogoroașe.
Galați: Vasile Liga, Gheor

ghe Ștefănescu, Ovidiu Tur- 
citu.

Gor j: Gheorghe Micu.
Hunedoara: Nicolae La

zăr, Cornel Pop.
Ialomița : Oscar Flondor.
Iași: Valentin Buimistruc, 

Ion Ciolan, Vasile Pop.
Ilfov : Victor Dumitriu.
Maramureș : Carol Szila

ghi. Vladimir Trifu.
Mehedinți : Mircea Biolan, 

Sever Drăgulici.
Mureș : Zoltan Szecsei. 
Olt: Victor Buiculescu.
Prahova : Mihai Marinciu, 

Mihai Moraru, Emil Păunes- 
cu, Mihai Vasiliu.

Satu Mare: Gavril Făr- 
cașu.

Sibiu : Viorel Cioc, Andrei 
Tudor.

Suceava : Paul Brătănescu, 
Teleorman : Ilie Hristea 
Timiș : Gabriel Blau, Ion 

Sana.
Vaslui : Ion Radu.
Vîlcea: Ion Ciucă

Aurel Crișan, Ion

Ion Chillbar. 
Cornel Buburuz;

LOT C, SUSCEPTIBIL 
DE PROMOVARE

București: Marcel Buzea. 
Marin Constantin, George 
Dragomir, Nicolae Gheorghe, 
Alexandru Grigorescu, Con
stantin Iofciu, Ovidiu Maior, 
Gheorghe Micloș, Gheorghe 
Olteanu, M. Popescu, Victor 
Roșu, Silviu Stăncescu, N 
Suciu, Mihai Teodorescu, Ilie 
Urdea, Gh. Vasilescu II.

Alba : Ion Barbu.
Bihor : Zoltan Szilaghi.
Brașov: Constantin Ghi- 

ță, Nicolae Iliescu, Gheorghe 
Ionescu.

Buzău: P. Căpățînă, Va- 
sile Pîrvescu.

Cluj: Tiberiu Gabos, Va- 
sile Mezaros, Romulus Sa- 
bău.

Constanța : Ion Constanti- 
nescu, Gheorghe Tacciu.

Dolj : Alexandru 
stantin Savu.

Galați: Ovidiu 
nescu.

Hunedoara : Ion 
Mehedinți : Ion
Mureș : Stelian Marian, Ion 

Soos.
Neamț : Vasile Lupu.
Prahova : Ion Chiriță, Va

sile Neacșu.
Timiș : Aurel Zbercea.
Vîlcea : Constantin Smeu- 

reanu, Nicolae Stoiculescu.

CUPON DE CONCURS
Numele și prenumele t

Adresa

Ene, Con-

Constanti-

Panait. 
Cojocaru.

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

GRUPA

GRUPA

GRUPA

GRUPA

A

B

C

D

2. CE ECHIPA VA C1ȘTIGA CAMPIONATUL MONDIAL ?



Maria Alexandru și Istvan Korpa
(Urmare din pag. 1)

siv, Vostova nu a putut să-și 
mai desfășoare jocul ei o- 
bișnuit, de ofensivă conti
nuă, ea fiind vădit incomo
dată, fie de loviturile „tăia
te" și bine dirijate ale Mă
riei Alexandru, fie de contra
atacurile surprinzătoare ale 
campioanei românce. în acest 
fel, Maria Alexandru n-a lă
sat nici un set tinerei sale 
partenere de întrecere, deși 
Vostova luase avans substan
țial în primul (15—6, dar Ma
ria a preluat conducerea cu 
19—18) și a condus o dată și 
în cei de al doilea (14—10).

Finala de simplu masculin 
a prilejuit o luptă plină de 
ardoare, cu răsturnări de 
scor palpitante. După ce 
Stanek a avut în permanen
ță avantaj în setul întîi, Kor
pa, cu un finiș mai bun, re
cuperează și cîștigă. Apoi, 
Stanek își revine, pune stăpî- 
nire pe joc, deține mereu i- 
nițiativa și următoarele două 
seturi îi aparțin. Cînd puțini 
se mai așteptau, Korpa în
scrie un reviriment și Sta
nek, extenuat, cedează tere
nul, recunoscîndu-se în cele 
din urmă învins. A fost un 
meci al acțiunilor de contra
atac, susținute într-un ritm 
extrem de rapid.

între timp, pe o masă veci
nă începuse finala de du
blu femei. Deși pornite favo
rite, Maria Alexandru și Car
men Crișan au pierdut la 
perechea Vostova-Karlikova. 
Insuccesul se datorează, în 
principal, loviturilor slabe și 
imprecise ale Iui Crișan.

Deși vădit 
vacul Stanek 
să țină pasul 
să învingător 
uă finale de 
ieți (împreună cu Dvoracek) 
și dublu mixt (alături de 
Karlikova). Dacă în prima, 
replică lui Amelin și Var
danian a fost deosebit de pu
ternică în finala de mixt, 
Maria Alexandru, handicapa-

tă de un partener aproape 
sugrumat de emoție (Luchian), 
n-a putut să întreprindă ni
mic.

Dintre celelalte evoluții ale 
sportivilor români, în afară 
de Magdalena ‘Lesai, se cu
vine a fi remarcată și com
portarea tînărului Gheorghe 
Teodor. EI l-a eliminat pe 
maghiarul Gergely și apoi, 
fără drept de apel, pe cam
pionul țării, Adalbert Rethi. 
în turul următor, deși a 
pierdut la cehoslovacul Dvo- 
racek, Teodor a acționat foar
te curajos și degajat.

Dar, despre internaționale
le terminate aseară vom mai 
avea ocazia să revenim.

obosit, cehoslo- 
a izbutit' totuși 
și chiar să ia- 
în ultimele do- 
ieri : dublu bă-

Rezultate tehnice, simplu femei, 
turul H : Alexandru — Stojclcl 
3—0, Amelina — Karlikova 3—2, 
Hovestadt — Noworyta 3—0, Ivan
— Baeiu, 3—0, Crișan — Juhos 
3—0. Golubkova — Resler 3—1, 
Stephan — Kalinska 3—1, Vostova
— Lesai 3—1, sferturi de finală : 
Alexandru — Amelina 3—0, Ho
vestadt — Ivan 3—0, Crișan — Go
lubkova 3—2, Vostova — Stephan 
3—0, semifinale : Alexandru — 
Hovestadt 3—1 (13, —19, 13, 15), 
Vostova — Crișan 3—1 (19, —18, 
14. 11), finala : Marla Alexandru
— Ilona Vostova 3—0 (19, 19, 16),
simplu bărbați, turul II : Korpa — 
Arjoca 3—0, Woznica — Luchian 
3—1, Drescher — Averin 3—2, Ti
mar — Ancei 3—0, Rethi — Da
niells 3—1, Teodor —Gergely 3—1, 
Dvoracek — Macovel 3—1, Varda
nian — Colțescu 3—0, Amelin — 
Covaci 3—0, Stelian — Stamatescu 
3—2, Giurgiucă — Panalt 3—2, Ka- 
rakașevici — Sîndeanu 3—1, Du
mitrii! — Gavriș 3—2, Marosffl- 
Domicz 3—1, Csordas — Antal 
3—0, Stanek — Bobocică 3—0; tu
rul III : Korpa — Woznica 3—2, 
Timar — Drescher 3—1, Teodor — 
Rethi 3—0, Dvoracek — Vardanian 
3—1, Amelin — Stelian 3—0, Ka- 
rakașevlci — Giurgiucă 3—0, sfer
turi de finală : Korpa — 
Timar 3—1, Dvoracek — Teo
dor 3—0, Stanek — Dumltrlu 
3—0. Karakașevici — Amelin 3—0, 
semifinale : Korpa — Dvoracek 
3—0 (18, 14, 13), Stanek — Kara
kașevici 3—0 (20, 17, 16), finala :
Istvan Korpa — Jaroslav Stanek 
3—2 (20. —15, —15, 18, 16); dublu 
femei, finala : Hona Vostova, Jlt- 
ka Karlikova — Maria Alexandru, 
Carmen Crișan 3—2 (19, —12, —6, 17. 
15); dublu bărbafl. finala : Jaro
slav Stanek, Josef Dvoracek — 
Anatoli Amelin. Gegham Varda
nian 3—2 (15, —8, 14, —16, 19); du
blu mixt, finala : Jltka Karlikova, 
Jaroslav Stanek — Marla Alexan
dru, Sergiu Luchlan 3—0 (7, 16, 
8).

. ROSTOCK, 8 (prin telefon). 
In sala de sport Marina, din 
localitate, s-au încheiat dumi
nică la prînz întrecerile tra
diționalului concurs internațio
nal de lupte greco-romane al 
R.D. Germane. Sportivii ro
mâni prezenți la Rostock s-au 
comportat excelent. Gh. Ber- 
ceanu (cat. 52 kg), I. Baciu 
(cat. 57), N. Martinescu (cat. 
100 kg) și V. Dolipschi (cat. 
+ 100 kg) și-au demonstrat su
perioritatea clasîndu-se pe pri
mul loc, M. Vlad 
a ocupat locul II, 
(cat. 48 kg) și P. 
68 kg) locul III.

Iată rezultatele 
registrate de 
noștri, în cele trei zile ale 
competiției : cat. 48 kg I. Gibu 
p. p. Stefanski (Polonia), b.p. 
Ekel, b.t. Wurbs și b.p. Ma- 
rusch (toți din R.D.G.), cat. 
52 kg. Gh. Berceanu b.p. Betz

(cat. 74 kg) 
iar I. Gibu 

Husaru (cat.

tehnice în- 
reprezentanții 
trei zile

(R.D.G.), b.p. Mihalik (Polo
nia), b.p. Schmidt și Schwartz 
(R.D.G.) și b.p. Tanczyn (Po- 

, Ionia) ; cat 57 kg : I. Baciu 
b.p. Radmacker, Benguik și 
Radskinski (toți din R.D.G.) ; 
cat. 62 kg : I, Popa p.p. Nits- 
cke, b.t. Werner (ambii R.D.G.) 
și se accidentează în meciul 
cu Lipien (Polonia) ocupînd 
locul V ; cat. 68 kg : P. Husaru 
b.p. Rebner, b.p. Brulowski, 
p.t. Gopfert și p.p. Priem (toți 
din R.D.G.) ; cat. 74 kg : M. 
Vlad b.p. Krezinski (Polonia), 
egal Pohl (R.D.G.), b.p. Zwick 
și Helbing (R.D.G.) ; cat. 100 
kg : N. Martinescu b.p. Or
lowski (Polonia), b.p. Albrecht 
(R.D.G.) ; b.t. Skrzydlewskl 
(Polonia), egal Klinge (R.D.G.);
cat. +100 kg : V. Dolipschi 
b.t. Labjon (R.D.G), lider în 
turul II și b.p. Wojda (Polo
nia).

Lotul feminin român pentru europenele
de la Moscova

Ieri, biroul federației noastre de tenis de masă a ratificat 
propunerea colegiului central de antrenori privind lotul femi
nin român care se va pregăti pentru campionatele europene de 
la Moscova. Este vorba de Maria Alexandru, Carmen Crișan, 
Magdalena Lesai și Eleonora Mihalca. Dintre cele patru jucă
toare, numai trei vor face deplasarea la Moscova. De asemenea, 
s-a hotărit ca echipa masculină reprezentativă să nu participe 
la campionatele europene din aprilie.
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$i totuși, Nepela n-a strălucit... • Giinter Zoller 
pentru prima oară pe podium! ® 5 note de 5,9 pentru

leningrădeanul
LENINGRAD, 8 (prin tele

fon). După o dimineață liniș
tită, care nu ne mai adunat 
lîngă mantinelă, permițîn- 
du-ne să dedicăm dteva ore 
Ermitajului, tezaur de cul
tură ce își deschide în aceste 
zile porțile cu o impresionan
tă expoziție Rembrandt, 
ropenele" de patinaj 
gramat după-amiază 
act al competiției : 
țiile libere băieți.

Fideli afirmației „sfîrșitul 
încununează o operă", cei 
prezenți ia Leningrad trebuie 
să se declare mai mult decît 
satisfăcuți — deopotrivă sub 
aspect tehnic, cît și sub aspect 
estetic, dacă vreți 
Iul festivalului 
evoluția băieților 
du-se, de departe, 
spectaculoasă și mai gustată 
probă a campionatelor.

„eu- 
au pro- 
ultimul 
exerci-

— de fina- 
pe gheață, 
constituin- 

în cea mai

luri Ovciniakov
Titlul a fost cîștigat,. mai 

exact spus, păstrat, de viitorul 
jurist din Bratislava, Ondrej 
Nepela, care fără să strălucea
scă, și-a reconfirmat clasa, 
adjudecîndu-și proba .libere
lor" și acumulînd în final 
2 795,1 p. (întrunind unanimi
tatea arbitrilor) care i-au a- 
dus o nouă medalie de aur, 
a doua după cea ibzutită a- 
nul trecut la Garmisch 3?ar- 
tenkirchen.

Dacă specialiștii sînt de 
acord, aproape toți, că Nepela 
n-a evaluat la nivelul scontat, 
atunci observații la fel de 
puțin măgulitoare se fac la 
ora prezentă și față de cel 
de al doilea clasat, francezul 
Patrick Pera — 2 740,3 p (20) — 
care, în afară de un excelent 
Salchow, n-a arătat mare lu
cru. în schimb, pe treapta a 
treia a rxxiiumului apare un 
debutant în materie de... me
dalii i tînărul de 20 de ani 
din Karl Marx-Stadt, Giinter 
Zdller — 2 722,7 p (27) care 
trece, astfel, înaintea campio
nului sovietla Serghed ®etve- 
ruhin, medaliat cu bronz 
anul trecut. Cetveruhin, care 

după propria-i mărturisire

■— s-a resimțit în urma acci
dentului la gleznă suferit în 
decembrie, n-a evoluat în ma
niera pe care specialiștii so
vietici i-o prevedeau...

Excelent s-a prezentat la 
„libere”, leningrădeanul luri 
Ovciniakov (antrenor Igor 
Moskvin) care a entuziasmat 
asistența, primind 5 note de 
5,9. El a atenuat, astfel, su
părarea gazdelor de a nu-și 
vedea nici un favorit însunu- 
nat de lauri.

Reprezentantul nostru,' 
Gheorghe Fazekas, a ocupat 
locul 22, realizînd 2 022,3 p.

Gu aceasta, peste ediția 1970 
a campionatelor europene de 
patinaj artistic a căzut, defi
nitiv, cortina.-. Au luat sfîr- 
șit succintele noastre relatări 
de sub cupola sălii .Jubileu-/ 
lui" din Leningrad și la ora' 
cînd transmitem aceste ultime 
rînduri (este ora 21, ora loca- 
lă), tribunele uriașei arenei 
sînt pustii... Doar undeva, în) 
dreapta sălii, sfidînd obscuri-' 
tatea, panoul electric, uitai 
probabil în funcțiune, amin* 
tește de evenimentul abia în
cheiat : „Leningrădenli urează 
succes patinatorilor europeni, 
Ia campionatele mondiale de 
la Ljubljana1“

Așadar, această despărțire ah 
așilor gheții nu reprezinți» 
decît un .respdro* t între 4—3’ 
martie ei se var reîntîlnl toZ 
tr-o altă întrecere, pentru su- ' 
premația mondială.

La revedere, pe cartodL,

VAL GARDENA i

CONCURSURI ATLETICE
ÎN SALĂ

Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Oak
land, cunoscutul câmpion aus
tralian Ron Clarke a eșuat în

La Val Gardena, în Italia, 
s-a decernat duminică primul 
titlu mondial de schi alpin i 
slalom special bărbați. Victo
ria i-a revenit tînărului spor
tiv francez Jean-Noel Augert 
(20 de ani), fiul unui hotelier 
din stațiunea Toussuire, de 
altminteri renumită pentru 
pîrtiile sale și pentru con
cursurile pe care le adăpos
tește. J. N. Augert a totali
zat în cele două manșe 99,47 
sec. (51,58+47,39). Au urmat 
în clasament l 2. Patrick Rus
sel (Franța) — 99,51 (51,36+ 
48,15), 3. William Kidd
(S.U.A.) — 99,53 (51,69+47,84), 
4. Gustavo Thoeni (Italia) — 
100,23 (51,39+48,84), 5. Alain 
Penz (Franța) — 100,54
(50,87+49,67), 6, Dumeng Gio- 
vanoli (Italia) — 102,38 (51,91 
+50,47), 7. Peter Frei (Elve
ția) — 103,33 (53,71 + 49,62),
8. H. Bjoerg (Norvegia) — 
103,59 (53,48+50,11), 9. Fran
cisco Fernandez-Ochoa (Spa
nia) — 103,73 (53,04+50,69), 
10, Andrzej Bachleda (Polo
nia) — 103,94 (53,73+50,21).

Simpla citire a rezultatelor 
tehnice vorbește de la sine 
despre dîrzenia, dramatismul, 
superintensitatea luptei pentru 
fiecare sutime de secundă. 
Medaliații sînt „înșirați" de-a 
lungul a numai 6 sutimi de 
secundă 1

O a doua trăsătură carac
teristică a probei de slalom

Zilele trecute, la Budapesta, 
a avut loc decernarea tro
feelor acordate de Uniunea 
ziariștilor sportivi din Unga
ria celor mai buni sportivi 
maghiari ai anului 1969. La 
bărbați, Cupa a fost acor
dată multiplului campion la 
pentatlon modern, Andras 
Balczo, iar la femei, Angelei 
Ranky-Nemeth, campioană 
olimpică la Ciudad de Mexi
co, la aruncarea suliței.

tentativa sa de a corecta cea 
mai bună performanță mon- - 
dială pe teren acoperit în 
proba de 3 mile. El a parcurs 
această distanță în 13121,8. 
Cel mai bun rezultat este de 
13:09,0 și aparține americanu
lui George Young. Alte rezul
tate : înălțime Brown 2,16 m; 
lungime H. Hines 7,80 m; 
greutate Steinhauer 19,24 m. 
în proba feminină de 600 
yarzi, Kathy Hammond a fost 
cronometrată în 1:22,7.

Jean-Noel Augert (Franța) — 
primul campion mondial de 

schi al anului

Peru învingătoare, 
Maroc învinsă !

F. C. Santos a cîștigat 
„Hexagonalul"

în cel de-al doilea meci 
amical de fotbal, desfășurat 
la Lima, reprezentativa Pe
rului a învins cu 2—1 (1—0) 
o selecționată cehoslovacă. 
Peruvienii au marcat prin 
Soții și Cubillas, iar oaspe
ții prin... fundașul Peruvian 
Gonzales, care a înscris 
Droprie poartă.

★
Peste 10 000 de spectatori 

au urmărit, la Sevilla, me
ciul dintre echipele F. C. Se
villa și selecționata Marocu
lui. Fotbaliștii spanioli au 
terminat învingători cu sco
rul de 2—0 (0—0), prin punc
tele marcate de Acosta și 
Elcy.

i
• Tmăra atletă americană 

Doris Brown a corectat cea 
mai bună performanță mon
dială pe teren acoperit în 
proba de 1500 m, în cadrul 
concursului desfășurat la Se
attle. Ea a fost cronometrată 
în 4:21,1. Pînă în prezent cel 
mai bun rezultat era de 4:33,3 
și aparținea aceleiași sportive.

MUNCHEN 8 (Agerpres) — 
în cadrul campionatelor in
ternaționale de bob ale R.F. 
a Germaniei, desfășurate la 
Konigsee, proba echipajelor 
de două persoane a revenit 
formației alcătuite din Zim- 
merer și Utzschneider (R. F. 
a Germaniei) cu 1:29,81 (au 
avut loc două manșe). De re
marcat că echipajul Floth — 
Bader (R. F. a Germaniei), 
care deține titlul mondial, s-a 
clasat pe locul trei. La cam
pionate participă sportivi 
Elveția, Austria, Spania, 
hoslovacia și Suedia.

din 
Ce-

Del Papa este noul campion european
de box la categoria semigrea

constituie neta înfrîngere 
austriecilor de către fran- 

care au „plasat" trei 
10 clasați, 
de aur și

o 
a 
cezi, care au 
oameni în primii 
cucerind medaliile 
de argint.

Românul Dan 
ocupat în manșa I locul 36, 
cu timpul de 56,84. In manșa a 
doua, Dan Cristea a fost 
descalificat, nemaiavînd drep
tul de a lua startul în „finala" 
de 30 de concurenți.

Cristea a

MECIURI INTERNATIONALE FEMININE LA BASCHET
La Heidelberg a avut loc 

meciul feminin de baschet
dintre echipele Iugoslaviei și 
R.F. a Germaniei. Oaspetele 
au repurtat victoria cu scorul 
de 84—50 (30—18).

BILL RUSSELL, CEL MAI BUN 
BASCHETBALIST AMERICAN

DIN ULTIMII ANI

Turneul hexagonal de fot
bal de la Santiago a fost 
cîștigat de echipa braziliană 
F. C. Santos, care în ulti
mul joc a învins cu scorul 
de 3—2 (2—1), echipa Uni- 
versidad Catolica. Jocul a 
fost marcat de numeroase 
incidente. Echipa braziliană 
a terminat partida in 9 oa
meni, iar gazdele în 10. Pen
tru brazilieni au înscris Cu- 
tinho și Pele (2), iar pentru 
gazde Sarnari (2). în deschi
dere Colo Colo (Chile) a în
vins cu 3—0 (1—0) pe Di
namo Zagreb.

Juventus amenință...

Astăzi la Lima se va desfășura meciul Peru — România. 
In fotografie, peruvianul Cubillas in luptă cu Bobby Charlton 
(Fază din meciul Peru — Anglia, 0—4, desfășurat anul trecut

MILANO 7 (Agerpres). — 
Boxerul italian Pierro Del 
Papa este noul campion eu
ropean profesionist la cat. 
semigrea, în urma victoriei 
obținute la puncte în 15 re
prize asupra iugoslavului I- 

Prebeg, deținătorul titlu- 
Disputat la Milano, me- 
a decepționat pe specta- 
nemulțumlți de calita

tea mediocră a luptei. în re
priza a șaptea iugoslavul a 
primit avertisment pentru 
box neregulat iar In cea de 
a opta a alunecat la podea 
fără a fi numărat. în ultimul

rund, Del Papa a trecut la 
atac și Ia o reușită combina
ție de dreaptă-stîngă i-a pus 
In dificultate pe Prebeg, care 
a fost numărat în picioare.

NEW YORK 8 (Agerpres). 
— Ziariștii americani de sport 
au acordat titlul de cel mai 
bun baschetbalist al S.U.A. 
din ultimii 10 ani cunoscu
tului jucător Bill Russell. în 
cursul carierei sale sportive, 
Russell s-a afirmat ca unul 
dintre cei mai talentați bas- 
chetbajiști din istoria acestui 
sport.

• Numeroși spectatori au 
urmărit la Amsterdam meciul 
internațional feminin de bas
chet dintre echipele Olandei 
și Poloniei. Oaspetele au ob
ținut victoria cu scorul de 
59—39 (21—27).

LAVER-ROCHE IN FINALA TURNEULUI
DE TENIS DE LA PHILADELPHIA

ROMÂNIA FAVORITĂ
BELGRAD, 8 (Agerpres) — 

Antrenorul echipei iugoslave 
de handbal, Janez Snoj, a a- 
rătat că tragerea la sorți a 
fost favorabilă handabaliști- 
lor iugoslavi, care au șanse 
mari de a se califica în tur
neul final programat la Paris. 
El a declarat că principala

LA C.M. DE HANDBAL
favorită a actualei ediții este 
reprezentativa României. An
trenorul echipei iugoslave a 
alcătuit un lot de 15 jucători, 
în frunte cu cunoscuții in
ternaționali Kostic 
Popovici, Karalic 
Lavrnic, Lazarevici, 
(atacanți) și alții.

(portar), 
(pivoți), 
Horvat,

PHILADELPHIA 8 (Ager
pres). — Finala turneului in
ternațional „opera" de tenis 
de la Philadelphia va fi dis
putată între australienii Rod 
Laver, care l-a eliminat cu 
7—5, 6—1, 6—4 pe america
nul Ralston și Tony Roche. 
Acesta din urmă a cîștigat cu 
6—0, 6—3, 6—4 în fața lui 
Newcombe (Australia). în fi
nala probei feminine se vor 
întîlni Margaret Court (Aus
tralia) și Bille Jean King 
(S.U.A.).

Mult așteptata partidă a e- 
tapei de duminică dintre Ca
gliari și Fiorentina s-a înche
iat în avantajul lui... Juven
tus. Rezultatul de 0—0 consem
nat în capitala Sardiniei nu a 
folosit nici lui Cagliari, nici 
Florentinei. Juventus s-a „de
barasat" de Torino printr-un 
3—0 obținut în fața unei e- 
chipe care a luptat din toate 
puterile. Așadar, punctul cheie 
al etapelor viitoare rămîne 
confruntarea directă dintre Ca
gliari și Juventus, programată 
pe 15 martie.

Iată rezultatele și autorii 
golurilor : Bologna—Verona
0—0, Brescia—Inter 1—1 (Me- 
nichelli, respectiv Boninsegna), 
Cagliari—Fiorentina 0—0, La- 
nerossi—Bari 2—0 (Scala și 
Facchm), Milan—Palermo 1—0 
(Rivera — din 11 metri), 
Homa—Napoli 2—1 (Salvori și 
Cappellini, respectiv Altafini), 
Sampdoria—Lazio 0-2 (Ghio și 
Chinaglia), Juventus—Torino 
3—0 (Cuccureddu, Leonardi, 
Anastasi).

în clasament : Cagliari 31 p, 
Juventus 28 p, Fiorentina 26 
p, Milan și Inter 25 p, Napoli 
24 p. Golgeteri : Riva 13, Vi
tali 12. Chiarugi 10, Prati și 
Anastasi 9.

Cesare TRENTINI

Arsenal a terminal 
la egalitate

In campionatul englez, Ar
senal a terminat la egalita

te Lima

te : 0—0 cu Stocke. Alte re
zultate ; Manchester City — 
Nottingham Forest 1—1; 
Southampton — Sheffield 
Wednesday 4—0 ; Wolwer- 
hampton — Tottenham 2—2. 
Celelalte meciuri au fost 
amînate din cauza timpului 
nefavorabil.

în clasament conduce 
Leeds cu 46 puncte, urmată 
de Everton — 46 puncte și 
Chelsea — 38 puncte. Arse
nal ocupă locul 12 cu 29 de 
puncte.

Alemannia din nou 
învinsă

Echipa Alemannia Aachen, 
în care activează și fotba
listul român Ion Ionescu, a 
întîlnit pe teren propriu echi
pa F. C. Kbln în cadrul cam
pionatului vest-german. Fot
baliștii din K61n au obținut 
victoria cu scorul de 3—1. 
Alte rezultate : Miinchen 1860 
— Hanovra 3—0 ; MSV Duis
burg — VS Hamburger 0—0 ; 
Werden Bremen — Rotwelss 
Oberhausen 1—1 ț F. C. Kai
serslautern — Borussia Moen

chengladbach 1—4 ; Rotweiss 
Essen — Eintracht Frankfurt 
1—1.

Turneul de la Viareggio

în semifinalele turneului 
pentru juniori de la Via
reggio echipa Dukla Praga 
a învins cu scorul de 4—1 
(2—0) pe Partizan Belgrad. 
A. C. Milan a cîștigat cu sco
rul de 1—0 (0—0) jocul cu 
Rîjeka (Iugoslavia).

Alte rezultate

• în meci retur pentru 
„Cupa Europei Centrale" la 
fotbal, echipa Admira Viena 
a cîștigat cu 2—1 (1—0) jo
cul susținut la Praga în com
pania echipei cehoslovace 
Bohemians. în primul joc 
fotbaliștii vienezi cîștig.- seră 
cu același scor.

*

• Echipa cehoslovacă In
ter Bratislava a jucat la 
Hong Kong cu o selecționată 
locală. Fotbaliștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul 
de 3—0.

I

DL VINERI,

Lucrările de finisare avansează vertiginos la patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală. De simbătă seara, hala este complet închisă. Fațada se îmbracă 
în cărămidă aparentă, în timp ce în interior sînt pe punctul de a fi termi

nate tencuitul și zugrăvitul.
La conferința de presă de simbătă, tov. N. BOZDOG, președintele F.R.H. și 

al Comitetului de organizare al C.M., a declarat că în circa 10 zile (18 februarie) 
se va putea patina pe gheața arenei de iarnă din Capitală.

CEAȚA A AM1NAT SOSIREA 
ECHIPEI FRANȚEI

Ceața densă care a coborât asupra 
sudului țării, reducînd aproape la zero 
vizibilitatea, a împiedicat sosirea echi
pei de hochei a Franței, așteptată ieri 
după-amiază. Avionul care urma să-i 
transporte pe sportivii francezi a ple
cat abia la ora 14,25 de la București 
spre Paris. Pînă la închiderea ediției 
ei nu ajunseseră în Capitală, urmînd 
să aterizeze fie la Arad, fie la Constanța, 
de unde își vor continua călătoria spre 
Galați. Marți și miercuri hocheiștii 
francezi susțin două partide de antre
nament cu reprezentativa de juniori a 
României.

PROGNOZA TIMPULUI LA GALAȚI

în perioada 13—22 februarie, tov. Mi
hail CHIRANU, șeful stației meteoro
logice din Galați, pronostichează i 
„vreme închisă, cu temperatură în 
jur de 0 grade și unele precipitații tem
porare".

Tot din Galați, corespondentul nos
tru, I. Siriopol, comunică i

• Biletele de intrare la jocuri se 
pun în vînzare astăzi;

• în vitrinele magazinelor și pe 
principalele artere ale orașului au apă
rut mari afișe și panouri cu programul 
competiției;

• Operatoarele oficiului P.T.T.R. au 
promis ziariștilor o deplină operativi
tate în obținerea legăturilor dorite (Le 
mulțumim anticipat).

AMINTIRI C.M.

La conferința de presă de la Comite
tul de organizare am aflat că industria 
bunurilor de larg consum a pregătit 
pentru C.M. de hochei cravate, batiste, 
fulare, baticuri, brelocuri, pachete de 
țigări și... mărțișoare cu însemnele ma
rii întreceri pe care o găzduiește țara 
noastră.

SURPRIZA LA LJUBLJANA

Echipa de hochei a Iugoslaviei, par
ticipantă la grupa B, a întîlnit pe pa
tinoarul artificial „Tivoli" din Ljublja
na, formația Ungariei, aflată în grupa 
C. Jurând excelent, oaspeții au cîș
tigat cu scorul de 6—4. O victorie care 
recomandă formația maghiară drept 
favorită a turneului de Ia Galați.

C.E.de

